
dezvoltând

lideri
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Partea 1 Fundamente solide pentru 
conducerea creştină

Partea 2 deprinderi cheie în conducerea 
creştină

Partea 3 Păstrarea credincioşiei în 
conducerea creştină

dezvoltând lideri
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recapitularea sesiunii a 7-a

conducând împreună

 Înţelegerea biblică a conducerii 
împreună cu alţii.

 Cinci disfuncţii ale echipei.

 Nevoile grupului: 

sarcini personale, 

sarcinile grupului
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Partea 3 – Rămânând 

credincioşi în 

conducerea creştină

Sesiunea 8: Preţul inclus

Sesiunea 9: Rămânând proaspeţi

Sesiunea 10: Continuînd bine
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Ales

Chemat Caracter

Competenţă

Comunitate



Session 8 Slide 6

session 8

preţul
inclus
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ţinte

 Să ne implicăm sincer în realitatea
costisitoare a conducerii creștine

 Să identificăm modalitățile de a ne
confruntă cu aceste realități

 Să ne rugăm unul pentru 

altul
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Coloseni 1:21 – 2:7

preţul
slujirii



Coloseni 1:21 – 2:7

lupta
slujirii



Coloseni 1:21 – 2:7

susținerea
slujirii

• Dragoste pentru oameni, 1:24
• Inimă slujitoare, 1:23-25
• Puterea lui Hristos, 1:29



Dragi…

realitiăţi

lupte

costuri
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reflecţie
personală 
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 Cum te raportezi la 
"suferințele" (realități, 
costuri, lupte) conducerii?

 Există lucruri în care ai dori 
ajutor ?





Lumina lumii, 
Te-ai coborât în întuneric,
Deschizându-mi ochii, lasă-mă să văd.
Frumuseţea care ai făcut-o
Această inimă te adoră,
Sperând o viaţă petrecută cu tine.



Aşa că sunt aici ca să mă închin,
Sunt aici ca să mă proştern,
Sunt aici să spun că Tu eşti 
Dumnezeul meu:



Tu eşti întutotul vrednic de iubire,
Întrutotul vrednic,
Întrutotul minunat pentru mine.



Rege al fiecărei zile, 
Aşa de înălţat,
Glorios în cerurile de sus,
Smerit ai venit,
Pe pământul creat de tine,
Căutând să iubeşti pe toţi ai 

acceptat sărăcia



Aşa că sunt aici ca să mă închin,
Sunt aici ca să mă proştern,
Sunt aici să spun că Tu eşti 
Dumnezeul meu:



Tu eşti întutotul vrednic de iubiter,
Întrutotul vrednic,
Întrutotul minunat pentru mine.



Şi nu voi cunoaşte niciodată
Cât de mult a costat
Să-mi văd păcatul pe acea cruce



Aşa că sunt aici ca să mă închin,
Sunt aici ca să mă proştern,
Sunt aici să spun că Tu eşti 
Dumnezeul meu:



Tu eşti întutotul vrednic de iubiter,
Întrutotul vrednic,
Întrutotul minunat pentru mine.





Isus, fi centrul,
Fi sursa mea, fi lumina mea
Isus



Jesus, fi centrul,
Fi speranţa mea, fi cântecul meu,
Isus.



Fi focul inimii mele,
Fi vântul care mă poartă,
Fi motivul vieţii mele;
Isus,  Isus.



Isus, fi viziunea mea
Fi cărarea mea, fi călăuza mea.
Isus.



Fi focul inimii mele,
Fi vântul care mă poartă,
Fi motivul vieţii mele;
Isus,  Isus.



Isus, fi centrul,
Fi sursa mea, fi lumina mea. 
Isus.

Michael Frye
Copyright 1999 Vineyard Songs (UK Eire)





următoarea sesiune

S9 Rămânând proaspeţi

Data:

Locul:Radio S.O.S.

Înainte: Întâlneşte-ţi mentorul




