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Исус 
беше велик 

учител – всъщност, най-
добрият. Тълпите 
Го слушаха.



Исус 
поучаваше хората да 

бъдат милостиви, добри 
и внимателни.



Дори и 
другите хора да ги 

мразят и нараняват, Бог 
ще се погрижи за тях.



Исус 
поучаваше 
много неща. 
Той каза, че 
Божиите 
хора светят в 
света, както 
свещта 
осветява 
дома.



Хората, на които Исус говореше, 
вярваха в отмъщението. "Око за око 
и зъб 
за зъб."



Но Исус учеше хората да бъдат 
внимателни, прощаващи и 
обичащи, дори 
враговете 
си.



В дните на
Исус, някои хора 

претендираха, че са 
много святи.



Когато те даваха
пари на бедните, те го 

правеха така, че всички 
да ги забележат.



"Давайте тайно и Бог 
ще ви възнагради," 

каза Исус.



Исус поучаваше същото и за 
молитвата. Някои хора се молят по 

ъглите на улиците, за
да може всички да ги

видят и 
чуят.



Тях не ги беше грижа за Бог. Тях ги 
интересуваше единствено

какво другите
мислят за тях.



Исус ги нарече
лицемери – лъжливи 

актьори.



Исус често използваше природата,
за да обясни поученията Си. 

Например, Той посочи
птиците.



"Вашият Небесен Отец ги храни," 
каза Той. "Не се тревожете.

Бог ще нахрани и вас."



"Дори богатият Цар Соломон не беше 
облечен както лилиите," продължи 
Исус.



"Ако Бог така облича полската 
трева, няма ли да облече и вас?"



Исус поучаваше хората да се доверят 
на Бог, Който снабдява всички наши 
нужди.



"Ако съдиш брат си, все 
едно се опитваш 
да извадиш 
малка 
тресчица 
от окото 
му, когато в 
твоето око има 
огромен дънер," 
каза Исус.



Хората трябваше да 
се замислят за 
значението 
на думите 
на Исус.



Исус каза, че хората трябва 
да молят Бог за помощ. 
Земните бащи дават ли 

камък, когато
гладните

им деца
помолят
за хляб?



Не! Те дават добри неща
на децата си. Бог също

ще даде добри неща
на тези, които

искат от
Него.



Великият учител Исус, предупреди 
за лъже-учителите. "Те

се обличат като овце,"
каза Исус.



"Но вътре са вълци!" Той каза, че 
лъже-учителите ще бъдат разпознати 

по живота, който живеят.



В една история, Исус показа, че 
хората, които се покоряват

на Божието
Слово, са като

човек, който
построява

къщата си
върху канара.



Една ужасна буря се издигна,
но не успя да
събори тази

къща.



Глупавият човек съгражда къщата 
си върху пясък. Когато бурята 
отново се разрази, къщата падна, 
поради слабата си основа.



Исус каза, че хората, които не се 
покоряват на Божието Слово, 
приличат на такъв човек.



Тълпите бяха удивени на 
думите на Исус.  Те никога 
преди не бяха чували 
такива неща.



Сега те знаеха, че не е 
достатъчно само да чуят 
Божието Слово. Трябваше 
и да се покоряват на него 
всеки ден.



Великият Учител Исус 

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в 

Матей 5 -7, Лука 6

“Твоето Слово носи светлина” 
Псалм 119:130



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


