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Speyer-online, 10.-11.03.2021
Tim Krupa

Historie drugoplanowe w Ewangelii Jana

Niedawno mówiłem na podobny temat z Ewangelii Jana.  Dzisiaj chodzi mi o inne do niej
podejście.  Żeby nie było wątpliwości, jest to wykład nr 2 wynikający z mojego obecnego
ogromnego zainteresowania tą Ewangelią (obsesji), z mojej pasji i z szacunku do Ewangelii Jana.

Naszym celem w tej lekcji jest lepsze zapoznanie się z naukami zawartymi w Ewangelii Jana i
bardziej konsekwentne stosowanie ich w naszym codziennym chrześcijańskim postępowaniu.
Kiedy już nauczymy się tych lekcji, musimy je zapamiętać, a następnie zastosować w jak
największej ilości okoliczności.   Ucz się, zapamiętaj, zastosuj.

W prawie każdej książce, filmie, sztuce teatralnej czy operze jest coś, co nazywamy fabułą. Jest to
droga, seria etapów (kroków), przez które prowadzi Cię autor.

Na każdym kroku czegoś się uczysz i wreszcie, na końcu, masz kompletną historię.

Ewangelia Jana jest właśnie taką opowieścią.  Podobnie jak wiele innych pism i książek, ma ona
swą główną oś fabularną.  Główna fabuła jest najważniejszą jej częścią.  Jest powodem, dla którego
autor stworzył to dzieło.  Ale obok głównej historii istnieją również pomniejsze wątki, które
wzbogacają obraz i pogłębiają nasze zrozumienie i wiedzę.

W Ewangelii Jana główna fabuła dotyczy Jezusa i Jego misji.  Jak już wspomniałem, mój poprzedni
wykład na temat Ewangelii Jana skupiał się na Jezusie, ale dzisiaj przyjrzymy się dodatkowym,
pomniejszym wątkom, które poszerzają poziom naszego zrozumienia, radość uznanie.

Około 85% tej Ewangelii to lekcje, których Jezus nauczał lub czyny, których dokonał.

Zacznijmy od szybkiego przeglądu głównych etapów historii Jezusa.

Księga ta składa się z 21 rozdziałów.  Rozdział...

1. Jezus zostaje zapowiedziany i rozpoczyna swoją służbę
2. wesele w Kanie Galilejskiej i oczyszczenie świątyni
3. spotkanie z Nikodemem
4. (spotkanie) przy studni z kobietą z Samarii (Samarytanką) i uzdrowienie syna dworzanina
5. uzdrowienie niedołężnego człowieka w sabat
6. nakarmienie 5000 osób
7. Święto Namiotów
8. nauczanie w świątyni
9. uzdrowienie niewidomego
10. Święto Świateł (BG Święto Poświęcenia)
11. wskrzeszenie Łazarza
12. triumfalny wjazd i namaszczenie przez Marię
A teraz ważne przejście do wydarzeń Ostatniej Wieczerzy
13. obmycie nóg i nowe przykazanie
14. Ja jestem drogą, obiecanie ducha świętego
15. prawdziwa winorośl
16. pożegnanie
17. modlitwa
18. w ogrodzie, aresztowanie przez Żydów, Piłat
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19. ukrzyżowanie
20. zmartwychwstanie
21. ukazania

Jest to główna linia fabularna, ale są też wątki poboczne, wpomagające.

Oto kilka takich bardzo krótkich wątków.

Pierwszym tematem jest: Filip.  Filip jest wspomniany tylko w 4 rozdziałach.

Na końcu rozdziału 1 Jan opisuje, jak Jezus gromadzi swoich pierwszych uczniów.  Zauważycie, że
większość wczesnych nawróceń miała miejsce wówczas, gdy jedna osoba powiedziała drugiej o
Jezusie.  Jan Chrzciciel powiedział Andrzejowi i Janowi, Andrzej powiedział Piotrowi, Jan
powiedział Jakubowi,

Ale z Filipem było inaczej.  W wersecie 43 jest napisane, że następnego dnia Jezus chciał iść do
Galilei, znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną.

Nie przypisuję temu żadnego głębokiego znaczenia, ale jest to interesujące.  Myślę, że taki sam
sposób działania i dziś bywa aktualny.  Większość z nas słyszy Ewangelię od kogoś z przyjaciół lub
krewnych.  Ale raz na jakiś czas  ktoś zdaje się być powołany bez żadnej ludzkiej interwencji.
Jezus znajduje go i mówi: Pójdź za mną.

Następny etap historii Filipa znajduje się w rozdziale 6.  Filip bierze udział w cudzie nakarmienia
5000 osób.

W rozdziale 12 to właśnie Filip przyprowadza Greków do Jezusa.

I wreszcie w rozdziale 14 ma miejsce pewne wydarzenie, odnośnie którego sądzę, że Filip wolałby,
aby się nie wydarzyło.

Częścią ludzkiego doświadczenia jest to, że każdemu z nas zdarzyło się powiedzieć coś, o czym
później myśleliśmy, że lepiej byłoby, gdybyśmy tego nie powiedzieli.  Pamiętam rzeczy, które
powiedziałem 50 lat temu i nadal odczuwam z tego powodu żal. Myślę, że to samo przydarzyło się
Filipowi.

Jan 14:8

Filip mówi do Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca.”

Pamiętacie, co odpowiedział Jezus.  Jezus podkreślił, jak bardzo On i Jego Ojciec są do siebie
podobni, że są prawie identyczni. Jeśli widzisz, jakim był Jezus. możesz domyślić się, jakim  jest
Ojciec Jezusa.  Taka była w zasadzie odpowiedź Jezusa.

Było to odważne stwierdzenie Jezusa (podkreślające), jak bardzo był On podobny do swojego Ojca.
Cieszymy się, że Filip zadał to pytanie i doceniamy potwierdzenie bliskiej więzi między Jezusem a
Jego Ojcem.

Nie mówimy więc: Och, Filip zrobił okropną rzecz, ponieważ naprawdę cenimy całą tę historię.

Kolejnym z krótkich wątków w Ewangelii jest historia Judasza.  Nie jest to radosna historia.

W szóstym rozdziale, czyli w Ewangelii Jana stosunkowo wcześnie, Jan rozpoczyna opowieść o
Judaszu.
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Jan 6:71 A to mówił o Judaszu Iskariocie, synu Szymona, bo on miał go zdradzić, będąc jednym z
dwunastu.

Następnie w rozdziale 12:

Jan 12:4 Wtedy jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, ten, który miał go zdradzić,
powiedział: Dlaczego tej maści nie sprzedano za trzysta groszy i nie rozdano ich ubogim?
Jan 12:6 A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i miał
sakiewkę, a nosił to, co do niej włożono.

A w rozdziale 13:

Jan 13:2  A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł,
aby go wydać.

I wreszcie w rozdziale 18 w ogrodzie Gethsemane

Jan 18:3 Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy,
przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią.

Smutna historia.  To poważne lekcje płynące ze zdrady.  Po prostu nie możemy zrozumieć, jak
Judasz mógł to zrobić po tym całym okresie czasu, który spędził z Jezusem.  Dla nas lekcja jest
następująca, że bardzo ważne są takie cechy jak lojalność, wiara i przekonanie.  I być może, jak
silne są pokusy władzy i korzyści finansowych.

Kolejna krótka historia w Ewangelii dotyczy faryzeuszy. Niektórzy uczeni twierdzą, że w czasie,
gdy Jan pisał swoją relację, faryzeusze stali się bardzo wpływowi.  Tak więc w Ewangelii Jana nie
ma wzmianki o saduceuszach, za to często wspominani są potężni faryzeusze. Pojawiają się oni w 8
różnych rozdziałach.

( 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 18) To kolejna seria poważnych lekcji o tym, czego nie należy robić.  I dalsze
lekcje o pragnieniu władzy i kontroli, o ślepocie na cuda dziejące się przed naszymi oczami,
przypadki dyskryminacji, chciwości, zazdrości.

I jeszcze jeden KRÓTKI wątek.  Ten jest ważny i myślę, że ma bardzo dobre zakończenie.

Jan 3:1 A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

Tak zaczyna się to w rozdziale 3.  I nie jest to tylko krótka wzmianka, ponieważ duża część
rozdziału relacjonuje tę rozmowę.

Pamiętacie tę historię.  Jezus wprowadza tutaj myśl, że duch Ojca będzie działał wewnątrz, w
umysłach naśladowców Jezusa.  Jezus używa ilustracji narodzin człowieka.  Ta rozmowa łączy się
z inną historią przy końcu naszego dzisiejszego wykładu, więc w tej chwili nie będziemy jej
szczegółowo omawiać.  Powrócimy do niej za kilka minut, kiedy będzie pasowała do innej historii.

Pozwólcie, że krótko wspomnę o kolejnych punktach historii Nikodema.

W rozdziale 7:

Nikodem robi bardzo odważną i ryzykowną rzecz.  Próbuje bronić Jezusa w trakcie jednego z
zebrań faryzeuszy.  Niektórzy z faryzeuszy byli szczerzy, ale ich przywódcy byli w dużej mierze
bandą złodziei i morderców kryjących się pod płaszczykiem religii.  W konfrontacji z nimi
Nikodem ryzykował swoim życiem.
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A pod koniec Ewangelii, w rozdziale 19, to Nikodem i Józef z Arymatei dokonali pochówku ciała
naszego Pana po ukrzyżowaniu.  Była to szczególna usługa, którą ci dwaj wielbiciele Jezusa,
narażając się ponownie na wielkie ryzyko, wykonali na Jego (Jezusa) cześć.  Było to także smutne
zadanie, lecz oni uczynili to z wielkiej miłości.

Widzimy tu wspaniałą lekcję służby.  Zastanawiamy się jednak, czy nie byłoby lepiej, gdyby nie
byli oni tak skryci w swoim podziwie dla Jezusa.  Czy nie byli zbyt zatroskani o swoje stanowiska i
pochwałę ludzi?

Do Nikodema wrócimy później.

To wszystko były bardzo krótkie historie, ale następna jest o wiele bardziej znacząca.  Jak już
mówiłem, około 85% księgi Jana mówi o JEZUSIE.  Teraz dochodzimy do drugiego największego
tematu tej księgi.   Kolejna największa część jej zapisu mówi o niebiańskim OJCU.

Jan uważa, że opowiadanie o Ojcu jest ważne.  W Ewangelii Jana jest 21 rozdziałów i 18 z nich
mówi coś o Ojcu.

Nikt nie mówi więcej o Ojcu niż jest to zapisane w tej Ewangelii.  Dla porównania, Ewangelia
Marka wspomina o Ojcu 5 razy, Łukasza 21 razy, Mateusza 38 razy, a Jana aż 123 razy. Nigdzie
indziej nie znajdujemy tak pełnego obrazu Ojca, jak w Ewangelii Jana.

Trochę przeskakuję do przodu, ale pamiętajcie, że nie chodzi tu tylko o ojca Jezusa.    On jest także
naszym Ojcem.  Podobnie jak w wypadku ludzkich dzieci i ich ojców, chcemy wiedzieć wszystko,
co tylko możliwe o naszym Ojcu.

Ponieważ jest tak wiele odniesień do Ojca, można się pogubić w szczegółach.  I chociaż w każdym
są szczególne lekcje, to najpierw chcemy zrozumieć główne myśli.  Tak więc na początek spróbuję
podsumować owe liczne opisy i stwierdzenia dotyczące Ojca. Spróbuję dać wam jakieś poczucie
priorytetów.

Można by to zrobić na wiele sposobów i jest to tylko moja sugestia na potrzeby dzisiejszej lekcji.

Widzę trzy główne kategorie, które proponuję odnośnie tematu Ojca.  Najpierw opowiem wam o
tych kategoriach, a potem wrócimy i dodamy cytaty z Jana.

Pierwsza sugerowana przeze mnie kategoria to HARMONIA i MIŁOŚĆ

W tej Ewangelii jest wiele lekcji na temat harmonii pomiędzy Jezusem i Jego Ojcem.  Są jednością
jako umysł, jako intelekt. Mają te same wartości.  Mają te same emocje, współczucie i miłość. Mają
tę samą sprawiedliwość.   Są JEDNOŚCIA.

Mają oczywiście swoje własne myśli i są indywidualnie kreatywni, ale - adaptując na nasze
potrzeby ogółne powiedzenie - są „wykrojeni z tego samego duchowego materiału”.

Harmonia ta owocuje wzajemną miłością, zawsze będą ze sobą współpracować, zawsze będzie
między nimi więź miłości.   HARMONIA i MIŁOŚĆ

Kategoria DRUGA

Choć istnieje między nimi HARMONIA, to ojciec ma PRIORYTET.  On jest Ojcem.  Jezus jest
Synem.  Jezus uczyni tylko to, czego pragnie Ojciec.  Mają do siebie ogromny szacunek.
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NUMER 3

Wiemy, że do Ojca należy pierwszy krok, przez zaproszenie i kwalifikację do CZŁONKOSTWA
(udziału)w Jego rodzinie.  To On powiększa swoją rodzinę.  Jest gotów dodać synów i córki do
swojej rodziny. Jest gotów dzielić się swoją nieśmiertelną naturą z innymi.

Powtórzmy teraz te trzy kategorie i dodajmy kilka cytatów.

HARMONIA I MIŁOŚĆ

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Jan 14:10 Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie.
Jan 14:21 A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu
samego siebie.
Jan 3:35 Ojciec miłuje syna.   (Ojciec G3962 miłuje G25 syna G3588)
Jan 5:20 Bo Ojciec miłuje Syna. (Ojciec G3962 miłujeG5368).

Zauważyliście, że dwa ostatnie cytaty wyraźnie mówią o miłości.  Wiem, że wiecie już dużo o
greckich słowach oznaczających miłość i że dwa najczęściej używane greckie słowa oznaczające
miłość w Nowym Testamencie to agape i phileo.

Agape ma w sobie aspekt intelektualny.  Jest to miłość, która jest przemyślana i dokładnie
rozważona.   Phileo jest miłością bardziej emocjonalną.  Nie jest przemyślana. Zdarza się.
Poprawnie przetłumaczylibyśmy phileo jako przyjaźń.  Phileo to także greckie słowo oznaczające
pocałunek.

A czy zgadniecie, które greckie słowo jest użyte w tych wypowiedziach, które przytoczyliśmy na
temat miłości Ojca do Jezusa?   Czy jest to agape, czy może phileo?

Ojciec miłuje syna.   Zgadnijcie.

Otóż macie rację.   Rozdział 3 agape, Ojciec agape syna.   Rozdział 5 phileo, Ojciec phileo syna.
To  doskonała harmonia.    To agape i phileo.

Numer dwa  - PRIORYTET OJCA

Jan 5:30  Jezus mówi: bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca.
Jan 6:38 Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie
posłał.
Jan 14:24 A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca.

Numer trzy - WŁĄCZENIE DO RODZINY OJCA

Jan 1:12 Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi.

Jan 5:26   Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym
sobie.

Jan 14:20 W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was.

Oto co nazywamy możliwością wysokiego powołania.  I musimy tu podać cytat z innego tekstu
Jana, a mianowicie z jego listu,

1 Jana 3:1 Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi (w ang.
synami) Bożymi.
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Mamy sposobność stać się synami i córkami Boga, częścią Jego rodziny.

Dla mnie największym zamysłem w tej historii o Ojcu jest ów wielki przywilej czy potencjał stania
się częścią jego osobistej rodziny.  Moim ulubionym cytatem jest cytat z Jana 1:12

Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi.

Uwierzcie całkowicie w Jezusa i otrzymacie możliwość stania się częścią Bożej rodziny.

Te trzy kategorie, które zaproponowaliśmy, są poparte wieloma innymi cytatami z Jana.  One
WSZYSTKIE poszerzają nasze wyrozumienie.  To, co streściliśmy jest zaledwie POCZĄTKIEM
nauki Jana o Ojcu.

To jest naprawdę to, co trzeba studiować głębiej.

Nasz ostatni wątek dotyczy czegoś, co nazywa się 'DUCHEM'.

Słowo duch opisuje coś, co NIE jest fizyczne.

Ponieważ jest to niewidzialna rzecz, niewidzialna idea, niewidzialna koncepcja..., mamy problem,
szczerze mówiąc, z jej zdefiniowaniem.  O wiele łatwiej jest opisywać rzeczy fizyczne.

Tak więc na przestrzeni dziejów rasa ludzka musiała wymyślać słowa, aby opisać coś, co nie było
fizyczne.  Przez długi czas najlepsze, co można było zrobić z niefizycznym zjawiskiem, to
powiedzieć, że to „powietrze”.   „Powietrze”.     Można było tylko widzieć i czuć jego efekty.

Człowiek mógł mieć „powietrze” (ducha) siły, „powietrze” (ducha) smutku, „powietrze” (ducha)
szczęścia.  Greckie słowo oznaczające powietrze to pneuma.  Po hebrajsku ruach.   Nazywano to
wiatrem, oddechem. Później wymyślono inne słowo... „duch”.

IDEA DUCHA jest co najmniej tak stara jak Księga Rodzaju. W Księdze Rodzaju (w rozdziale) 41
wyrażenie „DUCH BOŻY” jest użyte w taki sposób, jak gdyby mógł on wypełniać istotę ludzką.

 Chodzi o historię faraona i jego snów.  Kiedy faraon usłyszał wyjaśnienie snów, wiedział, że
potrzebuje szczególnej osoby do zarządzania owym zbliżającym się kryzysem narodowym.

Natychmiast pomyślał: Kogo możemy pozyskać do zarządzania tym kryzysem.

Rdz 41:38 Faraon zapytał więc swoje sługi: Czy znajdziemy człowieka mu podobnego, w którym
jest duch Boży?

Faraon wiedział, że potrzebuje kogoś, kto potrafiłby myśleć jak Bóg. Dlatego szukał kogoś, kto
posiadał „ducha Bożego”.

Lekcja dla nas jest taka, że konieczne jest, by tak o nas mówiono. Musimy żyć tak, aby ludzie
mogli na nas spojrzeć i powiedzieć: „Oto mężczyzna, oto kobieta, w których jest duch Boży”.

Wiele lat po faraonie i Józefie Jan w swojej Ewangelii umieszcza opowieść o DUCHU.  Opowiada
historię tej niewidzialnej siły.   Podobnie jak faraon, Jan mówi nam o tych ludziach, którzy mają
„ducha Bożego”.  Ale ten duch działa inaczej w Nowym Testamencie.

Pierwszy punkt w naszej opowieści o DUCHU znajduje się w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana.
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Jan Chrzciciel został wybrany, aby być oficjalnym zwiastunem tego, że Mesjasz przyszedł i jest już
obecny w Izraelu.  Bóg powiedział Janowi Chrzcicielowi, że może być pewien, kto jest tym
Mesjaszem poprzez znak ducha świętego zstępującego na tę szczególną osobę w momencie, gdy
Jan ją będzie chrzcił.

Jan Chrzciciel chrzcił setki ludzi, więc było bardzo ważne, aby miał jasny i wyraźny znak, która z
tych osób jest prawdziwym Mesjaszem.

Jan zapisuje, że Jan Chrzciciel opowiada tę historię i mówi, że znak pojawił się jako gołębica
zstępująca na Jezusa i wyraźnie wskazująca, że Jezus jest Mesjaszem.

Jan Chrzciciel dodaje także rozróżnienie pomiędzy sobą a Mesjaszem.

 Jan 1:26 Ja chrzczę – wodą, ale, werset 33, On będzie chrzcił duchem świętym.

W tym pierwszym rozdziale Jan dodaje więcej szczególów do tej idei chrztu duchem świętym.

Jan 1:13 Dodaje ideę NARODZENIA.  Ci, którzy otrzymają moc, aby stać się synami Bożymi,
doznają NARODZENIA.

Wyraża to tak jasno.  Mówi, że te narodziny NIE są zależne od biegu natury ani od żadnego
impulsu człowieka, ale od Boga.

Otrzymają oni narodziny spowodowane przez Boga.

Skąd Jan wziął ten pomysł o NARODZENIU?  Myślę, że zaczerpnął ten pomysł z krótkiej historii o
Nikodemie.  Wróćmy do rozdziału 3.

Nikodem był bardzo sympatycznym człowiekiem.  Przychodzi do Jezusa z kilkoma pytaniami.
Dyplomatycznie komplementuje Jezusa.  „Ty jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga”,
„...nikt nie mógłby dokonać takich cudów, jakich Ty dokonujesz, gdyby Bóg z nim nie był „.

Jezus docenia, że przybysz przyznaje, iż przychodzi On od Boga, ale natychmiast chce tego
człowieka o imieniu Nikodem poprowadzić na kolejny wyższy stopień.

Jezus mówi: Aby zrozumieć moją służbę, musisz przejść przez dramatyczną przemianę osobistą.
Jest to tak wielka zmiana, że jest to jakby „przemiana w zupełnie nowego człowieka”, po to aby
zrozumieć Boży plan.

Mimo że jesteś inteligentny i wykształcony, Nikodemie, nie zrozumiesz mojej służby, jeśli nadal
będziesz myślał tak, jak teraz.  Musisz myśleć na wyższym poziomie.

Wyjdź z tego fizycznego, materialnego sposobu patrzenia na wszystko i przyjmij duchowy pogląd
na wszystkie rzeczy.  To jest naprawdę wielka zmiana, Nikodemie, to tak jakbyś narodził się na
nowo.

Cóż, znacie tę historię, biedny Nikodem jest bardzo zdezorientowany z powodu wyrażenia
„narodzić się na nowo”.  Myśli materialnie, więc może tylko postrzegać fizyczne wydarzenia.  Nie
dostrzega duchowej analogii. Nie dziwi nas to, ponieważ w Ewangelii Jana 3:6 jest napisane, że to,
co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.

W rozdziale 4, przy studni, kobieta z Samarii (Samarytanka) reaguje zupełnie inaczej.   Jezus mówi
jej, że prawdziwe uwielbienie ma miejsce w DUCHU.  Jezus mówi, że to On jest wodą życia, która
podtrzymuje życie duchowe.   A ona od razu rozumie, o co chodzi.  I mówi: „Daj mi tej wody”.
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Nikodem mógł powiedzieć: „Pokaż mi, jak mogę otrzymać to nowe życie”.  Ale on nie potrafił
jeszcze dostrzec wizji życia duchowego.

Rozdział 6, werset 63 To Duch Święty daje życie.

Rozdział 7 - Jan wyjaśnia: werset 39

(Jezus) mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

Mówiąc najprościej.   Uwierz w Jezusa, a otrzymasz Ducha.

W rozdziale 14, w wieczór ostatniej wieczerzy,  Jezus mówi nam wiele o duchu.  Mój ulubiony
werset to werset 26.

On (duch święty) nauczy was wszystkiego. (to on będzie waszym NAUCZYCIELEM ....)

W tym rozdziale Jezus opisuje tego ducha za pomocą specjalnego greckiego słowa, parak'laytos.
(G3875 ) Według Jana Jezus używa tego słowa 4 razy.  A Jan powtarza to słowo w swoim
pierwszym Liście Jana 2:1.

Podstawowe znaczenie tego greckiego słowa to „ten, który jest wzywany na pomocy”. Było to
słowo często używane w starożytnych czasach i pojawiało się w dwóch specyficznych sytuacjach.
I one obie doskonale pasują w sensie duchowym.

Po pierwsze: używano go w czasie wojny.  Żołnierze mieli wyruszyć na bitwę.  Przed bitwą osoba
zwana „parak'laytos” wygłaszała do nich mowę.  Tą osobą, która wygłaszała mowę, był zazwyczaj
ich wódz.  Wygłaszał on mowę porywającą.  Mowę podnoszącą na duchu.  A kiedy „parak'laytos”
kończył, żołnierze ruszali do walki pewni siebie.  Im lepsze było przemówienie, tym większą mieli
pewność siebie. Jeśli okazali się zwycięzcami, „parak'laytos” wykonał dobrą robotę.   Grecy
używali tej koncepcji nie tylko w bataliach wojskowych, ale nawet częściej przed zawodami
sportowymi. Do dziś trener drużyny wygłasza tego typu przemówienie.  To pierwsza kategoria
użycia słowa „parak'laytos”.  Już teraz można dostrzec jego duchowe zastosowanie.

Nasz „parak'laytos” wygłosi do nas zachęcającą mowę.  Mowę dopingującą.  A my ruszymy do
boju z ufnością.

Druga sytuacja, w której Grecy używali tego słowa, miała związek z pójściem do sądu, ponieważ
zrobiliście coś złego.  Zostaliście wezwani przed sędziego.  Mieliście kłopoty.  Potrzebowaliście
„kogoś, kto jest wzywany na pomoc” -  „parak'laytos”. W języku angielskim słowo „adwokat” nie
jest złym tłumaczeniem, ale nie jest kompletne.

Możecie się zastanawiać, skąd mam informacje na ten temat.  Miałem dobre źródło.  Informacje na
ten temat otrzymałem, gdy byłem dość młody, od starszego brata, który urodził się w Grecji i znał
ten język.  Był to br. Stamulus. Badaliśmy ten temat w zborze nowojorskim.   Pewnego dnia
powiedział do mnie:  Chcę ci powiedzieć dokładniej, co to słowo oznacza.

Prawdziwy „parak'laytos” rzeczywiście idzie z tobą do sędziego i broni cię.  Ale różnica w definicji
polega na tym, że w najpełniejszym znaczeniu tego słowa „parak'laytos” JEST DOBRYM
PRZYJACIELEM sędziego.  W naszym systemie sądowniczym nazywa się to „konfliktem
interesów” i prawdopodobnie nie byłoby dozwolone.

Ale w dawnych czasach było to w porządku. Sędzia „parak'laytos” ZNA SĘDZIEGO.  Są oni
przyjaciółmi.  Nie masz się czego obawiać.  Nieważne, jak źle się zachowałeś.   On nie tylko z
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elokwencją wygłasza twoją obronę, ale sędzia, który tam siedzi, jest jednym z jego najlepszych
przyjaciół.

To sprawia, że duchowe użycie tego słowa jest o wiele lepsze.  Jezus był „parak'laytos” „tym, który
jest wzywany na pomocy” dla swoich uczniów.   A kiedy miał od nich odejść, powiedział, że
zamiast Niego posłany zostanie INNY „parak'laytos”.  Miał być posłany duch Ojca. Duch, który
nam pomaga, to on jest naszym „parak'laytos”.

Ten fakt pozbawia nas wszelkiego strachu przed pójściem do sędziego. A sprawa zostaje uchylona.

Tak więc mamy oba znaczenia „parak'laytos” - wielką zachętę płynącą ze wszystkich słów i
czynów naszego Pana oraz  pomoc i przebaczenie we wszystkich naszych niedociągnięciach.

Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:26 Ale „parak'laytos, Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem.

Taka jest właśnie opowieść o DUCHU.  A jest to duch Ojca.

Ten wątek o duchu świętym to nasza duchowa „linią życia”.  Nie ma w naszym życiu nic
ważniejszego ponad posiadanie ducha świętego Ojca.  Jezus uczy nas, abyśmy prosili o więcej tego
ducha.

Łuk 11:13 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej
wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

Bez niego nie mamy duchowej łączności.

Na zakończenie podsumujmy 4 punkty.

1. Najważniejszym wątkiem w Ewangelii Jana jest historia Jezusa.
2.  Dwa najważniejsze wątki pomocnicze mają związek z Ojcem Niebieskim i duchem Ojca.
3. (Punkt 3.)To nasza WDZIECZNOŚĆ.   Być może najważniejszą myślą tej lekcji jest, że
powinniśmy mieć wielką wdzięczność za możliwość bycia w rodzinie Bożej.  Wdzięczność za
powołanie do stania się „synami Bożymi”
4 Jednym z najważniejszych wniosków, jakie możemy wyciągnąć jest , iż nasze zachowanie
pokazuje, że mamy Bożego ducha.    

Mam nadzieję, iż ta rozmowa sprawiła, że jesteście nieco bardziej zaznajomieni z Ewangelią Jana i
czujecie się w niej bardziej komfortowo.    Zachowajcie opowieść o Jezusie szczególnie mocno w
waszym umyśle.  Pomyślcie o tym wszystkim, co mówił On o swoim Ojcu.  I nie zapominajcie, że
macie tego samego Ojca.

Mam nadzieję, że kiedy zobaczymy się następnym razem, będziemy mogli porozmawiać jeszcze
dokładniej o Janie i jego Ewangelii.  Mam nadzieję, że będzie to już niedługo, bo bardzo
chcielibyśmy ponownie odwiedzić Ludwigshafen. Musimy jednak zostawić to w rękach Ojca.

Auf Wiedersehen.  Gott mit dir.  Danke schön.


