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•• PARTEA IPARTEA I

O teologie biblică a slujirii pastoraleO teologie biblică a slujirii pastorale
•• PARTEA A IIPARTEA A II--AA

O teologie biblică a BisericiiO teologie biblică a Bisericii
––Funcțiile și formele BisericiiFuncțiile și formele Bisericii
––Locul slujirii pastorale în îndeplinirea Locul slujirii pastorale în îndeplinirea 

funcțiilor Bisericii: Efeseni 4.11funcțiilor Bisericii: Efeseni 4.11--1616



PARTEA A IIIPARTEA A III--AA
O teologie practică O teologie practică 
a slujirii pastoralea slujirii pastorale

1. Facerea de ucenici 1. Facerea de ucenici ––
obiectivul fundamental al obiectivul fundamental al 

slujirii pastoraleslujirii pastorale



Teologia Marii trimiteriTeologia Marii trimiteri
Mt 28.18Mt 28.18--2020

•• Marea Trimitere este un mandat Marea Trimitere este un mandat 
pentru pentru ucenicizareucenicizare..

•• UcenicizareaUcenicizarea face indispensabilă face indispensabilă 
prezența puterii lui Dumnezeu.prezența puterii lui Dumnezeu.

•• Ucenicizarea Ucenicizarea orientează viziunea orientează viziunea 
Bisericii către exteriorul ei.Bisericii către exteriorul ei.

•• UcenicizareaUcenicizarea dă sens funcțiilor și dă sens funcțiilor și 
formelor Bisericii.formelor Bisericii.



•• Ucenicul creștin este persoana care Ucenicul creștin este persoana care 
are:are:
––Relație cu Dumnezeu,Relație cu Dumnezeu,
––Comuniune cu BisericaComuniune cu Biserica
––Influență asupra celor nemântuiți.Influență asupra celor nemântuiți.

•• Pentru toate aceste caracteristici, Pentru toate aceste caracteristici, 
Biserica își exercită funcțiile biblice Biserica își exercită funcțiile biblice 
-- închinarea, comuniunea, slujirea, închinarea, comuniunea, slujirea, 
evanghelizarea, învățătura evanghelizarea, învățătura 
(ucenicizarea) (ucenicizarea) -- și formele liturgice.și formele liturgice.



Semnele egoismului eclesialSemnele egoismului eclesial

•• Forța spirituală centripetăForța spirituală centripetă
•• Lipsa viziuniiLipsa viziunii
•• Dorința de stabilitateDorința de stabilitate

––Confort spiritualConfort spiritual
––Confort relaționalConfort relațional
––Confort liturgicConfort liturgic



Biserica Marii trimiteriBiserica Marii trimiteri
•• Are viziunea facerii de uceniciAre viziunea facerii de ucenici
•• Concepe strategia facerii de Concepe strategia facerii de 

uceniciucenici
––Știe cui se adresează;Știe cui se adresează;
––Concepe formele adecvate Concepe formele adecvate 

pentru împlinirea funcțiilor pentru împlinirea funcțiilor 
Bisericii.Bisericii.
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2. Identificarea 2. Identificarea 
pastorului cu păstorițiipastorului cu păstoriții



A. Temeiuri bibliceA. Temeiuri biblice
• Întruparea Mântuitorului (Ioan 

1.14-16)
• Botezul Mântuitorului (Mat 

3.13-17)
–V. 15 - Să împlinim toată 

dreptatea – să facem tot ce ține 
de supunerea față de 
Dumnezeu).



•• Exemplul Apostolului Pavel Exemplul Apostolului Pavel ––
1Cor 9.151Cor 9.15--2323
––ss



Factori ostili identificării cu păstorițiiFactori ostili identificării cu păstoriții
•• Cultura consumistăCultura consumistă

––Percepția valorii personale este Percepția valorii personale este 
determinată de posesiunile determinată de posesiunile 
personale și de statutul pe care personale și de statutul pe care 
acestea îl conferă.acestea îl conferă.

•• Perspectiva piramidală Perspectiva piramidală 
(episcopatul corporatist)(episcopatul corporatist)
––Liderului i se cuvin privilegii tot mai Liderului i se cuvin privilegii tot mai 

sporite, pe măsură ce urcă în sporite, pe măsură ce urcă în 
ierarhia ecleziastică.ierarhia ecleziastică.



•• Influențe ale postmodernismuluiInfluențe ale postmodernismului
––Postmodernismul  (a doua jumătate Postmodernismul  (a doua jumătate 

a sec. 20) contestă raționalismul a sec. 20) contestă raționalismul 
rece al iluminismuluidin epoca rece al iluminismuluidin epoca 
modernă (sec. 18modernă (sec. 18--20).20).

––Reprezentanții săi pretind că latura Reprezentanții săi pretind că latura 
subiectivă a existenței umane a fost subiectivă a existenței umane a fost 
suprimată de dogmatism și suprimată de dogmatism și 
productivismul epocii modern.productivismul epocii modern.



•• „Generația postmodernă tinde a fi „Generația postmodernă tinde a fi 
una motivată instinctual, care una motivată instinctual, care 
preferă mai degrabă să simtă decât preferă mai degrabă să simtă decât 
să raționeze”.să raționeze”.

•• În postmodernism, experiența În postmodernism, experiența 
subiectivăsubiectivă




