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Jezus powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 

nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli 

światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do 

światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 

aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu». 

                                                                                                                        J 3, 14-21 

Rozmowa o Ewangelii: 

1. Z kim rozmawiał Jezus? 

 Pan Jezus mówi, że zostanie wywyższony, tak jak kiedyś Mojżesz wywyższył węża na pustyni. 

Było to w czasie wędrówki Żydów przez pustynię, kiedy to z powodu ukąszenia przez jadowite węże 

wielu ludzi umarło. Bóg wtedy kazał Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża i umieścić go na palu. 

Każdy ukąszony, jeśli tylko na niego spojrzał, zostawał przy życiu. 

2. W jaki sposób Jezus został wywyższony, podniesiony do góry? 

3. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? 

4. Jeśli światłem jest Jezus (dobro, miłość), to czym jest ciemność? Co w życiu częściej wybierasz: 

światłość, czy ciemność? Jakie są Twoje uczynki? 

 Dzisiejsza Ewangelia daje nam nadzieję i radość z faktu, że Jezus przyszedł na ten świat, nie 

po to, aby nas potępić, okrzyczeć, ukarać za nasze złe postępowanie, ale przyszedł z miłości  - został 

wywyższony na krzyżu, aby nas uratować, aby nas zbawić, bo wie, że często wybieramy ciemność. 

Jezus chce nam pomóc być dobrym, chce być naszym Przyjacielem. Czy przyjmiesz dziś Jego miłość? 

 

Zadanie:  

1. Zrób w wolnym czasie rachunek sumienia. Za dobro, które udało Ci się zrobić, podziękuj Jezusowi, 

a za zło przeproś. Zaproś dziś Jezusa do swego życia:)  

 


