Głoszenie Jana Chrzciciela
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W TYCH

11

Jezus kuszony przez szatana

13 Wtedy Jezus przyszedł z Galilei
nad Jordan do Jana, aby być przez
niego ochrzczonym.
14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz
do mnie?
15 A Jezus mu odpowiedział: Ustąp
teraz, bo godzi się nam wypełnić
wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu
ustąpił.
16 A gdy Jezus został ochrzczony,
zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha
Bożegof zstępującego jak gołębica
i przychodzącego na niego.
17 I rozległ się głos z nieba: To
jest mój umiłowanyg Syn, w którym
mam upodobanie.
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W  TEDY

Jezus został zaprowadzonyk przez Ducha na pustynię, aby był kuszonyl przez diabła.
2 A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postun poczuł głód.
3 Wówczas przystąpił do niego kusicielp i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4 A on odpowiedział: Jest napisaner: Nie samym chlebem będzie żył
człowiek, ale każdym słowemt pochodzącym z ust Bożych.
5 Wtedy diabeł wziął go do miasta świętegou i postawił na szczycie
świątyni.
6 I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisanew: Rozkaże o tobie
swoim aniołom i będą cię nosić na
rękach, abyś nie uderzył swojej nogi
o kamień.
7 Jezus mu odpowiedział: Jest też
napisanez: Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, swego Boga.
8 Znowu wziął go diabeł na bardzo
wysoką górę i pokazał mu wszystkie
królestwa świata oraz ich wspaniałość.

