
Jesús és la llum del món

Avui llegim un fragment de l’evangeli de sant
Joan, en què ens parla d’un diàleg molt important
que Jesús va tenir amb Nicodem, que era fariseu. 
Nicodem creia que Jesús era el Fill de Déu pels
miracles que feia però estava intrigat perquè no 
entenia com havia nascut de Déu, com havia
baixat del cel. Jesús li va explicar que Ell havia
nascut de l’Esperit de Déu, que no es veu perquè
- com passa amb el vent - el sents però no el 
veus. Doncs bé, durant aquesta conversa Jesús 
revela a Nicodem que Déu ens estima tant, que 
l’ha enviat a Ell, el seu Fill únic, per salvar el món. 
Per això, Ell és una llum per tots nosaltres, per a
que el poguem seguir.



Jesús és la llum del món

Adaptació de l'evangeli segons sant
Joan 3,14-21

Jesús va dir a Nicodem: 

«I així com Moisès va enlairar la serp
en el desert, també el Fill de l’home ha 
de ser enlairat, perquè tots els qui 
creuen tinguin en Ell vida eterna. Déu
ha estimat tant el món que ha donat el 
seu Fill únic perquè no es perdi ningú
dels qui creuen en Ell, sinó que tinguin
vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill 
al món perquè el món fos condemnat
sinó per salvar-lo, gràcies a Ell.»



Jesús és la llum del món
Adaptació de l'evangeli segons sant Joan 
3,14-21 

Jesús va continuar: «Els qui creuen en Ell 
no seran condemnats, però els qui no 
creuen ja han estat condemnats,  perquè
no han cregut en el nom del Fill únic de 
Déu. Déu els ha condemnat per això: 
quan la llum ha vingut al món, s'han
estimat més la foscor que la llum, ja que 
no es comportaven com cal. Tothom qui 
obra malament té odi a la llum i no 
s’acosta a la llum, perquè les seves obres
quedarien al descobert. Però els qui 
viuen d'acord amb la veritat sí que 
busquen la plena llum perquè es vegi
què fan, ja que ho fan com Déu ho vol.»



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Jesús va dir a Nicodem que el Fill de l’home 
havia de ser enlairat perquè _____________________________

2- Per què Déu ens ha donat el seu Fill?
3- Els qui obren malament es volen quedar a la________________ 

però els qui obren bé busquen la _________________________
4- Qui és la llum del món?


