
 
 

 

To be led more by Jesus, to lead more like Jesus, to lead more to Jesus 

 

 

Să fiu condus mai mult de Isus, să conduc mai mult ca Isus, să conduc mai mulţi la Isus. 

Simon1 Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de 
acelaşi* preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos: 2 Harul* şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 
Domnului nostru Isus Hristos!3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
priveşte viaţa şi evlavia, prin* cunoaşterea Celui ce** ne-a chemat prin slava şi 
puterea Lui,4 prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca 
prin ele să vă faceţi părtaşi** firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit† de stricăciunea 
care este în lume prin pofte.5 De aceea, daţi-vă* şi voi toate silinţele ca să uniţi cu 
credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa**;6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu 
înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7 cu evlavia, dragostea de fraţi*; cu 
dragostea de fraţi, iubirea de oameni.8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în 
voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici* leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina 
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste lucruri 
este* orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit** de vechile lui 
păcate.10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să* vă întăriţi chemarea şi 
alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi** aluneca niciodată. 
11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Care din aceste calitați îți cere Dumnezeu în 
următoarele 6 luni ca  “să o unești cu credința...”? 
 
 
 
Cum vei face acest lucru în mod practic? 

fapta  

cunoștința înfrânarea 

 răbdarea evlavia 

dragostea de frati Iubirea de oameni 
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To be led more by Jesus, to lead more like Jesus, to lead more to Jesus 

 

 

Să fiu condus mai mult de Isus, să conduc mai mult ca Isus, să conduc mai mulţi la Isus. 

Caracteristicile unei conduceri dupa voia lui Dumnezeu 
 
O inima de slujitor     Onestitate     Loialitate 
Perseverenta      Demn de incredere    Curaj 
Smerenie      Sensibilitate     Se lasa invatat 
Purtator de valori     Optimism     Temperat 
Bucurie      Facere de bine      Consistenta 
Profunzime spirituala      Iertator       Mila 
Energie      Credinciosie      Autocontrol 
Dragoste      Intelepciune      Discernamant 
Incurajare      Inflacarare      Fair play 
Rabdare       Bunatate      Indurare 
Siguranta      Veselie       Integritate 
 
 
 

Asupra carei calitati iti cere Dumnezeu sa te con-
centrezi in urmatoarele luni? 
 
 
 
Cum vei face asta in mod practic? 

Alegeri 
Sessiunea 4 – Nota nr.5 (b) 


