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Když jednoho dne šel Ježíš do chrámu, 
našel tam prodavače zvířat a penězoměnce.  
Zneuctívali Boží dům tím, že prodávali a 
vyměňovali peníze přímo v chrámu!



Udělal si z provazů bič a všechny obchodníky z 
chrámu vyhnal. „Pryč s tím odtud,” přikázal. 
„Nedělejte z domu mého otce tržiště.”  Ježíš 
miloval dům svého Otce.



Vůdcové chrámu 
na Ježíšovi
požadovali, 
aby nějakým 
znamením 
prokázal, že to 
smí činit. „Zničte 
tento chrám a já 
ho ve třech dnech 
postavím,” 
odpověděl.  
Nemožné!  
Stavba chrámu 
trvala čtyřicet 
šest let.



Ale Ježíš mluvil o 
svém těle.  Jeho tělo 
bylo, stejně jako 
chrám, Božím 
příbytkem.  Přestože 
Ježíš zemřel na kříži, 
věděl, že ho Bůh 
třetího dne vzkřísí z 
mrtvých.



V noci navštívil 
Ježíše jeden z 
chrámových 
vůdců jménem 
Nikodém.  Ze 
zázraků poznal, 
že Ježíše poslal 
Bůh.  Přišel za 
Ježíšem, aby 
se dozvěděl 
více o Bohu.



Ježíš řekl 
Nikodémovi, že 
lidé se musí znovu 
narodit, aby mohli 
vstoupit do Božího 
království.  
Nikodém 
nerozuměl.  Jak se 
může člověk znovu 
narodit, když už je 
starý?  Kromě toho 
byl vůdce chrámu.  
To by nestačilo?



„Co se narodilo z 
těla, je tělo, co 
se narodilo z 
Ducha, je Duch,” 
vysvětlil Ježíš.  
„Duch Boží je 
jako vítr.  Lidé 
vítr nevidí a 
nerozumí mu.  
Vidí jen to, co 
vítr dělá.”



Ježíš připomněl Nikodémovi, že 
synové Izraele si před dávnými časy stěžovali 
Mojžíšovi.  „Nemáme jídlo ani vodu.  A chléb, 
který nám Bůh dává, se nám protiví.”



Hřích lidu rozhněval Boha.  
I poslal na ně ohnivé hady.  
Ti lid štípali, takže v Izraeli 
mnoho lidí pomřelo.



Lid prosil Mojžíše: „Zhřešili 
jsme, když jsme mluvili proti 

Hospodinu.  Modli se, aby 
nás Bůh těch hadů zbavil.”  
Mojžíš se tedy modlil.  Bůh 
je ale hadů nezbavil.



Mojžíšovi řekl, aby udělal 
hada Ohnivce a připevnil ho 
na tyč.  „Když se na něj 
kterýkoli uštknutý podívá, 
zůstane naživu”, slíbil Bůh.  
Mojžíš udělal bronzového hada 
a ten, který na něj pohlédl, 
zůstal naživu.



Ježíš řekl Nikodémovi, že 
Syn člověka musí být 
vyvýšen jako bronzový 

had.  Ježíš mluvil 
o kříži, kde 

zemřel 
za hříšníky.



Ježíš řekl: „Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal svého 

jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, 

ale měl 
život věčný.”



To znamená, že 
každý, kdo věří 

v Ježíše, 
se narodí do 
Boží rodiny.



Možná se Nikodém té noci Ježíšovým 
následovníkem nestal.  Ale po letech 
však ukázal, že Ježíše miluje 
a věří v něj, když pomohl 
pohřbít tělo ukřižovaného 
Božího Syna.



Ježíš a jeho učedníci se potom vydali cestou na 
sever.  I jiní lidé potřebovali slyšet o Božím 
Království, aby měli šanci uvěřit v Ježíše 
Nazaretského, Syna Božího.



Vůdce chrámu navštíví Ježíše

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Jan 2-3, Čtvrtá Mojžíšova 21

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16
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