Cautând lideri
Sesiunea 6 – Nota nr. 2

Căutându-i pe cei pe care i-a chemat Dumnezeu (chemare)
Când Isus i-a ales pe cei doisprezece ca să fie apostoli, El a petrecut o noapte în rugăciune (Marcu 3:13-19). Noi doar putem să
presupunem ca El cauta călauzirea Tatălui Său. Iată un punct bun de plecare! Alegerea lui Dumnezeu este adesea neașteptată..
Ispita este să alegem “oameni ca și noi”. Acest mod constituie o slabă temelie în alegerea oamenilor. Fă-ti timp ca să fii deschis
la călăuzirea Lui și la îndrumarea Lui către oameni pe care noi nu i-am selectat la început. Cel mai bine este să discerni pe cine
cheama Dumnezeu să fie lider împreuna cu alți frați și nu de unul singur (vezi Fapte 1:24, Fapte 6). Iată câteva lucruri aici, de
care trebie să ții seama:






Simte chemarea lui Dumnezeu, disponibilitatea de a sluji în acest mod.
Dedicat Bisericii, loial (credincios).
Sentimentul că este un har, cineva care are convingerea că este un privilegiu ca să fii chemat de Dumnezeu.
Confirmat de către ceilalți, văzut ca un lider sau ca un potential lider în domeniul de slujire în care conducerea este o
posibilitate.

Caută pe cei cu o buna reputație, plini de Duh si de înțelepciune (legământ)
Fapte 6:3,5 ne ofera trei lucruri de care sa tinem seama: să fie “vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune”.

 Reputație bună (vorbiți de bine), adică în relații bune cu ceilalți, demni de încredere, oameni integri.
 Plini de Duhul Sfânt, oameni care aparțin lui Hristos, canale deschise ca să fie folosite de Dumnezeu. Evidența prezenței
Duhului Sfânt include roada și darurile, ambele prezente atunci cand noi ramânem “in Viță”.
 Ințelepciunea, corespunzătoare vârstei și etapei din viața de credință creștină.
Caută-i pe cei care cresc în asemanarea cu Hristos (caracter)
Următoarele pasaje ne dau indicații despre ceea ce trebuie să căutăm, deși anumite aspecte se aplică pentru situații specifice.
Altele sunt mai generale , referindu-se la toate aspectele poziției de lider . Luca 22, 1 Timotei 3:1-7, 2 Timotei 2:2, Tit 1:5-9 si 1
Petru 5:1-4.
Deasupra oricărui reproș (integritate); fidelitate în căsnicie, blând, având stăpânire de sine, respectuos, primitor de oaspeți, nu
dedat la vin, nu violent ci liniștit, nu gâlcevitor și nu iubitor de bani (1 Timotei 3:2-3). Vezi “Dezvoltând lideri “ (Growing
Leaders paginile 158-168 ) pentru o descriere completă.
 O buna reputație față de cei din afara Bisericii (1 Timotei 3:7).
 Demn de încredere, credincioșie (2 Timotei 2:2).
 Smerenie, nu cineva care se mândrește cu cine este el, ci are o smerenie sincera referitor la ceea ce lucreaza Dumnezeu în
alții prin el (Filipeni 2:1-11).
 Slujitor din toată inima, cineva care-i slujește pe ceilalți oameni prin darurile primite de la Dumnezeu, nu slăvindu-i pe
oameni pentru darurile lor sau slăvindu-se pe sine prin darurile pe care le are (Luca 22:24-30).
 Disponibilitatea de a se lăsa schimbat, cineva cu o dorința aprinsă de a deveni tot mai asemănător Domnului Isus Hristos,
gata să se lase învățat și deschis la critica constructivă.
 O atitudine de încredere , acea atitudine pozitivă a lui “se poate face”.
 Disciplina, abilitatea de a acționa în conformitate cu hotărarile luate.
Caută-i pe cei care au abilități reale de a conduce (competența)
Iată câteva trăsături generale ale unei conduceri competente:

 Influența, capabili să-i conducă (să-i influențeze) pe alții.
 Energia, având o direcție în care să acționeze; capabili să ducă lucrurile la bun sfârșit, cu inițiativă și cu un entuziasm





contagios.
‘Gândire de ansamblu’ , capacitatea de a vedea dincolo de “imediat”, asumarea provocărilor.
Oameni calificați, capabili să relaționeze bine cu o mare varietate de oameni, respectați de către ceilalți membri ai
comunității. Relații bune și sincere cu ceilalți. Dorința de a vedea creșterea spirituală a altora.. Grijulii, dând cinste celorlalți.
Jucători în echipă, nu lucrători solitari, ci unii capabili să conducă împreună cu alții, credință că acțiunea de a conduce
trebuie să fie făcută în contextul comunitații creștine, să lucreze împreuna ca o echipa.
Ucenici, gata să învețe, caută să crească și să se dezvolte ca și creștini.

Pentru liderii creștini care conduc o întreaga comunitate (cum ar fi episcopii):
 Capabil să-i învețe pe alții.

A fi condus mai mult de Isus, a conduce mai mult ca Isus, a conduce mai mult la Isus

