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Matúš 3
14 Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal: Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť, a ty 
prichádzaš ku mne? 16 Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a 
videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je 
môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

Matúš 14 
3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre Herodiadu, manželku svojho 
brata Filipa. 4 Lebo mu Ján povedal: Nie je ti dovolené mať ju za manželku. 5 Preto ho chcel 
zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

Lukáš 1 
5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. 
Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta 
bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. 9 podľa obyčaje kňazskej služby pripadol  
na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo. 10 Počas kadidlovej obety sa 
vonku modlilo veľké množstvo ľudu. 11 Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel, ktorý stál po pravej 
strane kadidlového oltára. 12 Pri pohľade naň sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza. 
13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka 
Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 16 Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, 
ich Bohu. 17 On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia  
otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud. 
18 Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka 
je v pokročilom veku. 19 Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má 
poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. 20 Hľa, onemieš a nebudeš 
schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia 
vo svojom čase. 21 Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme.  
22 Keď však vyšiel, nebol už schopný k nim prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme vide-
nie; dával im len znamenia a zostal nemý.
39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. 
40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, 
pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi 
ženami a požehnaný je plod tvojho lona! 43 Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 
44 Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. 
59 Na ôsmy deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom — Zachariáš. 
61 Oni hovorili: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. 63 On požiadal o tabuľku a 
napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. 64 Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal 
jazyk i prehovoril, a velebil Boha. 
76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu 
pripravil cesty;

Lukáš 3 
15 Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.  
16 Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja.  
Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým 
a ohňom.
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