
Studiu Biblic, Trim. IV, 2020 – Educaţia creştină 

Rezumatul Studiului 8 - Educaţia şi răscumpărarea 
 
A  Educaţia mântuitoare. 

� Omul este singura creatură de pe această planetă care a fost creată după chipul lui Dumnezeu (Gen. 
1:27). 

� Adam şi Eva trebuiau să transmită această imagine copiilor lor. Cu toate acestea, din cauza 
păcatului, ei şi-au născut copiii „după asemănarea LOR” şi nu după asemănarea divină (Gen. 5: 3). 

� Acest plan de mântuire începe de la păcat, continuă la Întrupare şi la noua Creaţie şi va continua să 
fie subiectul nostru de studiu pentru veşnicie. 

B  Isus ca învăţător. 

� Isaia 11:1-9 este o profeţie uimitoare despre Mesia. În aceste versete, Isus este prezentat ca 
educator: 
— Va avea un duh de înţelepciune. 
— Va avea un duh de sfat. 
— Va avea un duh de cunoştinţă. 
— Va judeca cu dreptate. 
— Va hotărî cu nepărtinire. 

� Nicodim a fost unul dintre primii care l-au recunoscut pe Isus ca învăţător (rabin). 
� În timpul conversaţiei lor, Isus a indicat că darul său de învăţătură a venit de la Dumnezeu (Ioan 

3:11-12). Dumnezeu este Cel care înzestrează fiecare învăţător să-şi realizeze lucrarea. 
C  Biblia ca învăţător. 

� Pavel i-a prezentat Biblia lui Timotei ca fiind o carte educaţională prin excelenţă: „de folos ca să 
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16). Fiecare dintre 
părţile sale are ceva de învăţat. 

� VECHIUL TESTAMENT 

— Pentateuh-ul: Cum să trăim conform cu planul lui Dumnezeu pentru noi. 
— Primii profeţi: Cum a pus Israel în practică aceste principii. 
— Profeţii posteriori: Care le-au fost greşelile şi cum să le evităm. 
— Scrieri: Exemple educaţionale practice (bune şi rele) 

� NOUL TESTAMENT 

— Cărţi istorice: Conţin o mare cantitate de material educativ şi cum să îl transmitem. 
— Epistolele pauline şi generale: Aplicaţii practice ale educaţiei primite. 
— Apocalipsa: O privire asupra dezvoltării educaţiei şi scopul final. 

D  Oamenii ca învăţători. 

� Solomon a ţinut prelegeri despre plante şi animale şi a compus proverbe şi cântece. Scrierile sale ne 
învaţă cum să aplicăm cunoştinţele într-un mod practic (adică să fim înţelepţi). 

� El ne îndeamnă să dobândim înţelepciunea şi să o folosim pentru a-i educa pe ceilalţi. În acest fel, 
devenim canale prin care Dumnezeu îşi poate instrui poporul (Proverbe 9:9-10). 

E  Duhul Sfânt ca învăţător. 

� Înainte de a pleca, Isus a promis să trimită Duhul Sfânt ca, printre alte funcţii, să-şi continue 
activitatea educativă (Ioan 14:26). 

� El ne ghidează în tot adevărul şi ne învaţă ce să spunem, când şi cum. 
� Educaţia sa nu vine „din înţelepciunea omenească, ci din puterea lui Dumnezeu” şi nu foloseşte 

„înţelepciunea acestei lumi”, ci mai degrabă expune „înţelepciunea lui Dumnezeu, cea ţinută 
ascunsă într-o taină” (1 Cor. 2:5-7 NTR). 

� Prin El putem chiar studia „adâncurile lui Dumnezeu” (v. 10). 
� Cât de profund va fi acest studiu şi cât de mult va avea acces la învăţare pentru cei conduşi de 

Duhul? 
 


