
FORMAREA FORMAREA 
SPIRITUALĂ SPIRITUALĂ 

A SLUJITORULUI A SLUJITORULUI 
CREȘTINCREȘTIN

A. Formare spirituală generală



•• Formarea spirituală este procesul Formarea spirituală este procesul 
de asimilare continuă a harului de asimilare continuă a harului 
Duhului Sfânt, prin Taine și Duhului Sfânt, prin Taine și 
nevoință duhovnicească, prin care nevoință duhovnicească, prin care 
creștinul își însușește personal creștinul își însușește personal 
natura omenească restaurată a natura omenească restaurată a 
lui Hristos, cu scopul dobândirii lui Hristos, cu scopul dobândirii 
asemănării cu Dumnezeu.asemănării cu Dumnezeu.



2. Expresii ale formării 
spirituale

•• Romani 12.1Romani 12.1--88
–V. 1 – descrierea metaforică, în limbaj 

sacrificial, a formării spirituale.
–V. 2 – sinteza concretă a procesului 

formării spirituale și manifestarea de bază 
a formării spirituale.
• Aici, formarea spirituală este o înnoire 

interioară continuă a creștinului, care îl face 
diferit de lume în gândire și conduită.



• Expresii ale formării spirituale în Rom 
12.1-8

1) Discernerea voii divine (v. 2)
a) Cunoașterea voii divine

• Cu cât un creștin va fi mai matur în credință, 
cu atât el va ști mai bine ce dorește Dumnezeu 
de la El în diversele domenii ale vieții.

b) Percepția asupra voii divine
• Când creștinul este matur, voia lui Dumnezeu 

nu i se pare împovărătoare, ci „bună, plăcută 
și desăvârșită”.



2) Imagine de sine echilibrată (v. 3-5)
a) Nici supradimensionată
b) Nici subapreciată

• Imaginea de sine trebuie dimensionată 
după darurile spirituale pe care 
Dumnezeu le-a dat fiecăruia.

• Toate darurile sunt la fel de importante, 
chiar dacă sunt diferite ca manifestare.

• Fiecare creștin trebuie să lucreze după 
darul lui Dumnezeu din el, nu după râvna 
proprie-i firi.



3) Exercitarea darurilor spirituale
–Cunoașterea darurilor spirituale este o 

dovadă a maturității spirituale, 
deoarece presupune disponibilitate 
pentru slujire.

–Exercitarea darurilor este caracteristică 
persoanei mature, deoarece 
presupune jertfire de sine, spre folosul 
altora.



•• 1Corinteni 3.11Corinteni 3.1--44
––Semne ale imaturității spiritualeSemne ale imaturității spirituale

1) Limitarea la aspectele elementare 1) Limitarea la aspectele elementare 
ale vieții de credință (v. 1ale vieții de credință (v. 1--2)2)
––Cele care țin, în general, de formele și Cele care țin, în general, de formele și 

începutul trăirii creștine.începutul trăirii creștine.
2) Invidia, certurile și partidele (v. 3)2) Invidia, certurile și partidele (v. 3)

––La baza acestora stă urmărirea La baza acestora stă urmărirea 
interesului propriu.interesului propriu.

3) Spiritul competitiv (v. 4)3) Spiritul competitiv (v. 4)



Teme de seminar
• Chemarea la ucenicie creștină în 

gândirea lui Dietrich Bonhoeffer (Costul 
uceniciei, cap. 2).  Sidei

• Ucenicia creștină și crucea în gândirea lui 
Dietrich Bonhoeffer (Costul uceniciei, 
cap. 4). Gherca


