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ישוע אמר לנקדימון  
שאנשים צריכים  

להיוולד מחדש כדי 
להכנס למלכות  

נקדימון  .  האלוהים
כיצד יכול  .  לא הבין

אדם מבוגר לההפך  
חוץ  ?  לתינוק שוב

הוא היה אדם , מזה
האם זה לא  .  דתי

?מספיק

אבל ישוע דיבר על  
,  כמו בית המקדש.  גופו

גופו היה ההיכל של  
למרות שישוע  .  אלוהים

ימות על הצלב הוא ידע 
שאלוהים יקים אותו מן 

.המתים ביום השלישי

.  ישוע עשה שוט עשוי מחבלים וגרש את הסוחרים מבית המקדש
אל תהפכו את בית אבי לבית  .  "הוא ציווה" ,קחו את אלה מכאן"

.ישוע אהב את בית אביו."  מסחר

הנולד מן הרוח רוח  "
.  הסביר ישוע" ,הוא

רוח אלוהים היא "
אנשים  .  כמו הרוח

לא רואים או מבינים  
הם רק .  את הרוח

רואים את מה  
."שהרוח עושה

אחד ממנהיגי , בלילה
היהודים ביקר את 

הוא ידע בשל  .  ישוע
הניסים שישוע נשלח  

.   ידי אלוהים-על
נקדימון בא אל ישוע  
כדי ללמוד יותר על  

.אלוהים

המנהיגים דרשו סימן 
,  מישוע שיראה להם

איזו זכות יש לו 
-לפנות את בית

הרסו את  .  "המקדש
ההיכל הזה ובשלושה  

"  ,ימים אקים אותו
בלתי  .  ענה ישוע

ההיכל הזה  !  אפשרי
נבנה במשך ארבעים  

.ושש שנים
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ישוע אמר לנקדימון שבן  
האלוהים חייב שיורם כמו  

ישוע דיבר  .  נחש הנחושת
על הצלב עליו הוא ימות  

.למען החוטאים    

התפלל שאלוהים  .  אנחנו חטאנו"
התחננו  " ,יסיר את הנחשים מעלינו

.  אז התפלל משה עבורם.  האנשים
.אבל אלוהים לא הסיר את הנחשים   

ישוע הזכיר לנקדימון את הסיפור של בני ישראל וכיצד הם  
אין לנו מים  , אין לנו אוכל.  "התלוננו בפני משה לפני זמן רב

ואנחנו שונאים את הלחם           
.הם קראו" ,שאלוהים נותן לנו         

כי כה אהב  ", ישוע אמר
אלוהים את העולם עד כי 

נתן את בנו יחידו למען 
,  לא יאבד כל המאמין בו

."אלא ינחל חיי עולם   

אלוהים אמר למשה לעשות נחש שרף 
כל מי שנשוך  .  "ולשים אותו על עמוד

"  ,יחיה אם יסתכל על הנחש שעל העמוד
משה עשה נחש נחושת .  הבטיח אלוהים

.הבריא -וכל מי שהביט עליו

חטאם של האנשים הכעיס את  
הוא שלח בהם נחשי  .  אלוהים

הנחשים נשכו את .  שרף
.הרבה מתוכם מתו.  האנשים
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הסוף

אנשים  .  ישוע ותלמידיו החלו להתקדם צפונה, לאחר מכן
ולקבל את , נוספים צריכים היו לשמוע על מלכות האלוהים

.בן האלוהים, ההזדמנות להאמין בישוע מנצרת            

זאת אומרת שכל  
המאמין בישוע נולד  
לתוך משפחתו של  

.אלוהים

ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

המקדש מבקר את ישוע  -מנהיג של בית
   

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

' במדבר כא', ג-'יוחנן ב

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

אבל כעבור .  נקדימון אולי לא הפך למאמין בישוע באותו לילה
נקדימון הראה שהוא מאמין ואוהב את ישוע על ידי  , כמה שנים

.כך שעזר לקבור את ישוע הצלוב                                    
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