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14.Ostatnia Wieczerza. Mowa pożegnalna Jezusa – cz. 2 (J 15-17)
• J 15-17 – najprawdopodobniej dodatek redaktora do dzieła ewangelisty (por. 14,31c)

• (B) 15,1-16,33: Trwać, kochać i być znienawidzonym

• 15,1-17: krzew winny i latorośle

- kolejny przykład języka alegorycznego (po alegorii Dobrego Pasterza z J 10)
- ST: częste przedstawienie Izraela jako wybranej przez Boga winorośli lub winnicy, która 
pomimo troskliwego dbania o nią, wydaje gorzkie owoce (np. Iz 5)
- motyw zastąpienia: Jezus jako krzew winny Nowego Izraela
- uczniowie: gałęzie z jednoczone z Nim, wydadzą owoc cieszący Boga - Tego, który uprawia
- sam krzew winny będzie trwał, ale niektóre latorośle odpadną i będą musiały być usunięte
i spalone
- por. Pawłowy obraz ciała Chrystusa (1Kor 12,12-31), ALE: symbolika Pawłowa przywołana 
jest aby ukazać relacje chrześcijan wzajemnie do siebie; obraz Janowy koncentruje się 
jedynie na ich trwaniu w Jezusie
- ponownie: przykazanie miłości (15,7-17; zwł. 12; por. 13,34-35) 

• 15,18-16,4a: nienawiść świata oraz świadectwo Parakleta (por. Mk 13,9-13 / Mt 10,17-22)

- por. 3,16: Bóg ukochał świat → tutaj: „świat” = ci, którzy odrzucili Syna, którego Ojciec 
posłał, aby zbawił świat
- 15,22: grzech wynika z odrzucenia Jezusa, który przyszedł i mówił do nich
- 15,26-27: Paraklet przyjdzie i będzie nadal świadczył w imieniu Jezusa, ale także ci, którzy 
byli z Jezusem, muszą dawać świadectwo
- 16,2: zapowiedź wyłączenia z synagogi, a nawet prześladowań po śmierć

• 16,4b-33: tematy przypominające J 14 (alternatywna wersja mowy pożegnalnej?)

- 16,4b-7: powtórzenie początku mowy (14,1-5) – ogłoszenie swego odejścia, dyskusja 
dokąd idzie, rozpoznanie niepokoju wśród uczniów

- ponownie 2 fragmenty o Paraklecie:

(i)16,7-11 (~ 14,16-17) – temat: konfikt ze światem

- 16,8: Paraklet „przekonujący” o grzechu, sprawiedliwości i sądzie 
a) „ujawni” b) „wykaże błąd” c) „uzna za winnego”

→ Brown: Paraklet działający jako prokurator wnoszący sprawę do sądu przeciwko 
światu, aby potwierdzić słuszność sprawy Jezusa (tj. Jego niewinność oraz że niesłusznie
został oskarżony/potępiony przez świat)

→ por. niebiański Świadek Hioba (Hi 16,19), który po jego śmierci wystąpi na ziemi, aby 
potwierdzić jego niewinność (Hi 19,25-27)
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(ii) 16,12-15 (~14,25-26) – temat: nauczanie przez Parakleta tego, czego uczył Jezus

- kto posyła Parakleta? (a) 14,16.26→ Ojciec; (b) 16,7→ Jezus  (=Ojciec i Syn są jedno 10,30)

- 16,16-22: bez wyraźnej paraleli w J 14; 
- odejście Jezusa i Jego powrót porównane do bólów porodowych i porodu
(por. podobna symbolika dot. narodzenia Mesjasza w Ap 12,2.5)

- 16,23-24: zachęta do proszenia Ojca oraz gwarancja otrzymania (~14,13-15)
 -16,25-33: powtórzenia niektórych motywów (16,27 ~14,21.23; 16,28 ~14,12; 16,33 ~ 
14,27) + nowość: mówienie otwarcie (16,29n) oraz zapowiedź rozproszenia uczniów (16,32)

- 16,33: Jam zwyciężył świat [ por. zakończenie (A) Już nie będę z wami wiele mówił, 
nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. - 14,30 ]

• (C) 17,1-26: modlitwa arcykapłańska Jezusa

- 17,1-8: modlitwa o uwielbienie Syna, tj. o chwałę, którą miał przed stworzeniem świata
- cel uwielbienia Syna: aby Syn uwielbił właściwie Ojca (17,8)

- 17,9-19: modlitwa za tych, których dał Mu Ojciec, aby byli zachowani w imieniu Ojca, 
które otrzymał Jezus (imię Boga ma moc; por. Flp 2,9-11)
- odmowa modlitwy za „świat” (uczniowie nie należą do „świata”)
- inaczej niż gnostycki zbawiciel, Jezus nie prosi, aby Jego uczniowie byli zabrani ze świata, 
ale by byli zachowani od Złego (17,15)
- 17,17: Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 
- 17,19: A za nich Ja poświęcam w oferze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w 
prawdzie.
(por. 10,36: jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz",
dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?"; 3x àgia,zw w J)
→ Jezus, poświęcony przez Ojca i posłany na świat, sam poświęca się w oferze za ludzi, aby 
oni byli uświęceni i by ich mógł posłać – 17,18

- 17,20-26: modlitwa za tych, którzy uwierzą w Niego dzięki słowu uczniów
- 17,21:  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (por. 10,16 – ponownie 
wrażenie, jakby już w czasach Janowych chrześcijanie nie stanowili jedności)
- jedność uczniów → przekonujące świadectwo dla świata (!)

- stwierdzenia o uczniach kierowane do Ojca:
17,22:  chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im
17,23: Ty ich umiłowałeś tak, jak Mnie umiłowałeś.
17,26: Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich

→ Jezus w pełni gotowy, aby został wywyższony na krzyżu i powrócił do Ojca


