Profesorii sunt necesari
•
•

•

Mulţi se îndoiesc de relevanţa lui Hristos deoarece creştinii

“Fiecare om” este nemulţumit de o educaţie formală

au predat doar cunoştinţe despre Biblie, lăsându-i pe alţii să

minimă, pentru că educaţia este văzută ca singura

predea toate celelalte materii. Este nevoie de profesori care

speranţă pentru un viitor mai bun, în special când aceasta

să înţeleagă că o cunoaştere personală a Creatorului,

include şi limba engleză.
Miliarde de copii şi de tineri sunt învăţaţi de dascăli care

Susţinătorului şi a Răscumpărătorului este esenţială pentru

cred în dumnezei falşi, în nici un dumnezeu, într-un
dumnezeu lipsit de importanţă, sau într-un dumnezeu

•

interesat doar de o mică parte a vieţii.
Milioane de copii şi tineri creştini au început să se
asemene cu profesorii lor care sunt dedicaţi, înzestraţi, dar

Isus a spus
că tinerii
şi copiii lumii vor
deveni asemenea
învăţătorilor lor

care nu-L au pe Dumnezeu şi a căror viaţă exemplifică
faptul că semnificaţia şi succesul vieţii pot fi obţinute şi
fără Hristos.

Profesorii pot să facă o schimbare
Imaginează-ţi o ţară unde o treime din copii ar fi înscrişi

înţelegerea Lumii Sale. Dumnezeu şi Cuvântul Lui trebuie să

Lumea are nevoie de
învăţători care au fost
transformaţi prin relaţia
lor cu Dumnezeu, ca ei
să pată fi folosiţi de El în
transformarea elevilor,
ca aceştia, la rândul lor,
să devină factorii de
schimbare ai lumii lor.

fie în strânsă legătură cu
studiul nostru despre lumea
Lui Dumnezeu. Vieţile vor fi
schimbate atunci când
Dumnezeu este recunoscut
ca fiind centru al tuturor,
pentru toate aspectele vieţii
de acum şi aici, precum şi
din veşnicie.
Toţi dascălii creştini, de

pretutindeni, inclusiv părinţii, pastorii, învăţătorii de şcoală

într-o şcoală unde sunt învăţaţi să privească întreaga viaţă

duminicală şi liderii de tineret trebuie să fie implicaţi. Având

prin ochii credinţei. Mii de şcoli mici ar oferi educaţie

în vedere că atât de mulţi au învăţaţi de la dascălii lor să-L

gratuită, dormitor gratuit, mâncare gratuită pentru copii

ignore pe Isus Hristos, în clasele lor, dascălii au nevoie de

săraci, pentru care nu ar fi nici o speranţă în sistemul

ajutor pentru a deveni acel tip de învăţători aducători de

şcolilor de stat. Şcoli de prestigiu sponsorizate, ar oferi

transformare care vor pregăti, prin exemplul lor personal,

oportunităţi pentru foarte mulţi viitori lideri, spre a fi bine

precum şi prin învăţătura lor, liderii de mâine.

instruiţi pentru comunităţile şi naţiunile lor. Imaginează-ţi

… dar cine vor fi
învăţătorii lor? ( Luca 6:40)

Dascălii ca factori ai transformării

Sute de milioane de copii nu au deloc învăţători.

cât de diferit ar fi un astfel de sistem, pentru care creştinii

Viziunea noastră

străini şi-ar oferi toate resursele spre a ajuta oamenii

Copiii şi tinerii din lume să privească toată viaţa şi învăţarea

nevoiaşi. Vieţile copiilor şi tinerilor ar fi influenţate pentru

în conexiune cu Hristos şi cu Biblia, după modelul dascălilor

totdeauna de profesori care îşi împărtăşesc cunoştinţele

lor.

despre natura şi căile lui Dumnezeu.
Ar fi posibil acest lucru? Este posibil ca în această lume

Misiunea noastră

seculară să ne imaginăm un sistem atât de puternic care să

Mobilizarea şi echiparea dascălilor din întreaga lume, a celor

aibă impact asupra oamenilor? Acest lucru are loc astăzi în

chemaţi de Isus, dedicaţi ucenicizării, şi competenţi pentru a

“madrasas” (şcolile religioase) din Pakistan şi din Orientul

integra tot ce predau cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu-

Mijlociu, unde o întreagă generaţie de copii şi tineri sunt

dascăli ai Marii Trimiteri care să planteze astăzi biserica de

învăţaţi din Coran şi din Principiile Islamice, şi aceştia

mâine.

schimbă imaginea politică al lumii.
Cu 1500 de ani în urmă, învăţătorii misionari au

Pe verso veţi găsi o versiune condensată a unui model
vizual de predare. Pentru mai multe informaţii despre

transformat civilizaţia din Vest, după ce călugării irlandezi au

seminar, ateliere de o zi, un curs pe Internet, şi alte

prezentat Scriptura în Europa, ca fiind centrul înţelegerii

materiale vă rugăm să ne contactaţi pe adresa:

tuturor lucrurilor.
În ultimele două secole, profesorii creştini au constituit

Harold Klassen, Transforming Teachers

cheia care a deschis inima unor naţiuni întregi către Biblie,

Im Käppele 8, 79400 Kandern, Germania

schimbând astfel gândirea conducătorilor.

+49 (7626) 9160-77
hklassen@janzteam.com

