
DASCĂLUL CREȘTIN

O epistolă lizibilă a lui Hristos



DASCĂLUL

Care este influența unui dascăl? 
Are el/ea vreo influență?

Cine așteaptă din partea lor să
fie o influență? 



“INFLUENȚATORI”
În top pe Twitter/Instagram
• Frumusețe și personalitate: 

Huda Katan, Cameron Dallas, 
Kylie Jenner, Selena Gomez

• Jucători de fotbal: Christiano
Ronaldo, Neymar da Silva 
Santos, Lionel Messi

• Artiști: Beyoncé, Justin Bieber



INFLUENȚA LOR?!
• 80% dintre mileniali nu cumpără ceva nou înainte să

studieze produsul pe internet 
• 49% au mare încredere în persoanele care îî influențează
• Topul influențatorilor are peste 24 milioane de persoane

care îi urmăresc pe Twitter și/sau Instagram



SUNT ȘI DASCĂLII INFLUENȚATORI?

Societatea liberală vrea să schimbe lumea folosind școlile
pentru a influența adolescenții

Guvernele din majoritatea țărilor europene încearcă să
influențeze școlile printr-un curriculum strict (aspecte de 

gen, evoluție și creație, căsătorie, …)



DASCĂLII CREȘTINI
Influențatori sau exemple?
Influențatorul vrea să aibă influență asupra minții, 
gândurilor și comportamentului copiilor/elevilor
Exemplele oferă un mod de viață care este un
exemplu pentru copiii/elevii lor

Un dascăl creștin știe că este o luptă spirituală
împotriva puterii, întunericului și răutății



Câmpul de luptă al războiului spiritual este
inima copilului/adolescentului.

Dascălii creștini își întăresc
copiii/adolescenții arătându-le dragostea și
puterea lui Dumnezeu prin propria lor viață.



VIAȚA PERSONALĂ A DASCĂLULUI ESTE 
CHEIA SPRE INIMA 

COPILULUI/ADOLESCENTULUI
Dascălul umblă în lumină (1 Ioan1:7)
• Părtășie cu Dumnezeu
• Părtășie unii cu alții

Cultura și atmosfera pot fi recunoscute



UMBLAREA ÎN LUMINĂ ESTE  
REFLECTAREA LUI ISUS

Ca și școală
Ca și dascăl



CARACTERISTICI ALE ȘCOLII 
CREȘTINE

• Ospitalitate
• Gratitudine
• Spune adevărul
• Își ține promisiunea



REFLECTÂNDU-
L PE ISUS
Despre credință și pace



ADEVĂRATA PUTERE ȘI TĂRIE  ÎN 
CLASĂ

O cultură a harului



O EPISTOLĂ
2 Corinteni 3:3 (KJV)

Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de 
noi, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul
Dumnezeului celui viu; nu pe niște table de piatră, ci pe
niște table care sunt inimi de carne.



O EPISTOLĂ A LUI HRISTOS
Opinia lui Pavel:
Este evident că în această epistolă
umană citim mărturia acestei persoane
și vedem comportamentul lui.



O EPISTOLĂ A LUI HRISTOS
Despre mărturie

crezul apostolic este temelia credinței noastre și doctrina
reformei este o interpretare ulterioară.

Despre comportament
Autoanaliza este un bun punct de pornire, dar privindu-

ne în oglinda cuvântului lui Dumnezeu este cea mai bună
metodă



OGLINDA ÎN CARE ÎMI
RECUNOSC COMPORTAMENTUL

Galateni 5:22,23 (KJV)

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.



ROADA
• Dragostea
• Bucuria
• Pacea
• Îndelunga răbdare
• Bunătatea
• Facerea de bine
• Credincioșia
• Blândețea
• Înfrânarea poftelor



DARURI ȘI PROVOCĂRI

Un moment pentru a împărtăși reflecții

Caracteristici pe care le recunoști ca și
daruri personale
Caracteristici pe care le vezi ca și provocări
personale

10 minutes



Doar o impresie



DASCĂLUL CREȘTIN

O epistolă ușor de citit a lui 
Hristos 



LECȚII ȘI ÎNCURAJĂRI
Ioan (apostolul iubirii)
Umblă în lumină și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice
păcat.

Pavel (apostolul neprihănirii) 
Frații și surorile mele, fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. 
Puneți toată armura ui Dumnezeu.



VĂ MULȚUMESC


