
 
Modelul biblic de manifestare a 

conducerii în biserică 



Manifestarea autorității 
divine în Biserică, cu scopul 
îndreptării ei spre obiectivul 
suprem: viața veșnică, după 
planul lui Dumnezeu și după 
programul Său. 



 Oferită de Dumnezeu. 
Prin chemarea la slujire 
Prin daruri și slujbe duhovnicești 
Prin așezare în structuri de autoritate 

 Recunoscută de biserică. 
Pe baza caracterului integru 
Pe baza darurilor duhovnicești 

 Recunoscută de lumea spirituală. 
Prin supunere 



Episcopalian  
sucesiune apostolică  
 ierarhie bisericească 

Prezbiterian 
Grupul pezbiterilor 

Congregaționalist 
Majoritate adunării 



Conducere slujitoare 
Conducere harismatică  
Slujbe duhovnicești 
Daruri duhovnicești 

Conducere complementară 
Conducere neierarhică 



Duhul Sfânt cheamă slujitori 
Duhul Sfânt formează slujitori  
Duhul Sfânt dă viziune  
Duhul Sfânt oferă călăuzire 
Duhul Sfânt dă împuternicire 



 „Isus a chemat pe cei doisprezece...”            
 (Mt. 10.1) 

 „Pavel (...) chemat să fie apostol...”          
 (Rom. 1.1) 

 „Cel care (...) ne-a uns este Dumnezeu.” 
 (2Cor. 1.21) 

 „Și El a dat pe unii apostoli...”                    
 (Efes. 4.11) 

  „Dumnezeu a rânduit în biserică...”       
 (1Cor. 12.28) 



 Caracterul slujitorului este transformat, 
prin Duhul (Rom. 8.2; 5.5; 2Cor. 3.18; 
1Pet. 1.22; Gal. 5.16-18, 22-25) 

 Gândirea slujitorului este transformată, 
prin Duhul (1Cor. 2.10, 13, 16, Fil. 2.5) 

 Limitele firești ale slujitorului sunt 
depășite, prin darurile Duhului Sfânt 
(Rom. 12.6; 1Cor. 2.4; 12.4-9; 14.12; 
1Tim.4.14)  



Duhul Sfânt îi descoperă 
slujitorului valorile eterne ale 
Împărăției Cerești                      
(Fapte 7.55; 1Cor. 2.9-10; Apoc. 19.7; 21.10 ) 

Duhul Sfânt îi revelează 
slujitorului detaliile și 
particularitățile viziunii bisericii 
(Fapte 10.15; 22.21;   



 Prin reperele Cuvântului lui 
Dumnezeu (Ps. 119.105; In. 14.26; 
Fapte 2.16-21; 4.25-26; 2Tim. 3.15-17) 

 Prin inspirație supranaturală  
Când se confruntă cu opoziție                  

 (Luca 12.11-12; Fapte 4.31) 
Pentru evitarea oportunismului (Fap. 16.6) 
 În momentele de răscruce (Fap. 10.19; 16.9) 

 Prin ceilalți slujitori (Fap. 13.2; 15.28) 



În vorbirea cu autoritate    
(Fap. 15.13, 28; 1Cor. 5.5; 7.10-12;)  

În vorbirea cu persuasiune 
(Fap. 2.37; 1Cor. 2.4; ) 

Prin semne și minuni           
(Fap. 3.6; 9.34, 40; 14.10; 19.11) 

Prin supunerea duhurilor rele 
(Fap. 16.11;)  
 
 


	Duhul sfânt �și �conducerea bisericii
	Conducere spirituală
	Autoritate spirituală
	Sisteme de �conducere bisericească 
	Conducerea spirituală în bisericile penticostale
	Duhul Sfânt în �conducerea bisericii 
	Duhul Sfânt cheamă slujitori
	Duhul Sfânt formează slujitori �
	Duhul Sfânt dă viziune �
	Duhul Sfânt oferă călăuzire�
	Duhul Sfânt dă împuternicire�

