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mne, je predo mnou,
Svätá Biblia
lebo bol prv ako ja.“
Evanjelium podľa Jána
Z jeho plnosti sme my všetci
Kapitoly 1-3
dostali milosť za milosťou.
Ján, Kapitola 1
Lebo ak zákon bol daný skrze
Slovo sa stalo telom
Mojžiša, milosť a pravda
Na počiatku bolo Slovo
prišli skrze Ježiša Krista.
a Slovo bolo u Boha
Boha nikto nikdy nevidel.
a to Slovo bolo Boh.
Jednorodený Boh, ktorý je v
Ono bolo na počiatku u Boha.
lone Otca, ten o ňom
Všetko povstalo skrze neho
priniesol zvesť.
a bez neho nepovstalo nič
Ján Krstiteľ popiera,
z toho, čo povstalo.
že je Kristus
V ňom bol život a
A toto je Jánovo svedectvo:
život bol svetlom ľudí.
Keď Židia z Jeruzalema
A svetlo vo tmách svieti
poslali k nemu kňazov a
a tmy ho neprijali.
levitov, aby sa ho pýtali:
Bol človek, ktorého poslal
„Kto si ty?“,
Bol človek, ktorého poslal
on vyznal a nič nezaprel.
Boh, volal sa Ján.
Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“
Prišiel ako svedok vydať
„Čo teda,“ pýtali sa ho, „si
Prišiel ako svedok vydať
Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“
svedectvo o svetle, aby skrze
Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“
neho všetci uverili.
„Si prorok?“
On sám nebol svetlo, prišiel
Odpovedal: „Nie.“
On sám nebol svetlo, prišiel
Vraveli mu teda: „Kto si?
iba vydať svedectvo o svetle.
Aby sme mohli dať odpoveď
Pravé svetlo, ktoré osvecuje
tým, čo nás poslali. Čo
každého človeka,
hovoríš o sebe?“
prišlo na svet.
hovoríš o sebe?“
Bol na svete a svet povstal
Povedal: „Ja som hlas
skrze neho
volajúceho na púšti:
a svet ho nepoznal.
„Vyrovnajte cestu Pánovi,“
Prišiel do svojho vlastného
„Vyrovnajte cestu Pánovi,“
a vlastní ho neprijali.
ako povedal prorok Izaiáš.“
Ale tým, ktorí ho prijali, tým,
Tí vyslaní boli
čo uverili v jeho meno, dal
spomedzi farizejov
moc stať sa Božími deťmi:
pýtali sa ho: „Prečo teda
deťmi, čo sa nenarodili ani z
krstíš, keď nie si Mesiáš, ani
krvi ani z vôle tela ani z vôle
Eliáš, ani prorok?“
muža, ale z Boha.
Ján im odpovedal: „Ja krstím
A Slovo sa telom stalo a
vodou. Medzi vami stojí ten,
prebývalo medzi nami.
ktorého nepoznáte.
A my sme uvideli jeho slávu,
On prichádza po mne a ja nie
slávu, akú má od Otca
som hoden rozviazať mu
jednorodený Syn, plný
remienok na obuvi.“
milosti a pravdy.
To sa stalo v Betánii za
Ján o ňom vydal svedectvo
To sa stalo v Betánii za
a volal:
Jordánom, kde Ján krstil.
„Toto je ten, o ktorom som
Ježiš, Baránok Boží
hovoril: Ten, čo príde po

Keď na druhý deň videl, ako
k nemu prichádza Ježiš,
zvolal: „Hľa, Boží Baránok,
ktorý sníma hriech sveta.
Toto je ten, o ktorom som
hovoril: Po mne prichádza
muž, ktorý je predo mnou,
lebo bol prv, ako ja.
Ani ja som ho nepoznal, ale
preto som prišiel a krstím
vodou, aby sa on stal
známym Izraelu.“
Ján vydal svedectvo:
„Videl som Ducha, ktorý ako
holubica zostupoval z neba
a spočinul na ňom.
Ani ja som ho nepoznal,
ale ten, čo ma poslal krstiť
vodou, mi povedal:
"Na koho uvidíš zostupovať
Ducha a spočinúť na ňom,
to je ten, čo krstí
Duchom Svätým.“
A ja som to videl
a vydávam svedectvo,
že toto je Boží Syn.“
Ježišov prvý žiak
V nasledujúci deň Ján
zasa stál s dvoma
zo svojich učeníkov.
Keď videl Ježiša
ísť okolo, povedal:
„Hľa, Boží Baránok.“
„Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo
hovorí a išli za Ježišom.
Ježiš sa obrátil a keď videl,
že idú za ním, opýtal sa ich:
„Čo hľadáte?“ Oni mu
povedali: „Rabbi“ (čo v
preklade znamená: Učiteľ)
preklade znamená: Učiteľ )
„kde bývaš?“
Odpovedal im:
„Poďte a uvidíte!“ Šli teda,
videli, kde býva a zostali
v ten deň u neho.
Boli asi štyri
hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to
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otvorené nebo a Božích
počuli od Jána a nasledovali
anjelov vystupovať a
Ježiša, bol Ondrej, brat
zostupovať na Syna človeka.“
Šimona Petra.
Ján, Kapitola 2
On hneď vyhľadal svojho
Ježiš čistí chrám
brata Šimona a povedal mu:
Potom zišiel on i jeho matka
„Našli sme Mesiáša,“ (čo
a bratia i jeho učeníci
v preklade znamená Kristus).
do Kafarnauma,
A priviedol ho k Ježišovi.
kde zostali niekoľko dní.
Ježiš sa naňho zahľadel a
Blízko bola židovská
povedal: „Ty si Šimon, syn
Veľká noc a Ježiš
Jánov, ale budeš sa volať
vystúpil do Jeruzalema.
Kéfas,“ (čo v preklade
V chráme našiel predavačov
znamená Peter).
dobytka, oviec a holubov i
Ježiš povoláva
peňazomencov, čo tam sedeli.
Filipa a Natanaela
Urobil si z povrázkov bič a
Na druhý deň sa Ježiš
všetkých vyhnal z chrámu,
rozhodol odísť do Galiley.
aj ovce a dobytok.
Stretol Filipa a povedal mu:
Peňazomencom rozhádzal
„Poď za mnou!“
peniaze a poprevracal stoly.
Filip bol z Betsaidy,
Predavačom holubov
z rovnakého mesta
povedal: „Odneste to
ako Ondrej a Peter.
odtiaľto! Nerobte z domu
Filip sa stretol s Natanaelom
môjho Otca tržnicu!“
a povedal mu: „Našli sme
môjho Otca tržnicu!“
toho, o ktorom písal Mojžiš
Jeho učeníci si spomenuli,
v Zákone a Proroci - Ježiša,
že je napísané:
Jozefovho syna z Nazareta.“
„Strávi ma horlivosť
Natanael mu vravel: "Môže
za tvoj dom.“
byť z Nazareta niečo dobré?“
Židia sa ho opýtali:
Filip mu odpovedal:
„Aké znamenie nám ukážeš,
„Poď a uvidíš!“
že môžeš toto robiť?“
Keď Ježiš videl prichádzať
Ježiš im odpovedal:
Natanaela, povedal o ňom:
„Zborte tento chrám
„Toto je pravý Izraelita,
a za tri dni ho postavím.“
v ktorom niet lesti.“
Židia povedali:
Natanael sa ho opýtal:
„Štyridsaťšesť rokov stavali
„Odkiaľ ma poznáš?“
tento chrám a ty ho
Ježiš mu vravel: „Videl som
postavíš za tri dni?“
ťa prv, ako ťa Filip zavolal,
Ale on hovoril
keď si bol pod figovníkom.“
o chráme svojho tela.
Natanael mu povedal:
Keď potom vstal z mŕtvych,
„Rabbi, ty si Boží Syn,
jeho učeníci si spomenuli,
ty si kráľ Izraela!“
že toto hovoril,
Ježiš mu odvetil:
a uverili Písmu i slovu,
„Veríš preto, že som ti
ktoré povedal Ježiš.
povedal: Videl som ťa pod
Keď bol cez veľkonočné
figovníkom? Uvidíš väčšie
sviatky v Jeruzaleme,
veci ako toto.“
mnohí uverili v jeho meno,
Potom mu povedal: „Veru,
lebo videli znamenia,
veru, hovorím vám: Uvidíte

ktoré robil.
Ale Ježiš sa im nezdôveril;
on poznal každého
a nepotreboval,
aby mu niekto vydával
svedectvo o človekovi. Sám
totiž vedel, čo je v človeku.
Ján, Kapitola 3
Ježiš učí Nikodéma
Medzi farizejmi bol človek
menom Nikodém,
popredný muž u Židov.
On prišiel v noci k Ježišovi
a povedal mu:
„Rabbi, vieme,
že si prišiel od Boha
ako učiteľ,
lebo nik nemôže robiť
také znamenia, aké ty robíš,
ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal:
„Veru, veru, hovorím ti:
Ak sa niekto nenarodí zhora,
nemôže uzrieť
Božie kráľovstvo.“
Nikodém mu vravel:
„Ako sa môže človek
narodiť, keď je už starý?
Azda môže druhý raz
vojsť do lona svojej matky
a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal:
„Veru, veru, hovorím ti:
Ak sa niekto nenarodí z vody
a z Ducha, nemôže vojsť
do Božieho kráľovstva.
Čo sa narodilo z tela,
je telo, a čo sa narodilo
z Ducha, je duch.
Nečuduj sa,
že som ti povedal:
Musíte sa znova narodiť.
Vietor veje, kam chce;
počuješ jeho šum, ale nevieš,
odkiaľ prichádza a kam ide.
Tak je to s každým,
kto sa narodil z Ducha.“
Nikodém sa ho opýtal:
„Ako sa to môže stať?“
Ježiš mu odvetil:
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o Ježišovi
„Ty si učiteľ Izraela
Potom prišiel Ježiš
a toto nevieš?
so svojimi učeníkmi
Veru, veru, hovorím ti:
do judejskej krajiny.
Hovoríme o tom,
Tam s nimi pobudol a krstil.
čo poznáme, a svedčíme
Ale aj Ján krstil v Enone,
o tom, čo sme videli,
blízko Salima, lebo tam
a neprijímate naše svedectvo.
bolo veľa vody.
Ak neveríte,
Ľudia tam prichádzali
keď vám hovorím
a dávali sa krstiť.
o pozemských veciach;
Medzi Jánovými učeníkmi
akože uveríte,
a istým Židom vznikla hádka
keď vám budem
o očisťovaní.
rozprávať o nebeských?
Prišli k Jánovi a povedali mu:
Nik nevystúpil do neba,
„Rabbi, aj ten, čo bol s tebou
iba ten, čo zostúpil z neba,
za Jordánom, a ty si mu
Syn človeka.
vydal svedectvo, tu krstí
A ako Mojžiš vyzdvihol
a všetci idú k nemu.“
na púšti hada, tak musí byť
Ján odpovedal:
vyzdvihnutý aj Syn človeka,
„Človek si nemôže
aby každý, kto verí,
prisvojiť nič, ak mu to
mal v ňom večný život.“
nebolo dané z neba.
Veď Boh tak miloval svet,
Vy sami ste svedkami,
že dal svojho jednorodeného
že som povedal:
Syna, aby nezahynul nik,
Ja nie som Mesiáš,
kto v neho verí,
ale som poslaný pred ním.
ale aby mal večný život.
Ženích je ten, kto má nevestu.
Lebo Boh neposlal Syna
A ženíchov priateľ,
na svet, aby svet odsúdil, ale.
ktorý je pri ňom a počúva ho,
aby sa skrze neho svet spasil
veľmi sa raduje
Kto v neho verí,
zo ženíchovho hlasu.
nie je súdený.
A táto moja radosť je úplná.
Ale kto neverí,
On musí rásť
už je odsúdený,
a mňa musí ubúdať.“
pretože neuveril v meno
Kto prichádza zhora,
Jednorodeného
je nad všetkých.
Božieho Syna.
Kto je zo zeme, patrí zemi
A súd je v tomto:
a hovorí pozemsky.
Svetlo prišlo na svet,
Kto prichádza z neba,
a ľudia milovali tmu viac
je nad všetkých
ako svetlo,
a svedčí o tom,
lebo ich skutky boli zlé.
čo videl a počul, ale nik
Veď každý, kto zle robí,
neprijíma jeho svedectvo.
nenávidí svetlo a
Kto prijíma jeho svedectvo,
nejde na svetlo, aby jeho
potvrdzuje,
skutky neboli odhalené.
že Boh je pravdivý.
Ale kto koná pravdu,
Lebo ten, koho poslal Boh,
ide na svetlo, aby bolo vidieť,
hovorí Božie slová,
že svoje skutky
pretože on nedáva Ducha
koná v Bohu.“
podľa miery.
Svedectvo Jána Krstiteľa

Otec miluje Syna
a dal mu do rúk všetko.
Kto verí v Syna,
má večný život,
ale kto Synovi neverí,
neuzrie život a spočinie
na ňom Boží hnev.“
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