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הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור

.הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



ישוע היה  
.    הטוב ביותר –מורה נהדר 

.המונים הקשיבו לו    



ישוע אמר  
,  להם להיות מלאי רחמים

.טובים ונדיבים       



אולי אנשים  
אבל , ישנאו ויפגעו בכם

.אלוהים ידאג לכם       



ישוע לימד דברים 
הוא אמר .  רבים

שאנשי אלוהים  
מאירים את  
העולם כמו  

שמנורה מאירה  
איזה הבדל  .  בית

עושה מנורה  
!בחדר חשוך



האנשים אליהם דיבר ישוע האמינו
."שן תחת שן,עין תחת עין", בנקמה 

אבל ישוע   
,  לב-לימד טוב 

סליחה ואהבה
אפילו כלפי 

.האויבים 



אנשים  , בימים של ישוע
אחדים העמידו פנים שהם  

.מאוד קדושים



כאשר הם נתנו כסף 
הם דאגו שהדבר , לעניים

יוכרז בקול תרועה וכולם  
.ידעו ויראו זאת



ואלוהים יגמול  , תנו בסתר"
.  אמר ישוע" ,לכם



.  ישוע גם לימד את אותו הדבר לגבי תפילה
כמה אנשים התפללו בפינות  

הרחובות כדי שאנשים  
.יראו אותם



להם היה חשוב  .  הם לא חשבו על אלוהים
ישוע  .  מה אחרים חשבו עליהם

מעמידי   –קרא להם צבועים 
.פנים כוזבים



ישוע לעיתים קרובות השתמש בדוגמאות  
.  מהטבע בכדי להסביר דברים

.הביטו אל העופות, לדוגמה



.   הוא אמר" ,אביכם שבשמים מאכיל אותם"
."אלוהים יאכיל גם אתכם.  אל תדאגו"



אפילו המלך שלמה לא היה לבוש כל כך יפה  "
אם אלוהים  .  "המשיך ישוע" ,כמו שושני השדה

מלביש את חציר השדה האם לא ילביש
"?אתכם 



ישוע לימד את האנשים לבטוח 
.באלוהים הדואג לכל הצרכים



אם אתם שופטים"
זה כמו, את אחיכם 

לנסות להוציא 
קיסם מהעין 

שלו כאשר 
בעיניים 

שלכם ישנה 
אמר" ,קורה 

.ישוע 



אולי האנשים צחקו  
אבל.  חרישית

הם היו צריכים 
לחשוב על מה 
.שהוא התכוון 



ישוע אמר שעל האנשים לבקש  
האם האבות  .  מאלוהים שיעזור

הארציים נותנים אבנים לילדים  
שלהם כשהם מבקשים  

הם  !  לא?  לחם
נותנים דברים 

אלוהים גם  .  טובים
נותן דברים טובים 

למי שמבקש       
.ממנו       



המורה הגדול הזהיר מפני  , ישוע
הם לבושים  .  "מורי שקר

.אמר ישוע" ,ככבשים



!"  אבל בתוך תוכם הם זאבים"
הוא אמר שאפשר לזהות נביאי 

.שקר לפי הדרך בה הם חיים



שאנשים  , בסיפור אחד ישוע הסביר
שמקשיבים ומצייתים  

לדבר אלוהים הם  
כמו איש שבונה  
.את ביתו על סלע



.   באה סערה אדירה
כאשר הסערה  

הבית  , חלפה
.נשאר עומד



כאשר .  אבל אדם טפש בונה את ביתו על חול
הבית נופל מכיוון שהיסודות  , באה סערה

אנשים שאינם מצייתים לדבר  .  חלשים
אלוהים הם כמו 

.אדם זה



הם לא . הקהל היה המום מהמילים שישוע דיבר
עכשיו.  שמעו מילים כאלה לפני כן

הם ידעו שזה לא מספיק לשמוע 
הם צריכים כל.  את דבר אלוהים 

.יום גם לציית 



ישוע המורה הנהדר  
  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'לוקס ו', ז-'מתי ה

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



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

אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 
העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא

, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע

אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים
את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 

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



,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
:אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
.  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

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


