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Когато Исус отиде един ден в Храма, Той 
видя, че хората не почитаха Божия Дом. 
Продаваха животни и обменяха пари вътре 
в самия Храм!



Като направи един бич от въжета, Исус изгони 
търговците от Храма. “Махнете тези неща от тук,”
заповяда Той. “Не превръщайте Дома на Моя Отец 
в място за търговия.” Исус обичаше Дома на Своя 
Отец.



Водачите поискаха 
знамение, което да 

докаже, че Исус
имаше право да 

прочиства Храма.
“Съборете този храм

и Аз ще го издигна
за три дни,” отговори 

им Исус. Невъзможно! 
Храмът беше строен в 

продължение на 
четиридесет и

шест години.



Но Исус говореше за тялото Си. 
Както Храма, Неговото тяло 
беше Божие Обиталище. 
Въпреки, че Исус щеше 
да умре на кръста, 
Той знаеше, че Бог 
ще Го възкреси 
на третия ден.



Вечерта, един от 
водачите в Храма 
посети Исус. Той 
знаеше, поради 
чудесата, че Исус 
беше изпратен от 
Бог. Никодим 
дойде при Исус за 
да научи повече 
за Бог.



Исус каза на Никодим, 
че хората трябва да се 

новородят, за да влязат 
в Божието Царство.

Никодим не можа
да Го разбере. Как 
можеше порастнал 
човек да стане бебе 

отново? Освен
това, той беше 

религиозен човек. Това 
не беше ли достатъчно?



“Това, което е родено 
от дух е дух,” обясни 
Исус.  “Божият Дух е 
като вятъра. Хората 

не могат да видят
или разберат

вятъра. Те
могат само да

видят както
вятърът прави.”



Исус припомни на Никодим за 
Израилтяните, които се оплакваха на 

Мойсей. “Нямаме храна и вода, а хлябът, 
който Бог ни дава, не ни харесва,” казваха те.



Греховете на хората ядосаха 
Бог. Той изпрати огнени змии 

всред тях. Змиите хапеха хората. 
Мнозина умряха.



“Съгрешихме. Помоли се на 
Господ да премахне змиите,”
проплакаха хората. Мойсей 
се помоли за тях. Но Бог 
не премахна змиите.



Вместо това, Бог 
каза на Мойсей да направи огнена 

змия и да я постави на високо място.
“Всеки, който е ухапан от змия, 
нека погледне към змията, която 

ти ще направиш и ще оживее,”
обеща му Бог. Мойсей направи 

една медна змия и хората, които 
погледнеха към нея, 
биваха изцерени.



Исус каза на 
Никодим, че Човешкият 
Син трябва също да бъде 

издигнат, както медната 
змия. Исус говореше за 

кръста, където Той 
щеше да умре за 

грешниците.



Исус каза, “Бог толкова 
обикна света, че даде Своя 

Единствен Син, за да 
може всеки, който 
вярва в Него, да не 

умре, но да има 
вечен живот.”



Това означава, че всеки, 
който повярва в Исус 

се ражда отново, 
в Божието 
семейство.



Може би Никодим не стана ученик 
на Исус още същата вечер. 
Но след няколко години, 
Никодим показа любовта и 
вярата си към Исус като 
помогна за погребването 
на разпънатия Божи 

Син.



След това, Исус и учениците Му се отправиха на 
север. И други хора се нуждаеха да чуят за Божието 
царство, и да имат шанса да повярват в 
Исус от Назарет, Божият Син.



Израилев водач посещава Исус

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Йоан 2-3, Числа 21

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130
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Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. 
След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


