
От „Тълкувание на Евангелието“ - Евангелие от Йоан, гл. 1 Храм Св. ап. Андрей Първозваний

(40-42) Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Йоана и бяха тръгнали след

Него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му

казва: намерихме Месия (което значи Христос); и заведе го при Иисуса. А Иисус, като

се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи

Петър  –  камък. Евангелистът  ни  съобщава  името  на  Андрей,  а  името  на  другия

премълчава. Някои казват, че другият е бил самият Йоан. пишещ това, а други казват, че

той бил някой неизвестен. При това, от знаенето на името му не би се прибавила полза.

За Андрей е споменато както защото той бил от известните, така и защото довел брат си.

Погледни, моля, любовта му към брат му,  как той не скрил от него това благо, а му

съобщава за съкровището и с голяма радост му казва: Намерихме (вероятно те силно

желаели и много се занимавали с търсенето на Месията), и не казва просто: „Месия", а с

член: Месията, Този Същия, Който е наистина Христос. Защото макар мнозина да са се

наричали помазаници и синове Божии, но очакваният от тях бил един. Андрей довел

Симон при Иисус не защото Симон уж бил лекомислен и се увличал от всяка дума, а

защото  бил много бърз и горещ и лесно приел думите, които брат му  му предал за

Христа.  Защото,  вероятно,  Андрей  разказал  твърде  много  на  Симон  и  възвестил  за

Христа  убедително,  тъй  като  прекарал  достатъчно  време  при  Христа  и  узнал  нещо

претайнствено. А ако някой продължава да осъжда Петър в лекомислие, то нека такъв да

знае и това, че не е написано, че той веднага повярвал на Андрей, а че Андрей го завел

при Иисус; а това е дело на по-твърд, а не на увличащ се разум. Защото Симон не просто

приел думите на Андрей, но пожелал да види и Христа,  та ако намери в Него нещo

струващо си думите, да Го последва, а ако не намери, да се върне, така че довеждането

на Симон при Иисус е признак не на лекомислие от негова страна, а на здрав разум. - И

какво прави  Господ? Започва да му открива Себе Си чрез пророчество за  него. Тъй като

пророчествата убеждават хората не по-малко от чудесата,  ако не и повече,  то Господ

пророкува за Петър. Ти - казва - си Симон, син Ионин. После открива и бъдещето: Ти ще

се  наречеш  Кифа. Като  изрекъл  настоящето,  чрез  това  удостоверява  и  в  бъдещето.

Впрочем не казал: „Аз ще те преименувам на Петър", а: ще се наречеш, защото отначало

не искал да проявява цялата Си власт, тъй като още нямали твърда вяра в Него. - А защо

Господ нарича Симон Петър, а Зеведеевите синове - синове на гърма? За да покаже, че

стария завет е даден от Същия, Който и сега променя имената,  както тогава нарекъл

Аврам  Авраам  и  Сара  –  Сарра  (Бит.  17:5,  15).  -  Знай  и  това,  че  „Симон"  означава

послушание, а „Йона" - гълъб. И така,  послушанието се ражда от кротостта, която се

обозначава  от  гълъба.  А който има послушание,  той става  и  Петър,  достигайки чрез

послушанието твърдост в доброто.
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