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Egyik nap, amikor Jézus a templomba
ment, olyan embereket talált ott, akik
megszentségtelenítették az Isten házát.
Állatokat árultak, pénzt váltottak
egyenesen a templomban !

Jézus egy kötelekbĞl font ostorral Ĭzte ki az
árusokat a templomból. "Vigyetek innen mindent ! –
parancsolta. – Ne csináljatok az én Atyám házából
kereskedĞk házát." Jézus szerette az Atyja házát.
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A templomi
elĞljárók arra
kérték Jézust,
hogy mutasson
nekik valamilyen
jelet, ami azt
bizonyítja,
hogy joga van
a templomot
megtisztítani.

"Romboljátok le
ezt a templomot
és én három nap
alatt újjáépítem"
– válaszolta
nekik Jézus.
Lehetetlen !
Ennek a
templomnak
az építése
negyvenhat
évig tartott.
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Egyik éjszaka a
templom egyik
tanácsosa
kereste fel
Jézust.
A csodákból
kiindulva Ğ tudta,
hogy Jézust az
Isten küldte.
Nikodémusz
azért jött
Jézushoz, hogy
még többet
tudjon meg
IstenrĞl.
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Jézus a saját testérĞl
beszélt. A templomhoz
hasonlóan, az Ğ testében
is Isten lakozott.
Jóllehet meg fog
halni a kereszten,
Jézus tudta, hogy
Isten feltámasztja
Ğt a harmadik
napon.

Jézus arról beszélt
Nikodémusznak, hogy az
embereknek újjá kell
születniük, hogy Isten
országába jussanak.
Nikodémusz
értetlenkedett.
Hát hogy lehet
egy felnĞttbĞl
újra kisgyerek ?
Ráadásul, Ğ vallási
vezetĞ volt. Ez
mégsem lenne
elegendĞ ?
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"Ami lélekbĞl
születik, az lélek
– magyarázta
neki Jézus. –
Isten lelke
olyan, mint a
szél. Az
emberek nem
látják és nem
értik a szelet.
Csak azt látják,
amit a szél
csinál."

8

Az emberek vétkei miatt
Isten haragra gerjedt. Mérges
kígyókat küldött közéjük. A kígyók
megmarták az embereket és ebbe
sokan belehaltak.

Jézus Izráel
gyermekeit idézte Nikodémusz
emlékezetébe. ĝk valamikor réges-régen
Mózesnek panaszkodtak. "Nincs mit ennünk,
nincs mit innunk, és utáljuk azt a kenyeret,
amit Isten adott nekünk" – síránkoztak.
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Isten megparancsolta Mózesnek,
hogy csináltasson egy kígyót fémbĞl
és tegye egy oszlopra. "Mindazok,
akiket a kígyó megmart, élni
fognak, ha ránéznek az oszlopon
lévĞ kígyóra" – ígérte Isten.
Mózes rézbĞl csináltatott egy
kígyót, és akik ránéztek,
meggyógyultak.

"Mi vétkeztünk.
Kérd meg az Urat, vegye
le rólunk a kígyókat !" –
kérlelték. Ekkor Mózes
könyörgött értük. De Isten
nem szedte össze a kígyókat.
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Jézus azt mondta
Nikodémusznak, hogy
az Isten Fiát is olyan
magas hely illeti
meg, mint a
rézkígyót.
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Jézus a
keresztrĞl
beszélt, ahol
nemsokára meg
kell halnia a
bĬnösökért.
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Jézus azt mondta :
"Isten úgy szerette ezt
a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda érte –
hogy aki hisz ĝbenne,
el ne vesszen,
hanem örök
élete legyen."
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Ez azt jelenti, hogy
minden ember, aki
hisz Jézusban,
az Isten
családjába
tartozik.

Ez után a látogatás után Jézus és tanítványai
északra indultak. Más embereknek is szükségük
volt arra, hogy a Mennyek Országáról
halljanak, hogy esélyt kapjanak hinni
a Názáreti Jézusban –
az Isten
Fiában.

Meglehet, hogy Nikodémusz nem lett Jézus
tanítványa ezen az estén, de évekkel
késĞbb, azzal nyilvánította ki
Jézus iránti szeretetét és
a belévetett hitét, hogy
segített eltemetni
Isten keresztre
feszített
Fiát.
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Jézus és Nikodémusz
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
János 2-3, Számok 21

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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