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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.



3. Locul formării spirituale în 
cadrul spiritualității creștine

• Prin expresia spiritualitate 
creștină ne referim la modul în 
care omul percepe și își 
desfășoară relația lui cu 
Dumnezeu, prin Hristos.



• Niveluri ale spiritualității 
creștine

1) Nivelul practic
– Constă în modul efectiv în care 

se derulează relația personală 
cu Dumnezeu.



2) Nivelul dinamic
–– Constă în învățătura teoretică cu Constă în învățătura teoretică cu 

privire la relația omului cu Dumnezeu; privire la relația omului cu Dumnezeu; 
concepții și modele istorice.concepții și modele istorice.

––Se poate vorbi despre spiritualitatea Se poate vorbi despre spiritualitatea 
unei tradiții sau confesiuni creștine unei tradiții sau confesiuni creștine 
(ortodoxă, lutherană, catolică etc.) sau (ortodoxă, lutherană, catolică etc.) sau 
despre spiritualitatea unei despre spiritualitatea unei 
personalități din istoria creștinismului personalități din istoria creștinismului 
(Grigorie de de Nyssa, Bernard de (Grigorie de de Nyssa, Bernard de 
Clairvaux etc.).Clairvaux etc.).



3) Nivelul academic
–Are în vedere sistematizarea învățăturilor 

despre spiritualitatea creștină.
–Sistematizarea poate fi făcută:

• Teologic (ce spune teologia creștină despre 
relația cu Dumnezeu?)

• Istoric (cum a evoluat spiritualitatea creștină 
de-a lungul istoriei?)

• Antropologic (care sunt factorii umani 
determinanți în interacțiunea dintre 
Dumnezeu și om?)



•• Există câteva Există câteva noțiuni cu care a fost noțiuni cu care a fost 
confundată spiritualitatea creștinăconfundată spiritualitatea creștină: : 

1) Misticismul1) Misticismul
––Misticismul se referă la experierea Misticismul se referă la experierea 

conștientă a prezenței lui Dumnezeu de conștientă a prezenței lui Dumnezeu de 
către om.către om.

––Spiritualitatea cuprinde tot ce ține de Spiritualitatea cuprinde tot ce ține de 
relația cu Dumnezeu (ce face Dumnezeu, relația cu Dumnezeu (ce face Dumnezeu, 
mijloacele prin care ne întreținem relația mijloacele prin care ne întreținem relația 
cu El, rezultatele acestei relații etc.).cu El, rezultatele acestei relații etc.).

––Misticismul poate fi considerat parte a Misticismul poate fi considerat parte a 
spiritualității creștine.spiritualității creștine.



2) Sfințirea2) Sfințirea
––Îndreptățirea, regenerarea, Îndreptățirea, regenerarea, 

sfințirea, glorificarea se numără sfințirea, glorificarea se numără 
printre scopurile practicării printre scopurile practicării 
spiritualității, la diferite niveluri.spiritualității, la diferite niveluri.

––Sfințirea, fiind partea a Sfințirea, fiind partea a 
interacțiunii dintre Dumnezeu și interacțiunii dintre Dumnezeu și 
om, este așadar încorporată în om, este așadar încorporată în 
spiritualitate.spiritualitate.



3) Formarea spirituală3) Formarea spirituală
––Formarea spirituală are în vedere Formarea spirituală are în vedere 

îndeosebi mijloacele prin care îndeosebi mijloacele prin care 
creștinul asimilează harul creștinul asimilează harul 
dumnezeiesc.dumnezeiesc.

––Spiritualitatea și formarea Spiritualitatea și formarea 
împărtășesc latura practică, dar împărtășesc latura practică, dar 
formarea face parte din formarea face parte din 
spiritualitate.spiritualitate.



• Fundamente ale spiritualității 
creștine

1) Credința în Dumnezeu
–Modul în care îl înțelegem pe 

Dumnezeu va determina modul în 
care ne cultivăm relația cu El.

2)Revelația divină
–Relația cu Dumnezeu este posibilă 

datorită faptului că Dumnezeu se 
descoperă ființei umane prin Hristos, 
Scriptură și lucrarea Duhului în 
Biserică.



3) Experiența umană3) Experiența umană
––Perceperea revelației implică Perceperea revelației implică 

emoțiile, rațiunea și voința, dar și un emoțiile, rațiunea și voința, dar și un 
răspuns al omului la revelație.răspuns al omului la revelație.

––Toate acestea formează experiența Toate acestea formează experiența 
spirituală.spirituală.

4) Relația cu Dumnezeu4) Relația cu Dumnezeu
––Creștinătatea crede nu doar în Creștinătatea crede nu doar în 

existența lui Dumnezeu, ci și în existența lui Dumnezeu, ci și în 
interacțiunea continuă dintre El și interacțiunea continuă dintre El și 
umanitate.umanitate.



5) Iubirea ca natură a relației dintre 
Dumnezeu și om
–Mișcarea condescendentă a lui 

Dumnezeu către umanitate are la 
bază iubirea.

–Cea mai mare poruncă – ce reflectă 
esența spiritualității creștine – se 
referă la iubirea de Dumnezeu și de 
semeni.



Teme de seminar
• în gândirea lui Dietrich Bonhoeffer 

(Costul uceniciei, cap.). 
• în gândirea lui Dietrich Bonhoeffer 

(Costul uceniciei, cap.).


