
29 Qui t� la n�via �s el nuvi, per� l’amic del nuvi, que �s 
all� i l’escolta, s’omple de goig en sentir la veu del nuvi. 
Per tant, aquest goig meu �s complet.
30 Cal que ell creixi i que jo minvi.
31 El qui ve de dalt �s per damunt de tots. El qui �s de la 
terra, de la terra �s i de la terra parla. El qul ve del cel �s per 
damunt de tots.
32 Ell d�na testimoni d’all� que ha vist i ha escoltat, i ning� 
no rep el seu testimoni.
33 El qui ha rebut el seu testimoni ha certificat que D�u �s 
vera�.
34 Perqu� el qui D�u ha enviat parla les paraules de D�u, 
perqu� D�u no d�na l’Esperit per mesura.
35 El Pare estima el Fill, i li ha donat totes les coses en la 
seva m�.
36 El qui creu en el Fill t� vida eterna, per� el qui 
desobeeix el Fill no veur� Ia vida, sin� que la ira de D�u 
queda damunt d’ell.

El Pla de la Biblia de la Salvaci�

1. El veredict de la Biblia: Tots son pecadors perduts 
avans de un Deu sant.
No hi ha ning� just, ni un. Rm. 3.10. 
Tots han pecat i no aconsegueixen la gloria de D�u. Rm. 
3.23. 
Tots an�vem esgarriats com ovelles, cadasc� tirava pel seu 
cam�. Isa. 53.6.
Et dic que si un no neix de nou, no pot venure el regne de 
D�u. Jn. 3.3.
Per� si no us penediu, tots us perdreu igual. Lc. 13.3. 

2. La Biblia adverteix d'un infern etern.
I el qui no va ser trobat escrit en el Llibre de la Vida va ser 
llan�at al llac de foc. Ap. 20.15.
Que retornin els dolents cap a l’infern. Psa. 9.17.
Anar-te’n a l’infern, al foc inextingible. Mc. 9.43.

3. Els teus bons treballs, sinceritat, els actes religiosos no 
salvaran.
I com un drap brut totes les nostre bones obres. Isa. 64.6.
No pas per les obres de just�cia que nosaltres hagu�ssim fet. 
Tt. 3.5.
Perqu� per gr�cia esteu salvats, per mitj� de la fe, i aix� no 
ve de vosaltres, �s el do de D�u. Ef. 2.8.        
I si �s per gr�cia, ja no �s per obres. Rm. 11.6.

4. Els teus pecats van ser portats pel fill de Deu a la creu.
Crist va morir pels nostres pecats, segons les Escriptures. 
1Co. 15.3.
Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre la 
fusta a fi que nosaltres.  1Pe. 2.24.
Mentre el Senyor feia recaure en ell la iniquitat de tots 
nosaltres… Quan ofereixi la seva vida en expiaci�.           
Isa. 53.6,10.          
El qual va ser lliurat per causa de les nostres ofenses i fou 
ressuscitat per a la nostra justificaci�. Rm. 4.25.
Al qui ens ha estimat i ens ha rentat dels nostres pecats amb 
la seva sang. Rev. 1.5.
S’HA COMPLERT! Jn. 19.30.

5. Seras segur al moment que voste posa la fe en el 
sacrifici acabat de Crist.
Creu en el Senyor Jesu-Crist i ser�s salvat. Ft. 16.31.
Perqu� tots sou fills de D�u per la fe en Crist-Jesus.          
Gl. 3.26.
Heus aqu�, jo s�c a la porta i truco; si alg� escolta la meva 
veu i obre la porta, entrar� a casa seva i sopar� amb ell, i ell 
amb mi. Ap. 3.20.
Us he escrit aquestes coses als qui creieu en el nom del Fill 
de D�u a fi que sapigueu que teniu vida eterna. 1Jn. 5.13.

Estimat amic, es una cosa temerosa a passar amb vida sense 
fer els seus pecats perdonar. Confeso a Crist pregant que 
voste ho rebra com un salvador personal i creura sobre el 
seu sacrifici acabat pels seus pecats. 1 Joan 5:13 aleshores es 
converteix en el fet de t�tol de la seva salvaci�.
Heus aqu�, �s ara el temps ben favorable, hues aqu�, �s ara
el dia de la salvaci�! 2Co. 6.2.  

Estos pasajes son del Texto Recibido de las Escrituras 
Santas (Trinitarian Bible Society), y declaran en 1 Timoteo 
3.16 que Dios ha sido manifiesto en la carne.

Bethel Baptist Church
129 The Broadway, Wimbledon, London SW19 1QJ

Sunday Services 11am, 6pm
Catalan 

L’EVANGELI
SEGONS JOAN 1 y 3

Capitol 1  
1 En el principi era el Verb, i el Verb era amb D�u, i el 
Verb era D�u.
2 Ell era en el principi amb D�u.
3 Per ell foren fetes totes les coses, isense ell res no fou fet 
del que ha estatfet.
4 En ell era la vida, i la vida era la llum dels homes.
5 I la llum resplendeix en la tenebra, I la tenebra no la 
comprengu�.
6 Hi hagu� un home enviat de D�u, anomenat Joan.
7 Aquest vingu� com a testimoni, a donar testimoni de la 
llum, a fi que tots creguessin per mitj� d’ell.
8 No era ell la llum, sin� que havia de donar testimoni de la 
llum.
9 La llum veritable era la que il�lumina tot home que ve al 
m�n.
10 Era al m�n, i el m�n fou fet per ell, I el m�n no el 
conegu�.
11 A all� seu vingu�, i els seus no el reberen.
12 Per� a tots els qui el reberen, els don� potestat 
d’esdevenir fills de D�u, ala qui creuen en el seu nom:
13 els quals no han estat engendrats de la sang, ni de la 
voluntat de la carn, ni de la voluntat de l’home, sin� de D�u.
14 I el Verb esdevingu� carn, i habit� entre nosaltres, i vam 
contemplar la seva gl�ria, gl�ria com de l’Unig�nit del Pare, 
ple de gr�cia i de veritat.
15 Joan d�na testimoni d’ell, i proclam� dient: Aquest �s de 
qui vaig dir: El qui ve darrera meu ha passat davant meu, 
perqu� era primer que jo. 
16 I de Ia plenitud d’ell tots nosaltres en reb�rem, i gr�cia 
rera gr�cia. 
17 Perqu� la llei va ser donada per mitj� de Mois�s; la 
gr�cia i la veritat fou per Jesu-Crist 



18 D�u ning� no l’ha vist mai: el Fill unig�nit, que �s al si 
del Pare, ell l’ha fet con�ixer.
19 I aquest �s el testiinoni de Joan, quan els jueus enviaren 
de Jerusalem sacerdots i levites perqu� li preguntessin: Tu, 
qui ets?
20 I ell afirm�, i no neg�, i afirm�: No s�c jo el Crist.
21 I li preguntaren: Doncs, qu�? Ets Elies, tu? I diu: No ho 
s�c. Ets tu el profeta? I respongu�: No.
22 Liavors li digueren: Qui ets? A fi que puguem donar una 
resposta als qui ens han enviat. Qu� dius de tu mateix? 
23 Digu�: Jo s�c la veu d’un que crida en el desert: Dreceu 
el cam� del Senyor, com digu� el profeta Isa�es.
24 I els qui havien estat enviats eren dels fariseus.
25 I li preguntaren i li digueren: Per qu� bateges doncs, si tu 
no ets el Crist, ni Elies, ni el Profeta?
26 Joan els respongu� dient: Jo batejo en aigua, per� enmig 
de vosaltres n’hi ha un a qul vosaltres no coneixeu.
27 Ell �s el qui ve darrera meu, que ha passat davant meu, 
de qui jo no s�c digne de deslilgar-li la corretja de la 
sand�lia.
28 Aquestes coses van succeir a Bet�bara, a l’altra banda del 
Jord�, on Joan batejava.
29 L’endem� Joan vei� Jesus que venia a ell, i diu: Heus 
aqu� l’Anyell de D�u, el qui treu el pecat del m�n!
30 Aquest �s de qui vaig dir: Darrera meu ve un home que 
ha passat davant meu, perqu� era primer que jo.
31 I jo no el coneixia, per� a fi que ell sigui manifestat a 
Israel, per aix� jo he vingut batejant amb aigua.
32 I Joan don� testimoni, dient: He vist l’Esperit baixant del 
cel com un colom, i es va quedar damunt d’ell. 
33 I jo no el coneixia, per� el qui m’envi� a batejar en aigua, 
ell em va dir: Aquell sobre qui vegis baixar l’Esperit i 
quedar-se damunt d’ell, aquest �s el qui bateja amb l’Esperit 
Sant.
34 I jo ho he vist, I he donat testimoni que aquest �s el Fill 
de D�u.
35 L’endem� Joan era all� una altra vegada, i dos dels seus 
deixebles. 
36 I fixant-se en Jes�s mentre passava, diu: Heus aqu� 
l’Anyell de D�u!
37 I els dos deixebles el van sentir parlar, i van seguir Jes�s.
38 Jes�s es va girar i, mirant els qul el seguien, els diu: Qu� 
cerqueu? I ells li digueren: Rabbi -que tradu�t significa  
Mestre-, on vius?
39 Els diu: Veniu i ho veureu. Hi anaren i van veure on 
vivia, i es van quedar amb ell aquell dia. Era cap a l’hora 
desena.

40 Andreu, el germ� de Sim� Pere, era un dels dos que 
havien escoltat Joan, I l’havien seguit.
41 Aquest trob� primer el seu germ� Sim�, i li diu: Hem 
trobat el Messies, que tradu�t �s: el Crist.
42 I el va portar a Jes�s.Jes�s el mir� i digu�: Tu ets Sim� 
fill de Jon�s, tu ser�s anomenat Quefes, que es tradueix: 
Pere.
43 L’endem� Jes�s volgu� sortir cap a Galilea, i trob� Felip 
i II diu: Segueixme.
44 Felip era de Betsaida, de Ia ciutat d’Andreu i de Pere.
45 Felip troba Natanael i li diu: Hem trobat aquell de qui va 
escriure Mois�s en la Llei, i tamb� els Profetes, Jes�s de 
Natzaret, el fill de Josep.
46 Natanael li digu�: De Natzaret pot sortir res de bo? Felip 
li diu: Vine i ho veur�s.
47 Jes�s vei� Natanael que venia cap a eli, i diu d’ell: Heus 
aqu� un veritable Israelita en qui no hi ha engany.
48 Natanael li diu: D’on em coneixes? Jesus respongu� i li 
digu�: Abans que Felip et crid�s, quan eres sota Ia figuera, 
t’he vist.
49 Natanael respongu� i li diu: Rabbi, tu ets el Fill de D�u, 

tu ets el Rei d’Israel!
50 Jesus respongu� i li digu�: Perqu� t’he dit que t’he vist 
sota Ia figuera, creus? Coses m�s grans que aquestes veur�s.
51 I li diu: En veritat, en veritat us dic, des d’ara veureu 
obert el cel, i els angels de D�u pujant i baixant sobre el Fill 
de l’home. 

Capitol 3
1 I hi havia un home dels fariseus anomenat Nicodem, un 
dirigent dels jueus.
2 Aquest vingu� a Jes�s de nit, i li digu�: Rabbi, sabem que 
de D�u has vingut com a mestre, perqu� ning� no pot fer 
aquests senyals que tu fas, si D�u no �s amb ell.
3 Jes�s respongu� i li digu�: En veritat en veritat et dic que 
si un no neix de nou, no pot veure el regne de D�u. 
4 Nicodem Ii diu: Com pot un home n�ixer quan �s vell? 
�Pot potser entrar per segona vegada en el ventre de la seva 
mare i n�ixer?
5 Jes�s respongu�: En veritat, en veritat et dic, si un no neix 
de l’aigua i de l’Esperit, no pot entrar en el regne de D�u. 
6 All� que ha nascut de la carn �s carn, i all� que ha nascut 
de l’Esperit �s esperit.
7 No t’estranyis que t’hagi dit: Us cal n�ixer de nou.
8 El vent bufa on vol i en sents la remor, per� no saps d’on 
ve ni a on va. Aix� �s tot aquell que ha nascut de l’Esperit.
9 Nicodem respongu� i Ii digu�: Com es pot fer aix�?

10 Jes�s respongu� i li digu�: Tu ets el mestre d’Israel, i no 
saps aix�? 
11 En veritat, en veritat et dic que parlem all� que sabem, i 
donem testimoni d’all� que hem vist; i no rebeu el nostre 
testimoni.
12 Si us he dit les coses de la terra i no creieu, �com creureu 
si us digu�s les del cel?
13 I ning� i no ha pujat al cel, sin� el que baix� del cel, el 

Fill de l’home, que �s en el cel.

14 I aix� com Mois�s va al�ar la serp en el desert, aix� cal 
que sigui al�at el Fill de l’home.
15 a fi que tot el qul creu en ell no es perdi, sin� que 
tingui vida eterna. 
16 Perqu� D�u va estimar tant el m�n, que va donar el 
seu Fill Unig�nit a fi que tot el qui creu en ell no es perdi, 
sin� que tingui vida eterna.
17 Perqu� D�u no va enviar el seu Fill al m�n per 
condemnar el m�n, sin� a fi que el m�n sigui salvat per 
mitj� d’ell.
18 El qui creu en ell no �s condeninat, per� el qui no hi 
creu, ja ha estat condemnat, perqu� no ha cregut en el 
nom de l’Unig�nit Fill de D�u. 
19 I aquesta �s Ia condemnaci�, que la Ilum va venir al 
m�n, i els homes es van estimar m�s Ia tenebra que la 
Ilum, perqu� les seves obres eren dolentes.

20 Perqu� tot aquell que practica el mal odia la lluin, i no ve 
a la Ilum per tal que no siguin reprovades les seves obres.
21 Per� qui fa la veritat ve a la Ilum, perqu� es manifesti 
que les seves obres s�n fetes en D�u.
22 Despr�s d’aquestes coses, Jes�s vingu� amb els seus 
deixebles a la terra de Judea, i all� s’estava amb ells, i 
batejava.
23 I Joan tamb� batejava a Enon prop de Salim, perqu� all� 
hi havia molta aigua; i venien i eren batejats. 
24 Perqu� Joan encara no havia estat ficat a la pres�.
25 Llavors hi hagu� una discussi� dels deixebles de Joan 
amb els jueus concernent la purificaci�.
26 I anaren a Joan i li digueren: Rabb�, el qui era amb tu a 
l’altra banda del Jord�, de qui tu vas donar testimoni, heus 
aqu� que bateja i tots van a ell. 
27 Joan respongu� i digu�: Un home no pot rebre res, si no 
li ha estat donatdel cel.
28 Vosaltres mateixos em sou testimonis que vaig dir: No 
s�c jo el Crist, sin� que s�c enviat davant d’ell.


