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Коли Ісус одного дня прийшов до Храму, Він 
побачив, як люди безчестять Божий Дім. 
Вони продавали тварин і міняли гроші 
просто у Храмі!
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“Що... уродилося з 
Духа – є Дух.., -
пояснював Ісус. –
Дух дихає, де хоче, і 
його голос ти чуєш, 
та не відаєш, 
звідкіля він 
приходить, і куди 
він іде. Так буває і з 
кожним, хто від 
Духа народжений.”

Уночі до Ісуса 
прийшов один з 
храмових 
начальників. Через 
чудеса він знав, що 
Ісус був посланий 
Богом. Никодим 
прийшов до Ісуса, 
щоб більше 
дізнатися про Бога.

Начальники 
вимагали ознаки, 
щоб побачити, 
що Ісус мав 
право очищати 
Храм. 
“Зруйнуйте цей 
храм, - і за три 

дні Я поставлю його!” 
– відповів Ісус. 
Неможливо! Будова 
цього храму 
потребувала сорок 
шість років.

Ісус сказав 
Никодиму, що люди 
повинні народитися 
знову, щоб увійти в 
Боже Царство. 
Никодим не 
зрозумів. Як може 
доросла людина 
знову зробитися 
дитиною? Крім 
того, він був 
релігійною 
людиною. Хіба 
цього було не 
достатньо?

Але Ісус казав про Своє тіло. 
Як і Храм, Його тіло було 
місцем Божого помешкання. 
Хоч Ісус мав померти на 
хресті, Він знав, що Бог 
підніме Його з 
мертвих на третій 
день.

Зробивши бича з мотузків, Ісус повиганяв торгівців 
з Храму. “Заберіть оце звідси, - наказав Він, - і не 
робіть із дому Отця Мого дому торгового!” Ісус 
любив Дім Свого Батька.
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Ісус сказав: “Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, 

щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не 
згинув, але мав 
життя вічне.”

Бог наказав Мойсею зробити 
змія і причепити його до 
жердини. “Кожен покусаний, 
як погляне на нього, то буде 
живий”, - пообіцяв Бог. Мойсей 
зробив мідяного змія, і той, хто 
дивився на нього, зцілявся.

Людський гріх гнівив Бога. 
Він посилав їм зміїв сарафів 
(отруйних). Змії кусали 
людей. Багато хто вмер.

Ісус сказав Никодиму, що 
Син людський повинен 
бути піднятий так само, 

як мідяний змій. Ісус 
казав про хрест, на 
якому Він помре 

за грішників.

“Згрішили ми... Молися до 
Господа, і нехай Він забере 
він нас цих зміїв”, -
благали люди. І Мойсей 
молився за них. Але Бог 
не забирав зміїв.

Ісус нагадав Никодиму, як діти Ізраїля колись давно 
скаржилися Мойсею: “Нема тут хліба й нема води, а 
душі нашій обридла ця непридатна їжа”, - плакали 
вони.
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

До Ісуса приходить храмовий начальник

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Івана, голови 2, 3;
Числа, голова 21

Можливо, Никодим не став учнем Ісуса тієї ночі. 
Але роками пізніше, допомагаючи поховати 
розіп’ятого Божого Сина, Никодим 
показав, що любить Ісуса й 
вірує в Нього.
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Кінець!

Після цього Ісус та Його учні вирушили у подорож 
на північ. Інші люди також потребували почути про 
Боже Царство і мати нагоду увірувати в Ісуса з 
Назарету, Божого Сина.

Це означає, що 
кожний, хто вірує в 
Ісуса, народився у 
Божу сім’ю.
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