
RecapitulareRecapitulare
•• 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
1.1. Funcțiile și formele BisericiiFuncțiile și formele Bisericii
2.2. 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 a slujirii pastoraleO teologie practică a slujirii pastorale
1.1. Facerea de ucenici Facerea de ucenici –– obiectivul obiectivul 

fundamental al slujirii pastoralefundamental al slujirii pastorale
2.2. Identificarea pastorului cu păstorițiiIdentificarea pastorului cu păstoriții



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

3. Împuternicirea pastorului 3. Împuternicirea pastorului 
prin Duhul Sfântprin Duhul Sfânt



•• Lucrările Duhului Sfânt în Lucrările Duhului Sfânt în 
credincios sunt:credincios sunt:
––Lucrarea Lucrarea de regenerare și de regenerare și 

sfințire sfințire a creștinului;a creștinului;
––Lucrarea Duhului de Lucrarea Duhului de 

împuternicire a creștinului:împuternicire a creștinului:
•• Împuternicirea pentru Împuternicirea pentru 
mărturisire (FA 1.8).mărturisire (FA 1.8).

•• Împuternicirea pentru slujire Împuternicirea pentru slujire 
(1Cor 2.4(1Cor 2.4--5; 1Tes 1.5).5; 1Tes 1.5).

•• Împuternicirea pentru situații Împuternicirea pentru situații 
speciale (FA 4.8, 31; 7.55speciale (FA 4.8, 31; 7.55--56; 56; 
Mc 13.11).Mc 13.11).



•• Există marele pericol de a Există marele pericol de a 
neglija lucrarea sfințitoare a neglija lucrarea sfințitoare a 
Duhului, în favoarea celei de Duhului, în favoarea celei de 
împuternicire.împuternicire.

•• Cea mai gravă consecință Cea mai gravă consecință 
este dezonorarea lui este dezonorarea lui 
Dumnezeu prin caracterul Dumnezeu prin caracterul 
compromis al slujitorului.compromis al slujitorului.



•• Principala cale prin care ne Principala cale prin care ne 
deschidem către plinătatea deschidem către plinătatea 
Duhului Sfânt este RUGĂCIUNEA:Duhului Sfânt este RUGĂCIUNEA:
•• Lc 11.13Lc 11.13
•• Mc 9.29Mc 9.29
•• FA 1.14FA 1.14
•• FA 4.31FA 4.31
•• Iac 5.16Iac 5.16
•• Iuda 20Iuda 20--2121


