
Máté 3, 13-17 
Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. 
János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te 
jősz én hozzám? 
Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot 
betöltenünk. Ekkor engede néki. 
És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának 
néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. 
És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. 
 
Ézsaiás 40, 1-5 
Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek! 
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy 
bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért. 
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi 
Istenünknek! 
Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen 
egyenessé és a bércek rónává. 
És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt. 
 
János 1, 22-37 
Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket 
elküldöttek: Mit mondasz magad felől? 
Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta 
Ésaiás próféta. 
És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak: 
És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem 
Illés, sem a próféta? 
Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, akit ti nem ismertek. 
Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját 
megoldjam. 
Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. 
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi 
a világ bűneit! 
Ez az, akiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt 
nálamnál. 
És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, aki vízzel 
keresztelek. 
És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; 
és megnyugovék ő rajta. 
És én nem ismertem őt; de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: 
Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel. 
És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia. 
Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül; 
És ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! 
És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust. 
 


