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Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza dwóch
Janowych perykop, a mianowicie opisu znaku na godach w Kanie Galilejskiej
(2,1-12) i relacji o pustym grobie Jezusa odnalezionym w poranek wielkanocny (20,1-18). Na cis³e powi¹zanie obu jednostek z punktu widzenia ich struktury literackiej, motywów teologicznych i postaci zwróci³ uwagê Peter F. Ellis1.
W swoim komentarzu do czwartej Ewangelii egzegeta zaprezentowa³ propozycjê Johna Gerharda dotycz¹c¹ struktury literackiej ksiêgi Janowej, któr¹ Ellis
rozwija. Badania Gerharda dowodz¹, ¿e czwarta Ewangelia jest dzie³em spójnym, wewnêtrznie harmonijnym i w ca³oci pochodzi od jednego autora, który
zyskuje miano genialnego teologa. Ów wytrawny teolog skomponowa³ swoje dzie³o, wykorzystuj¹c prawa paralelizmu znane w staro¿ytnym wiecie, nie
za, jak chce wiêkszoæ komentatorów, prawa narracji2.
Zgodnie z powy¿sz¹ koncepcj¹ w aktualnym tekcie Ewangelii mo¿na
wydzieliæ piêæ du¿ych czêci o schemacie koncentrycznym, wed³ug wzoru
abcba: 1,19-4,3; 4,4-6,15; 6,16-21; 6,22-12,11; 12,12-21,25, wewn¹trz których istnieje dwadziecia jeden sekcji o takim samym uk³adzie: 1,19-51; 2,1-12;
Adres/Addresse/Anschrift: dr Aleksandra Nalewaj, Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, analewaj@wp.pl.
1 P.F. Ellis, The Genius of John. A Compositional Commentary on the Fourth Gospel, Collegeville 1984. Autor omawia, pog³êbia i rozszerza propozycjê J. Gerharda zawart¹ w jego nie opublikowanej
rozprawie doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie z 1975 r.: The Literary Unity and
the Compositional Methods of the Gospel of John.
2 P.F. Ellis, The Genius of John, s. 12.
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2,13-25; 3,1-21; 3,22-4,3; 4,4-38; 4,39-42; 4,43-52; 5,1-47; 6,1-15; 6,16-21;
6,22-71; 7,1-8,59; 9,1-10,21; 10,22-39; 10,40-12,11; 12,12-50; 13,1-17,26;
18,1-19,42; 20,1-18; 20,19-21,243. W ten sposób sekcji pierwszej (1,19-51)
odpowiada sekcja ostania (20,19-21,24), sekcji drugiej (2,1-12) sekcja przedostatnia (20,1-18), sekcji trzeciej (2,13-25) sekcja trzecia od koñca (18,1-19,42)
i tak, a¿ do centralnej jednostki któr¹, wed³ug egzegety, stanowi opis objawienia Jezusa na falach wzburzonego morza w J 6,16-21.
Schemat paralelny ca³ej ksiêgi, jak i ka¿dej z wyodrêbnionych dwudziestu jeden sekcji, mo¿na rozpoznaæ dziêki powtórzeniu s³ów, wyra¿eñ czy koncepcji teologicznych obecnych w poszczególnych segmentach. Zdaniem egzegety4, zastosowanie przez autora Janowego tej¿e kompozycji stanowi klucz do
odczytania struktury ksiêgi jako ca³oci, a tak¿e struktury ka¿dej pojedynczej
sekcji.
Nasze opracowanie sk³ada siê z dwóch czêci. W czêci pierwszej zwrócimy uwagê na elementy literackie wi¹¿¹ce J 2,1-12 i 20,1-18, w czêci drugiej, korzystaj¹c z osi¹gniêæ wspó³czesnej egzegezy, zilustrujemy najistotniejsze motywy teologiczne.

I. Elementy literackie
1. Miejsce J 2, 1–12 i 20, 1–18 w aktualnym układzie tekstu Ewangelii
1.1. Opowiadanie o godach w Kanie Galilejskiej (2,1-12) jest umieszczone pomiêdzy opisem wiadectwa Jana Chrzciciela i powo³ania uczniów
Jezusa (1,19-51) a relacj¹ o oczyszczeniu wi¹tyni jerozolimskiej w czasie
pierwszej Paschy (2,13-25).
Wiersze 12, rozpoczynaj¹ce opis godów, zawieraj¹ istotne dla opowiadania
wskazówki a mianowicie, wskazówkê chronologiczn¹: th/| h me,- ra| th/| tri,th|
 trzeciego dnia i wskazówkê geograficzn¹: ev n Kana. th/ j Galilai, a j
 w Kanie Galilejskiej. Kontekstem opowiadania jest uroczystoæ zalubin, na
których kolejno pojawiaj¹ siê: Matka Jezusa, Jezus i Jego uczniowie, s³udzy,
starosta weselny i pan m³ody. K³opotliw¹ dla gospodarzy ceremonii sytuacjê
braku wina Jezus rozwi¹zuje przez znak, który objawia Jego chwa³ê i rodzi
wiarê uczniów (w. 11). W zakoñczeniu opowiadania (ww. 1112) autor przywo³uje dane z jego pocz¹tku, a mianowicie wyra¿enie evn Kana. th/j Galilai,aj
3
4

Ibidem, s. 1314.
Ibidem, s. 1115.
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oraz te same osoby: h` mh,thr tou/ VIhsou, o` VIhsou/j kai. oi` maqhtai. auvtou/ (ww.
12), tworz¹c w ten sposób inkluzjê.
Kontekstem poprzedzaj¹cym opis godów jest spotkanie Jezusa z Natanaelem i ich dialog dotycz¹cy tematu oczekiwañ mesjañskich (por. 1,45-51).
Z kolei 2,13 wyznacza now¹ sekwencjê zmian¹ czasu i miejsca. Tekst informuje o bliskoci Paschy ¿ydowskiej i udaniu siê Jezusa wraz z uczniami na wiêto
do Jerozolimy. Zastaj¹c w wi¹tyni  domu swego Ojca (2,16)  handlarzy,
bankierów i kupuj¹cych, Jezus dokonuje spektakularnego aktu jej oczyszczenia. wiadkami tego wydarzenia s¹ uczniowie i ¯ydzi.
1.2. Opis odnalezienia pustego grobu i spotkania Magdaleny ze Zmartwychwsta³ym (20,1-18) jest umieszczony pomiêdzy relacj¹ o mierci i pogrzebie Jezusa (19,31-42), a chrystofaniami wobec uczniów w Wieczerniku i nad
Morzem Tyberiadzkim (20,19-21.25).
Tekst 20,1-18 rozpoczyna wskazówka chronologiczna: th/| de. mia/| tw/n
sabba,twn  w pierwszym dniu tygodnia (w. 1), by nastêpnie ukazaæ Mariê
Magdalenê zmierzaj¹c¹ wczesnym rankiem do grobu Jezusa (w. 1). W narracji
kr¹g osób rozszerza siê o postacie Szymona Piotra, ucznia, którego Jezus kocha³, dwóch anio³ów i Jezusa. Temat opowiadania oscyluje wokó³ pustego
grobu i ukazania siê Zmartwychwsta³ego Marii Magdalenie. Przedstawione
kolejno sceny maj¹ miejsce w drodze do grobu, w jego wnêtrzu i przed grobem. Tekst otacza inkluzja wyra¿ona w s³owach: Mari,a h` Magdalhnh. e;rcetai
(ww. 1. 18).
Tematem sceny poprzedzaj¹cej opis Zmartwychwstania (20,118) jest
pogrzeb Jezusa, którego dokonuj¹ Józef z Arymatei i Nikodem (19,3842).
Wydarzenie ma miejsce w Dniu Przygotowania (w. 42), tj. w dniu poprzedzaj¹cym szabat. W ten sposób 20,1 rejestruje zmianê czasu i osób. Z kolei 20,19
rozpoczyna now¹ sekwencjê zmian¹ czasu, miejsca i postaci. Tekst mówi co
prawda o pierwszym dniu tygodnia, czyli jest to ten sam dzieñ co w 20,1, ale
wydarzenia maj¹ miejsce wieczorem, nie jak w 20,1  wczesnym rankiem.
Ponadto sceny opisane w 20,118 dokonuj¹ siê w ogrodzie, w miejscu, gdzie
z³o¿ono cia³o Jezusa. Od w. 19 tekst mówi o pomieszczeniu, w którym zgromadzili siê uczniowie Jezusa. Mimo zamkniêtych z obawy przed ¯ydami
drzwi, poród nich zjawia siê Zmartwychwsta³y.
Zmiana osób, czasu, miejsca i tematu pozwala wnioskowaæ, ¿e teksty
2,112 i 20,118 stanowi¹ niezale¿ne jednostki literackie, które daj¹ siê ³atwo
i logicznie odgraniczyæ z wiêkszego kontekstu5. Forma podawcza, jeden temat
i inkluzja dodatkowo przemawiaj¹ na korzyæ integralnoci ka¿dej sekcji.
5

J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opole 1997, s. 126.
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2. Schemat struktury literackiej J 2,1-12 i 20,1-18
według Petera F. Ellisa

Zdaniem Ellisa6, obserwacja roz³o¿enia w wyodrêbnionych sekcjach znacz¹cych Janowych terminów i wyra¿eñ pozwala wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e mamy
do czynienia ze struktur¹ koncentryczn¹ wed³ug wzoru abcba.
J 2,112
a) Jezus, Matka i uczniowie Jezusa w Kanie Galilejskiej (ww. 12)
b) Wino i s³udzy (ww. 35)
c) Woda zamieniona w wino (ww. 68)
b) Wino i s³udzy (ww. 910)
a) Jezus, Jego Matka i uczniowie w Kanie Galilejskiej (ww. 11-12).
W cz³onach a i a paralelnymi terminami s¹: Jezus, Matka, uczniowie oraz
nazwa geograficzna: Kana Galilejska. W b i b powtarzaj¹ siê s³owa: wino
i s³udzy. Ponadto w segmentach a i a wystêpuje przys³ówek evkei/ (tam) pe³ni¹cy w zdaniu funkcjê okolicznika miejsca. W segmentach b i b mo¿na dostrzec
grê s³ów dotycz¹c¹ tematu wina. Otó¿, Matka informuje Syna o jego braku:
Wina nie maj¹ (oi=non ouvk e;cousin), za starosta, kosztuj¹c nowe wino, nie zna
jego pochodzenia: nie wiedzia³ sk¹d jest (ouvk h;|dei po,qen evsti,n). Paralelnymi
s¹ równie¿ sformu³owania odnosz¹ce siê do czasu, a mianowicie: odniesienie
do godziny Jezusa, która jeszcze nie nadesz³a (ou;pw h[kei) i do wybornego
wina, które pan m³ody ustrzeg³ a¿ dot¹d (e[wj a;rti). Tylko w cz³onach b i b
narrator u¿ywa trybu rozkazuj¹cego, gdy w usta Matki i Jej Syna wk³ada
polecenia skierowane do s³ug.
J 20,118
a) Maria Magdalena przychodzi do grobu (w. 1)
b) Maria mówi do dwóch uczniów: Zabrali Pana i nie wiemy, gdzie Go
po³o¿yli (ww. 29)
c) Uczniowie powrócili do siebie (w. 10)
b) Maria mówi do dwóch anio³ów: Zabrali mego Pana i nie wiem,
gdzie Go po³o¿yli (ww. 1117)
a) Maria Magdalena idzie do uczniów (w. 18)
6

P.F. Ellis, The Genius of John, s. 4044. 280289.

Analiza porównawcza struktury literackiej i motywów teologicznych...

111

Studia Warmińskie 49 (2012)

W cz³onach a i a powtarza siê wyra¿enie: Mari,a h` Magdalhnh. e;rcetai
oraz wystêpuj¹ dwa czasowniki wyra¿aj¹ce rzeczywistoæ widzenia, a mianowicie: ble,pei (w. 1) i e`w,raka (w. 18). W segmentach b i b paralelnymi s¹
wypowiedzi: zabrali Pana i nie wiemy/wiem, gdzie Go po³o¿yli (w. 2
z ww. 13 i 15), nachyli³/a siê i zajrza³/a do grobu (w. 5 z w. 11), nie znali/
/rozumieli Pisma (w. 9) i nie wiedzia³a/pozna³a, ¿e to Jezus (w. 14) oraz liczebnik dwaj (du,o) odnosz¹cy siê do uczniów i anio³ów.
3. Elementy styczne w J 2, 1–12 i 20, 1–18

Ellis7 zauwa¿a, ¿e jednostki 2,1-12 i 20,1-18 dziêki odpowiedniemu roz³o¿eniu terminów i wyra¿eñ maj¹ nie tylko strukturê paraleln¹, ale s¹ równie¿
paralelne wzglêdem siebie. Elementy styczne obu perykop zaprezentowano
w poni¿szym zestawieniu:
J 2,1-12

J 20,1-18

1. Wskazówka chronologiczna:
Th/| h`me,ra| th/| tri,th| (2,1)

1. Wskazówka chronologiczna:
Th/| de. mia/| tw/n sabba,twn (20,1)

2. Osoby:
Niewiasta (Matka Jezusa), Jezus,
uczniowie, bracia

2. Osoby:
Niewiasta (Maria Magdalena), Jezus,
uczniowie, bracia

3. Forma zwrócenia siê Jezusa do Matki:
Niewiasto (w. 4)

3. Forma zwrócenia siê Jezusa do
Magdaleny: Niewiasto (w. 15)

4. St¹gwie kamienne  kei,menai (w. 6)

4. P³ótna w grobie  kei,mena (ww. 5-7)

5. Jezus do Matki: moja godzina jeszcze nie
(ou;pw) nadesz³a (w. 4)

5. Jezus do Magdaleny: jeszcze nie
(ou;pw) wst¹pi³em do Ojca mego
(w.
17)
6. Starosta: nie wiedzia³ (ouvk h;|dei) sk¹d
jest dobre wino (w. 9)
6. Uczniowie: nie znali/rozumieli
(ouvde,pw ga.r h;|deisan) Pisma
7. Reakcja uczniów po znaku: ujrzeli
(w. 9), Magdalena: nie wiedzia³a
Jego chwa³ê i uwierzyli w Niego (w. 11)
(ouvk h;|dei), ¿e to Jezus (w. 14)
7. Reakcja ucznia po wejciu do pustego
grobu: ujrza³ i uwierzy³ (w. 8), Magdalena po rozpoznaniu Pana idzie g³osiæ uczniom orêdzie wielkanocne
(w. 18).
7

Ibidem, s. 288289.
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II. Motywy teologiczne wspólne obu opisom
1. Wskazówka chronologiczna

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e obie perykopy rozpoczyna wskazówka czasowa: w 2,1  th/| h`me,ra| th/| tri,th| (trzeciego dnia), a w 20,1  th/| de. mia/| tw/n
sabba,twn (pierwszego dnia tygodnia/dzieñ po szabacie). W czwartej Ewangelii
pocz¹tek i kres publicznej dzia³alnoci Jezusa wyznaczaj¹ dwa tygodnie, których dni s¹ policzone8. Pierwszy tydzieñ zainaugurowany wiadectwem Jana
Chrzciciela ma na celu objawienie Jezusa Izraelowi (por. 1,27) oraz zainicjowanie nowego stworzenia (2,11). Tydzieñ drugi uruchamia godzinê Jezusa,
która stanowi punkt docelowy dzie³a zbawczego.
W tradycji biblijnej wyra¿enie th/| h`me,ra| th/| tri,th| ma wydwiêk szczególny. W Starym Testamencie dzieñ trzeci oznacza dzieñ prze³omowy
w historii wiêtej (por. Rdz 22,4; 42,18; Wj 3,18; 15,26; Oz 6,2; 2 Krl 20,8;
Jon 2,1), a jego kulminacj¹ jest teofania na Synaju (por. Wj 19,11.15.16)9 .
1.1. W Ewangelii Janowej Jezus trzeciego dnia czyni pierwszy znak,
który objawia Jego chwa³ê (2,11). Uczeni traktuj¹ Janowy trzeci dzieñ symbolicznie w nawi¹zaniu do aktu stwórczego z Rdz 1,1-2,4a lub jako antycypacjê
zmartwychwstania. Ten dzieñ liczony jako trzeci od wskazówki w 1,43 jest
jednoczenie dniem siódmym od pierwszego dnia wiadectwa Jana Chrzciciela
(1,19). W ten sposób uczniowie, którzy uwierzyli w Jezusa, widz¹c Jego chwa³ê, stanowi¹ nowe stworzenie10. Bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e Jezus uczyni³ drugi znak w Kanie Galilejskiej po dwóch dniach (por. 4,43), niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e wyra¿enie th/| h`me,ra| th/| tri,th| nale¿y odnieæ do dnia zmartwychwstania (por. 20,1n)11.
W greckim u¿yciu trzeci dzieñ oznacza dzieñ po dniu jutrzejszym
(au;rion). Zdaniem Barretta12, jeli ten dzieñ w J 2,1 jest liczony od ostatniego
wyranie zaznaczonego dnia w 1,43-51, to mo¿na liczyæ szeæ kompletnych
dni, przy czym dzieñ pi¹ty by³by przeznaczony na przejcie do Galilei. Autor
zaznacza, ¿e ta szeciodniowa przestrzeñ pierwszego tygodnia dzia³alnoci
8 Por. S. Mêdala, Chwa³a Chrystusa (Ewangelia wed³ug w. Jana), w: Ewangelia w. Jana. Listy
Powszechne. Apokalipsa (Wprowadzenie w myl i wezwanie ksi¹g biblijnych, 10), Warszawa 1992,
s. 21. Tak¿e: R.E. Brown, The Gospel According to John (The Anchor Bible 29-29a), Vol. 1, New York
1966, s. 106; L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana. Wstêp  Przek³ad z orygina³u  Komentarz
(Pismo wiête NT 4), Poznañ 1975, s. 131; C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, 2 ed.,
London 1978, s. 158.
9 Por. S. Mêdala, Chrystologia Ewangelii w. Jana, Kraków 1993, s. 205206.
10 Por. R.E. Brown, The Gospel According to John, s. 106.
11 Ibidem, s. 9798; P.F. Ellis, The Genius of John, s. 4142.
12 R.E. Brown, The Gospel According to St. John, s. 158.
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Jezusa nawi¹zuje do szeciu dni przed Pasch¹ ostatniego tygodnia Jezusa, wspomnianych w 12,1. Opis znaku w Kanie poprzedza bezporednio informacjê
o zbli¿aj¹cym siê wiêcie Paschy (por. 2,13). Ewangelista podkrela, ¿e to jest
Pascha ¯ydów i jest to jednoczenie pierwsza Pascha w publicznej dzia³alnoci
Jezusa. W 12,1 (por. 13,1; 18, 28; 19,14.31) autor ponownie mówi o nadchodz¹cym dniu Paschy, ale w odró¿nieniu od wczeniej wspominanych wi¹t paschalnych (por. 2,13; 6,4; 11,55), tym razem rzeczownik Pascha pojawia siê bez
okrelenia. Jest to znamienne o tyle, ¿e bêdzie to Pascha Jezusa Chrystusa13.
1.2. Historia o odnalezieniu pustego grobu Jezusa przez kobietê/kobiety
w pierwszym dniu tygodnia jest zrelacjonowana przez wszystkich ewangelistów (por. Mk 16,2; Mt 28,1; £k 24, 1; J 20,1). Pierwszy dzieñ tygodnia jest
zarazem trzecim dniem liczonym od Dnia Przygotowania, w którym Jezus
umar³ na krzy¿u (por. 19,31). Sformu³owanie th/| de. mia/| tw/n sabba,twn, w którym
zamiast liczebnika porz¹dkowego prw,th pojawia siê liczebnik g³ówny mia/|, jest
semityzmem stosowanym zarówno w jêzyku hebrajskim, jak i aramejskim. Nie
mo¿na jednak twierdziæ, zdaniem Barretta14, ¿e Jan ewangelista przet³umaczy³
ród³o semickie. Prawdopodobnie tê konstrukcjê autor zaczerpn¹³ ze wspomnianego ród³a Marka i powtórzy³ j¹ w J 20,19. Termin sa,bbata u¿yty
w liczbie mnogiej ma znaczenie liczby pojedynczej, gdy¿ w jêzyku greckim to
pojêcie odnosi siê zarówno do tygodnia, jak i do dnia szabatu15. Liczba mnoga
wynika prawdopodobnie z faktu, ¿e forma pojedyncza semickiego terminu
ðabbât zosta³a oddana przez greck¹ formê neutralnej liczby mnogiej  ta. Bez
w¹tpienia wyra¿enie th/| de. mia/| tw/n sabba,twn, chocia¿ opuszcza termin h`me,ra,
oznacza dzieñ wyj¹tkowy.
2. Funkcja niewiast w 2,1–12 i w 20,1-18
2.1. Matka Jezusa. Zdaniem Thomasa L. Brodiego16, jedn¹ z uderzaj¹-

cych rys narracji o godach w Kanie jest ta, ¿e inicjatywa nale¿y do Matki
Jezusa. Ona jest pierwsz¹ kobiet¹ wspomnian¹ w tekcie Janowym i pierwsza
zwraca siê do Syna, informuj¹c Go o niedostatecznej iloci wina na uczcie
weselnej. Sposób zwrócenia siê do Matki tytu³em Niewiasto jest niecodzienny,
a poniewa¿ raz jeszcze Jezus w ten sam sposób zwraca siê do Rodzicielki
13
14
15

Ibidem.
Ibidem, s. 467.
Por. R.E. Brown, The Gospel According to John, Vol. 2, New York 1970, s. 980. Tak¿e por.
G.R. Beasley-Murray, John, w: Word Biblical Commentary, Vol. 36, Waco 1999, s. 366.
16 T.L. Brodie, The Gospel According to John: A Literary and Theological Commentary,
New YorkOxford, 1993, s. 174.
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w godzinie krzy¿a (19,26), egzegeci wskazuj¹ na symboliczne znaczenie terminu17.
Tytu³ Niewiasta mo¿e podkrelaæ now¹ relacjê miêdzy Synem a Matk¹,
która jest wynikiem rozpoczêcia publicznej dzia³alnoci Jezusa. W tej misji
wiêzy krwi nie s¹ najistotniejsze. O wiele wa¿niejsze od bycia Synem swej
Matki jest bycie Synem Cz³owieczym, który przynosi na ziemiê rzeczywistoæ
niebiañsk¹ (por. 1,51). Ta nowa relacja jest odgórnie ustanowiona i Matka musi
j¹ zaakceptowaæ18.
Ignace de la Potterie19 zauwa¿a, ¿e opis godów jest dalszym ci¹giem
sekcji rozpoczêtej w 1,19. Narracja 1,19-51 koncentruje siê na stopniowym
objawieniu siê Mesjasza Izraelowi i gromadzeniu uczniów. Tytu³y, jakie otrzymuje Jezus, a mianowicie: Baranek Bo¿y (1,29.36), Syn Bo¿y (1,34.49), Mesjasz (1,41), Król Izraela (1,49), Syn Cz³owieczy (1,51), decyduj¹ o mesjañskim wymiarze opowiadania. Szczytowym punktem pierwszego etapu
objawienia Jezusa jest znak na godach w Kanie. Jest znamienne, ¿e w konkluzji opisu ewangelista, mówi¹c, ¿e Jezus objawi³ swoj¹ chwa³ê (2,11), u¿ywa
tego samego czasownika fanero,w, którym pos³u¿y³ siê Jan Chrzciciel w odniesieniu do Mesjasza: przyszed³em chrzciæ w tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi (1,31). W ten sposób w opisie Kany (2,1-11) ewangelista objawia Jezusa
jako Chrystusa i czyni to w kontekcie tematyki ma³¿eñskiej. Gody stanowi¹
symbol mesjañskich zalubin Boga ze swoim ludem, a Oblubieñcem jest Jezus.
Nadto, opis zalubin w ca³oci wizji Janowej stanowi klucz interpretacyjny
wydarzenia na Golgocie. A zatem znak wina, bêd¹cy antycypacj¹ krzy¿a,
wskazuje, by scenê u stóp krzy¿a tak¿e odczytywaæ w wymiarze mesjañskim,
a nie wy³¹cznie w kontekcie rodzinnej relacji syna do matki20. Tytu³ Niewiasta skierowany przez ukrzy¿owanego Jezusa do Rodzicielki, de la Potterie
rozumie w nawi¹zaniu do starotestamentalnej symboliki góry Syjon. W wizjach prorockich by³a ona przedstawiana jako niewiasta b¹d matka, która
przygarnia swoje dzieci wracaj¹ce z niewoli babiloñskiej (por. Iz 60,4; Ps 87,5-6).
Na Syjonie tworzy siê nowy lud Bo¿y21.
Brodie22, rozwa¿aj¹c funkcjê Matki Jezusa w czwartej Ewangelii, przywo³uje teksty biblijne, w których kobieta mo¿e symbolizowaæ: ludzi w ogólnoci,
17 Por. T.W. Martin, Assessing the Johannine Epithet the Mother of Jesus, CBQ I 60, 1998,
s. 6373. Tak¿e por. A. Nalewaj, Matka Jezusa i Niewiasta jako tytu³y Maryi w czwartej Ewangelii, RBL 1 (2010), s. 1330.
18 Por. L. Morris, The Gospel according to John. The New International Commentary on the New
Testament, Grand Rapids 1995, s. 158159.
19 I. de la Potterie, Mêka Jezusa Chrystusa wed³ug Ewangelii Jana, Kraków 2006, s. 124141.
20 Ibidem, s. 128130.
21 Ibidem, s. 131135.
22 T.L. Brodie, The Gospel According to John, s. 174175.
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naród Izraela lub Koció³ jako oblubienicê: Rdz 3,15; Iz 1-3; Ez 16; Ef 5,21-33;
Ap 12,12. Zdaniem komentatora, taka rola Maryi jest sugerowana przez sam
tekst i jego kontekst. Kontekstem opisu godów w Kanie jest powo³anie
uczniów. Sceny kolejnych powo³añ ukazuj¹ genezê i naturê Kocio³a. Ró¿ny
sposób pozyskania uczniów Jezusa ilustruje ró¿norakie aspekty wspólnoty
chrzecijan. Wraz z rozwojem narracji uczniowie nie s¹ przedstawiani indywidualnie, ale jako wspólnota, innymi s³owy, jako Koció³.
Z punktu widzenia struktury literackiej, autor zauwa¿a po³¹czenie istniej¹ce
miêdzy terminami niewiasta i uczniowie. Otó¿ w wierszach wstêpnych (1-2)
zawarte s¹ dwie wypowiedzi: pierwsza, która ³¹czy Jezusa z Jego Matk¹ (Matka Jezusa  w. 1) i druga, ³¹cz¹ca Jezusa z Jego uczniami (Jezus i Jego uczniowie  w. 2). W ten sposób mo¿emy zaobserwowaæ równowagê miêdzy wyra¿eniami Jego Matka i Jego uczniowie. Ta równowaga jest dostrzegalna w scenie
jako ca³oci, wyznacza j¹ pocz¹tek opisu z wyra¿eniem: Matka Jezusa (w. 1)
i zakoñczenie z formu³¹: Jego uczniowie (w. 11). To pozwala na wyci¹gniêcie
wniosku, ¿e niewiasta jest rzeczywicie po³¹czona z uczniami i w ten sposób
z Kocio³em. Jej identyfikacja z Kocio³em nie jest jednak ca³kowita. W odró¿nieniu od uczniów, Jej rola jest raczej przygotowawcza. Ona nie pojawia siê
w drugiej scenie opisu godów (ww. 611). Wydaje siê, ¿e Matka winna byæ
traktowana raczej jako lud, który poprzedza Koció³, pe³en wiary lud Izraela23.
W scenie ukrzy¿owania Ona ponownie siê pojawia, ale nie jako symbol Kocio³a, lecz jako kto, kto jest poch³oniêty Kocio³em (19,27).
Brown24 suponuje, ¿e w testamencie z krzy¿a Jezus wyranie zaznacza,
¿e nie tylko Jego Matka staje siê Matk¹ umi³owanego ucznia, ale tak¿e, ¿e
uczeñ staje siê Jej synem, a w ten sposób rzeczywistym bratem Jezusa.
W Janowej Ewangelii, podobnie jak i u synoptyków, Jezus ukaza³, kto jest
Jego Matk¹ i braæmi i uczyni³ to w terminach bycia uczniem. Jeli £ukasz
w Dz 1,14, po opisie wniebowst¹pienia Jezusa, przedstawia Rodzicielkê i braci
Jezusa jako Jego uczniów, to dla Jana tym szczególnym czasem jest godzina,
w której Syn Cz³owieczy zostaje wywy¿szony (12,32). W godzinie na scenie
pojawia siê Matka Jezusa, uczyniona Matk¹ umi³owanego ucznia, brata Jezusa.
W ten sposób Matka, która nie mog³a otrzymaæ roli, gdy godzina jeszcze nie
nadesz³a (2,4), kiedy godzina przysz³a, otrzymuje rolê szczególn¹.
2.2. Maria Magdalena. Postaæ Marii Magdaleny jest znana wszystkim

ewangelistom (J 19, 25; 20,1-2.11-18; Mt 27,56.61; 28,1; Mk 15,40.47; 16,1.9;
£k 8,2; 24,10). Jan ukazuje Magdalenê po raz pierwszy jako stoj¹c¹ obok
23
24

Ibidem.
Por. R.E. Brown, The Community of the Beloved Disciple, New York 1979, s. 197.
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krzy¿a poród grupki osób bliskich Jezusowi (19,25). Po raz wtóry niewiasta
pojawia siê w poranek wielkanocny u grobu Jezusa. W obu tych przypadkach,
gdy akcja nabiera tempa, Maria znika ze sceny, by na ni¹ powróciæ w decyduj¹cym momencie (20,11-18)25.
Widok kamienia odwalonego od wejcia do grobu Jezusa jest dla kobiety
znakiem, ¿e cia³o zosta³o gdzie przeniesione, o czym natychmiast powiadamia
uczniów. Stachowiak26 zauwa¿a, ¿e dla Marii nieobecnoæ cia³a stanowi przeszkodê w drodze ku wierze, ale nie oznacza jej zanegowania. Ona z ¿arliwoci¹ szuka swojego umi³owanego Pana. Chce zabraæ Jego cia³o, chocia¿ dla
jednej kobiety by³oby to trudne27. Ból i ³zy czyni¹ j¹ lep¹ wobec Tego, który
przed ni¹ staje. Zmartwychwsta³y czyni wobec tego pierwszy krok. Mêdala28
zaznacza, ¿e Jezus pytaniem: Dlaczego p³aczesz?, w³¹cza siê w smutek kobiety. Nastêpnym pytaniem: Kogo szukasz?, w³¹cza siê w jej poszukiwanie zmar³ego Pana. Chocia¿ pytania mia³y zwróciæ uwagê kobiety na Pytaj¹cego, g³os
nie okaza³ siê wystarczaj¹cy do rozpoznania. Tytu³: Niewiasto, pozwala Magdalenie rozpoznaæ w Jezusie ogrodnika. O tak wczesnej godzinie tylko kto
z otoczenia móg³ byæ obecny w tym miejscu i móg³ przenieæ cia³o Nauczyciela29. Rozpoznanie nastêpuje, gdy niewiasta s³yszy swoje imiê: Mario! Zmartwychwsta³y sam objawia siebie tej, która Go szuka i wierzy. Jednak¿e wiara
Marii jest zwi¹zana z dowiadczeniem przesz³oci30. Ta wiara ziemska pozwala jej s¹dziæ, ¿e Nauczyciel powróci³ do wiata ze mierci, by ¿yæ tak jak
przedtem. Zatem Magdalena na nowo mo¿e podj¹æ pójcie za Nim, jak to
czyni³a w czasie Jego ziemskiej dzia³alnoci. Jej odpowied pe³na zadziwienia
i zachwytu: Rabbuni! koresponduje ze sposobem zwracania siê do historycznego Jezusa. Brown31 zauwa¿a, ¿e tytu³ Rabbi wskazuje raczej na pocz¹tkow¹
wiarê, ni¿ na jej pe³niê (por. J 20,28). Wydaje siê zatem, ¿e przez u¿ycie tego
starego tytu³u Jan pragnie ukazaæ niezrozumienie Marii wobec wydarzeñ wielkanocnych.
Jezus tymczasem przez swoj¹ mieræ i zmartwychwstanie nie nale¿y ju¿
do tego wiata. On w ca³ym swym jestestwie osi¹gn¹³ nowy sposób bytowania.
Nale¿y do sfery pozaziemskiej i wstêpuje do swego Ojca, przechodzi do nowego stanu. A poniewa¿ gest Magdaleny nie nale¿y do tej nowej rzeczywistoci,
25 Por. T.L. Brodie, The Gospel According to John, s. 564. Tak¿e R. Schnackenburg, The Gospel
According to John (Herders Theological Commentary on the NT), Vol. 1, New York 1982, s. 302.
26 L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 389390.
27 Por. R. Schnackenburg, The Gospel According to John, s. 317.
28 S. Mêdala, Chrystologia, s. 290. Tak¿e: R.E. Brown, The Gospel According to John, s. 1010.
29 Por. G.R. Beasley-Murray, John, s. 375.
30 Por. S. Mêdala, Chrystologia, s. 290
31 R.E. Brown, The Gospel According to John, Vol. 2, s. 1010.
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niewiasta musi dowiadczyæ wymykania siê Tego, którego odnalaz³a, pozna³a
i z którym rozmawia³a32. Musi poj¹æ, ¿e obecne spotkanie z Jezusem dokonuje siê w sposób inny ni¿ dotychczas33. W tym celu Zmartwychwsta³y powierza Magdalenie misjê. Ma odszukaæ braci (uczniów) i g³osiæ im, ¿e Jezus
wstêpuje do swego Ojca i ich Ojca, do swego Boga i ich Boga. W czwartej
Ewangelii przepowiadanie wielkanocne nie dotyczy faktu zmartwychwstania,
ale powrotu Syna do Ojca34. Dla Jana bowiem wstêpowanie Jezusa jest konkluzj¹ Jego godziny, a to oznacza, ¿e zbawienie w Królestwie Bo¿ym jest
osi¹galne. Misja, któr¹ otrzymuje Maria jest czym wiêcej ni¿ przekazaniem
prostego owiadczenia, ¿e Jezus wstêpuje do Ojca. Bracia, do których jest
pos³ana z Ewangeli¹, nie s¹ braæmi wed³ug cia³a, ale uczniami. To wierz¹cy,
których przyci¹ga do siebie wywy¿szony nad ziemiê Chrystus. Oni otrzymuj¹ dar Ducha wiêtego, dziêki któremu wraz z Jezusem uczestnicz¹ w Bo¿ym
synostwie.
Zdaniem Brodiego35, dowiadczenie przy grobie jest krokiem, który pozwoli Marii zrozumieæ, kim jest Jezus Chrystus i uzdolni j¹ do odnalezienia
nowego ¿ycia. Ona pojawia siê tak¿e, by byæ postaci¹ reprezentatywn¹. Jej
obecnoæ pod krzy¿em oraz popieszne udanie siê do grobu s¹ decyduj¹cymi
momentami w budowaniu wiary wspólnoty. Wed³ug egzegety, postawa Magdaleny koresponduje w pewien sposób z postaw¹ niewierz¹cego Izraela. Niezdolnoæ do rozpoznania Zmartwychwsta³ego mo¿e symbolizowaæ zatwardzia³y
lud, którego umys³ otêpia³, a serce wci¹¿ zakrywa zas³ona (por. Rz 11,25;
2 Kor 3,12-18). Rozpoznaj¹c Jezusa, niewiasta nadal przywo³uje obraz lepego
Izraela, który ze wzglêdu na nieodwo³alne wybranie jest wci¹¿ kochany i który
ostatecznie otrzyma ³askê Bo¿ego mi³osierdzia (por. Rz 11,28-31). Autor zaznacza, ¿e odpowiedzi¹ Jezusa na u¿yty przez Mariê hebrajski tytu³ Rabbuni!
jest pos³anie jej do braci. Termin bracia w pismach Aposto³a Paw³a zosta³
zarezerwowany dla ¯ydów (por. Rz 9,3), co mo¿e oznaczaæ misjê kobiety
w³anie do nich. Zdaniem autora36, a¿ do czasu g³oszenia przez Mariê Ewangelii braciom, proces wiary, który rozpocz¹³ siê w umi³owanym uczniu i Piotrze, nie by³ kompletny. Jest faktem, ¿e termin bracia odnosi siê do osób, które
z czasem zaczêto te¿ oznaczaæ terminem uczniowie (ww. 17-18). Pozwala to
suponowaæ, ¿e misja Marii zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem, gdy¿ bracia stopniowo stali siê uczniami.
32
33
34
35
36

Por. S. Mêdala, Chrystologia, s. 290.
Por. R. Schnackenburg, The Gospel According to John, s. 317.
Por. G.R. Beasley-Murray, John, s. 377.
T.L. Brodie, The Gospel According to John, s. 567.
Ibidem.
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Brown37 zauwa¿a, ¿e w J 20,1-18 kobieta otrzymuje funkcjê apostolsk¹.
W rozumieniu Paw³a o istocie apostolatu stanowi³y dwa elementy, a mianowicie: widzenie zmartwychwsta³ego Jezusa i bycie pos³anym, by Go g³osiæ (por.
1 Kor 9,12; 15,811; Gal 1,1116). Z kolei o autorytecie Piotra w s³u¿bie
apostolskiej zadecydowa³a tradycja, ¿e on by³ pierwszym widz¹cym Zmartwychwsta³ego (por. 1 Kor 15,5; £k 24,34). Czwarty ewangelista rewiduje
tradycjê o Piotrze. W relacji Mateusza kobiety wracaj¹ce od pustego grobu
by³y pierwszymi, które napotka³y zmartwychwsta³ego Pana, a autor nie wspomina o Piotrze (28,9-10). Wed³ug Jana, Piotr i umi³owany uczeñ po wiadectwie kobiety biegn¹ do grobu Jezusa i zastaj¹ go pustym (20,2-10). Faktycznie
tylko umi³owany uczeñ pojmuje znaczenie p³ócien pogrzebowych i dochodzi
do wiary. Z kolei Magdalena jest pierwsz¹ osob¹, której ukazuje siê Zmartwychwsta³y. On nakazuje jej, by sz³a i g³osi³a braciom (uczniom z w. 17-18)
o Jego wst¹pieniu do Ojca. Podczas gdy w Ewangelii Mateusza anio³ w pustym grobie przekazuje kobietom wieæ dla uczniów, w czwartej Ewangelii
Magdalena jest pos³ana przez samego Pana, a to, co ona g³osi, zawarte
w formule: Widzia³am Pana, jest typowym apostolskim owiadczeniem wielkanocnym.
W ten sposób, chocia¿ orêdzie Marii nie jest skierowane do ca³ego wiata
(por. Mt 28,19), to jednak w jej osobie zostaj¹ spe³nione Paw³owe wymagania
apostolatu. Magdalena jest nie tylko pierwsz¹ osob¹, która odkrywa pusty
grób, ale przed wszystkimi, równie¿ przed Piotrem, dostêpuje przywileju ujrzenia Zmartwychwsta³ego, i jest przez Niego pos³ana do tych, którzy staj¹ siê
braæmi Jezusa. W Jezusie Chrystusie bowiem wszyscy staj¹ siê synami tego
samego Ojca. Tak¹ wiadomoæ Magdalena zanios³a uczniom. Pytanie, czy jej
uwierzyli, pozostaje bez odpowiedzi. W wiecie biblijnym wiadectwo kobiety nie
mia³o wartoci, o czym wiadcz¹ chocia¿by relacje synoptyczne (por. Mk 16,10;
£k 24,13). Niemniej jednak jest faktem, ¿e Jezus wybra³ w³anie kobietê, by
uczyniæ j¹ wobec swych uczniów wiadkiem mi³oci.
3. Uczniowie

W czwartej Ewangelii termin maqhth,j (uczeñ) pojawia siê 74 razy. Do
powo³anych przez Jezusa mê¿czyzn Jan stosuje termin uczniowie, a pomija
tytu³ aposto³owie. W ten sposób wskazuje na historyczne znaczenie okrelenia
uczeñ. Termin aposto³ nale¿y bowiem do okresu po zmartwychwstaniu38.
37
38

Por. R.E. Brown, The Community, s. 189190.
Idem, The Gospel According to John, s. 98.
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3.1. Uczniowie, którzy towarzysz¹ Jezusowi na godach w Kanie (2,1-12)

stanowi¹ Jego now¹ rodzinê. Oni pojawiaj¹ siê we wstêpie opowiadania i jego
konkluzji. S¹ wiadkami znaku, który wzbudza w nich wiarê. Autor zaznacza,
¿e Jezus objawi³ swoj¹ chwa³ê i Jego uczniowie w Niego uwierzyli (2,11).
Motyw objawienia chwa³y pojawia siê jeszcze w 12,23 i 17,24. Dla czwartego
ewangelisty prawdziwa chwa³a zostaje objawiona w godzinie. W 7,39 autor
wyranie zaznacza, ¿e w czasie swej ziemskiej dzia³alnoci Jezus nie bêdzie
jeszcze uwielbiony. Objawienie chwa³y, choæ jest oczekiwane, jeszcze nie
mo¿e byæ darowane w pe³ni. A zatem w 2,11, gdy jest mowa o objawieniu
chwa³y Jezusa, a On sam stwierdza, ¿e godzina jeszcze nie nadesz³a (2,4), to
prawdopodobnie chodzi o czêciowe objawienie chwa³y, by uczniowie mogli
uwierzyæ w swego Nauczyciela39.
Termin fanerou/n  objawiæ jest s³owem Janowym (pojawia siê 9 razy
w ca³ej Ewangelii, w tym 3 razy w J 21), ale nigdzie indziej nie jest u¿yty
z terminem do,xa  chwa³a. W czwartej Ewangelii s³owo chwa³a odnosi siê do
egzystencji S³owa przed wcieleniem i do Jego powrotu do pierwotnej chwa³y
u Ojca (17,5).
Wyra¿enie pisteu,ein eivj (uwierzyli w) po³¹czone z biernikiem Jan stosuje 36 razy. Uczniowie, bêd¹c wiadkami chwa³y Jezusa w znaku w Kanie
(por. 1,50), zostaj¹ ku Niemu poci¹gniêci. Czyni¹ krok naprzód, za czym przemawia u¿ycie przyimka eivj o charakterze dynamicznym. W po³¹czeniu z biernikiem oznacza on ruch do wnêtrza lub bliskie s¹siedztwo.
Pierwszy epizod w dziele Janowym zamyka siê widzeniem i wiar¹
uczniów. Opis znaku w Kanie stanowi wstêp do wiary pe³nej (por. 20,29).
3.2. Na s³owa Magdaleny o zabranym ciele Jezusa, Szymon Piotr i umi³owany uczeñ natychmiast udaj¹ siê do grobu. Popiech uczniów jest nastêpstwem popiechu Marii, ale w obecnej scenie wyczuwa siê wiêksze napiêcie
(ww. 2-3). Ewangelista zaznacza, ¿e Piotr pierwszy wyrusza do grobu, nastêpnie obaj biegn¹ razem, w koñcu ów drugi uczeñ wyprzedza Szymona i pierwszy dociera na miejsce. Ca³¹ scenê cechuje niezwyk³y dynamizm. Fakt, ¿e
umi³owany uczeñ jest szybszy, nie musi oznaczaæ, ¿e jest m³odszy. On pozosta³
ze swoim Nauczycielem do koñca i zna miejsce Jego pochówku. Z literackiego
punktu widzenia, rzec mo¿na, ¿e on jest w lepszej kondycji40. W myli Janowej bycie uczniem jest po³¹czone z obrazem naladowania (1,37-38) i poci¹ga
za sob¹ bycie w lepszej formie.
39
40

Por. C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, s. 161.
Por. T.L. Brodie, The Gospel According to John, s. 561.
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Znamienne jest, ¿e chocia¿ umi³owany uczeñ pierwszy dotar³ do grobu
i zajrza³ do jego wnêtrza, nie wszed³ do rodka. Poczeka³ na przybycie Szymona. Szymon otrzyma³ przywilej wejcia do grobu jako pierwszy41. Brodie42
zaznacza, ¿e nawet jeli wiat³o dzienne by³o wystarczaj¹ce do owietlenia
wnêtrza grobu, to jednak w grobach z natury panuj¹ ciemnoci, które s¹ symbolem mierci. Dla Piotra za mieræ by³a problemem. Czwarta Ewangelia wiadczy, ¿e on, albo odwa¿nie wyszed³ jej naprzeciw (por. 13,37), albo zawróci³
(por. 18,1527). Wchodz¹c do pustego grobu swego Mistrza, Piotr musia³ siê
zmierzyæ z rzeczywistoci¹ mierci i ... z sob¹ samym. Jak nigdy dot¹d dowiadczy³ tajemnicy odejcia. Ze mierci¹ stan¹³ twarz¹ w twarz43. Widok le¿¹cych
p³ócien i oddzielnie zwiniêtej chusty nie wystarczy³ jednak, by zrozumieæ. Piotr
usi³owa³ poj¹æ sens wydarzeñ, ale wszystko, co zobaczy³, to tylko posk³adane
p³ótna pogrzebowe. Wówczas z pomoc¹ przyszed³ uczeñ, którego Jezus mi³owa³.
Dla niego wejcie do grobu staje siê prze³omem. To nie oznacza, ¿e grób
jest w innym stanie, ale ¿e usposobienie ucznia jest inne. On, który objawi³
swe przywi¹zanie do Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy (por. 13,23-35)
i pozosta³ pod Jego krzy¿em (por. 19,26-27), w pustym grobie otwiera siê na
znak. Rozwiniêta dyspozycja pozwala w³aciwie zinterpretowaæ sens pustego
grobu. W ten sposób odwalony kamieñ, nieobecnoæ cia³a i le¿¹ce p³ótna stanowi¹ niezbity dowód, ¿e Jezus zmartwychwsta³. Postawê umi³owanego
ucznia w pustym grobie ewangelista charakteryzuje krótkim stwierdzeniem:
ujrza³ i uwierzy³ (20,8).
Zwi¹zek miêdzy widzeniem i wiar¹ stanowi jedno z istotnych zagadnieñ
teologii Janowej. Wiara ucznia ³¹czy siê z dowiadczeniem pustego grobu.
Dowiadczenie nieobecnoci skutecznie pobudza wiarê i j¹ oczyszcza. Wiara
w zmartwychwstanie poprzedza ukazanie siê Jezusa. W epilogu ksiêgi po wyznaniu Tomasza (por. 20,28), Jezus odwo³uje siê do wiary, która jest rezultatem
widzenia znaków, ale podkrela wartoæ wiary bez mo¿liwoci widzenia.

Podsumowanie
Koncepcja struktury literackiej czwartej Ewangelii w ujêciu Gerharda
i Ellisa stanowi jedn¹ z wielu propozycji zaprezentowanych w ostatnich dziesi¹tkach lat. Na przyk³adzie jednego z dziesiêciu paralelizmów sk³adaj¹cych
siê, zdaniem autorów, na symetryczn¹ kompozycjê ksiêgi Janowej, usi³owali41
42
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Por. J. Klinkowski, Analiza dramatyczna Ewangelii w. Jana, Legnica 2007, s. 419.
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my ukazaæ g³ówne jej za³o¿enia. Podczas gdy wiêkszoæ uczonych nie bez
racji ³¹czy w inkluzjê opis znaku w Kanie Galilejskiej (por. 2,1-11) ze scen¹
u stóp Chrystusowego krzy¿a (por. 19,25-27), dla amerykañskich egzegetów
paralel¹ do opisu godów jest narracja o spotkaniu Zmartwychwsta³ego (por.
20,1-18). W wietle przeprowadzonej analizy trudno nie przyznaæ im racji.
Postrzeganie struktury Ewangelii Janowej w aspekcie synchronicznym
jest bez w¹tpienia zalet¹ tej koncepcji i stanowi zachêtê do dalszych literackich
i teologicznych badañ nad dzie³em Jana genialnego teologa.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LITERARY STRUCTURE
AND THEOLOGICAL MOTIFS IN JOHN 2:1-12 AND 20:1-18
(SUMMARY)

The subject of this work is a comparative analysis of two of Johns pericopes, namely, the
description of the sign at the wedding at Cana (2:112) and the story about the empty grave of
Jesus, found on Easter morning of (20:118). The starting point of our study is the suggestion
presented by P.F. Ellis that the literary structure of the Fourth Gospel is based on parallelisms.
According to this concept, The Book of John was created on the basis of the laws of parallelism
known in the ancient world, and not, as many commentators would like to see it, on the laws of
narration. The author divides The Gospel of John into twenty-one units in a concentric structure of
abcba. The centre of the structure is the text 6:1621. In the parallel scheme presented by Ellis,
the unit 2:112 is complemented by the unit 20:118. The aim of this work is to present some
literary, as well as theological, connections between the indicated texts. It supports the view that
the text was consciously worded in the above-mentioned way and it allows for a more in-depth
investigation into the authors idea.

VERGLEICHENDE ANALYSE DER LITERARISCHEN STRUKTUR
UND THEOLOGISCHEN MOTIVE IN JOH 2,1-12 UND 20,1-18
(ZUSAMMENFASSUNG)

Gegenstand dieser Ausarbeitung war die vergleichende Analyse von zwei johanneischen
Perikopen, nämlich der Beschreibung des Zeichens bei der Hochzeit zu Kana (2,112) und der
Auffindung des leeren Grabes Jesu am Ostermorgen (20,118). Die Forschungen wurden unter
Berücksichtigung des Vorschlages von P. F.Ellis durchgeführt, der sich auf die literarische Struktur
des vierten Evangeliums auf Basis des parallelen Systems bezieht. Der Exeget teilt das Buch
Johannes in 21 konzentrische Abschnitte auf nach der Formel: abcba. Das Zentrum der Struktur
bildet die Einheit von Joh 6,1621 und der Text 2,112, der mit 20,118 parallel ist. Ziel war es,
die literarischen und theologischen Zusammenhänge zwischen den beiden angegebenen Texten
nachzuweisen. Sie bestätigen die bewusste Absicht des Autors des Evangeliums und ermöglichen,
einen tieferen Einblick in seine Gedanken zu bekommen.

