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Када је Исус једног дана отишао у храм, Он 
је затекао људе који непоштују Божији дом.  
Они су продавали животиње и мијењали 
новац у храму!



Направивши бич од ужета Исус је истјерао
трговце из храма.  „Изнесите ове ствари” 
наредио је.  „Не правите дом Божији мјестом
трговине.”  Исус је волио кућу Свог Оца.



Старјешине су
тражиле знак да
је Исус имао
право да
очисти храм.  
„Уништићу овај
храм и саградићу
га за три дана” 
рекао је Исус.  
Немогуће!  
Храм је грађен
46 година.



Али Исус је говорио о 
свом тијелу.  Попут храма, 
Његово тијело је било
обитавалиште Божије.



Ноћу, један од 
старјешина храма 
посјетио је Исуса.  
Он је знао на 
основу чуда да је 
Исус послат од 
Бога.  Никодим 
је дошао Исусу да 
сазна више о Богу.



Исус је рекао
Никодиму да
људи морају бити
поново рођени за
улазак у царство
Божије.  Никодим
то није разумио. 
Како би одрастао
човјек могао
постати поново
дијете?  Поред
тога, он је био
религиозан.  Зар
то није довољно?



„Оно што је
рођено од Духа, 
дух је,” објаснио
је Исус.  „Божији
дух је као вјетар.  
Људи не виде и 
не разумију
вјетар.  Они виде
једино оно што
вјетар чини.”



Исус је подсјетио Никодима како су
се синови Израиљеви жалили Мојсију
много година раније.  „Немамо хране, воде, 
мрзимо хљеб који нам Бог даје” викали су.



Људски гријех је 
наљутио Бога.  Он је 
послао огњене змије међу 
њих.  Змије су уједале 
људе.  Многи су умрли.



„Сагријешили смо.  Моли 
да ГОСПОД уклони змије” 
молио је народ.  Тако је 
Мојсије молио за њих.  Али 
Бог није уклонио змије.



Бог је рекао Мојсију да направи
змију ватрену и постави је на
штап.  Свако кога је змија ујела
ће оздравити када буде погледао у 
змију на штапу.  И начини Мојсије
змију од мједи, и метну је на мотку, 
и кога год је ујела змија он је
оздравио чим је погледао у 
змију од мједи.



Исус је рекао Никодиму
да Син човјечији треба да

се уздигне баш као
змија од мједи.  Исус

је говорио о крсту
гдје ће умријети

за грешнике.



Исус је рекао: „Бог је 
толико заволио свијет да 
је дао свог јединородног 

Сина да свако ко 
вјерује у Њега не 

погине, него да има 
живот вјечни”.



То значи да свако ко 
вјерује у Исуса се 
родио у Божијој 

породици.



Можда Никодим није постао ученик
Исусов те ноћи.  Али годинама
касније, Никодим је показао
да је волио и вјеровао у 
Исуса помажући да се
сахрани распети Син Божји.



Након тога, Исус и Његови ученици су кренули
да путују ка сјеверу.  Други људи су требали да
чују о царству Божијем и да имају шансу да
вјерују у Исуса из Назарета, Сина Божијег.



Старјешина храма посјећује Исуса

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

Јован 2-3,  Бројеви  21

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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