
Jezus
Nauczyciel



Nowy Testament wielokrotnie nazywa 
Pana Jezusa Nauczycielem:

Didaskalos – wyraz grecki oznaczający: 
nauczyciel (43 razy).

Rabbi – wyraz hebrajski oznaczający:
mój mistrzu, mój nauczycielu, 

zaszczytny tytuł, używany w zwrotach do 
przedniejszych nauczycieli (13 razy).

Rabbuni – wyraz hebrajski będący 
hiperboliczną formą słowa rabbi (2 razy).

Kathegetes – wyraz grecki oznaczający: 
przewodnik, mistrz, nauczyciel (1 raz).



Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat 
wszedł do synagogi, i nauczał. 

Zdumiewali się Jego nauką: 
uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 

a nie jak uczeni w Piśmie. 
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany 

przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 
Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 
Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: 

Milcz i wyjdź z niego! 
Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać 

i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 
A wszyscy się zdumieli, 

tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą. 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje 
i są Mu posłuszne

(Mk 1, 21-27).



Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, 
nauczał ich w synagodze, 

tak że byli zdumieni i pytali: 
Skąd u niego ta mądrość i cuda? 

Czyż nie jest on synem cieśli? 
Czy jego Matce nie jest na imię Mariam, 

a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? 
Także jego siostry czy nie żyją wszystkie 
u nas? Skądże więc u niego to wszystko? 

I powątpiewali o Nim. 
A Jezus rzekł do nich: 

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu 
może być prorok lekceważony 

(Mt 13, 54-57).



Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu 
wraz z dwoma swoimi uczniami 

i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: Oto Baranek Boży. 

Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, 
i poszli za Jezusem. 

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, 
że oni idą za Nim, rzekł do nich: 

Czego szukacie? 
Oni powiedzieli do Niego: 

Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu 
gdzie mieszkasz? 

Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, 

i tego dnia pozostali u Niego 
(J 1, 35-39).



Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, 
imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 

Ten przyszedł do Niego nocą 
i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, 

że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. 
Nikt bowiem nie mógłby czynić takich 

znaków, jakie Ty czynisz, 
gdyby Bóg nie był z nim. 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, 
nie może ujrzeć królestwa Bożego 

(J 3, 1-3).



A oto powstał jakiś uczony w Prawie 
i wystawiając Go na próbę, zapytał: 

Nauczycielu, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne?

Jezus mu odpowiedział: 
Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?

On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całą swoją mocą i całym swoim umysłem; 
a swego bliźniego jak siebie samego. 

Jezus rzekł do niego: 
Dobrze odpowiedziałeś. 
To czyń, a będziesz żył 

(Łk 10, 25-28).



Zapytał Go pewien dostojnik: 
Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne? 
Jezus mu odpowiedział: 

Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 

Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

czcij swego ojca i matkę. 
On odrzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem 

od młodości. A Jezus, usłyszawszy to, 
powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brak: 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 

a będziesz miał skarb w niebie; 
potem przyjdź i chodź za Mną. 

On zaś, gdy to usłyszał, mocno się zasmucił, 
gdyż był bardzo bogaty 

(Łk 18, 18-24). 



Wy Mnie nazywacie 
Nauczycielem i Panem, 

i dobrze mówicie, bo nim jestem. 
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, 
to i wy powinniście 

sobie nawzajem umywać nogi. 
Dałem wam bowiem przykład, 

abyście i wy tak czynili, 
jak Ja wam uczyniłem 

(J 13, 13-15).



Rzekł do niej Jezus: 
Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? 

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, 
powiedziała do Niego: 

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, 
gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę. 

Jezus rzekł do niej: Mario! 
A ona, obróciwszy się, 

powiedziała do Niego po hebrajsku: 
Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu! 
Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 

Natomiast udaj się do moich braci 
i powiedz im: 

Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 
oraz do Boga mego i Boga waszego. 

(J 20, 15-17).



Polecenia:

1. Wskaż przykładowe sytuacje,
w których Pismo Święte określa Jezusa 

mianem Nauczyciela.

2. Wymień wydarzenia opisane w Biblii,
w których Pan Jezus jest Nauczycielem 

dającym przykład swoim uczniom.

3. Przywołaj i omów
wybrane nauki Pana Jezusa.



Dziękuję za uwagę!

Króluj nam, Chryste!

Ilustracja: Carl Bloch, Kazanie na Górze (Wikipedia).


