
Juan 1,19-28 
En el evangelio, preguntan a Juan Bautista quién es él. Y él contesta con tres 

negaciones: no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta. En el evangelio de 
Juan, Jesús se refiere a Él mismo como “yo soy”, utilizando las mismas palabras 
con que Dios dice a Moisés cuando éste le pregunta a Dios su nombre: “yo soy el 
que soy”. Dios es el que existe, el que es, el eterno, el que existe por sí mismo, el 
que da la existencia. Jesús es Dios, Jesús “es el que es”. Juan es “el que no es”, 
porque los hombres no existimos por nosotros mismos, sino que es Dios quien 
nos da la existencia. Por nosotros mismos, los hombres no somos nada. Juan es 
solo “una voz”, un testimonio del que es. Los hombres no nos podemos salvar por 
nosotros mismos, ni podemos salvar a nadie, porque no somos nada. Todo lo 
humano es pasajero. De esta manera, Juan declara que Jesús es el único salvador, 
el único en quien tenemos que poner nuestra confianza de verdad. Como las tres 
negaciones de Pedro. Hasta que Pedro no niega  tres veces, hasta que Pedro no 
se da cuenta de que debe negarse a sí mismo para poner su amor en Jesús 
diciéndole otras tres veces que le ama, no está preparado para ser el jefe de la 
Iglesia. De Juan aprendemos hoy a poner todas nuestras esperanzas en Jesús, a 
escuchar a Jesús, a vivir con Jesús, y a llevar a los hombres a Jesús. Todo lo demás, 
en el fondo no vale la pena. Confiar en Jesús. Como los santos. Como José. Como 
María. 

 
В Євангелії Івана Хрестителя запитують, хто він. А він відповідає трьома 

запереченнями: я не Месія, я не Ілля, я не пророк. У Євангелії від Іоанна Ісус 
називає себе «Я є», використовуючи ті самі слова, які Бог сказав Мойсеєві, 
коли той питає Бога про його ім’я: «Я той, хто я є». Бог є той, хто існує, той, 
хто є, вічний, той, хто існує сам по собі, той, хто дає існування. Ісус є Бог, Ісус 
«є тим, ким він є». Іван є «той, кого немає», тому що люди не існують самі по 
собі, але Бог дає нам існування. Самі по собі чоловіки ніщо. Хуан — лише 
«голос», свідчення того, ким він є. Люди не можуть врятувати себе, і ми не 
можемо врятувати нікого, тому що ми ніщо. Усе людське – тимчасове. Таким 
чином Іван проголошує, що Ісус є єдиним Спасителем, єдиним, кому ми 
дійсно повинні довіряти. Як і три відмови Петра. Поки Петро не відречеться 
тричі, поки Петро не зрозуміє, що він повинен зректися самого себе, щоб 
покласти свою любов на Ісуса, сказавши йому ще тричі, що любить його, він 
не готовий бути головою Церкви. Від Івана ми сьогодні вчимося покладати 
всі наші надії на Ісуса, слухати Ісуса, жити з Ісусом і вести людей до Ісуса. Все 
інше в принципі не варто. Довіряйте Ісусу. Як святі. Як Хосе. Як Марія. 


