10 Calitati ale unui lider
Introducere…
Fiecare din noi, in anumite situatii sau la un anume timp vom conduce o persoana sau
mai multe, undeva. Fie ca e vorba de prieteni, familie, scoala, sau colegi de munca, vom
fi nevoiti sa conducem pe cineva.
O buna conducere va influenta o casa, o biserica, o comunitate si o natiune intr-un mod
pozitiv. O conducere rea va face opusul. ( Cronici 1 si 2)
• Daca Israel avea un rege rau atunci poporul Israel cadea in pacat si in legaturi
• Daca Israel avea un rege bun atunci poporul Israel experimenta neprihanire,
binecuvantare si pace
Nota: - “ Totul creste si cade in conducere”
“ conducerea nu este un club exclusiv pentru cei care au fost “nascuti cu asta”.
Aptitudinile sunt materia prima a conducerii si acestea pot fi invatate”
John Maxwell – Dezvoltand liderul din tine
Biserica este descrisa in Scriptura ca fiind trupul lui Christos ( 1 Corinteni 12:12)
Pentru ca trupul lui Christos sa continue sa se extinda in natiuni, conducerea va trebui sa
fie crescuta, dezvoltata si eliberata in multe si diferite moduri asa cum Domnul ar elibera
darurile Lui ca sa implineasca marea trimitere..
Este rugaciunea mea ca multi sa primeasca chemarea lui Dumnezeu in vietile lor , lasandul pe Isus sa ii foloseasca sa influenteze natiunile…
Nota: -“ Varsta si lipsa de experienta nu este o scuza atunci cand Dumnezeu te cheama”
NIV – comentariu biblic
10 Calitati specifice ale unui lider ( toate cele 10 sunt esentiale, nici una nu poate lipsi)
1. O persoana a viziunii
Suntem noi pregatiti sa fim oameni care il cauta pe Dumnezeu pentru a primi viziune
pentru vietile noastre ? Ieremia 29:11
A) primeste viziunea in inima ta despre unde si cum il poti sluji pe Dumnezeu
B) fa un plan , pas cu pas referitor la viziune
C) Aminteste-ti ca e usor sa stai si sa nu mergi nicaieri.
2. Fii o persoana de actiune
A) Bunele intentii nu vor face treaba
B) Fiind o persoana de actiune, se va face treaba
Pilda talantilor Matei 25:14-26.
3. Fii o persoana a credintei
A) Crede in Dumnezeu pentru lucruri mari
B) Necredinta iti poate puta fura viziunea pentru viitor

C) Sa ai cateva lucruri pentru prezent in care crezi
Petru mergand pe apa, Matei 14:28-29
4. Fii o persoana a integritatii
A) cum esti , cum te comporti cand nu e nimeni in jurul tau care sa te vada?
B) Ceea ce spui si ceea ce faci sunt la fel?
5. Fii o persoana a stabilitatii
A) esti o persoana constanta?
B) Esti o persoana care va termina ceea ce a inceput?
Luca 9:62 , Isus a raspuns. “ Oricine pune mana pe plug si se uita in inapoi, nu este
destoinic pentru Imparatia lui Dumnezeu”
6.
A)
B)
C)

Fii o persoana a maturitatii
Aratand caracteristicile lui Christos in viata ta
Maturitatea ta in Christos se va vedea atunci cand lucrurile nu merg bine
Atributele maturitatii – credincios, dependent, vrednic de incredere, responsabil, ,
raspunzator, perseverent.
Nota-“ Aceste atribute ar trebui sa fie aratate acasa, la scoala sau la munca”.
D) Cuvantul lui Dumnezeu va aduce maturitate crestina in viata ta
Evrei 5:12-14
“ In adevar voi care trebuia de mult sa fiti invatatori, aveti iarasi trebuinta de cineva
care sa va invete cele dintai adevaruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, si ati ajuns sa
aveti nevoie de lapte, nu de hrana tare.
Si orisicine nu se hraneste decat cu lapte, nu este obisnuit cu cuvantul despre
neprihanire, caci este un prunc
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a caror judecata s-a desprins,
prin intrebuintare sa deosebeasca binele si raul”.
7.
A)
B)
C)

Fii o persoana a compasiunii
nu te uita de sus la alti oameni , sau nu manipula pe altii
o dorinta naturala de a-ti pasa de altii
trebuie sa fii atins de nevoile oamenilor

Bunul Samaritean – Luca 10:30-35
8. Fii o persoana a rabdarii
A) in special cu oamenii
B) in special atunci cand altcuiva i se cere sa faca ceva atunci cand tu crezi ca este de
fapt randul tau sa faci ( Psalm 75:7). El inalta pe unul si coboara pe altul
C) cand iti pieri rabdarea iti pierzi credibilitatea
9. O persoana a angajamentului
A) actiunile tale vor vorbi mai tare decat orice cuvant

B) fii gata sa iti dedici viata ptr slujirea Domnului ( Asta nu inseamna neaparat sa fii
tot timpul in slujire, lucrare)
C) Niciodata Dumnezeu nu iti va cere sa iti sacrifici integritatea, familia sau
casnicia.
10. Fii o persoana a zelului ( cu ravna)
A) energie, vitalitate, entuziasm
B) fiind o persoana care da mai mult decat astepti de la altii sa iti dea
C) fa ma mult decat altii
D) stabileste reperul, ridica barul
Ioan 2:17 Uncenicii lui Ioan si-au amintit ca este scris “ Ravna pentru casa Ta ma
mananca pe mine”

