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Ježíš byl velkým 
učitelem – vůbec nejlepším.  Velké

zástupy ho následovaly.  Ježíš je učil, 
aby byli milosrdní, dobří a laskaví.

Jiní jim můžou ubližovat a nenávidět 
je, ale Bůh se o ně postará.



Ježíš učil o mnoho 
věcech.  Řekl, že 
Boží lid osvětluje 
svět tak, jako 
svíčka osvětluje 
dům.  Jaký rozdíl 
dělá svíčka v 
temné místnosti!



Lidé, ke kterým Ježíš mluvil, věřili v 
pomstu: „Oko za oko, zub za zub.”  
Ale Ježíš je učil laskavosti, 
odpuštění a lásce, 
a to i vůči 
nepřátelům.



V Ježíšově době někteří lidé konali 
skutky spravedlnosti před lidmi 
jim na obdiv.  Když dávali peníze 
žebrákům, nechali muže troubit 
na trubku, aby budili pozornost.  
„Prokazujte dobrodiní v tajnosti a 

Bůh vás odmění,” 
řekl 

Ježíš.



Totéž učil Ježíš o modlitbě.  Někteří lidé se 
modlili na rušných rozích ulic, aby je každý viděl a 
slyšel.  Nestarali se o Boha.  Zajímalo je, co si o 

nich myslí ostatní.  Ježíš je nazval 
pokrytci – falešnými herci.



Ježíš často používal přírodu, aby vysvětlil své 
učení.  Například pohleďte na ptáky. „Tvůj nebeský 

Otec je živí,” řekl. „Nemějte starost o to 
co budete jíst.  Bůh tě také nakrmí.”



„Dokonce ani bohatý král Šalomoun nebyl tak 
oblečený jako polní lilie,” pokračoval Ježíš. 
„Jestliže Bůh obléká polní trávu, neobleče spíše 
vás?”  Ježíš učil lidi důvěřovat Bohu, který se stará 
o všechny naše 
potřeby.



„Jestliže soudíš 
svého bratra, je to 
jako když se mu 
snažíš vyjmout 
třísku z oka, ale ve 
svém vlastním oku 
máš trám,” řekl 
Ježíš.  Možná se 
tomu lidé smáli.  
Ale museli myslet 
na jeho význam.



Ježíš řekl, že lidé 
mají prosit Boha 
o pomoc.  Což by 
pozemský otec 
dal svému synu 
kámen, když ho 
prosí o chléb?  
Ne!  Dá mu dobré 
věci.  Tím spíše 
váš Otec 
v nebesích dá 
dobré věci těm, 
kdo prosí.



Ježíš, velký učitel, varoval 
před falešnými učiteli. 
„Oblékají se jako ovce,” řekl 
Ježíš. „Ale uvnitř jsou to 
vlci!” Řekl, že falešní učitelé 
se poznají podle životů, 
které žijí.



V příběhu, který Ježíš vyprávěl, ukázal, že ten, 
který slyší a plní Boží slovo, je jako rozvážný muž, 

který si postavil dům na
skále.  Strhla se hrozná

bouře.  Ale dům 
nepadl, neboť
stál na skále.



Ale pošetilý muž si postavil dům na písku.  Když se 
na něj bouře vrhla, rozpadl se kvůli jeho slabému 
základu.  Ježíš řekl, že lidé, kteří slyší ale neplní 
Boží slovo, jsou jako tento muž.



Zástupy žasly nad Ježíšovým 
učením.  Nikdy předtím takové 
věci neslyšeli.  Nyní věděli, že 
nestačí slyšet Boží slovo.  Musí 
ho také každý den plnit.



Ježíš nejlepší učitel

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Matouš 5-7, Lukáš 6

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16
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