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Evanjelium podľa Jána (Jn 3, 14 – 21)
povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na

púšhada, tak musí

byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval

,že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,

kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na
odsúdil, ale aby sa skrze neho

,aby

spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno
Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto:

prišlo

na

,a ľudia milovali tmu viac ako s

,lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí
,aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na

a nejde na
,aby

bolo

vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.
***************************************************************************************
Ježiš

púšť

svet

svetlo

***************************************************************************************

Pozri sa na týchto 7 vecí a snaž sa ich zapamätať....
Po chvíli si zatvor oči a skús všetky predmety
vymenovať. Na koľko si si spomenul?

Keď sa na svet dívame za svetla, veľa vecí je pre nás jednoduchších. Ale keď nastane
noc (alebo keď si zavrieme oči), je to trochu ťažšie. Vtedy sa musíme spoľahnúť na to,
čo sme si zapamätali. Alebo si
zobrať baterku či zažať sviečku.
V tme sa však niekedy dá aj
stratiť. Pomôž dievčatku nájsť
cestu domov.

Pán Ježiš hovorí v evanjeliu o svetle a tme. Tým svetlom je Pán Ježiš a tmou je diabol,
zlý duch. Ak chceme žiť vo svetle, máme konať dobré skutky. A naopak – keď robíme
zle, akoby sme žili v tme. Čo dobré môžeš dnes doma urobiť?

Ježiš v evanjeliu hovorí, že Boh Otec ho poslal na svet, aby svet spasil, teda zachránil.
Aby sme sa všetci raz mohli dostať do neba. Ako si predstavuješ nebo? Nakresli

