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Isus a 
fost un Mare Învăţător 

– cel mai bun vreodată. 
Mulţimile Îl ascultau.



Isus le-a spus să 
fie miloşi, buni 
şi amabili.



Alţii pote îi vor urî 
sau rănii, dar Dumnezeu 
se va îngriji de ei.



Isus i-a 
învăţat 
multe 
lucruri.



El a spus că 
oamenii lui 
Dumnezeu 
vor fi lumină 
pentru lume 
aşa cum o 
lâmânare 
luminează 
o casă.



Ce 
diferenţă 
când o 
lumânare 
se află 
într-o 
cameră 
întunecoasă!



Oamenii cărora 
Isus le-a vorbit 
credeau în 
răzbunare, 
„Ochi 
pentru 
ochi, 
dinte 
pentru 
dinte.”



Dar Isus i-a învăţat despre 
bunătate, iertare şi iubire, 
chiar şi 
asupra 
duşmanilor.



În vremea lui
Isus, unii oameni

au pretins că
sunt sfinţi.



Când ofereau bani 
cerşătorilor, aveau un 

om cu o trompetă ca să 
arate tuturor ce 
făceau ei.



„Dă în secret şi 
Dumnezeu te
va răsplăti” a

spus Isus.



Isus a învăţat pe
oameni acelaşi lucru

despre rugăciune.



Unii oameni se rugau pe străzi 
aglomerate ca toţi să îi

vadă şi să îi audă.  Nu
le păsa de Dumnezeu.



Le păsa de ce ziceau sau gândeau
alţii despre ei.  Isus i-a numit

ipocriţi – actori falşi.



Isus s-a folosit de multe ori 
de natură în învăţătura Lui.  
De exemplu El a arătat 

către păsări.



„Tatăl vostru ceresc le 
hrăneşte” a spus El.  „Nu vă 
îngrijoraţi, Dumnezeu vă v-a 

hrăni şi pe voi”.



„Nici chiar regele Solomon nu a fost 
îmbrăcat ca unul dintre crini” a 
continuat Isus.



„Dacă Dumnezeu îmbracă iarba de 
pe câmp, nu te va îmbrăca El pe 
tine?”



Isus i-a învăţat pe oameni să se 
încreadă în Dumnezeu care se v-a 
îngriji de toate nevoile lor.



„Dacă îl judeci pe 
fratele tău, este 
ca şi cum ai 
încerca să 
iei un pai 
din ochiul 
lui când tu 
ai o bârnă”, 
a zis Isus.



Probabil că 
oamenii au 
chicotit.  
Dar au 
trebuit 
să se 
gândească 
la înţelesul 
acelor 
vorbe.



Isus a spus 
că oamenii 
trebuie 
să ceară 
ajutor lui 
Dumnezeu.



Un tată 
omenesc va 
da el oare 
o piatră 
copilului 
lui în loc 
de pâine?  
Nu!



Ei oferă 
lucuri bune.  
Dumnezeu 
la fel oferă 
lucruri bune 
celor care 
le cer.



Isus, Marele Învăţător, 
i-a atenţionat cu privire 
la falşi învăţători.  „Ei 
se îmbracă ca oile” a 

spus Isus.



„Dar în interior sunt 
lupi!” El a spus că 
falşii învăţători vor 
şti lucurile pe care 
ei le trăiesc.



Într-o istorisire spusă de El,
Isus a arătat că
oamenii care se
închină în faţa
Cuvântului lui

Dumnezeu, ...



... sunt ca nişte 
oameni care 
clădesc casa

pe stâncă.



O furtună puternică
se dezlănţuie.

Când se termină,
casa este

nevătămată.



Dar un prost îşi v-a construi casa pe 
nisip.  Când furtuna o izbeşte, se va 
distruge pentru că a fost clădită pe 
o fundaţie slabă.



Isus a spus că oamenii care nu se 
supun lui Dumnezeu sunt aşa.



Mulţimea era uimită de 
cuvintele lui Isus.  Ei nu 
mai auziseră astfel 
de cuvinte 
înainte.



Acum ei ştiau că nu era de 
ajuns să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Trebuiau să 
se supună acestuia 
în fiecare 
zi.



Isus Marele Învăţător

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia,

se găseşte în

Matei 5-7, Luca 6

„Descoperirea cuvintelor Tale dã 
luminã.”  Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate. 
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna.



Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 
roagă-te astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai 
făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar 

acum eşti viu. Te rog intră în viaţa mea şi 
iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă şi 
într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-
mă să-Ţi slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.

Amin.

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 
fiecare zi! Ioan 3:16


