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irmojo raštiško šio įvykio liudijimo - Evangelijos pagal
Joną - pirmame skyriuje pateikiamas ne tik apibendrinantis teiginys, jog „Žodis tapo Kūnu“ - jog visa
tai, iš ko susideda būtis, tapo žmogumi - bet ir prisiminimai
tų, kurie iš karto juo pasekė.
„Tą dieną Jonas tebebuvo ten su dviem savo mokiniais.
Atidžiai žiūrėdamas į Jėzų, kuris ėjo pro šalį, pasakė....“
Taigi įsivaizduokite situaciją. Tą dieną tarp tų žmonių buvo
ir anie du, kurie atėjo pirmą kartą. Ir netikėtai, atidžiai į jį
žiūrėdamas, Jonas Krikštytojas sušuko: „Štai Dievo Avinėlis, štai tas, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“. Bet
žmonės nesujudėjo, jie buvo pripratę prie pranašo kartais
pasakomų keistų, nesuprantamų, nerišlių, padrikų teiginių;
todėl dauguma ten buvusiųjų neatkreipė į tai dėmesio.
NENULEIDO NUO JO AKIŲ. Tie du, atėję pirmą kartą,
klausėsi pranašo, užgniaužę kvapą, nenuleido nuo jo akių,
visur sekė jo žvilgsnį, pamatė, kad pranašas atidžiai žiūrėjo į nueinantįjį, ir nusekė paskui jį. Ėjo paskui jį, išlaikydami tam tikrą atstumą, bijodami prisiartinti, gėdydamiesi,
bet keistai, giliai, neaiškiai sujaudinti ir susidomėję.
„Jie nuėjo ir pamatė, kur jis gyveno, ir liko kartu su juo visą
tą dieną. Buvo maždaug ketvirta valanda po pietų“.
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Eugène Burnand, Mokiniai Petras ir Jonas bėga prie kapo Prisikėlimo rytą, 1898. Musée d’Orsay, Paryžius.

O MANO MAMA PASAKĖ MAN. Jie abu, Jonas ir Andriejus, ir tie dvylika, Simonas ir kiti, apie tai papasakojo savo
žmonoms, ir kai kurios iš žmonų nuėjo kartu su jais. Jie
tą pasakė ir kitiems draugams. O draugai pasakė kitiems
draugams, dar kitiems draugams, o tada dar kitiems draugams, kaip stipri kylanti srovė, kaip didelė platėjanti upė, ir
tai pasiekė mano mamą, mano mamą. O mano mama pasakė man mažam, ir aš sakau: „Mokytojau, ir aš nesuprantu, ką sakai, bet jei pasitrauksime nuo tavęs, kur eisime?
Tik tu turi tuos žodžius, kurie atitinka širdį“.
(„Atpažinti Kristų“, iš Il tempo e il tempio,
BUR, Milanas 2014)
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