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Cand Iisus a mers la biserica intr-o zi, a
gasit acolo oameni care aduceau rusine casei
Domnului. Ei vindeau animale si schimbau
bani chiar in Biserica.
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Facand un bici din niste corzi, Iisus a alungat pe
toata lumea din Biserica. „Duceti de aici aceste
lucruri rusinoase,” a ordonat El. „Nu transformati
casa Tatalui Meu intr-un loc pentru negot.” Iisus
iubea casa tatalui Sau.
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Conducatorii
biserici au cerut
un semn care
arata ca Iisus
avea dreptul sa
curete Biserica.
„Distrugeti acest
temple si Eu voi
ridica altul in trei
zile,” a spus Iisus.
Imposibil! Acea
biserica a fost
construita in
46 de ani.

Numai ca Iisus stia ce spune.
Ca si acea Biserica, trupul
Sau era casa Domnului.
Cu toate ca Iisus avea
sa moara pe cruce El
stia ca Dumnezeu
avea sa il ridice din
morti in cea de
a treia zi.
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Cand a venit
noaptea, unul
din conducatorii
acelei biserici a
venit in vizita la
Iisus. El auzise
despre miracolele
trimise de
Dumnezeu prin
Iisus. Nicodemus
a venit la Iisus sa
afle mai multe
despre
Dumnezeu.

Iisus i-a spus
lui Nicodemus
ca oamenii
trebuie sa se
nasca a doua
oara ca sa
intre in
imparatia
Domnului.
Nicodemus
nu a inteles.
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Cum putea un
om adult sa
devina un copil
nevinovat din
nou? Si apoi
era un om cu
credinta. Nu
era de ajuns
numai
credinta?

„Cel care se
naste din spirit,
e spirit” a
explicat Iisus.
„Sfantul Duh e
ca vantul.
Oamenii nu vad
si nici nu inteleg
vantul. Ei numai
vad ceea ce
face vantul.”
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Pacatul omenesc
l-a infuriat pe Dumnezeu.
Acesta a trimis serpi uriasi printre
ei. Aceste creaturi au muscat
oamenii. Multi au murit.

Iisus i-a reamintit lui Nicodemus
despre copii Israelului plangandu-se la
Moses cu mult timp in urma. „Nu avem
mancare, apa si uram painea pe care
Dumnezeu ne-o da,” au strigat ei.
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Dumnezeu i-a spus lui Moses
sa faca un sarpe infricosator si
sa il aseze pe un stalp. „Cine va
fii muscat de sarpe si se va uita
la sarpele de pe stalp va traii,” a
promis Dumnezeu. Moses a
facut in rusine un sarpe si acei
care s-au uitat la el au fost
vindecati.

„Am pacatuit. Roaga-te lui
Dumnezeu sa ia serpii inapoi”
au cersit oamenii. Asa ca
Moses s-a rugat pentru ei.
Numai ca Dumnezeu nu a
luat serpii inapoi.
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Iisus i-a spus lui
Nicodemus ca Fiul
omului trebuie
ridicat la fel
ca rusinea
sarpelui.
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Iisus a vorbit
despre crucea
unde El avea
sa moara
pentru
pacatosi.
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Iisus a spus, „Dumnezeu a
iubit atat de mult lumea
incat a dat singurul
sau Fiu, ca aceia
care cred in El sa nu
piara ci sa aibe
viata vesnica.”
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Ioan 2-3, Numerele 21

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130
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Apoi Iisus si discipolii Sai s-au pregatit sa
calatoreasca spre Nord. Alti oameni aveau
nevoie sa auda despre taramul Domnului si sa
aiba ocazia sa creada in Iisus din Nazaret,
Fiul lui Dumnezeu.

Poate Nicodemus nu a devenit discipolul lui
Dumnezeu in acea noapte. Numai ca ani mai tarziu,
Nicodemus a aratat dragostea si
credinta in Iisus ajutand la
inmormantarea Fiului lui
Dumnezeu omorat
pe cruce.

Un lider al unei Biserici Îl viziteazĉ pe Iisus

Asta inseamna
ca cine crede in
Iisus e nascut
in familia
Domnului.
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