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Jézus nagy
Mester volt – a legnagyobb,
aki valaha is létezett. Sokaság
hallgatta. Jézus azt tanította nekik,
hogy legyenek könyörületesek,
jók és kedvesek.
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Hungarian

Mégis lesznek
olyanok, akik emiatt
nem fogják Ğket szeretni
sĞt, ártani is akarnak nekik,
de Isten vigyázni fog rájuk.
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Jézus sok
mindenre tanított.
Azt mondta, hogy
Isten tanítványai
ugyanúgy világítják
be a világot, mint
a gyertya a
házat. Micsoda
különbséget
jelent egy
gyertya
egy sötét
helyiségben !

Jézus olyan emberekkel is beszélt, akiket a
bosszúvágy fĬtött : "Szemet szemért, fogat,
fogért." Jézus viszont kedvességre,
megbocsátásra
és szeretetre
tanított, még az
ellenségeinkkel
szemben is.
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Jézus idejében egyesek azzal
kérkedtek, hogy Ğk mennyire
szentek. Amikor alamizsnát
adtak a szegényeknek, valaki
megfújt mellettük egy
trombitát, hogy tudassa
mindenkivel Ğk mit
tettek.

"Adakozzatok titokban
és Isten meg fog
benneteket
jutalmazni !"
– mondta Jézus.
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Jézus ugyanezt tanította az
imádkozásról is. Egyesek a
nyílt utcasarkokon
imádkoznak, hogy mindenki
felfigyeljen rájuk és hallja
Ğket. Nem Istennel
törĞdnek.

Azzal vannak elfoglalva,
hogy a többiek mit
gondolnak róluk. Az ilyen
embereket hívja Jézus
képmutatóknak –
farizeusoknak.
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Jézus gyakran fordul a természethez, hogy a
tanításait alátámassza. Például, a madarakkal
példálózva ezt mondta : "A ti mennyei Atyátok
táplálja Ğket. Ne nyugtalankodjatok !
Az Isten rólatok is
gondoskodni fog."

"SĞt, a gazdag Salamon király sincs olyan pompásan
öltöztetve, mint a mezei liliomok – folytatta Jézus. –
Ha Isten öltözteti még a mezĞk füvét is, vajon nem
gondoskodik-e arról, hogy titeket is öltöztessen ?"
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"Ha te elítéled a felebarátodat,
az olyan mintha más szemében
keresnéd a szálkát,
holott a tiedben
gerenda van."
– mondta Jézus.
Lehet, hogy az
emberek
kinevették.
De el kellett
gondolkodniuk
ezeknek a
mondatoknak
az értelmén.

Jézus arra tanította az embereket,
hogy bízzanak Istenben, aki minden
szükségletükrĞl gondoskodik.
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Jézus azt mondta, hogy az embereknek
IstentĞl kell segítséget kérniük.
Vajon az apák köveket adnak-e
éhes gyermekeiknek, amikor
azok kenyeret kérnek ?
Persze, hogy nem !
Sok finomságot
adnak nekik.
Az Isten is jó
dolgokat ad
azoknak, akik
kérik tĞle.
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Jézus, a nagy Mester, óvott a hamis tanítóktól is.
"KívülrĞl báránybĞrbe vannak bújtatva" – mondta
Jézus –, de belülrĞl ezek farkasok !"
Jézus azt mondta, hogy az életükön
keresztül lehet felismerni a hamis
tanítókat.
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Egy másik történet arról szól, hogyan magyarázta
el Jézus az embereknek azt,
hogyha az Isten Igéjére
hallgatnak, ez olyan,
mintha sziklára
építették volna
a házukat.

Rettenetes vihar
támadt. Amikor a
vihar elvonult, a
ház állva maradt.
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A tömegek elámultak Jézus
szavain. Még sohasem hallottak
ilyen dolgokról. Most már
tudták, hogy nem elég Isten
Igéjét hallgatni, hanem be
is kell azt tartani,
nap mint nap.

Az ostoba ember viszont homokra építi a házát.
Amikor a vihar hevesen csapkodja a házát,
összedĞl, mert túlságosan gyenge alapokra volt
építve. Jézus azt mondta, azok az emberek, akik
nem hallgatnak Isten igéjére, hasonlatosak ehhez
az emberhez.
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Jézus, a nagy Mester
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Máté 5-7, Lukács 6

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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