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1Jn 3,7-10; Jn 1,35-42

Jn 1,35-42
Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így
szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust.
Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”Azok ezt felelték; „Rabbi – ami
annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele,
megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”,
és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

Mi történik?
János: Az evangéliumban ez a rész közvetlenül az után található, hogy János tanúságot tesz arról,
hogy nem ő a Messiás. A jelenetben János két tanítványával van, s gyakorlatilag elküldi magától
mindkét tanítványát Jézushoz.
Én, mint János: tudom jó szívvel azt adni a rám bízottaknak, ami nekik a legjobb?
A tanítványok: addigi mesterük szavára habozás nélkül otthagyják őt. Nem mernek (nem illett?)
közeledni Jézushoz, csak követik. Jézus észreveszi a csatlakozókat, s meghívja őket magához.
Valószínűleg sokat beszélgethettek, hisz egész nap nála voltak. Egyikükre olyan hatással volt
Jézus személye, hogy az első embernek, akivel találkozott rögtön elújságolja a hírt, hogy
„megtaláltuk a Felkentet!”, s őt (Pétert) el is viszi Jézushoz. Valószínűleg Péter is lelkes lehetett a
hír hallatán, hisz rögvest elment hozzá.
Én, mint tanítvány: Tudom, kire kell hallgatnom? Hallgatok-e rá? Megteszem a szükséges
dolgokat? Rászánom az időt az igazán lényeges dolgokra? Kivel beszélgetek a számomra legfontosabbak dolgokról?
Jézus: elérkezett az idő, hogy tanítványokat gyűjtsön. János már látta a Lelket rászállni, tanúságot tett mellette. Az első bátortalan követőit meghívja magához, s azok a vele töltött nap után
biztosak benne, hogy ő a Messiás. Pétert is megfogja első hozzá intézett mondatával.
Én, mint Jézus: Tudom mi a dolgom az életben? Elkezdtem már? A csendeseket is észreveszem?
Ismerem a körülöttem lévőket?
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Caravaggio: Péter és András

