
Dzielenie się Słowem – J 1,6-8.19-28 (2 NAdw B)           14 XII 2017

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z 
zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem 
Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż 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?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A 
wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem 
godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Uwagi do Ewangelii:

• w czasach Jezusa wśród Żydów było żywe oczekiwanie Mesjasza, kogoś posłanego od Boga, kto 
przyniósłby wyzwolenie

• według popularnych przekonań Mesjasza miał poprzedzić inny wysłannik, którego często kojarzono 
z prorokiem Eliaszem (który nie umarł naturalnie, por. 2Krl 2,11)
- Mal 3,1: Oto Ja wyślę posłańca 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;     Mal 3,22-23:  Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed 
nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. 24 I skłoni on serca ojców ku synom, a serca 
synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. 

- Syr 48,1.10: Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. (…) O 
tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, by zwrócić 
serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.

• Wielu współczesnych Janowi Chrzcicielowi brało go za Mesjasza, albo przynajmniej za Eliasza lub 
innego proroka 

• sam Jan jednoznacznie unikał poklasku, zamieszania wokół siebie, a jedynie wskazywał na Tego, 
którego zapowiadał; był świadkiem, palcem wskazującym Jezusa, by doprowadzić do wiary w Niego

II. Rozważaj: (1) Co oznacza dla mnie „wiara”? Czy poprzestaję na wierze, że Bóg istnieje? Czy w mojej 
codzienności wierzę Bogu? (zawierzam, powierzam, oddaję, zwłaszcza trudności...) 

(2) Jakich mam świadków wiary, którzy prowadzili mnie do Chrystusa? Czy za nich dziękuję i modlę się? 
[św. Teresa z Avila: Nieprzerwana powinna być nasza modlitwa za tych, którzy dają nam światło.]

(3) Jakie znaczenie mają dla mnie moje sukcesy, osiągnięcia, podziw i szacunek, który wzbudzam u innych 
ludzi?

III. Módl się:  - jeśli Słowo Boże pokazuje ci twoje słabości – dziękuj za to i powierzaj je Bogu
- proś Boga, by wypełniał twoje braki i pustkę w tobie
- wysławiaj Tego, który jest twoim Światłem i daje ci każdy oddech


