
învăţător

Matei 10:24

24. Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul său, nici robul mai pe sus de domnul 

său.

Matei 23:8

8. Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi 

voi toţi sunteţi fraţi.

Luca 2:46

46. După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i

şi punându-le întrebări.

Luca 5.5

5. Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit, şi n-am 

prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejile!”

Luca 8:24

24. Au venit la El, L-au deşteptat, şi au zis: „Învăţătorule, Învăţătorule, perim.” Isus 

S-a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, cari s-au potolit: şi s-a făcut linişte.

Luca 9:33-35

33. În clipa când se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: 

„Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru 

Moise şi una pentru Ilie.” Nu ştia ce spune.

34. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor, şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au 

spăimântat, când i-au văzut intrând în nor.

35. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să 

ascultaţi.”

Luca 17:13-15

13. şi-au ridicat glasul, şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”

14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se 

duceau, au fost curăţiţi.

15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas 



tare.

Luca 20:21

21. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi

Eu pe voi.”

Ioan 3:2-3

2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, 

venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu 

este Dumnezeu cu el.”

3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte 

din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Ioan 4:31

31. În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce, şi ziceau: „Învăţătorule, 

mănâncă!”

Ioan 6:25-27

25. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”

26. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi nu 

pentrucă aţi văzut semne, ci pentrucă aţi mâncat din pâinile acelea, şi v-aţi săturat.

27. Lucraţi nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru 

viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe 

el L-a însemnat cu pecetea Lui.”

Ioan 11:28

28. Dupăce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe soru-sa Maria, şi i-a 

zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”

Ioan 13:13

13. Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul”, şi bine ziceţi, căci sunt.

14. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi

datori să vă spălaţi picioarele unii altora.

Faptele apostolilor 13:1

1. În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit 



Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, 

şi Saul.

1 Corinteni 4:15

15. Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuş n-aveţi mai mulţi 
părinţi; pentrucă eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.

1 Corinteni 12:28-29

28. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, 
învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.
29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt prooroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători 
de minuni?


