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Pewnego razu Pan Jezus wybrał się do 
świątyni Pana Boga. Zobaczył jednak, jak 
ludzie bezczeszczą Dom Boży. Handlowali 
oni zwierzętami i wymieniali pieniądze w 
samej świątyni! 



Splótł więc bicz ze sznurów i wypędził handlarzy ze 
świątyni. „Zabierajcie stąd swe rzeczy, a z domu 
Ojca mego nie czyńcie targowiska!” nakazał Pan 
Jezus, bowiem kochał On dom Swego Ojca. 



Jednak przywódcy 
zażądali od

Jezusa znaku,
żeby udowodnił
Swe prawo do
oczyszczenia

świątyni. „Zburzcie
tę oto Świątynię, a Ja

w trzy dni ją odbuduję” 
odpowiedział im Jezus.
Przecież to niemożliwe!

Zbudowanie tej
świątyni zajęło
czterdzieści
sześć lat.



Jednak Jezus mówił o 
Swoim ciele. Tak jak 
świątynia, Jego ciało było 
mieszkaniem Pana Boga. 
I choć Pan Jezus miał 
umrzeć na krzyżu, 
to wiedział, że 
Bóg wzbudzi 
Go z martwych 
trzeciego dnia. 



Nocą, jeden z 
przełożonych 
świątyni odwiedził 
Jezusa. Po cudach, 
poznał on, że Jezus 
jest posłany od 
Boga. Nikodem 
przyszedł do 
Jezusa, aby 
dowiedzieć się 
czegoś więcej o 
Bogu. 



Jezus powiedział 
mu, że ludzie 
muszą narodzić 
się na nowo, żeby 
wejść do Królestwa 
Bożego.  Nikodem 
nie rozumiał. Jak 
dorosły mężczyzna 
mógł stać się 
dzieckiem? Poza 
tym, przecież był 
religijny. Czy to 
nie wystarczało? 



„Co się narodziło 
z Ducha, duchem 
jest” tłumaczył 
Jezus, „Duch 
Boży jest jak 
wiatr. Ludzie 
nie widzą ani też 
nie rozumieją 
wiatru. Widzą 
tylko, co on 
czyni.”



Pan Jezus przypomniał Nikodemowi, jak 
dzieci Izraela uskarżały się na Mojżesza 

„Nie mamy jedzenia ani wody, a chleb, 
który daje nam Pan Bóg, już nam zbrzydł”.



Grzech tych ludzi
rozgniewał Pana Boga. Jako

karę dla nich zesłał jadowite węże,
które rozpełzły się pomiędzy nich. Wielu
ludzi zostało ukąszonych i wielu zmarło.



„Zgrzeszyliśmy! Pomódl się 
do Boga, aby zabrał od nas 
te żmije” błagali Mojżesza, 
a on wstawił się za nimi u 
Pana Boga, jednak Bóg 
nie zabrał węży.



Bóg kazał Mojżeszowi 
zrobić mosiężnego węża i osadzić 
go na drzewcu. „Każdy ukąszony, 
który spojrzy na węża, będzie 

żył” obiecał Bóg. Mojżesz 
wykonał węża z mosiądzu,

a ludzie którzy na niego 
spojrzeli, zostali uzdrowieni.



Jezus wyjaśnił 
Nikodemowi,

że Syn Człowieczy musi 
zostać wywyższony 

tak jak mosiężny wąż. 
Jezus mówił o krzyżu, 

na którym miał 
umrzeć za 

grzeszników.



Jezus powiedział: „Bóg tak 
umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał 
życie wieczne”.



Oznacza to, że każdy 
kto wierzy w 

Jezusa, naradza 
się w Jego 
rodzinie.



Być może tej nocy Nikodem nie został 
uczniem Jezusa, ale kilka lat później 
okazał on swoją miłość i wiarę 
w Pana Jezusa, pomagając 

przy pogrzebie 
ukrzyżowanego 
Syna Bożego. 



Po tym spotkaniu Pan Jezus wraz z uczniami
wyruszył na północ. Byli tam kolejni ludzie, którzy 
mieli usłyszeć o Królestwie Bożym. Oni też 
powinni dostać szansę, aby uwierzyć w 
Jezusa z Nazaretu, 
Syna 
Bożego.



Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Jan 2, 3 Księga Liczb 21 

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30



Koniec



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16


