27. który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała.

J 1,15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyŜszył mnie godnością, gdyŜ był wcześniej
ode mnie».
Dz 19,4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego,
który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł.
Mt 3,11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem.
Mt 21,9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna
Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na
wysokościach!
Hbr 10,37 Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma
nadejść, i nie spóźni się.
28. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan
udzielał chrztu.

J 10,40 I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i
tam przebywał.

J 3,23 TakŜe i Jan był w Ainon, w pobliŜu Salim, udzielając chrztu, poniewaŜ było tam
wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest.

Guerric z Igny, Piąta mowa na adwent 1
„Przygotujcie drogę Panu” (Iz 40,3). Drogę Pańską, którą rozkazano nam przygotować,
przygotowujemy - bracia - wtedy, gdy nią kroczymy, a przygotowując ją, juŜ po niej
kroczymy. A choć wiele jej juŜ przebyliście, ciągle jeszcze wiele jej zostaje wam do
przygotowania, abyście od miejsca, do którego doszliście, szli dalej i ciągle dalej dąŜyli. I tak
po kaŜdym nowym etapie staje przed wami Pan, którego przybyciu szykujecie drogę, jakoby
nowy i ciągle większy. I dlatego słusznie modli się- sprawiedliwy: „Postaw przede mną,
Panie, Prawo jako drogę Twojej sprawiedliwości, a będę jej szukał zawsze” (Ps 118,33). I
moŜe dlatego nazywa się ją drogą wieczną, bo chociaŜ Opatrzność przewidziała dla kaŜdego
drogę jemu właściwą, po której podąŜałby, i postawiła kres, do którego ma dojść, nie ma
jednak kresu owa natura Dobroci, ku której podąŜacie. Tak więc mądry i pilny wędrowiec,
gdy juŜ doszedł do kresu, wtedy znów zaczyna iść zapominając o rzeczach, które za nim
pozostały (Flp 3,13) i powinien codziennie mówić do siebie: „Teraz rozpocząłem” (Ps 76,11).
Raduje się wtedy jak olbrzym, który się nie lęka niczego, co związane jest z jego biegiem na
drodze przykazań BoŜych... i łatwo wymija leniwych, którzy ustali w drodze. A choć zbliŜa
się ostatnia godzina dnia, to w krótkim czasie wypełnił wiele czasów (Mdr 4,13) i niespodziewanie jako pierwszy spośród pierwszych zostaje uwieńczony, choć naleŜał do ostatnich.

Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

III Niedziela Adwentu w roku B:
J1,6-8.19-28
6.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego.
8. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.
19. Takie jest świadectwo Jana. Gdy śydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?,
20. on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
21. Zapytali go: CóŜ zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty
jesteś prorokiem? Odparł: Nie!
22. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy
nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
23. Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską,
jak powiedział prorok Izajasz.
24. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
25. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
26. Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego
wy nie znacie,
27. który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u
Jego sandała.
28. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.
7.

6. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

£k 1,13 Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została
wysłuchana: Ŝona twoja ElŜbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
£k 1,61-63 Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali
więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zaŜądał tabliczki i napisał: «Jan będzie
mu na imię». I wszyscy się dziwili.
Ml 3,1 Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle
przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego
pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.
Ml 3,23-24 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia
wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie
przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem.
Mt 11,10-12 On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest
niŜ on. A od czasu Jana Chrzciciela aŜ dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie
gwałtowni zdobywają je.

£k 1,15-17 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i juŜ w
łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do
Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, Ŝeby serca ojców
nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować
Panu lud doskonały».
£k 1,76 A i ty, dziecię, prorokiem NajwyŜszego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed
Panem torując Mu drogi;
£k 3,7 Mówił więc do tłumów, które wychodziły, Ŝeby przyjąć chrzest od niego: «Plemię
Ŝmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce
godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam
wam, Ŝe z tych kamieni moŜe Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. JuŜ siekiera do korzenia
drzew jest przyłoŜona. KaŜde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone». Pytały go tłumy: «CóŜ więc mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto
ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma Ŝywność, niech tak samo
czyni». Przychodzili takŜe celnicy, Ŝeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy
czynić?» On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono».
Pytali go teŜ i Ŝołnierze: «A my, co mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim Ŝołdzie». Gdy więc lud
oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy
ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele teŜ innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z
powodu Herodiady, Ŝony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do
wszystkiego i to, Ŝe zamknął Jana w więzieniu.
Dz 13,24 Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi
izraelskiemu.
7. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by
wszyscy uwierzyli przez niego.

J 1,32-37 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z
nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, Ŝe On
jest Synem BoŜym». Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi
uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek BoŜy. Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
J 3,26-34 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był
z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i
wszyscy idą do Niego». Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie moŜe otrzymać niczego, co by mu
nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem
Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a
przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca.
Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto

co jest wewnątrz, na jałmuŜnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam,
faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a
pomijacie sprawiedliwość i miłość BoŜą. Tymczasem to naleŜało czynić, i tamtego nie
opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i
pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie
bezwiednie przechodzą».
25. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz,
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?

Mt 21,23-25 Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i
starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Jezus im
odpowiedział: Ja teŜ zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem
wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni
zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie
uwierzyliście mu?
J 1,20-22 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali
go: «CóŜ zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy
nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Dz 4,7 Postawili ich w środku i pytali: «Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?
26. Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten,
którego wy nie znacie,

Mt 3,11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem.
Dz 11,16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan chrzcił wodą,
wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym".
J 1,10-11 Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
J 7:28-29 A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd
jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał,
którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.
J 8,19 Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie
ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».
J 17,3 A to jest Ŝycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
J 17,25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni
poznali, Ŝeś Ty Mnie posłał.
1 J 3,1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
BoŜymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, Ŝe nie poznał Jego.

22. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?

2 Sm 24,13 Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: «Czy
chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed
wrogiem, który cię będzie ścigał, czy teŜ przyjść ma na twój kraj zaraza trwając trzy dni?
Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mię posłał».
23. Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.

J 3,28 Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale
zostałem przed Nim posłany.
£k 1,16-17 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie
przed Nim w duchu i mocy Eliasza, Ŝeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a
nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».
£k 1,76-79 A i ty, dziecię, prorokiem NajwyŜszego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed
Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez
odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka
Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju».
Iz 40,3-5 Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i
wzgórza obniŜą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się
chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».
24. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów

J 7,47-49 Odpowiedzieli im faryzeusze: «CzyŜ i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze
zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest
przeklęty».
Mt 23,13-15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie
królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym,
którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie
morze i ziemię, Ŝeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go
dwakroć bardziej winnym piekła niŜ wy sami.
Mt 23,26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, Ŝeby i zewnętrzna jego strona
stała się czysta.
£k 7,30-32 Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar BoŜy względem siebie,
nie przyjmując chrztu od niego. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo
są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne
drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali.
£k 11,39-42 Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość
zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
Nierozumni! CzyŜ Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił takŜe wnętrza? Raczej dajcie to,

przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, naleŜy do ziemi i po
ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym,
co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo,
wyraźnie potwierdził, Ŝe Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi
słowa BoŜe: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha.
Ap 11,3 Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez
tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni».
J 5,33-35 Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zwaŜam na
świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i
świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Dz 19,4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego,
który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł.
J 3,26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z
tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i
wszyscy idą do Niego».
Ef 3,7-9 [Ewangelii] Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek
działania Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta
łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na
światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy
wszechrzeczy.
1 Tm 2,3-4 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
2 P 3,9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, Ŝe Pan
zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale
wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
8. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o
światłości.

J 1,20 [Jan] wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».
J 3,28 Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale
zostałem przed Nim posłany.
Dz 19,4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego,
który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł.
J 10,41 Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iŜ Jan wprawdzie nie uczynił Ŝadnego znaku,
ale Ŝe wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą.
Rz 16,25 Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem
Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak
ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom
obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
Kol 1,26 Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,
którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.
Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.

2 Tm 1,10 Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwycięŜył śmierć, a na Ŝycie i nieśmiertelność rzucił światło
przez Ewangelię,
19. Takie jest świadectwo Jana. Gdy śydzi wysłali do niego z
Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?,

J 5,33-36 Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zwaŜam na
świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i
świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo
większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię,
świadczą o Mnie, Ŝe Ojciec Mnie posłał.
Mt 21,32 Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie
opamiętaliście się, Ŝeby mu uwierzyć.
£k 3,15-18 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele
teŜ innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Dz 13,25 A pod koniec swojej działalności Jan mówił: "Ja nie jestem tym, za kogo mnie
uwaŜacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach".
J 10,24 Otoczyli Go śydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»
20. on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem
Mesjaszem.

J 3,28 Wy sami jesteście mi świadkami, Ŝe powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale
zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel
oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś
moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi
z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, naleŜy do ziemi i po ziemsku
przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział
i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie
potwierdził, Ŝe Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa BoŜe: a
z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego
ręce. Kto wierzy w Syna, ma Ŝycie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy Ŝycia, lecz
grozi mu gniew BoŜy».
£k 3,15-17 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

21. Zapytali go: CóŜ zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem.
Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!

Ml 3,23-24 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia
wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym
nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.
Mt 11,11-14 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niŜ on.
A od czasu Jana Chrzciciela aŜ dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni
zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aŜ do Jana. A jeśli chcecie
przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Mt 17,10-12 Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, Ŝe
najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.
Lecz powiadam wam: Eliasz juŜ przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.
Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał».
£k 1,15-17 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i juŜ w
łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do
Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, Ŝeby serca ojców
nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować
Panu lud doskonały».
J 1,25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Mt 17,12 Lecz powiadam wam: Eliasz juŜ przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak,
jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, Ŝe
mówił im o Janie Chrzcicielu.
Pwt 18,15-18 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do
mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu
zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech juŜ nie widzę
tego wielkiego ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im
proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włoŜę w jego usta moje słowa, będzie im mówił
wszystko, co rozkaŜę.
Mt 11,7-11 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie
szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej
niŜ proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest
niŜ on.
Mt 16,13-15 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za
kogo ludzie uwaŜają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: A
wy za kogo Mnie uwaŜacie?

