
1. CZYTELNIK EWANGELII MARKA
            

CEL
Uczestnicy zajęć zrozumieją, zapamiętają i zaakceptują myśl: 
Ewangelia św. Marka to obietnica darów od Boga. 

WPROWADZENIE 
•	 Zanim zaczniemy naszą pracę, przyjrzyjmy się postaci czytelnika sięgającego 

po tę Ewangelię

•	 Przyjmijmy, że czytelnik tej Ewangelii to człowiek, który modli się psalmem 
88, że ten psalm oddaje jego przeżycia, jego sytuację.

•	 Przyjmijmy, że to ta postać symbolicznie narysowana na szarym papierze 
(Przed zajęciami trzeba narysować na szarym papierze dużą postać człowieka. 
Chodzi o zewnętrzny obrys postaci z wolnym miejscem po środku. Papier ten 
należy przyczepić do ściany. Obrys postaci człowieka posłuży w kilku kateche-
zach do prezentacji efektów pracy).

•	 Kim jest człowiek, który modli się psalmem 88 i który sięga po Ewangelię 
Marka? Z czym się boryka? Czego szuka? Czego pragnie? 

AKTYWIZACJA 

Pytanie 
Co może przeżywać człowiek, który modli się psalmem 88 – czytelnik  Ewangelii 
św. Marka? 

Metoda 
Mapa Myśli. 
Do przeprowadzenia pracy z wykorzystaniem tej metody są potrzebne kartki A4, 
tekst psalmu 88 (pomoc 1.1), pisaki, kredki.  

Kolejne czynności prowadzącego:

•	 Utwórz małe grupy 4-5 osobowe.

•	 Postaw pierwsze pytanie: Jakich uczucia wyraża tekst psalmu 88?
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•	 Wyjaśnij, że chodzi wypisanie wszystkich uczuć, które są wyrażone w tym 
psalmie – wprost i nie wprost. 

•	 Przeczytaj głośno psalm (poproś kogoś z uczestników o przeczytanie).

•	 Określ czas pracy na 6 minut.

•	 Poproś przedstawicieli grup o wzięcie tekstu psalmu, czystej kartki, pisaka.

•	 Po zakończeniu pracy postaw drugie pytanie: Jakie uczucia wydają się wam 
dominujące?

•	 Wyjaśnij, że grupy mają ze wszystkich uczuć wybrać i zaznaczyć 7 uczuć 

•	 Określ czas pracy na 3 minut.

•	 Po zakończeniu pracy postaw trzecie pytanie: Jak te emocje przedstawić na 
mapie serca czytelnika Ewangelii Marka?

•	 Powiedz, że zadaniem grup będzie zrobienie „mapy serca” człowieka, który mo-
dli się psalmem 88. Mapa ta ma pokazać grafi cznie, co przeżywa ten człowiek.  

•	 Wyjaśnij zasady tworzenia takiej mapy. Powiedz, że chodzi o zrobienie „mapy” 
wybranego tematu. O ile tradycyjna mapa jest grafi cznym przedstawieniem ja-
kiegoś terenu, o tyle tutaj „terytorium” jest tematyka. Mapa ma uchwycić kon-
strukcję, schemat, główne wątki, słowa-klucze otrzymanego tekstu, by wydobyć 
jego sens i przedstawić grafi cznie w formie mapy. Najważniejsze treści powin-
ny znaleźć się w centrum mapy w postaci haseł. Ważność tych haseł powinny 
podkreślać wielkość liter i rysowane obok symbole. Treści mniej ważne i po-
boczne powinny być trochę z boku. Ich mniejsze znaczenie powinny wskazywać 
mniejsze litery i symbole. Mapy myśli można wzbogacić o kolory, rysunki oraz 
własne kody, tak, by stały się ciekawsze, bardziej oryginalne i atrakcyjne. Mapa 
myśli może polegać na tym, że na środku kartki umieszczony zostaje rysunek 
symbolizujący istotę zagadnienia oraz syntetyczne jej określenie. Od centralnego 
symbolu odchodzą linie do mniej znaczących elementów tematyki. Mapy mogą 
mieć także postać drzewa (pień, konary, gałęzie), góry (szczyt, droga, przepaść), 
człowieka. (głowa, korpus, ręce, nogi). Bez względu na objętość tekstu (zawar-
tość treści) mapa powinna się zmieścić na kartce o formacie A4.

•	 Określ czas pracy na 15 minut.

•	 Poproś przedstawicieli grup o wzięcie czystej kartki A4 oraz fl amastrów (kre-
dek). 

•	 Po zakończeniu pracy poproś o zajęcie miejsc we wspólnym kręgu, ale zacho-
wując grupy.

•	 Powiedz, że prezentacja map myśli odbędzie się metodą karuzeli. Wyjaśnij, że 
na określony znak prowadzącego dana grupa przekazuje swoje mapy grupie 
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następnej (na lewo od swojej). Mapy będą przekazywane kolejno, aż wszystkie 
grupy obejrzą prace pozostałych.

•	 Poproś przedstawicieli o przyklejenie „map serca” na obrysie postaci człowie-
ka na szarym papierze. 

Oczekiwane efekty pracy
Uczestnicy wykonają „mapy serca” czytelnika Ewangelii – człowieka modlącego 
się psalmem 88.   

PUENTA

Pytania do refleksji
•	 Z czym się boryka człowiek modlący się psalmem 88? Czego szuka? Czego 

pragnie? Co może przeżywać? W jakiej sytuacji życiowej może być? Jakie 
pytania mają dla niego życiowe znaczenie? Na jakie chciałby za wszelką cenę 
znaleźć odpowiedź? 

•	 Jaki bohater filmu, powieści  mógłby przyjąć słowa psalmu 88 za swoje? 

•	 Jaka postać biblijna mogłaby tę modlitwę uznać za swoją? 

Myśli do podsumowania 
•	 Człowiek, który modli się psalmem 88, który sięga po Ewangelię Marka, to 

człowiek pogrążony w ciemności, w depresji, człowiek, który nie widzi przed 
sobą przyszłości, w którym nadzieja walczy z rozpaczą.

•	 Człowiek ten może stawiać pytania z psalmu 13: „Jak długo, Panie będziesz 
o mnie wciąż zapominał? Jak długo ukrywać będziesz przede mną  swoje ob-
licze? Jak długo będę myślami kłopotać mą duszę, a serce codzienną troską?” 
(Ps 13, 2-3) (plansze z tymi pytaniami, czyli pomoce 1.2.a-c, należy przyczepić 
do ściany w pobliżu obrysu postaci człowieka na szarym papierze).

•	 Bardziej współczesnym językiem człowiek ten może pytać: Jak wydostać się 
z depresji? Jak odnaleźć pełnię życia? Jak znaleźć szczęście? (pomoc 1.2.d)

•	 Kiedy ten człowiek otworzy Ewangelię Marka przeczyta zaraz na początku, 
że mówi ona o Jezusie. Przeczyta też pierwsze słowa Jezusa zapisane w tej 
Ewangelii: „Wypełniła się pora i zbliżyło się królestwo Boga; zmieniajcie 
myślenie i wierzcie w dobrą nowinę (Mk 1,15) (tłum. R. Popowski). (Plansze 
z tym tekstem czyli pomoce nr 1.3.a-b należy przyczepić do ściany naprzeciw 
pytań, jakie może stawiać czytelnik Ewangelii).

•	 Co znaczą te słowa Jezusa? Już niedługo koniec czekania! Już blisko jest działa-
nie Boga! Już niedługo Bóg będzie działał, będzie czynił wielkie rzeczy! Nawróć 
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się, czyli zmień myślenie! Spójrz inaczej! Zobacz wszystko od innej strony! 
Myśl w innych kategoriach! I uwierz tej dobrej, szczęśliwej, pomyślnej nowinie! 

•	 Te słowa Jezusa to kluczowe orędzie i myśl przewodnia całej lektury. To, 
co Marek dalej będzie pisał w swej Ewangelii, będzie wyjaśniało to orędzie. 
Z drugiej strony to orędzie będzie podstawą do rozumienia całej Ewangelii 
według św. Marka. 

•	 Słowa te to dobra, szczęśliwa nowina, to wielka obietnica Bożego działania, 
wyprowadzenia z mroku i ciemności, obietnica obdarzenia nowym życiem. 

•	 Obietnica ta może stać się rzeczywistością jeśli człowiek „nawróci się” – „zmie-
ni myślenie” i „uwierzy”. Warto tu dodać, że według R. Cantalamessy „nawró-
cić się i uwierzyć” to „nie są dwie postawy, ale jedno działanie. Nawracajcie 
się – wierząc!”3 Nawiązując do św. Tomasza z Akwinu, podkreśla on, że uwie-
rzenie jest pierwszym i najważniejszym nawróceniem. 

•	 Dla naszego czytelnika Ewangelii, człowieka modlącego się psalmem 88 po-
grążonego w depresji i ciemności Ewangelia według św. Marka jest obietnicą 
zmiany sytuacji i odnalezienia pokoju serca, radości, szczęścia.

WZORY POMOCY
Pomoc 1.1 – Psalm 88

3 R. Cantalamessa, Wiara, która zwycięża świat, Kraków 2006, s. 59-60

Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą.  
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!  
Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu.  
Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu, stałem się podobny do męża bezsilnego.  
Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie,  
o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. 
Umieściłeś mię w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści.  
Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twe fale mnie dosięgły.  
Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym, 
jestem zamknięty, bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia, 
codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam. 
Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić?  
Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w Szeolu o Twojej wierności?  
Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia?  
Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze.  
Czemu odrzucasz mię, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mną? 
Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci, dźwigałem grozę Twoją i mdlałem.  
Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby.  
Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz.  
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy: domownikami moimi stały się ciemności. 

Ps  88, 2-19
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Pomoc 1.2  – Pytania czytelnika Ewangelii (plansze do wywieszenia)

Pomoc 1.3 – Słowa Jezusa (Mk 1,15)  (plansze do wywieszenia)

Jak długo, Panie
będziesz o mnie 

wciąż zapominał?
Ps 13, 2
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Jak długo 
ukrywać będziesz 

przede mną
swoje oblicze?

Ps 13, 2b
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Jak długo 
będę myślami kłopotać mą duszę,

a serce codzienną troską?
Ps 13, 3
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Jak odnaleźć 
pokój, radość życia, szczęście? 
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Wypełniła się 
pora

i zbliżyło się 
królestwo Boga;
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zmieniajcie 
myślenie
i wierzcie 

w dobrą nowinę 
Mk 1,15
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Pomoc 1.2a Pomoc 1.2b

Pomoc 1.2c Pomoc 1.2d

Pomoc 1.3a Pomoc 1.3b


