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Ісус був 
великим учителем 

– найкращим від усіх. Натовп 
слухав його. Ісус казав їм бути 
милосердними, гарними й добрими. 
Інші можуть ненавидіти й 

кривдити, та Бог дбає.



Ісус навчав 
багатьох речей. Він 
казав, що Божі 
люди освітлюють 
світ так само, як 
свічка освітлює 
дім. Свічка цілком 
змінює темну 
кімнату!



Люди, з якими розмовляв Ісус, вірили у помсту: 
“Око за око, зуб за зуб.” А Ісус навчав доброти, 
прощення і любові, навіть до ворогів.



У дні Ісуса деякі люди 
прикидалися дуже святими. 
Коли вони давали гроші 
жебракам, то просили людину 
дмухати у сурму, щоб всі 

дивилися.



“А як ти чиниш милостиню, -
хай не знатиме ліва рука твоя, 
що робить правиця твоя, щоб 
таємна була твоя милостиня, а 
Отець твій, що бачить таємне, 

віддасть тобі явно,” –
казав Ісус.



Ісус навчав подібного і про молитву. Деякі люди 
молилися на жвавих перехрестях вулиць, щоб всі 
могли їх бачити й чути. Вони не дбали за Бога. 

Вони дбали за те, що про них 
думають інші. Ісус називав їх 
лицемірами – фальшивими 
акторами.



Ісус часто вживав приклади з природи, щоб 
пояснити Свою науку. Наприклад, Він показував на 
птахів; “... ваш Небесний Отець їх годує.., - казав 

Він, - Не журіться про життя своє.” Бог 
нагодує і вас.



“Й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як 
одна з них (польових лілій), - продовжував Ісус, - І 
коли польову ту траву... Бог отак зодягає.., - скільки 
ж краще зодягне Він вас...” Ісус навчав людей 
довіряти Богу, Який забезпечує усі 

наші 
потреби.



“І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди 
ж у власному оці не чуєш?” – казав Ісус. Можливо, 
дехто посміхався. Але вони 
мали розмірковувати 
над значенням 
Його слів.



Ісус казав, що люди повинні просити 
Бога про допомогу. Чи земні батьки 
дають каменюку голодній дитині, яка 
просить хліба? Ні! Вони дають їй добрі 
речі. Бог також дає добрі речі тим, хто 
просить.



Ісус, великий учитель, попереджав про фальшивих 
вчителів. Вони “приходять до вас ув одежі овечій, а 

всередині – хижі вовки.” Він казав, 
що фальшиві вчителі будуть 
пізнані по їхніх справах.



У Своїй притчі Ісус показав, що люди, які 
слухаються Божого Слова, подібні до чоловіка, який 

побудував свій дім на 
камені. Почалася 

жахлива злива. Коли 
вона закінчилася, 
дім стояв міцно. 



А нерозумний чоловік побудував дім на піску. Коли 
знов вдарила злива, дім розвалився, бо мав слабий 
фундамент. Ісус казав, що люди, які не слухаються 
Божого слова, подібні до такого чоловіка.



Натовп дивувався Ісусовим словам. Вони ніколи не 
чули нічого подібного. Тепер вони знали, що 
слухати Божого Слова не достатньо.
Його належить виконувати
кожного дня.



“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Ісус, Великий Учитель

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Матвія, голови 5-7;
Луки, голова 6



Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16


