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Klucze – symbole Ewangelii 

     
 
 
Wszystkie Ewangelie opisują życie i naukę Jezusa Chrystusa, ale 

każda z nich kładzie nacisk na inny aspekt, w zależności od tego, do 
kogo jest skierowana:  

 
1. Mateusz – Twarz jakby ludzka 
2. Marek – Lew 
3. Łukasz – Wół 
4. Jan – Orzeł 
 
1. „Twarz jakby ludzka”. Mateusz pisze Ewangelię dla Żydów. 

Rozlicza w niej naród wybrany z Bożych przykazań,  które Izraelici 
otrzymali na górze Synaj. W Ewangelii Mateusza najwyraźniej opi-
sana jest interpretacja tych przykazań przez Jezusa Chrystusa (ka-
zanie na Górze, Mat 5).  Stosowanie tych przykazań ukształtuje czło-
wieka na miarę Bożych oczekiwań (twarz jakby ludzka). Żydzi jako 
naród wybrany mają swoim przykładem nieść tę naukę do świata. 

2. „Lew”. Marek swą Ewangelię pisze dla Rzymian, ówczesnych 
panów świata. W tej Ewangelii najwięcej ukazanych jest cudów, 
które czynił Jezus: uzdrowień, wypędzania złych duchów itp. Lew – 
król zwierząt jest symbolem siły i mocy. Rzymianie, którzy siłą pod-
porządkowali sobie wiele narodów, muszą uznać moc Jezusa Chry-
stusa – dla nich niedostępną. Wyrzucając złe duchy, Lew Judy (Je-
zus) zwycięża Lwa – szatana (ducha tego świata). 

3. „Wół”. Ewangelia Łukasza, pisana dla Greków, jest Ewangelią 
maryjną. Tylko w Ewangelii Łukasza jest dokładny opis znaków, po-
przedzających narodzenie Jezusa. 

    3.1 Zwiastowanie Zachariaszowi narodzenia Jana Chrzciciela, 
gdy w jego żona, będąca już w starszym wieku, staje się brzemienną. 

    3.2 Zwiastowanie Dziewicy Maryi, że pocznie i porodzi Dziecię, 
które nazwie imieniem Jezus, a będzie Ono Synem Bożym. 

    3.3 Nawiedzenie brzemiennej Elżbiety, która rozpoznaje w Ma-
ryi matkę Pana (Syna Bożego, a dzieciątko w jej łonie (Jan Chrzci-
ciel) poruszyło się z radości. 

    3.4 Znaki towarzyszące narodzeniu Jezusa Chrystusa: 
        - pokłon pasterzy, którym ukazał się anioł, zwiastujący naro-

dzenie Zbawiciela. 
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        - w czasie ofiarowania Jezusa w świątyni rozpoznają w Dzie-
ciątku Pomazańca Pańskiego, starzec Symeon i prorokini Anna. 

     "A Maryja pilnie zachowywała  w pamięci wszystkie te rzeczy 
i rozważała je w swoim Sercu" (Łk 2,19). 

     Wół – przeciwieństwo byka (dla pogan symbol płodności) - 
świadczy o tym, że Bóg ingeruje w narodziny ludzi, którzy stają się 
Jego wybrańcami. 

4. „Orzeł”. Ewangelia Jana różni się konstrukcją od trzech pozo-
stałych, zwanych synoptycznymi. 

    Jak orzeł w locie Jan widzi całość i jego Ewangelia uzupełnia po-
zostałe. 

    Jan, umiłowany uczeń Jezusa, przekazuje nam, że podstawo-
wym przekazem nauki Jezusa jest prawda (J 14,6 „Ja jestem 
drogą, prawda i życiem”, J 18,37; „Ja się na to narodziłem, aby dać 
świadectwo prawdzie”) i miłość (J 15, 12 „to jest przykazanie 
moje, abyście się wzajemnie miłowali”). Jan w pierwszym swoim 
liście powtarza tę prawdę o tym, że Bóg jest miłością i my mamy się 
wzajemnie miłować - 1J 4, 7-21) 

    Jan pisze też Apokalipsę – księgę, która jest jedyną księgą pro-
rocką Nowego Testamentu. 

 
 
 

 
 
 
 


