Studium biblijne 2 - Nowy Ojciec

W momencie kiedy stajesz się nowym człowiekiem między Tobą, a
Ŝywym Bogiem tworzy się pewien szczególny związek. Bóg staje się Twoim
Ojcem, a Ty jego dzieckiem. Studium to, pozwoli Ci zanalizować ten związek i
pomoŜe Ci nauczyć się w jaki sposób związek ten moŜe zostać pogłębiony.
Podstawą do studiowania jest fragment Ewangelii św. Jana.

Ewangelia Jana
(zlatynizowane gr.) euangelion - znaczy dosłownie: dobra nowina, nagroda za jej przyniesienie, wieść
o odniesionym zwycięstwie.
W innym ujęciu: ewangelia jest rewolucyjnym wezwaniem do "wolności" człowieka od
zabsolutyzowanych związków i praw, obietnicą zbawienia, moŜliwością osiągnięcia pełnego
człowieczeństwa. Jest to czwarta Ewangelia, przypisywana Janowi, synowi Zebedeusza.Od niedawna
uwaŜa się, Ŝe data od około 60 r. po Chrystusie jest moŜliwa do przyjęcia jako data spisania tej księgi.
Ewangelia ta róŜni się od pozostałych trzech Ewangelii m.in.: miejscem akcji - większość epizodów
dzieje się w Jerozolimie i wokół niej z okazji róŜnych świąt. Jezus nie wygłasza tu Kazania na Górze,
nie opowiada przypowieści, nie wypędza demonów, nie uczy uczniów Modlitwy Pańskiej, ale przede
wszystkim wygłasza mowy i dyskutuje ze swoimi przeciwnikami, przebywa z uczniami i mówi im o
wzajemnej miłości. Główny nacisk w Ewangelii połoŜony est na osobę Jezusa jako Mesjasza i Syna
BoŜego. Jan pisząc Ewangelię, chciał pomóc ludziom uwierzyć, Ŝe Ŝycie wieczne moŜliwe jest tylko
dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.
Tekst biblijny - Ewangelia Jana 14
Tekst ten wyjęty jest z nauczania, które Jezus prowadził wśród swoich uczniów, krótko przed
swoim aresztowaniem i ukrzyŜowaniem. W studiowaniu tego tekstu biblijnego moŜesz skorzystać z
poniŜszego komentarza nowych haseł.
J 14,16 – pocieszyciel
Rzeczownik (gr.) parakletos - przywołany, jest określeniem nie natury, ale funkcji: ten, który jest
"powołany do boku czyjegoś", odgrywa rolę czynnego asystenta oraz oznacza kaŜdego, kto występuje
na korzyść drugiego: pomocnik, orędownik. Jezus w tym tekście mówi o Duchu Świętym. Jan pisze o
Nim to samo, co o Chrystusie: posłany przez Ojca, objawia się tylko tym, którzy wierzą, uczy prawdy.
Po odejściu Chrystusa zajmuje Jego miejsce i tym samym kontynuuje dzieło Chrystusa na ziemi.
J 14,17 – świat
Nowy Testament uŜywa bardzo często słowa: kosmos (gr.).w określeniu stworzonego, fizycznego
świata. Tu: Jezus uŜywa tego słowa, w znaczeniu ludzkości oddzielonej od Boga, królestwa szatana.
Świat (czasami nazywany po grecku aion - wiek lub duch wieku) oznacza wszystko, co stoi w opozycji
wobec Boga. Elementem najbardziej widocznym tak pojmowanego świata są ludzie, którzy świadomie
buntują się przeciw Bogu. Chrześcijanie nie naleŜą do tego świata, lecz w nim Ŝyją. Sposób myślenia
świata, nie moŜe być ich sposobem myślenia.
J 14, 7; 10; 11 i in. – ojciec
Tu: słowo "ojciec" określa Boga. Prawdopodobnie związane jest ono z intymnym i pełnym zaŜyłości
określeniem, jakiego Jezus uŜywał w odniesieniu do Boga (hebr. i aram. abba- słowo to wywodzi się z
mowy dziecięcej i jest pierwotną formą dziecięcego gaworzenia, moŜna to porównać z naszym
słowem: "tata"). Jezus daje do zrozumienia, Ŝe jest umiłowanym i jedynym Synem swojego Ojca.
Ojciec jest źródłem i celem wszystkiego, a Syn działa w ścisłej zaleŜności od Niego.
J 14,27 – pokój
Słowo to ma kilka znaczeń w Nowym Testamencie. Tu: pokój serca i umysłu, na który nie mają
wpływu zewnętrzne okoliczności. Dziełem Chrystusa jest pokój. Jego śmierć wprowadziła pokój

między Bogiem a człowiekiem. J 14, 30 - władca świata Chodzi tu o szatana (postać ta znana jest
takŜe pod wieloma jeszcze innymi określeniami, np.: kusiciel, oskarŜyciel, diabeł). Szatan stanowi
przeciwieństwo świata BoŜego; występuje przeciwko dziełu BoŜemu. Walka pomiędzy siłami dobra i
zła nie jest walką dwóch równych potęg. NiezaleŜnie od tego, jak wielki dzisiaj moŜe się wydawać
szatan, w porównaniu z Bogiem jest bezsilny i ostatecznie zostanie pokonany przez moc BoŜą.
Pytania k textu J 14,1-31
1. Co było głównym motywem odejścia Jezus do Ojca?
2. Dlaczego Tomasz chciał wiedzieć dokąd ma odejść Jezus?
3. Czy otrzymał odpowiedź jakiej się spodziewał?
4. W jaki sposób wiersze 6 i 7 mogą być dla nas realne i dzisiaj?
5. Filip nie rozumie tego, co mówi Jezus. Dlaczego chce zobaczyć Ojca?
6. W jaki sposób Jezus wyjaśnia Filipowi swój związek z Ojcem?
7. Jaki związek zachodzi między wiarą a uczynkami?
8. Czy istnieje jakakolwiek granica tego, o co moŜemy prosić w modlitwie?
9. Jaki warunek musi być spełniony, aby modlitwa została wysłuchana?
10. Kogo obiecuje Jezus posłać wszystkim wierzącym?
11. W oparciu o wiersze 16-17 i 25-26 określ zadania Ducha Świętego?
12. Czym, według słów Jezusa, charakteryzują się ludzie wierzący?
13. Co będzie rezultatem naszej miłości do Jezusa?
14. Co ofiaruje Jezus swoim uczniom odchodząc z ziemi?
15. Jaka powinna być nasza postawa wobec tego faktu?
16. Kim jest władca świata, o którym mówi Jezus?
17. Na co wskazuje Jezus mówiąc o swoim posłuszeństwie względem Ojca?
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