+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

(20, 1931)
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EČER v ten istý prvý deň v týždni, keď boli
učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za
___________________ dverami, prišiel Ježiš, stal
si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal,
ukázal im _______________________
Učeníci sa
zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj
vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to
povedal, _____________________________ a hovoril im:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš,
jeden z Dvanástich, nazývaný ___________________ nebol
s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili:
„Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na
jeho _________________ stopy po klincoch a nevložím
svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju
_____________________ do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol
s nimi. Prišiel Ježiš, hoci _________________________,
stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal
Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku
a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale
____________________!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj
a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma
videl. ________________________ tí, čo nevideli,
a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte
mnoho iných ___________________, ktoré nie sú zapísané
v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je
Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali ________________
v jeho mene.
Počuli sme slovo Pánovo.
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Kde boli apoštoli zhromaždení keď prišiel Ježiš?
Prečo Tomáša volajú „neveriaci“?
Čo presvedčilo apoštolov, že Ježiš naozaj žije?
Čo povedal Tomáš Ježišovi keď ho uvidel?
Prečo nás Ježiš nazval blahoslavenými?
Kde sa môžeš stretnúť so Vzkrieseným Ježišom TY?

Text dnešného evanjelia o Tomášovej skúške
Ti chce napovedať viac, tak neváhaj
a precvič sa v angličtine 
Domáca úloha nielen
pre birmovancov...

