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Pan Jezus 
był wspaniałym 

nauczycielem, najlepszym 
ze wszystkich. Słuchały 
Go całe tłumy ludzi.



Jezus uczył 
ich, że należy być

litościwym, dobrym i uprzejmym. 
Uczył, że ludzie mogą ich nienawidzić

i krzywdzić, jednak Pan Bóg
będzie troszczył się o nich. 



Pan Jezus nauczał 
o wielu rzeczach. 
Mówił, że Boży 
ludzie rozświetlają 
świat, podobnie jak 
zapalona świeca 
rozświetla pokój.
Jaka różnica, 
kiedy w pokoju 
świeci się 
światło!



Ludzie z którymi rozmawiał Jezus 
wierzyli w zasadę zemsty „oko za 
oko, ząb za ząb.” Pan Jezus 
jednak nauczał 
o łagodności, 
przebaczeniu 
i miłości, nawet 
wobec wrogów. 



W czasach Jezusa
niektórzy ludzie udawali

bardzo świątobliwych. Kiedy
dawali pieniądze żebrakom

ich słudzy dęli w trąbę,
aby wszyscy to widzieli.



„Dzielcie się pieniędzmi
w skrytości, a Pan Bóg
was za to wynagrodzi”

nauczał Jezus.



Tego samego uczył Pan Jezus o modlitwie.
Niektórzy ludzie modlili się na gwarnych rogach 

ulic, żeby wszyscy mogli to widzieć i słyszeć. Nie 
zależało im na Bogu, ale na tym,
co ludzie o nich powiedzą. Pan

Jezus nazywał ich hipokrytami,
fałszywymi 
aktorami. 



Kiedy Pan Jezus chciał coś wytłumaczyć,
często posługiwał się przykładami z natury. Na
przykład wskazał na ptaki i powiedział: „Ojciec

wasz niebieski żywi je. Nie martwcie się.
Was też nakarmi.” 



„Spójrzcie na bogatego króla Salomona, jego szaty 
nawet nie dorównywały pięknu lilii” ciągnął dalej Pan 
Jezus. „Zatem jeśli Bóg odziewa trawę polną , czy i 
was także nie ubierze?” Pan Jezus uczył ludzi, aby 

wierzyli Bogu, który 

zaspokoi 
każdą ich 

potrzebę.



„Jeśli osądzać będziesz 
brata swego, to tak jakbyś 
chciał wyjąć z jego oka 
drzazgę, podczas 
kiedy w twym 
własnym oku 
tkwi cała belka.” 
Być może ludzie 
ci chichotali 
pod nosem, 
ale dawało im 
to sporo do 
myślenia.



Jezus powiedział, że 
ludzie powinni prosić 
Boga o pomoc. Czy 
ziemscy ojcowie 
dają kamień swemu 
dziecku, gdy poprosi 
o chleb? Nie, dają 
oni dobre rzeczy 
swym dzieciom. Bóg 
także daje dobre 
rzeczy tym, którzy 
Go proszą.



Pan Jezus, ten wspaniały nauczyciel, ostrzegał 
przed fałszywymi nauczycielami. Mówił o

nich „Przebrani są za owce, ale pod
przebraniem ukrywają się wilki!”

Fałszywych nauczycieli poznać
można po życiu jakie wiodą. 



Jezus pokazał w pewnej historii, że ludzie, którzy 
są posłuszni Słowu Bożemu są jak człowiek,

który zbudował swój dom na
skale. Przyszła straszna

burza, ale kiedy już się
skończyła, dom nadal

stał nietknięty.



Jednak głupiec zbudował swój dom na piasku. Jego 
dom runął kiedy uderzyła w niego burza, ponieważ 
miał słabe fundamenty. Jezus powiedział, że kto nie 
jest posłuszny Bożemu Słowu, jest jak taki głupiec.



Tłumy zdumione były naukami Pana Jezusa.
Nigdy nie słyszeli tak wspaniałych nauk. 
Dzięki nim dowiedzieli się, że nie 
wystarczy tylko słuchać Słowa 
Bożego, ale trzeba być 
mu posłusznym 
każdego dnia. 



Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mat. 5-7; Łuk. 6 

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30
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Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16


