J 1,35-42
Zaproszeni do wnętrza Jezusa
- materiał do dzielenia w grupie -

Kontekst: Perykopa poprzedzająca rozpoczyna się od dialogu Jana Chrzciciela z Żydami, w którym
oznajmia wysłannikom Najwyższej Rady, że jest tylko i aż „głosem wołającym na pustyni” (w.23). Zaś Mesjasz,
za którego go pochopnie wzięli stoi między nimi. Od wersetu 29, mamy już ten właściwy kontekst bliższy.
Jan jako ostatni z proroków już nie tylko zapowiada, ale dostrzega zbliżającego się do niego Jezusa i wskazuje:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (w.29).
Nasz tekst:
„Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu z dwoma swoimi uczniami” (w.35). Św. Jan
ponownie wypowiada słowa: „Oto Baranek Boży” (w.36), lecz dziś są to już słowa rozstania i posłania, bowiem
gdy „dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, poszli za Jezusem” (w.37). Jezus zaś „odwrócił się i spojrzał” (w.38),
czyli był z przodu, już nie zatrzymał się przy Janie, tylko go miną, a gdy poczuł, że dwaj idą za Nim „odwrócił
się i spojrzał”. To „odwrócił się i spojrzał” oznacza, że Bóg chce wchodzić w nasze życie, zatrzymuje się, aby
przemienić naszą egzystencję, aby uczynić nas swoimi uczniami, a nawet nas uzdrowić…
Zaś pytanie „czego szukacie” (w.38), tylko pozornie jest takie banalne! Kryje się w nim bowiem, zapytanie o to,
czy wiesz co jest w twoim życiu najważniejsze? Jaki jest cel twojego życia? Jakie są twoje pragnienia? Skąd
„pochodzisz”? I czytamy dalej – odpowiedzieli: „Rabbi … gdzie mieszkasz?” Czyli ich odpowiedz jest równie
głęboka jak pytanie. Wyznają w Jezusie swego jedynego Nauczyciela (Rabbi) i chcą poznać Jego naukę, jak
żyje, jakie ma zwyczaje, jak się zachowuje podczas codziennych zajęć, choćby posiłku… W tamtych czasach
bycie uczniem polegało na chodzeniu za Mistrzem, przebywaniu z Nim, przypatrywaniu Mu się, słuchaniu Go,
aż w końcu naśladowaniu. Co czyni Jezus z Nazaretu? Czyni ich swoimi uczniami, zaprasza „chodźcie,
a zobaczycie”, odkryjecie, że można żyć inaczej, lepiej, barwniej, obficiej. Chrystus chce, abyśmy zobaczyli
gdzie mieszka, mało tego On chce, żebyśmy „tego dnia pozostali u Niego” (w.39). I nic dziwnego, że Jan
i Andrzej zapamiętali dokładnie godzinę ich powołania (w.39), bo jakże zapomnieć tak cudowne chwile!
W dalszej części tekstu widzimy jak Jan i Andrzej idą do swoich bliskich i im wszystko opowiadają.
Przyprowadzają Piotra (w.42). Do tego wątku świadectwa wrócimy przy kolejnych rozważaniach, dlatego
świadomie to pomijamy. Następnie od wersetu 44 rozpoczyna się scena z Filipem i Natanaelem. Jest ona także
bardzo ciekawa i ważna. Również mówi o powrocie do wnętrza Boga, ale tu droga jest o wiele dłuższa. Tak jak
czterech pierwszych uczniów entuzjastycznie poszło za Panem, tak Natanael miał opory, o Jezusie mówił trochę
z pogardą „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” (w.46). Mowa tu nie tylko o konfliktach i uprzedzeniach
plemiennych, ale o czymś więcej o nieuzdrowionym wnętrzu. I wtedy do Jezusa może za rękę przyprowadza go
Filip. Bóg zna serce każdego człowieka i dotyka w Natanaelu tego miejsca, które jest chore – „Oto prawdziwy
Izraelita, w którym nie ma podstępu” (w. 47). Owszem on miał problem, ale Jezus nie patrzy na grzech i to co
o w nim nieuporządkowane, ale widzi całą prawdę o człowieku. A prawda o Natanaelu była taka, że ma godność
Izraelity i nie ma w nim podstępu. I wtedy zrozumiał, że ten Jezus z Nazaretu go zna. Wie o nim wszystko.
„Ujrzałem cię pod drzewem figowym, zanim zawołał cię Filip” (w.48). Figa to symbol Izraela, czyli Pan mówi
mu odwiecznie cię znam, bo jesteś ze szlachetnego rodu, bo jesteś z mojego wnętrza! Tak duża dawka prawdy,
miłości i czułości musi zaowocować uzdrowieniem i wyznaniem Jezusa Panem.
Aktualizacja:
To pójście za Jezusem, aby zobaczyć gdzie mieszka to ten powrót do wnętrza Boga, z którego
pochodzi chrześcijanin, o czym mówiliśmy na konferencji. I to nie jest tylko symboliczne. Ten jeden dzień
z Mistrzem z Nazaretu spowodował totalną przemianę myślenia Jana i Andrzeja! Dlatego to wejście do wnętrza
Boga nie jest tylko przenośnią, to prawdziwe spotkanie ze Stwórcą i Ojcem i ono przemienia. I każdy kto
wchodzi do wnętrza Boga, czyli staje się uczniem Jezusa, będzie Nim i Jego nauką przesiąkał. A wtedy
odkryjemy, że codzienność nas ogranicza i zapragniemy wracać do Jezusa.
Druga scena z Natanaelem też jest nam bliska. Bo kto z nas nie jest poharatany? Życie nas doświadcza jednych
bardziej innych mniej, ale każdy potrzebuje uzdrowienia wnętrza. Dom, w którym żyliśmy i wzrastaliśmy mógł
nas poranić. Relacje i związki, w które weszliśmy również mogły nas skrzywdzić. Czasem mogło być tak, że
ktoś z Kościoła nas zawiódł, nie zrozumiał i tworzy się uprzedzenie. Wszystko co w życiu nas dotyka
bezpośrednio wpływa na nasze wnętrze. I dlatego ono potrzebuje dotyku Boga. Warto spojrzeć na scenę z
Samarytanką (J 4,1-42), ona jest jeszcze mocniejsza niż ta z Natanaelem. Ta kobieta miała bardzo zranione
serce, a pragnienie miłości próbowała zaspokoić z sześcioma partnerami. I mimo tego, że miała w środowisku
opinie rozwódki, seksoholiczki wciąż miała w sobie pragnienie życia w wolności i prawdzie. Dlatego nie ma
znaczenia jaka jest nasza historia życia i jaką mamy opinię, jeśli przyjdziemy do Źródła „wody żywej” (J 4,10)

nasze wnętrze zostanie oczyszczone. Droga powrotu do wnętrza Boga może być długa jak dla Samarytanki, ale
ważniejsze jest czy pragnę od swego życia czegoś więcej? Jeśli stanę w prawdzie przed Bogiem, On zawsze
z przyjmie mnie do swego Serca.
Pytania do dzielenia:
Jaka jest moja modlitwa codzienna, czy w tym ostatnim czasie udało mi się znaleźć czas na odosobnienie?
Czego szukam na modlitwie?
Czy kiedykolwiek tęskniłem za Jezusem?
Czy chcę tak jak Jan i Andrzej zobaczyć jak żyje Jezus, czyli zostać Jego uczniem?
Czy na modlitwie jestem z Bogiem szczery?
Jakie jest moje wnętrze, czy mam świadomość, że ono potrzebuje uzdrowienia?
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