
 

DEV 07NP Conducerea bisericii 
(Responsabilități) 

 

Sesiunea a șaptea: conducătorii bisericii 
(Responsabilitate) 

În această sesiune veți identifica cele patru responsabilități ale conducătorilor bisericii și veți 
descoperi ce anume învață Biblia despre rolul important pe care îl joacă liderii într-un trup 
local de credincioși.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce mod pui în practică această rămânere în El 
prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 
5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună? 

 

Studiu biblic de explorare – Responsabilitățile conducătorilor 

Secțiunea întâi: Patru responsabilități ale unui conducător  



Echipează: Efeseni 4:11-12  

Păstorire: Faptele apostolilor 20:28-31  

Exemplu: 1 Petru 5:1-4  

Îi ajută pe alții să se dezvolte: 2 Timotei 2:2  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 
 Cum ai putea rezuma responsabilitățile unui conducător? 

Responsabilitățile unui conducător sunt: 1. 2. 3. 4.  

Secțiunea a doua: Responsabilitatea #1: Să echipeze credincioșii pentru lucrări de slujire 
(10 min)  

Învață pe alții Cuvântul lui Dumnezeu: Tit 1:9; Matei 28:19-20  

Sursă a Cuvântului lui Dumnezeu: 2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 2:11  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 

Rezumat:  

 

 

Secțiunea a treia: Echiparea prin intermediul procesului de modelare/împuternicire și a 
metodei 3/3 (15 min)  

Modelul lui Isus și împuternicirea pe care o dă El: Marcu 3:14, Marcu 6:6b-13  

Modelul lui Pavel și împuternicirea pe care el o dă: 1 Corinteni 4:16-17, 2 Timotei 2:2, Fapte 
19:21-22  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 
 În ce fel echipează credincioșii procesul de modelare/împuternicire pentru a face lucrările de 

slujire? 
 În ce fel ajută metoda 3/3 conducătorii să îi învețe pe oameni să asculte de Marea Trimitere 

(Mat. 28:19-20) și cum să îi învețe pe alții Cuvântul lui Dumnezeu? 

Rezumat:  

 

 

 



Pregătirea pentru misiune 

Evaluați punctele voastre tari și slăbiciunile voastre în ce privește modelarea/împuternicirea 
și folosirea procesului 3/3. Faceți un plan pentru cum puteți evolua.  

 Folosiți voi metoda 3/3 astfel încât credincioșii să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu și să știe 
cum să îi învețe pe alții? 

 Mentorați voi în mod activ (modelare/împternicire) alți credincioși? 
 Credincioșii pe care i-ați instruit mentorează deja (modelare/împuternicire) alte persoane 

folosind totodată și metoda 3/3? 

 

 

 

Eu voi _________ până ___________  

 


