Reghin (Leadership) (9) January 21st 2010.

5 Principii de conducere din viata lui Iosua.
 Iosua a fost un mare lider , care a preluat responsabilitatea

conducerii poporului Israel de la Moise si l-a condus in tara
promisa Canaan.
 Putem invata principii de conducere dar pentru ca acestea sa

devina realitate in vietile noastre e nevoie sa le punem in practica .

1] Termina ceea ce ai inceput.
Exod 17:8-13
17:8 Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.
17:9 Atunci Moise i-a zis lui Iosua: „Alege nişte bărbaŃi şi ieşi şi luptă
împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul
lui Dumnezeu în mână.”
17:10 Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui
Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului.
17:11 Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa
mână în jos, era mai tare Amalec.
17:12 mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el
şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar
altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinŃitul soarelui.
17:13 Şi Iosua a biruit pe Amalec şi pe poporul lui, cu tăişul săbiei.

2] Dezvolta o relatie cu Domnul.
Exod 33:11
33:11 Domnul vorbea cu Moise faŃă în faŃă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.
Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea
deloc din mijlocul cortului.

3] Ai ochi ai credintei care sa biruiasca usriasii.
 Fereste-te de a avea o mentalitate de lacusta(frica, necredinta,

razvratire)
Numeri 13:31-33
13:31 Dar bărbaŃii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim
împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.”
13:32 Şi au descris rău înaintea copiilor lui Israel Ńara pe care o iscodiseră. Ei
au zis: „łara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o Ńară care mănâncă
pe locuitorii ei; toŃi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură
înaltă.
13:33 Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din
neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faŃă de ei parcă eram nişte lăcuste.”
Numeri 14:6-10a )
14:6 Şi, dintre cei ce iscodiseră Ńara, Iosua, fiul lui Nun şi Caleb, fiul lui
Iefune, şi-au rupt hainele,
14:7 şi au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: „łara pe care am
străbătut-o noi ca s-o iscodim, este o Ńară foarte bună, minunată.
14:8 Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în Ńara aceasta şi ne-o
va da: este o Ńară în care curge lapte şi miere.
14:9 Numai, nu vă răzvrătiŃi împotriva Domnului şi nu vă temeŃi de oamenii
din Ńara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au nici un sprijin: Domnul este
cu noi, nu vă temeŃi de ei!”
14:10 Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a
arătat peste Cortul Întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel.

4] Niciodata nu il vei sluji pe Domnul sau conduce pe oamenii Lui
daca nu stii tu insuti cum sa te supui unei conducator(lider).
Numeri 27:18-20
27:18 Domnul i-a zis lui Moise: „Ia-Ńi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care
este Duhul Meu şi să-Ńi pui mâna peste el.
27:19 Să-l aşezi înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i
dai porunci sub ochii lor.

27:20 Să-l faci părtaş la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui
Israel să-l asculte.

 Iosua s-a supus conducerii lui Moise.
 Pana la urma Iosua a ajuns liderul Israelului.

5] Indrazneala sa pasesti inainte cu curaj.
(Note-: poti sa ai curaj chiar daca esti speriat).
Iosua 1:5-6
1:5 Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am
fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
1:6 Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia Ńara
pe care am jurat părinŃilor lor că le-o voi da.

Iosua 1:9
1:9 Nu Ńi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te?
Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine
în tot ce vei face.”
Atunci cand pasesti curajul iti va umple papucii.
Curajul din oameni este ca pliculetele de ceai, nu le cunosti puterea
pana cand nu sunt puse in apa fierbinte.

