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W poszukiwaniu wciąż lepszych 
odpowiedzi 

– rozważania nad fragmentami Pisma      
z perspektywy retoryki biblijnej.

Spotkanie IV

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 
a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Czym jest HRB?

Autor: Marek Kaczmarczyk

Hebrajska retoryka biblijna

Określenie dla zjawiska
tendencji autorów

Biblii do komponowania

swoich wypowiedzi 

w układy paralelne,
koncentryczne 

i równoległe

Sposób podejścia 
do tekstów
biblijnych

(wstępny zbiór 
oczekiwań co do tekstu)

Narzędzie 
egzegetyczne 

i interpretacyjne 

tekstów Biblii
(PS-T)

(zbiór założeń, oczekiwań, 
rozpoznanych reguł oraz 

procedury badania tekstu)
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Kompozycje bazowe

Autor: Marek Kaczmarczyk
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• Podstawowym kluczem kojarzenia elementów tekstu jako paralelnych w kompozycji jest ich

zgodność na poziomie znaczenia, w obrębie tego może zaistnieć jedna z poniższych relacji:

– Relacja synonimiczna (identyczność tekstów - np. refren, powtórzona fraza 

lub prawie identyczność).

– Relacja syntetyczna (zgoda co do treści plus dopełnianie jej lub poszerzanie obszaru;

odsłonięcie czegoś z rożnych stron).

– Relacja antytetyczna (kontrast, układ przeciwstawny pod określonym względem).

Relacje pomiędzy elementami

Autor: Marek Kaczmarczyk
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Relacje pomiędzy elementami

Autor: Marek Kaczmarczyk

• elementy paralelne w strukturze mogą mieć różną objętość;
A

A1

• elementy paralelne mogą być złożone i mieć własną strukturę, ale nie muszą;
A

A1

A

A1

• kształty struktur elementów paralelnych względem siebie mogą być różne.

A

A1
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Struktura Ew. Łukasza

Autor: Marek Kaczmarczyk

SEKCJA G [9,1-10,20]

FRAGMENT A [9,1-6] Misja dwunastu apostołów; 
wskazówki misyjne: skromność i odpowiedzialność

FRAGMENT A1 [9,46-10,20] Drugie rozesłanie misyjne 
uczniów; pilność misji; szereg pouczeń misyjnych

FRAGMENT B [9,7-9] Zainteresowanie Heroda 
Jezusem (pytanie: Kim jest Ten?)

FRAGMENT B1 [9,43b-45] Jezusa zapowiada 
uczniom wydanie Go w „ręce ludzi” 

FRAGMENT D [9,18-36] Wezwanie do uczniostwa 
w kontekście pogłębionej świadomości tożsamości 
Jezusa jako Syna Bożego oraz Jego uniżenia i poświęcenia

FRAGMENT C [9,10-17] Rozmnożenie chleba; 
znak dla uczniów – dar dla ludu

FRAGMENT C1 [9,37-43a] Jezus gani pokolenie 
(czy również uczniów?)

FRAGMENT D
ELEMENT A [9,18-20]

ELEMENT B [9,22]
ELEMENT C [9,23-27]

ELEMENT B1 [9,28-32]
ELEMENT A1 [9,33-36]
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Łk 5,1-11

To przede wszystkim cud czy 
powołanie uczniów?

Nie tylko rozgrzewka…

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 
a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Łk 5,1-11 a teksty „paralelne” z Mt i Mk

Łk 5,1-11
(1) Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a 
tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, 
(2) ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, 
wyszedłszy z nich, płukali sieci. 
(3) A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do 
Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i 
usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. 
(4) A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na 
głębię i zarzućcie sieci swoje na połów.
(5) A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko 
pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci.
(6) A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się 
sieci rwały. 
(7) Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli 
z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się 
zanurzały. 
(8) Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, 
mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek 
grzeszny. 
(9) Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z 
nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. 
(10) Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 
towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie 
bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. 
(11) A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli 
za nim.

Mt 4,18-22
A1 (18a) A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci:

Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, 
B1 (18b) którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami.

C1 (19) I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!
D1 (20a) A oni natychmiast porzucili sieci 

E1 (20b) i poszli za nim.
A2 (21a) I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna

Zebedeusza, i Jana, brata jego, 
B2 (21b) którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje

sieci, 
C2 (21c) i powołał ich.

D2 (22a) A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego 
E2 (22b) i poszli za nim.

Mk 1,16-20
A1 (16a) A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata

Szymona, 
B1 (16b) którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami.

C1 (17) I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się
rybakami ludzi.
D1 (18a) I zaraz porzucili sieci, 

E1 (18b) i poszli za nim.
A2 (19a) A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata

jego, Jana, 
B2 (19b) którzy byli w łodzi i naprawiali sieci.

C2 (20a) I zaraz powołał ich; 
D2 (20b) a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, 

z najemnikami w łodzi, 
E2 (20c) poszli za nim.
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Łk 5,1-11 - kompozycja

A (1) Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, 
B (2) ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. 

C (3) A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał 
od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. 

D (4) A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci
swoje na połów.

E (5a) A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, 
nic nie złowiliśmy;

E1 (5b) ale na Słowo twoje zarzucę sieci.
D1 (6) A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. 

(7) Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, 
i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały.

C1 (8) Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, 
bom jest człowiek grzeszny. 

B1 (9) Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb,
które zagarnęli. (10a) Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona.

A1 (10b) Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. (11) A wyciągnąwszy łodzie 
na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim.
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Przerwa…

Autor: Marek Kaczmarczyk

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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J 21,30-21,25

Jedno czy dwa zakończenia?

Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, 
a chwałą królów rzecz zbadać.

Prz 25,2

Autor: Marek Kaczmarczyk Kontakt: m.kaczmarczyk@berea.edu.pl
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Jak na problem dwóch zakończeń odpowiadają specjaliści

Autor: Marek Kaczmarczyk

W. Barclay

„Jest zupełnie oczywiste, że pierwotnie tekst Ewangelii miał się kończyć na tym wersecie. Mamy tu 
naturalne zakończenie, a rozdział dwudziesty pierwszy, który po nim następuje, musi być uważany za 
dodatek, jako myśl późniejsza.
Nie ma fragmentu w Ewangeliach, który lepiej podsumowałby cel, jaki mieli pisarze Ewangelii niż ten 
fragment.”

M.Bednarz

„Czwarta Ewangelia posiada dwa zakończenia; pierwsze o charakterze teologicznym (J 20,30-31), a 
drugie o charakterze literackim (J 21,25), zamykające rozdział i stanowiące rodzaj appendiksu, 
dołączonego później do istniejącego już dzieła. Pierwsze zakończenie wskazuje na cel dzieła, a drugie 
jest wynikiem dążenia do wykazania prawdomówności świadectwa. Dlaczego czwarta Ewangelia ma 
dwa zakończenia?”
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Klamra w zakończeniu księgi

Autor: Marek Kaczmarczyk

[J 20] (30) Wiele [też i] innych [znaków] uczynił Jezus wobec uczniów [jego], które nie są spisane w tej 
księdze; (31) te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście 
wierząc [życie] mieli w imieniu jego.

[21,1-23]
(24) [Ten] jest uczeń, [świadczący] o tych (znakach) i [który zapisał je]; a wiemy, że [prawdziwe] 
świadectwo jego jest. (25) [Są zaś i inne, liczne (znaki), które] dokonał Jezus, które, gdyby miały być 
spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby [tak zapisanych] ksiąg.
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Wybrane elementy kontekstu

Autor: Marek Kaczmarczyk

Zapowiedź zdrady
[J 13] (18) Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których 
wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa 
chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją.
(19) Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, 
gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

(21) Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, 
mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was 
mnie wyda. (22) Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w 
niepewności, o kim mówi.

Zapowiedź odejścia
(33) Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie 
będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy 
przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię.

Pewność Piotra i zapowiedź jego zaparcia się Jezusa
(36) Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? 
Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie 
możesz, ale potem pójdziesz. (37) Rzekł mu Piotr: Panie! 
Czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę swoją za ciebie 
położę. (38) Odpowiedział mu Jezus: Duszę swoją za mnie 
położysz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Zanim kur 
zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.

Dodanie otuchy w kontekście zapowiedzi odejścia (niepokój 
uczniów)

[J 14] (27) Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie 
jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i 
niech się nie lęka. (28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: 
Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, 
tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż 
Ja. (29) Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie.

Niepokój uczniów z powodu zapowiedzi odejścia Jezusa
[J 16] (5) A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z 
was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?(6) Ale że wam to 
powiedziałem, smutek napełnił serce wasze.

(19) Poznał Jezus, że go chcieli zapytać, i rzekł im: Pytacie się 
nawzajem o to, co powiedziałem: Jeszcze tylko krótki czas, a 
nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie? (20) 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy płakać i narzekać 
będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale 
smutek wasz w radość się zamieni
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Wybrane elementy kontekstu

Autor: Marek Kaczmarczyk

Zapowiedź oddania życia
[J 15] (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej 
miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za 
przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli 
czynić będziecie, co wam przykazuję.

Zapowiedź odstąpienia i zawrócenia do swoich spraw
[J 16] (30) Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrze-
bujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga 
wyszedł. (31) Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? (32) 
Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się 
rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie; lecz 
nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. (33a) To powiedziałem 
wam, abyście we mnie pokój mieli.

Zdrada Judasza, pojmanie Jezusa – wystąpienie Piotra, 
wycofanie się uczniów

J 18,1-12

Piotr zapiera się Jezusa
18,15-18 i 18,25-26

Pod krzyżem jedynie kobiety i jeden z uczniów, ten umiłowany
[J 19] (25) A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra 
matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
(26a) A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, 
stojącego przy niej (…)

Uczniowie nie zatroszczyli się o ciało Jezusa, by je ściągnąć z 
krzyża przed świętem. Uczynili to Józef z Arymatei i Nikodem, 
członkowie Wielkiej Rady.

[J 19] (38) A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był 
potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł 
zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało 
jego. (39) Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio 
przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i 
mirry i aloesu. (40) Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w 
prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować 
umarłych.

W relacji Jana zmartwychwstały Pan Jezus nie uczniom ukazał się 
pierwszym, ale Marii Magdalenie, tej, która była pod krzyżem.

J 20,14-18

Uczniowie nie zrozumieli do tej pory prawdy o śmierci Chrystusa i 
Jego zmartwychwstaniu

[J 20] (9) albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi 
powstać z martwych
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Wybrane elementy kontekstu: J 20,19-29 – kompozycja (BW) 

FRAGMENT A

A a1 (19a) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli

zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
b1 (19b) i rzekł do nich: Pokój wam!

B (20a) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. 
A1 a2 (20b) Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

b2 (21a) I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! 
FRAGMENT B

A (21b) [Jak posłał mnie Ojciec, tak posyłam was.]
B (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

A1 (23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
FRAGMENT A1

A1 (24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.
B1 (25a) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. 

C1 a (25b) On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę 
b (25c) na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego,

a1 (25d) nie uwierzę.
A2 (26a) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. 

B2 (26b) I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
C2 a a1 (27a) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, 

b1 (27b) a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
b (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

a1 a2 (29a) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; 
b2 (29b) błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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Wybrane elementy kontekstu: J 20,19-29 – kompozycja (BW) 

FRAGMENT A

A a1 (19a) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli

zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
b1 (19b) i rzekł do nich: Pokój wam!

B (20a) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. 
A1 a2 (20b) Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

b2 (21a) I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! 
FRAGMENT B

A (21b) [Jak posłał mnie Ojciec, tak posyłam was.]
B (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

A1 (23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
FRAGMENT A1

A1 (24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.
B1 (25a) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. 

C1 a (25b) On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę 
b (25c) na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego,

a1 (25d) nie uwierzę.
A2 (26a) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. 

B2 (26b) I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
C2 a a1 (27a) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, 

b1 (27b) a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
b (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

a1 a2 (29a) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; 
b2 (29b) błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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Wybrane elementy kontekstu: J 20,19-29 – kompozycja (BW) 

FRAGMENT A

A a1 (19a) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli

zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
b1 (19b) i rzekł do nich: Pokój wam!

B (20a) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. 
A1 a2 (20b) Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

b2 (21a) I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! 
FRAGMENT B

A (21b) [Jak posłał mnie Ojciec, tak posyłam was.]
B (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

A1 (23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
FRAGMENT A1

A1 (24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.
B1 (25a) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. 

C1 a (25b) On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę 
b (25c) na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego,

a1 (25d) nie uwierzę.
A2 (26a) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. 

B2 (26b) I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
C2 a a1 (27a) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, 

b1 (27b) a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
b (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

a1 a2 (29a) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; 
b2 (29b) błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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Wybrane elementy kontekstu: J 20,19-29 – kompozycja (BW) 

FRAGMENT A

A a1 (19a) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli

zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
b1 (19b) i rzekł do nich: Pokój wam!

B (20a) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. 
A1 a2 (20b) Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana.

b2 (21a) I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! 
FRAGMENT B

A (21b) [Jak posłał mnie Ojciec, tak posyłam was.]
B (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

A1 (23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
FRAGMENT A1

A1 (24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.
B1 (25a) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. 

C1 a (25b) On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę 
b (25c) na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego,

a1 (25d) nie uwierzę.
A2 (26a) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. 

B2 (26b) I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
C2 a a1 (27a) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, 

b1 (27b) a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
b (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

a1 a2 (29a) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; 
b2 (29b) błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
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Przerwa…

Autor: Marek Kaczmarczyk

Czas na pytania

i małą przerwę – 5 min.
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J 20,30-21,25

(30) Wiele [też i] innych [znaków] uczynił Jezus wobec uczniów [jego], które nie są spisane w tej księdze; (31) te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc [życie] mieli w imieniu jego.
[J 21] (1) Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, ukazał się [zaś] tak. (2) Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i 
Natanael z Kany Galilejskiej, i [ci] Zebedeusza, i inni z uczniów jego, [dwaj]. (3) Powiedział [im] Szymon Piotr: Idę łowić ryby. [Powiedzieli] mu: Pójdziemy i my z 
tobą. Wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nie złowili [nic]. (4) [Ranek zaś, gdy już nastał,] stanął Jezus na brzegu; nie wiedzieli [jednak uczniowie], że to był 
Jezus. (5) [Powiedział więc] im Jezus: Dzieci! [Czy coś] do jedzenia [macie]? Odpowiedzieli mu: Nie. (6) On [zaś rzekł] im: Zapuśćcie po prawej stronie łodzi 
[sieć], a znajdziecie. Zapuścili więc i [już jej wyciągnąć nie mieli siły] z powodu mnóstwa ryb. (7) [Powiedział więc] ów uczeń, którego miłował Jezus, Piotrowi: 
Pan (to) jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że (to) Pan jest, [szatą] przepasał się, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; (8) zaś [inni] uczniowie [łodzią] 
przybyli, [bowiem nie byli daleko od brzegu], mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. (9) Gdy [więc] wyszli na ląd, [widzą (żarzące się) ognisko 
ułożone] i rybę [na nim] położoną, i chleb. (10) [Mówi] im Jezus: Przynieście [z] ryb, które złowiliście [teraz]. (11) [Wszedł więc] Szymon Piotr i wyciągnął sieć na 
ląd, pełną [ryb] wielkich, [(w liczbie) stu pięćdziesięciu trzech]; a chociaż tyle (ich) było, nie podarła się sieć. (12) [Mówi] im Jezus: [Chodźcie i śniadajcie]. A 
żaden [zaś nie odważył się] z uczniów pytać [go]: Kto Ty jesteś? [wiedząc], że (to) Pan [jest]. (13) [Przychodzi Jezus i bierze chleb i daje im, i rybę podobnie.] 
(14) To już [trzeci] raz ukazał się Jezus uczniom swoim [powstawszy z martwych]. (15) Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł do Szymona Piotra [Jezus]: Szymonie, 
synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że [kocham] cię. Rzecze mu: Paś [baranki] moje. (16) Rzecze mu znowu [drugi] raz: 

Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że [kocham] cię. Rzekł mu: [Pasterzuj owcom moim]. (17) Rzecze mu raz trzeci: Szymonie, 

synu Jana, [kochasz] mnie? Zasmucił się Piotr, że [powiedział] mu raz trzeci: [Kochasz] mnie? I [rzecze] mu: Panie! wszystko [Ty] wiesz, Ty wiesz, że [kocham] 
cię. Rzecze mu Jezus: Paś [owce] moje. (18) Zaprawdę, zaprawdę, [mówię] ci: Gdy byłeś młodszy, przepasywałeś [się] i chodziłeś, dokąd chciałeś; [kiedy zaś] 
zestarzejesz [się], wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. (19) To [zaś] powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. I [to] powiedziawszy, rzekł [mu]: Pójdź za mną. (20) Obróciwszy się, [Piotr] ujrzał ucznia, którego miłował Jezus, [idącego za sobą,] a który [to wsparł się] 
przy wieczerzy o pierś [Jego] i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? (21) [Tego więc zobaczywszy] Piotr rzekł do Jezusa: Panie, [z tym zaś co?]  (22) Rzecze

mu Jezus: A gdybym [(o) nim] zechciał, aby pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną! (23) [Rozeszło się więc to słowo] wśród braci, że ów uczeń nie 
umrze; [nie powiedział zaś mu Jezus], że nie umrze, lecz: A gdybym [(o) nim] zechciał, aby pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? 

(24) [Ten] jest uczeń, [świadczący] o tych (znakach) i [który zapisał je]; a wiemy, że [prawdziwe] świadectwo jego jest. (25) [Są zaś i inne, liczne (znaki), które] 
dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby [tak zapisanych] ksiąg.
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Struktura J 20,30-21-25

Autor: Marek Kaczmarczyk

FRAGMENT A [20,30-31] Cel księgi: zachowanie znaków Jezusa,
by wzbudzić wiarę w Jezusa jako Chrystusa, Syna 
Bożego, by czytelnik zyskał życie w Jego imieniu

FRAGMENT A1 [21,24-25] Potwierdzenie wiarygodności
autora księgi, który dokonał wyboru 
znaków Jezusa

FRAGMENT B [21,1-14] Społeczność stołu Jezusa
zmartwychwstałego i uczniów; odbudo-
wa i potwierdzenie więzi z Panem

FRAGMENT B1 [21,20-23] Jezus wzywa do 
indywidualnego skupienia się na 
naśladowaniu Go 

FRAGMENT D [21,18] Obrazowa zapowiedź Jezusa, że Piotr nie tylko 
dochowa Mu wierności, ale też dla Niego odda życie

FRAGMENT C [21,15-17] Jezus odnawia powołanie Piotra.

FRAGMENT C1 [21,19] Jezus wzywa Piotra do naśladowania,
w kontekście obietnicy wierności Bogu
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[21,1-14] FRAGMENT B – kompozycja (BW+kor.) 

A (1a) Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, ukazał się [zaś] tak. (2) Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, 
i Natanael z Kany Galilejskiej, i [ci] Zebedeusza, i inni z uczniów jego, [dwaj].

B a1 a1 (3a) Powiedział [im] Szymon Piotr:
b1 (3b) Idę łowić ryby. 

a2 (3b) [Powiedzieli] mu: 

b2 (3c) Pójdziemy i my z tobą. 
b1 (3d) Wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nie złowili [nic].

c1 (4a) [Ranek zaś, gdy już nastał,] stanął Jezus na brzegu; nie wiedzieli [jednak uczniowie], że to był Jezus.
a2 a1 (5a) [Powiedział więc] im Jezus: 

b1 (5b) Dzieci! [Czy coś] do jedzenia [macie]? 
a2 (5c) Odpowiedzieli mu: 

b2 (5d) Nie.

b2 a1 (6a) On [zaś rzekł] im: Zapuśćcie po prawej stronie łodzi [sieć], 
b1 (6b) a znajdziecie. 

a2 (6c) Zapuścili więc 
b2 (6d) i [już jej wyciągnąć nie mieli siły] z powodu mnóstwa ryb.

c2 (7a) [Powiedział więc] ów uczeń, którego miłował Jezus, Piotrowi: Pan (to) jest.
C (7b) Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że (to) Pan jest, [szatą] przepasał się, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; 

D (8a) zaś [inni] uczniowie [łodzią] przybyli, [bowiem nie byli daleko od brzegu], mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć
z rybami.

E (9) Gdy [więc] wyszli na ląd, [widzą (żarzące się) ognisko ułożone] i rybę [na nim] położoną, i chleb.
D1 (10) [Mówi] im Jezus: Przynieście [z] ryb, które złowiliście [teraz].

C1 (11) [Wszedł więc] Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną [ryb] wielkich, [(w liczbie) stu pięćdziesięciu trzech]; a chociaż tyle (ich)
było, nie podarła się sieć.

B1 a (12a) [Mówi] im Jezus: [Chodźcie i śniadajcie]. 
b (12b) A żaden [zaś nie odważył się] z uczniów pytać [go]: Kto Ty jesteś? [wiedząc], że (to) Pan [jest].

a1 (13) [Przychodzi Jezus i bierze chleb i daje im, i rybę podobnie.]
A1 (14) To już [trzeci] raz ukazał się Jezus uczniom swoim [powstawszy z martwych].
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[21,15-19] FRAGMENTY C i C1 oraz D – kompozycja (BW+kor.) 

[21,15-17] FRAGMENT C

A1 (15a) Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł do Szymona Piotra [Jezus]: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? 
B1 (15b) Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że [kocham] cię. 

C1 (15c) Rzecze mu: Paś [baranki] moje.
A2 (16a) Rzecze mu znowu [drugi] raz: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? 

B2 (16b) Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że [kocham] cię. 
C2 (16c) Rzekł mu: [Pasterzuj owcom moim].

A3 (17a) Rzecze mu raz trzeci: Szymonie, synu Jana, [kochasz] mnie? 

B3 (17b) Zasmucił się Piotr, że [powiedział] mu raz trzeci: [Kochasz] mnie? I [rzecze] mu: Panie! wszystko [Ty] wiesz, Ty wiesz, że [kocham] cię. 
C3 (17c) Rzecze mu Jezus: Paś [owce] moje.

[21,18] FRAGMENT D

A1 (18a) Zaprawdę, zaprawdę, [mówię] ci: Gdy byłeś młodszy
B1 (18b) przepasywałeś [się]

C1 (18c) i chodziłeś, dokąd chciałeś; 
A2 (18d) [kiedy zaś] zestarzejesz [się], 

B2 (18e) wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze

C2 (18f) i poprowadzi, dokąd nie chcesz.

FRAGMENT C1

A1 (19a) To [zaś] powiedział, 
B1 (19b) dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. 

A2 (19c) I [to] powiedziawszy, rzekł [mu]: 
B2 (19d) Pójdź za mną.
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[21,20-23] FRAGMENT B1 – kompozycja (BW+kor.) 

A a1 a1 (20a) Obróciwszy się, [Piotr] ujrzał ucznia, którego miłował Jezus, [idącego za sobą,]

b1 (20b) a który [to wsparł się] przy wieczerzy o pierś [Jego] i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda?

a2 (21a) [Tego więc zobaczywszy] 

b2 (21b) Piotr rzekł do Jezusa: Panie, [z tym zaś co?] 

b1 (22a) Rzecze mu Jezus: A gdybym [(o) nim] zechciał, aby pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? 

B (22b) Ty chodź za mną!

A1 a2 a1 (23a) [Rozeszło się więc to słowo] wśród braci, 

b1 (23b) że ów uczeń nie umrze; 

a2 (23c) [nie powiedział zaś mu Jezus], 

b2 (23) że nie umrze, 

b2 (23d) lecz: A gdybym [(o) nim] zechciał, aby pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?
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Struktura J 20,30-21-25

Autor: Marek Kaczmarczyk

FRAGMENT A [20,30-31] Cel księgi: zachowanie znaków Jezusa,
by wzbudzić wiarę w Jezusa jako Chrystusa, Syna 
Bożego, by czytelnik zyskał życie w Jego imieniu

FRAGMENT A1 [21,24-25] Potwierdzenie wiarygodności
autora księgi, który dokonał wyboru 
znaków Jezusa

FRAGMENT B [21,1-14] Społeczność stołu Jezusa
zmartwychwstałego i uczniów; odbudo-
wa i potwierdzenie więzi z Panem

FRAGMENT B1 [21,20-23] Jezus wzywa do 
indywidualnego skupienia się na 
naśladowaniu Go 

FRAGMENT D [21,18] Obrazowa zapowiedź Jezusa, że Piotr nie tylko 
dochowa Mu wierności, ale też dla Niego odda życie

FRAGMENT C [21,15-17] Jezus odnawia powołanie Piotra.

FRAGMENT C1 [21,19] Jezus wzywa Piotra do naśladowania,
w kontekście obietnicy wierności Bogu



Koniec

To już koniec na dzisiaj.
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Dziękuję za uwagę


