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I. Na konci tejto knihy nájdeš vytlačené Evanjelium podľa Jána 
v študijnej tabuľkovej forme. Text je vytlačený tak, aby si si po 
stranách textu mohol robiť poznámky. Keď študuješ Bibliu 
induktívne, musíš si pozorne všímať každú pasáž, ktorú 
študuješ. To znamená, že sa s daným textom budeš zaoberať tak 
podrobne, že tam objavíš všetko, čo sa tam objaviť dá. Ak 
študuješ niečo veľmi dôkladne, môžeš vidieť: 
a) čomu sa to celé podobá, 
b) aké rozdielne časti so v tom nachádzajú, 
c) ako jednotlivé časti spolu súvisia. 
 
Dobrý spôsob, ako študovať jednotlivé kapitoly v Biblii je 
položiť si šesť otázok: KTO, ČO, KEDY, KDE, PREČO, AKO. 
Napríklad, ak čítaš nejakú kapitolu v Jánovi, mal by si sa opýtať 
takto: 
1. O KOM alebo O ČOM je táto kapitola? Môže to byť o nejakej 
osobe – KTO to je? Alebo: Môže to byť o nejakej udalosti alebo 
o nejakom konkrétnom predmete – ČO to je? 
2. Čo sa z tejto časti naučím o zmienenom človeku, udalosti 
alebo predmete? 
3. KEDY sa to stáva alebo KEDY sa to stane? 
4. KDE sa to uskutočňuje alebo KDE sa to stane? 
5. PREČO sa o tom hovorí? PREČO je to tu spomenuté? 
PREČO tá osoba to práve urobila? PREČO sa to stalo? PREČO 
sa to má stať? 
6. AKO to urobili? AKO sa to stalo? Alebo: AKO sa to má 
stať? 
 
Nemusíš vždy nájsť odpoveď na každú zo šiestich otázok v 
každom texte, pretože tam vždy ani nie sú. Keď študuješ Božie 



slovo, potrebuješ len hľadať, čo ti Boh hovorí. Nepotrebuješ 
čítať medzi riadkami, čo Boh hovorí – ani by si to nemal. Ak 
Boh chce, aby si niečomu porozumel, dá ti to jednoducho 
vedieť. Boh chce, aby si poznal pravdu a rozumel jej. Ak budeš 
dôkladne vnímať, čo Boh hovorí, uvidíš pravdu a spoznáš Boha 
takého, aký skutočne je. Ak sa zaoberáš textom preto, aby si 
zistil, čo hovorí – to je štúdium. Ak ďalej objavuješ, čo to 
znamená – to je interpretácia. Potom, keď už vieš, čo Boh 
hovorí a čo to znamená, žiješ vo svetle toho, čo si spoznal – to je 
aplikácia. 
 
II. Pozrime sa do prvej kapitoly Evanjelia podľa Jána. (Nájdeš 
ju v prílohe, na konci tejto knihy, hneď za trinástym týždňom. 
Tam nájdeš všetky potrebné materiály potrebné na štúdium.) 
Prečítaj prvú kapitolu naraz, aby si vedel, o čom vlastne je. 
(Nezabudni sa pomodliť predtým, než začneš; treba poprosiť 
Boha o pomoc.) Keď skončíš, pokračuj časťou III. 
 

III. O ktorých dvoch ľuďoch hovorí táto kapitola najviac? 
 
a) 
b) 
 
Pre dnešok to stačí. Zajtra začneme s vyhľadávaním kľúčových 
slov. Uvidíš, že ťa bude veľmi zaujímať, čo sám objavíš. 
Mimochodom, som veľmi hrdá na teba, že si sa rozhodol 
spoznať pravdu pre seba. Nikdy to nebudeš ľutovať. Boh je 
pripravený otvoriť ti celý nový svet, a budeš Mu za to vďačný. 
 

Druhý deň 
 
Keď čítaš v Biblii nejakú kapitolu, zistíš, že existujú určité 
dôležité slová, ktoré sa niekoľkokrát opakujú. Tieto slová 
voláme kľúčové slová. Tak ako kľúč, aj ony odomykajú zmysel 



biblického textu. Mal by si si nejako výrazne označiť každé také 
kľúčové slovo, aby si ho kedykoľvek potom ľahko našiel. Keď 
sa už rozhodneš, ako budeš kľúčové slová označovať, používaj 
ten spôsob vždy, keď sa to slovo objaví. Môžeš si ich označiť 
farebne alebo nejakým symbolom alebo kombináciou obidvoch. 
Ja si napríklad označujem slovo „veriť“ modrou farbou. Takisto 
aj slovo „život“, ale k nemu ešte pridávam symbol – nakreslím 
okolo neho zelený rámček, aby som ho rozlíšila od slova 
„veriť“. Na označenie slova „diabol“ používam symbol – vidly. 
Bolo by veľmi užitočné vytvoriť si zoznam týchto kľúčových 
slov na kúsok papiera alebo na kartičku 3x5cm a používať ju v 
knihe ako záložku. Každé kľúčové slovo si označ tak, ako ho 
budeš označovať v celom Evanjeliu podľa Jána. Záložka ti bude 
slúžiť aj počas štúdia ďalších kapitol. Podľa toho, ako si označil 
jednotlivé kľúčové slová. 
 
Keď budeme týždeň za týždňom pokračovať v štúdiu, vždy ti 
naznačím, ktoré slová pridáš do zoznamu. (Určite si na svoj 
zoznam nebudeš chcieť napísať všetky kľúčové slová, ktoré si 
označíš, pretože niektoré z nich sa vyskytujú len v jednej 
kapitole, a keď prácu s nimi dokončíš, už ich nepoužiješ.) 
 
1. Dnes si prečítame Ján 1, 1–18. Pri čítaní, si označ každý 
výskyt kľúčového slova „Slovo“ . Ak máš farebné ceruzky, 
zafarbi každé „Slovo“ žltou ceruzkou. Ak nemáš farebné 
ceruzky, nakresli si cez to otvorenú knižku: 
„Na počiatku bolo Slovo, to ...“ 
2. Teraz si opäť prečítaj Ján 1, 1–18. Zameraj sa na zámená, 
ktoré majú vzťah ku kľúčovému slovu. Budú to slová, ako 
napríklad on, ono, jeho, ktoré sú použité miesto „Slovo“ , ale 
hovoria o ňom. Označ si ich alebo zafarbi tým istým spôsobom 
ako kľúčové slová. Prever si, či tie zámená, ktoré si označil, sa 
skutočne týkajú „Slova“ a nie niekoho iného. 



3. Teraz, keď už máš označené všetky výskyty kľúčového slova 
v Jánovi 1, 1–18 a všetky zámená, ktoré sa ho týkajú, označ si 
všetky synonymá, ktoré sa týkajú kľúčového slova „Slovo“ . 
Synonymum je slovo, ktoré znie inak, ale má rovnaký význam 
alebo označuje jednu a tú istú osobu, miesto alebo vec. 
Napríklad, slovo Boh, Otec a Všemohúci sú synonymá, pretože 
označujú jednu osobu. 
4. Pozorne vyhľadaj a označ si v Jánovi 1, 1–18 všetky 
synonymá, ktoré sa týkajú „Slova“ : život, svetlo, a jednorodený 
od Otca. 
 
Priateľu, trápiš sa, že nenachádzaš správne odpovede? Nech ťa 
to neznepokojuje! Uvidíš, že sa naučíš sám nájsť pravdu. Práve 
začínaš robiť prvé kroky a ja som na teba veľmi hrdá. Pamätaj, 
že najviac dokážu tí, ktorí sa rozhodli skúšať to stále znovu, 
kým sa to nenaučia. Vždy svojím študentom hovorím: „Vydrž!“. 
Mimochodom, lekcia v prvom týždni je trochu dlhšia, pretože 
prvá kapitola je dlhá. Nevzdávaj sa ! Uvidíš, že každý týždeň to 
bude ľahšie a ľahšie. A tak, ako budeš prechádzať týždeň za 
týždňom, budeš všetko lepšie chápať, a potom to bude oveľa 
jednoduchšie. Daj sa do toho! Nevzdávaj sa ! 
 

Tretí deň 
 
1. Keď už máš označené kľúčové slová, mal by si si vytvoriť 
zoznam toho, čo si si zatiaľ z daných slov všimol. (O chvíľu ti 
ukážem ako na to – len čítaj ďalej). Môžeš si vytvoriť svoj 
vlastný zoznam po stranách textu. Alebo si to môžeš napísať na 
kúsok papiera a potom si to dopísať vedľa textu. Urob si to tak, 
ako ti to najlepšie vyhovuje.  
     Tvoja dnešná úloha je napísať zoznam toho, čo si sa naučil o 
slove „Slovo“ . Pozri sa teda na každé miesto v Jánovi 1, 1–18, 
kde si si označil „Slovo“ alebo jeho zámeno, alebo synonymum. 
Potom si vymenuj všetko, čo si sa naučil počas štúdia tohto 



textu. Nezapisuj si nič z toho, čo si počul, cítil, čo si si myslel 
alebo čomu veríš – píš len to, čo Ján 1, 1–18 učí o „Slove“ . 
(Dávam ti veľa priestoru na vytvorenie vlastného zoznamu. 
Nebudeš ho teraz potrebovať celý, ale ostatok použiješ na úlohu 
piateho dňa.) Teraz ti ukážem, ako si môžeš vytvoriť taký 
zoznam. Všimni si, že si vždy značím číslo verša, kde som 
objavila to, čo si chcem poznamenať. Napíšem ti prvé dve veci, 
ktoré sa týkajú „Slova“ v tejto kapitole:  SLOVO: 
V. 1. Slovo bolo na počiatku 
V. 1. Slovo bolo u Boha 
V. _. 
V. _. 
 
2. A teraz, priateľu, napísal si si do zoznamu „V Slove je život“? 
Ak nie, tak sa pozri do 4. verša a napíš si, čo hovorí. A napísal si 
do zoznamu taktiež, že „Slovo bolo pravé svetlo“? Zapíš si 
všetko, čo si sa naučil o Slove. Ak si myslíš, že si ešte niečo 
nedal do zoznamu, zapíš si to. 
 
3. Nakoniec, zamysli sa nad tým, čo si objavil v Jánovi 1, 1–18 a 
v akej je to súvislosti s tým, prečo Ján vôbec Evanjelium 
napísal. Pamätaj, že Ján písal preto, aby každý čitateľ, vrátane 
teba, mohol vidieť znamenia, ktoré Ježiš ukázal, a aby mohol 
uveriť, že Ježiš je Kristus, Boží Syn, a že keď budeš veriť, budeš 
mať večný život (Ján 20, 30–31). 
a) Prvá kapitola Evanjelia podľa Jána nám nehovorí o 
znameniach, ktoré Ježiš učinil. Ale našiel si v Jánovi 1, 1–18 
niečo,. čo poukazuje na to, že Ježiš je Boží Syn – alebo inými 
slovami, že Ježiš je Boh? Napíš si to tu. 
b) Ako sa hovorí o Ježišovi v Jánovi 20, 31? Je to to isté, čo sa 
hovorí o Ňom v 1, 1–18 ? Vysvetli. Tak čo, priateľu, zaujíma ťa 
to, čo si sa už dozvedel? 
Možno si spolupracoval s priateľom alebo možno s učiteľom, 
možno si nevidel všetko, čo ostatní, ale mysli len na to, čo si 
videl sám! 



Štvrtý deň 
 

1. V Jánovi 1, 1–18 čítaš o niekom okrem Ježiša Krista, ktorý je 
Božím Slovom, životom a svetlom sveta. Čítaj Jána 1, 6. Ako sa 
volá ten človek? Napíš si jeho meno.  
 

2. Prečítaj si znova Jána 1, 1–18 a označ si každú zmienku, 
týkajúcu sa tohto muža. Vždy používaj rovnakú značku alebo 
symbol. Ak nemáš farebnú ceruzku, mohol by si miesto nej 
použiť napr. tento symbol: � Ján (Toto označenie znamená voda 
– pamätaj, ide tu o Jána Krstiteľa!) 
 

3. Teraz, keď máš čas, vytvor si zoznam všetkých označení, 
týkajúcich sa tohto muža. (Opäť máš tu viac miesta, než 
potrebuješ. Použiješ ho neskôr.) 
 

Piaty deň 
 

1. Dnes dokončíme celú prvú kapitolu. Prečítaj si verše 19–51 a 
označ si všetky zmienky o Ježišovi Kristovi. Použi ten istý 
spôsob označenia ako pre „Slovo“ . Nezabudni si zaznačiť 
zámená a synonymá. Napríklad, v Jánovi 1, 29 je Ježiš ako 
„Baránok Boží“, tzn. že si označíš „Baránok Boží“ takým istým 
spôsobom ako „Slovo“ . Ďalej v 30. verši je Ježiš spomenutý ako 
„Muž“ , takže znova si ho takisto označíš. 
 

2. Opäť si prečítaj verše 19–51 a označ si všetky zmienky 
(referencie, zámená a synonymá) týkajúce sa Jána. Použi farbu 
alebo symbol, ktorú si včera použil pre neho. (Mimochodom, 
Ján, ktorý sa spomína v týchto veršoch, nie je ten istý Ján, ktorý 
napísal toto Evanjelium. Pamätaj si, že tieto verše hovoria o 
Jánovi Krstiteľovi.) 
 

3. Teraz, milý študent, vráť sa do zoznamu, ktorý si si 
vypracoval tretí deň v úlohe číslo 1 (strana 24 ....) a vlož si do 



neho všetko, čo si sa naučil z dnešných zaznačených súvislostí 
(verše 19–51) o Ježišovi Kristovi. 
 

4. Ak nie si ešte unavený, zapíš si všetko o Jánovi do zoznamu 
zo štvrtého dňa v úlohe číslo 3 (strana 26 ...) 
 

5. Teraz si pamätaj, prečo Ján napísal svoje Evanjelium. Pozri sa 
na svoj zoznam o Ježišovi a potom o Jánovi Krstiteľovi a označ 
si každú pravdu alebo skutočnosť, ktorá napomáha plniť alebo 
napĺňa Jánov cieľ, prečo píše toto Evanjelium. Je veľmi 
zaujímavé vedieť už od prvej kapitoly, ako veľa nám Ján 
rozpráva o Ježišovi Kristovi! Bude nám ukazovať tieto pravdy v 
priebehu celého Evanjelia znova a znova. 
 

6. V prílohe na strane 190 nájdeš tabuľku pod názvom „Ján v 
prehľade“. Je to prehľadná tabuľka, do ktorej si môžeš 
zaznamenať hlavnú tému každej kapitoly Evanjelia podľa Jána. 
Hlavná téma je vlastne najdôležitejší predmet či udalosť, o 
ktorej sa v jednotlivých kapitolách najviac píše.  Keď si nájdeš 
čas, aby si našiel hlavnú tému a zapísal ju, budeš si potom 
pamätať, o čom sa v danej kapitole píše. Keď si v tabuľke „Ján 
v prehľade“ vyplníš jednotlivé témy, ľahko si ich potom 
nájdeš, keď ich budeš potrebovať. Napísanie všetkých tém do 
tabuľky ti pomôže vidieť aj vzájomnú súvislosť jednotlivých 
kapitol a dôvod, prečo Ján napísal svoje Evanjelium. Zapíš si 
tému prvej kapitoly do prvej položky pod číslom 1 v tabuľke 
„Ján v prehľade“. 
 
7. A teraz sa zamysli na niekoľko minút nad tým, či niečo z 
prečítaného môžeš použiť vo svojom živote. Aby som ti v tom 
pomohla, dovoľ mi dať ti zopár otázok. Dôkladne sa zamysli 
nad tým a odpovedz. Bolo by dobré zapísať si odpovede, ale ak 
ti to nevyhovuje, odpovedz na otázky vo svojom srdci. Ján 
hovorí, že Ježiš Kristus je: „Baránok Boží, ktorý sníma hriech 
sveta“ (Ján 1, 29). Keď niekto hreší (muž alebo žena), začína si 



riadiť svoj vlastný život sám. Nedovolí Ježišovi, aby sa stal jeho 
Pánom a Majstrom. Chce robiť to, čo sa mu zachce, hoci mu 
Boh hovorí, čo má robiť. Chce veriť tomu, čomu sám chce veriť 
aj keď to nesúhlasí s Božím Slovom, Bibliou. Neverí, že Ježiš je 
Boh, alebo ak aj verí, tak ešte stále nerešpektuje Ježiša ako Boha 
a neposlúcha Ho. Keď niekto hreší, porušuje alebo nedodržiava 
Božie nariadenia. 
a) Si hriešny? 
b) Čo urobí Ježiš s tvojimi hriechmi? Prečítaj si Ján 1, 29. 
c) Ako sa môže niekto stať Božím dieťaťom? Prečítaj si Ján 1, 
12. 
d) Prijme každý človek Ježiša Krista? Prečítaj si Ján 1, 11. Táto 
posledná odpoveď je veľmi dôležitá, a preto si ju zapamätaj. 
Ako budeme pokračovať v štúdiu, naučíš sa viac o ľuďoch, ktorí 
odmietajú veriť, že Ježiš Kristus je Boží Syn a neprijímajú Ho 
ako svojho Boha a Spasiteľa. Dozvieš sa, čo sa s nimi stane, akí 
budú mať k tebe vzťah a ako sa budú k tebe správať, keď uveríš 
v Ježiša Krista. Uvidíš, keď sa máš vo svetle tohto všetkého 
správať, čo robiť a ako sa voči ním správať ako Božie dieťa.  
 
8. Nakoniec je tu posledná otázka, rozdelená do dvoch častí: 
a) Čo je pre teba najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čo si sa 
tento týždeň počas svojho štúdia naučil o Ježišovi Kristovi? 
b) Čo ťa najviac znepokojilo z toho, čo si sa dozvedel? Alebo 
ktorá otázka ťa trápi?  
 
Milý študent, práve si dokončil prvý týždeň svojho štúdia. Som 
hrdá na teba ! Radujem sa z tvojej usilovnosti. Boh si tvoje 
úsilie použije, aby „si ťa oddelil“ veľmi zvláštnym spôsobom, 
keď jednoducho uveríš tomu, čo hovorí. A teraz, až kým sa 
stretneme o dva dni, porozmýšľaj o všetkom, čo si sa naučil z 
Božej knihy, Biblie. 


