4. pôstna nedeľa B
ROZHOVOR S NIKODÉMOM
Podľa Jn 3, 14 – 21
Raz prišiel za Pánom Ježišom Nikodém. Pán Ježiš mu rozprával o tom, že
bude musieť zomrieť na kríži, aby mohli všetci ľudia prísť do neba. „Pán Boh má
teda všetkých ľudí tak rád,“ hovoril Pán Ježiš, „že poslal svojho Syna, aby ľudí
zachránil. Dôležité ale je, aby verili v Božieho Syna .“
Potom Pán Ježiš pokračoval: „Boží Syn priniesol ľuďom svetlo. Ten, kto
koná dobro, má rád svetlo a ide za ním. Ten, kto robí zlé veci, má radšej tmu,
pretože v tme jeho zlé skutky nie sú viditeľné. A tak tí ľudia, ktorí sa snažia žiť
dobre, prichádzajú k Božiemu Synovi, pretože On je svetlom.“

Pán Ježiš nám priniesol svetlo.

4. pôstna nedeľa B
Zamyslenie: Dnešné evanjelium by sme mohli rozdeliť na dve časti. O čom
hovoril Pán Ježiš v tej prvej? ...........................................................................
.................................................................................................................................
A o čom v druhej? ...................................................................................................
Kedy je jednoduchšie niečo urobiť, niekam ísť? Keď je svetlo alebo tma?
.................................................................................................................................
Prečo? .....................................................................................................................
Áno, na svetle sú veci jednoduchšie. A predsa sa ľudia občas schovávajú v tme;
nechcú byť videní. Prečo asi? ..................................................................................
A čo si myslíš: je možné schovať sa pred Pánom Bohom, hoci aj do tmy?
(Môžeme si spomenúť na Jonáša.) .........................................................................
Pamätajte si teda, že pred Pánom Bohom sa schovať nemôžeme. On nás vidí
všade. Konajme teda tak, aby sme sa pred Ním nemuseli hanbiť.
Záver: Budeme sa snažiť správať tak, aby sme sa pred Pánom Bohom nemuseli hanbiť.
1. Úloha pre teba: Uhádni, čo majú tieto dva obrázky spoločné:

1. Úloha pre teba: Doplň vynechané slová dnešného evanjelia. Obrázky
vymaľuj. Rámy obrázkov vymaľuj rôznou farbou. Tou istou farbou, akou
vymaľuješ rám, podčiarkni v texte vetu, ktorú obrázok vyjadruje.
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2. Úloha pre teba: Dnes sme čítali o tom, že Pán Ježiš priniesol na zem svetlo.
Ak obrázok správne vyfarbíš, objavíš symbol, ktorý ti toto svetlo
pripomenie.

Meno a priezvisko: …………………………………………................

Vek: ..........
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