Przypowieści o królestwie (Mk 4)
•

Nauczanie Jezusa w Mk:
- stosunkowo niewiele trescci samych nauk Jezusa
- pojedyncze zdania (np. 1,15: Czas się wypełnił i bliskie jest kroclestwo Boz.e.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!)
- wzmianki o nauczaniu, ale bez podania trescci nauki (1,21-22: ogoclnie w Kafarnaum;
zdumienie sluchaczy, bo uczył, jak ten kto ma moc; 2,2: w domu w Kafarnaum)

•

Miejsca głoszenia: synagoga w Kafarnaum (1,21), dom w Kafarnaum (2,2), nad
jeziorem (2,13), z łodzi na jeziorze (4,1), w synagodze w szabat (6,2), po wsiach (6,6);
na miejscu pustynnym (6,34); w drodze (8,27; 9,30); na granicy Judei i Zajordania
(10,1); w scwiątyni w Jerozolimie (11,17; w 14,49 Jezus mocwi, z.e codziennie nauczał w
świątyni)

•

Przypowieść a alegoria
Przypowieść

Alegoria

Rozbudowane porocwnanie ukazujące
uniwersalną prawdę

Przedstawienie jakiejsc prawdy, idei, pojęcia za
pomocą scrodka artystycznego o charakterze
przenoscnym, symbolicznym

Jakasc rzeczywistosccc o charakterze bardziej
ogoclnym lub abstrakcyjnym (np. kroclestwo
Boz.e) porocwnana jest do rzeczywistoscci
konkretnej, znanej z codziennoscci (np.
ziarnko gorczycy).

Rzeczywistosccc o charakterze bardziej
ogoclnym lub abstrakcyjnym (np. opiekunccza
miłosccc Boga do ludzi) przedstawiona jest pod
postacią obrazu bardziej konkretnego,
znanego z codziennoscci (np. pasterz
troszczący się o owce)

Charakterystyczny element formalny: słocwko (brak takiego słocwka porocwnującego)
„jak” / „podobne jest do” itp.
Na ogocł: porocwnywany jest jeden element
(nie wszystkie szczegocły w przypowiescci
mają swocj wyrazcny odpowiednik)

Na ogocł: rocz.ne elementy alegorycznego
obrazu mają swoje symboliczne znaczenie,
odpowiednik w obrazowanej rzeczywistoscci

Na ogocł: wieloznaczna (znaczenie zalez.y od
kontekstu)

Na ogocł: jednoznaczna

Przykłady: w Ewangeliach synoptycznych (o
siewcy, o perle, skarbie ukrytym w ziemi, o
pannach mądrych i głupich)
• Przypowieści w Mk 4:

Przykłady: w Ewangelii Janowej (np. alegoria
Dobrego Pasterza, bramy, winnego krzewu);
ew. alegoria Sądu Ostatecznego z Mt 25

(1) o siewcy (4,1-9) + wyjascnienie
(2) o lampie (4,21-23)
(3) o mierze (4,24-25)
(4) o ziarnie rzuconym w ziemię (4,26-29)
(5) o ziarnie gorczycy (4,30-32)
•

tajemnica królestwa: napięcie między rozumieniem a niezrozumieniem

