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Tydzień 2: ZOBACZ / Dzień 10: J 1,35-39 

 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu 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. 

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie brzeg Jordanu i stojącego nad nim 

Jana Chrzciciela. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartych oczu i serca na 

doświadczenie Pana Boga. 

 

.… gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 

W dniu poprzedzającym opisaną scenę Jan Chrzciciel rozpoznał w Jezusie Syna Bożego. Stało się to 

z udziałem Ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i pozostającego na Chrystusie. Teraz Jan 

potwierdza to, co wcześniej rozeznał – Jezus jest Mesjaszem, Barankiem Bożym, który odda życie, aby 

nas zbawić. Poproś Ducha Świętego o łaskę zobaczenia w Panu Jezusie Twojego Zbawiciela. 

 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 

Dzięki świadectwu Jana Chrzciciela, jego uczniowie poszli za Jezusem. Podziękuj Bogu za tych ludzi, 

których świadectwo przybliżyło Cię do Niego. Zapytaj Go, komu Ty możesz o Nim opowiedzieć. 
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«Chodźcie, a zobaczycie» 

Między uczniami Jana i Jezusem nawiązuje się rozmowa, którą Pan rozpoczyna od pytania o to, czego 

szukają, czyli czego chcą. Pragnieniem uczniów jest poznanie Jezusa, zatem pytają, gdzie mogą Go 

znaleźć, gdzie mieszka. W odpowiedzi Nauczyciel zaprasza ich, aby poszli z Nim i sami się przekonali. 

Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem powyższego dialogu. Zobacz, jak zbliżasz się do Jezusa, a On 

z miłością pyta Ciebie o Twoje pragnienia. Teraz Ty możesz Go zapytać: „Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz?”. W skupieniu przyglądaj się Jezusowi, gdy odpowiada Ci: „Chodź, a zobaczysz”. Jakie 

odczucia budzą się w Tobie, gdy słyszysz takie zaproszenie? 

  

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


