
J 1,35-42, II NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B 
 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj 
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 
nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”  
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona 
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I 
przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał 
Kefas”, to znaczy: Piotr. 

 
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były 
wyłącznie ku służbie i chwale Boga. 
Obraz do medytacji: zobacz uczniów i siebie w spotkaniu z Jezusem. 
Prośba do tej medytacji: proś o łaskę szukania Go szczerze. 
 
1) Oto Baranek Boży 
Jan jest otoczony swoimi uczniami i wskazuje im na Jezusa: Oto Baranek Boży. Tym samym zachęca, by poszli za 
Nim. Kiedy pojawił się Jezus, misja Jana Chrzciciela się zakończyła. W jednej chwili potrafił zrezygnować z siebie, ze 
swojego autorytetu, który miał u uczniów i powierzyć ich Jezusowi. Oddał swoje ambicje i pragnienia dla większej 
Bożej chwały. Jak reagujesz kiedy ktoś jest w czymś lepszy od Ciebie? Czy zdarza Ci się mówić o innych dobrze? Czy 
w wolności przeżywasz przyjaźnie i relacje, które masz? Kiedy i w jakich sytuacjach pojawia się zazdrość czy 
pragnienie wyłączności?  
 
2) Było to około godziny dziesiątej 
Uczniowie zapytali Jezusa, gdzie mieszka i poszli za Jego zaproszeniem. Ten dzień spędzili u Niego. Zapamiętali 
dokładnie godzinę, kiedy się to wydarzyło. Tak dzieje się w chwilach szczególnie dla nas ważnych i takie zdarzenie 
utrwala się w naszych sercach w detalach. Pamiętamy pogodę, porę dnia, każdy gest, słowem wszystko, na co zwykle 
nie zwracamy uwagi. Do jakich wydarzeń wracasz cały czas pamięcią, choć miały miejsce już wiele lat temu? Nie 
pielęgnuj w sercu złych wspomnień, przypomnij sobie te dobre. Dlaczego to wydarzenie jest dla Ciebie tak ważne? Czy 
masz takie wspomnienie w doświadczeniu Boga?  
 
3) Znaleźliśmy Mesjasza 
Ci, którzy byli u Jezusa i zostali u Niego przez cały dzień szybko opowiedzieli o tym swoim bliskim. Andrzej, gdy 
spotkał swojego brata Piotra powiedział: Znaleźliśmy Mesjasza. Doświadczeniem Boga mamy dzielić się tak, jak 
umiemy – milczeniem, słowem, działaniem lub jego brakiem. Sama metoda jest drugorzędna, kiedy jesteśmy w tym 
prawdziwi i szczerzy. Czy swoim życiem świadczysz o spotkanym Jezusie? A jeśli nie doświadczyłeś Go tak mocno, 
by się Nim dzielić to czy pragniesz takiego spotkania? Jak Go szukasz, tak by znaleźć czy tylko uspokoić sumienie, że 
jednak coś robisz? 
 
 
Rozmowa końcowa 
Porozmawiać z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym co szczególnie poruszyło Cię na modlitwie. Na koniec 
odmów Ojcze nasz. 

 


