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Ján 8
3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku  
4 a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v zákone prikázal 
takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? 6 Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš 
sa však zohol a písal prstom po zemi. 7 Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal 
im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! 9 Keď to počuli, po jednom — počnúc 
najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a 
opýtal sa jej: Žena, kde sú ? Nik ťa neodsúdil? 11 Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja 
ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

Ján 9
Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa 
narodil slepý? On, či jeho rodičia? 3 Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa 
to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.
6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči 7 a povedal mu: Choď, umy 
sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci
13 Toho predtým slepého zaviedli k farizejom.
15 Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa 
a vidím
18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa 
ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia 
odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý.
24 Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, 
že ten človek je hriešny.
34 Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vyhnali ho von. 35 Ježiš sa 
dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka ? 36 Ten mu odpovedal: 
a kto je to, Pane, aby som v neho veril? 37 Ježiš mu povedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou 
rozpráva. 38 A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu.

N10 Spravodlivý sudca (Animované biblické príbehy)

Použité biblické texty: Slovenský ekumenický preklad, © Slovenská biblická spoločnosť 2008


