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Pytanie:

Cztery Ewangelie
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Pismo Święte składa się z dwóch głównych części: Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament powstał, ponieważ wydarzyło się coś rzeczywiście nowego: sam Syn Boży przyszedł na świat.
Mówią nam o tym niezwykłym wydarzeniu cztery Ewangelie, czyli opowieści spisane według Świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przeczytaj teksty w polach na dole i przypisz je do poszczególnych symbolów czterech
autorów Ewangelii (znanych jako Ewangeliści). Następnie możesz pokolorować obrazy i wpisać prawidłowe imiona Ewangelistów w wolnej przestrzeni wstęg pod symbolami.

Mateusz

Nowy Testament rozpoczyna Ewangelia
według Świętego Mateusza. Zgodnie z
tradycją, napisał ją celnik Mateusz, którego sam
Jezus powołał, aby poszedł za Nim (Mt 9, 9). Dla
Świętego Mateusza szczególnie ważne jest to,
aby orędzie Jezusa było głoszone całemu
światu. Symbolicznie jest przedstawiany jako
anioł lub człowiek, ponieważ rozpoczyna swoją
Ewangelię od obszernego opisu narodzenia
Jezusa i Jego dokładnej genealogii.

dla dzieci

Materiały dodatkowe

Ewangelia według Świętego Marka
jest najkrótszą i prawdopodobnie również
najstarszą ze wszystkich Ewangelii. Święty
Marek był uczniem Świętego Piotra.
Rozpoczyna swoją historię od działalności i
nauczania Jana Chrzciciela na pustyni: “Głosu,
który woła na pustyni". Właśnie dlatego Święty
Marek jest ukazywany pod symbolem lwa,
uważanego za potężne i niezłomne pustynne
zwierzę.

Ewangelia według Świętego Łukasza
jest pierwszą częścią dwutomowego dzieła.
Druga część to Dzieje Apostolskie. Sam Święty
Łukasz nie był uczniem Jezusa, ale spisał
świadectwo Dwunastu Apostołów. Święty
Łukasz zaczyna swoją Ewangelię od historii
rodziców Jana Chrzciciela i od dzieciństwa
Jezusa. Symbolem Świętego Łukasza jest wół,
gdyż był zabijany na ofiarę w świątyni
jerozolimskiej, podobnie jak Jezus.

www.youcat.org/y4k

Ostatnia w Nowym Testamencie jest
Ewangelia według Świętego Jana.
Napisana została prostym językiem, porusza
jednak głębokie sprawy. Święty Jan rozpoczyna
swoją Ewangelię modlitwą: odwieczne Słowo
Boże stało się ciałem w Jezusie (J 1, 1-18).
Przekaz ma służyć rozwojowi wiary. Symbolem
Świętego Jana jest orzeł, który wysoko wznosi
się w powietrze – tak jak słowa Ewangelisty
wznoszą się w górę do Boga.
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