
– „Pán Ježiš ma tam príde vystískať a bude 
sa so mnou smiať,“ povedal nám minu-
le Gabko na otázku, ako si predstavuje 
miesto, ktoré nám Ježiš pripravuje v nebi.
– Veru, Svetlúšik, všeličo sme sa dozvedeli 
aj od iných kamarátov. Všeličo nádherné!
– A podľa Biblie vieme, že v dome nášho 
nebeského Otca bude ešte úžasnejšie, než 
si vieme predstaviť, Dobromilka!
– Dnes si znova posvietime na niekoho, 
koho len ťažko dokážeme opísať, ale obja-
vujeme ho vo svetle viery – Ducha Svätého!
– Duch Svätý – tretia božská osoba. Čo nám 
Ježiš o ňom hovorí? 
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      Ahoj, kamaráti!
Duch Svätý nemá telo, je Duch. Je ten istý Boh 
ako Otec a Syn. 
V Biblii nájdeš veľa symbolov, ktoré súvisia 
s Duchom Svätým.
Nájdeš ich v Písme a priradíš k správnym ob-
rázkom?

1. Mt 3, 16
2. Sk 2, 3 – 4
3. Mk 6, 5
4. Lk 11, 35
5. Mt 17, 5
6. Ef 4, 30
7. Ex 31, 18

Je pre vás lepšie, aby som 
odišiel. Lebo ak neodídem, 
Tešiteľ k vám nepríde.  
Ale keď odídem,  
pošlem ho k vám. 
( Jn 16, 7)

... poprosím Otca a on vám  
dá iného Tešiteľa, aby zostal  
s vami naveky – Ducha 
pravdy, ktorého svet nemôže 
prijať, lebo ho nevidí, ani 
nepozná. Vy ho poznáte,  
veď ostáva u vás a bude vo 
vás. Nenechám vás ako siroty, 
prídem k vám. 
( Jn 14, 16 – 17)

Keď príde Tešiteľ,  
ktorého vám ja pošlem  
od Otca, Duch pravdy,  
ktorý vychádza od Otca,  
on o mne vydá svedectvo. 
( Jn 15, 26)

• V čom nás Duch Svätý teší, 
utešuje? 

• Akú radosť prináša tebe? 

• Kedy? 

• Ako?

Ježiš hovorí o Duchu Svätom 
ako o Tešiteľovi

Symboly Ducha Svätého
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Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich 
veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky!

Riešenie: A2, B5, C4, D6, E3, F7, G1


