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PRINCIPII ALE CONDUCERII EFICIENTE
Studiu din 1 Timotei 

Pastor Mike Washburn

Introducere 

1. Conducerea eficientă necesită o încredere fermă în chemarea pe care ai primit-o  – 1 Tim 1:1

2. Conducerea eficientă necesită să și reproduci, nu doar să produci – 1 Tim 1:2

3. Conducerea eficientă necesită dedicare specială –  1 Tim 1:3

4. Conducerea eficientă necesită curajul și puterea de a confrunta  – 1 Tim 1:3-4

5. Conducerea eficientă necesită o inimă curată și o minte limpede – 1 Tim 1:5-7

Conducerea spirituală este un privilegiu dar este și o mare responsabilitate. Îmi plac liderii 
spirituali, ei sunt oameni speciali. Liderii sunt în prima linie a slujirii, se sacrifică zi de zi pentru ca 
alții să poată auzi Evanghelia și să crească în credință.

A-i conduce pe alții, în zilele noastre,  este o ac�vitate foarte complexă. Sunt atât de multe lucruri 
pe care trebuie să le cunoaștem pentru a ne dezvolta chemarea și slujirea. În acest �mp vrem să 
reflectăm asupra cărții 1 Timotei pentru a descoperi câteva principii cheie pe care Pavel i le 
împărtășește lui  Timotei pentru a fi mai eficient ca lider. Aceleași principii care l-au ghidat pe 
Timotei în lucrarea sa sunt valabile și relevante pentru noi azi. Deci vom căuta împreună și ne vom 
adânci în Cuvântul lui Dumnezeu.



6. Conducerea eficientă necesită un har personal, con�nuu și profund manifestat în viața liderului
– 1 Tim 1:8-17

7. Conducerea eficientă necesită putere și călăuzire supranaturală – 1 Tim 1:18-20

8. Conducerea eficientă necesită o viață de rugăciune consecventă și puternică – 1 Tim 2:1-7

9. Conducerea eficientă necesită capacitatea liderului de a-i ajuta pe cei pe care îi conduce de a-și 
găsi rolul determinat de Dumnezeu  – 1 Tim 2:8-15

10. Conducerea eficientă necesită o viziune înaltă despre arta conducerii  – 1 Tim 3:1

11. Conducerea eficientă necesită un nivel spiritual, moral și un comportament e�c înalt care să fie 
în concordanță cu viziunea liderului  – 1 Tim 3:2-13.

12. Conducerea eficientă necesită înțelegerea faptului că biserica nu este o organizație, ci o familie 
– 1 Tim 3:14-16

13. Conducerea eficientă necesită cunoașterea: vremurilor, a adevărului, a turmei, a noastră 
personală – 1 Tim 4:1-16



14. Conducerea eficientă necesită educarea oamenilor (a membrilor bisericii) pentru a înțelege
rolul  pe care îl au, în dezvoltarea relațiilor sănătoase, a responsabilităților din biserică 
– 1 Tim 5:1-16

15. Conducerea eficientă necesită dezvoltarea unei culturi relaționale sănătoase– 1 Tim 5:17-25

16. Conducerea eficientă îi cere liderului să ș�e să-și controleze ambițiile și mândria  – 1 Tim 6:3-10

17. Conducerea eficientă necesită: CONCENTRARE….LUPTĂ CONTINUĂ …ȘI PUTEREA DE A TERMINA 
BINE – 1 Tim 6:11-21 
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