Eclesiologie

Isus Îºi zideºte astãzi
Biserica de mâine!
CEEA CE FACI AZI VEI
FI MÂINE!

D

acã vrei sã aduci o
schimbare ºi vrei ca Isus
sã facã o lucrare puternicã prin tine,
ca lider, atunci trebuie sã începi chiar
de astãzi. Dacã aº putea sã petrec o
singurã zi cu tine, aº putea sã-þi spun
dacã vei avea sau nu vei avea succes.
Cum? Pentru cã secretul succesului
tãu este determinat de felul cum îþi
organizezi timpul zi de zi. Ce vei
deveni mâine este rezultatul a ceea
ce faci astãzi. Mai devreme sau mai
târziu, vei îmbãtrâni, ºi dacã viziunea
pe care Domnul a pus-o în inima ta
se va realiza sau nu, depinde de ceea
ce faci azi.
Începe chiar acum cu tine. Noe
nu a aºteptat ca sã-i vinã o barcã; el
a construit una. Pavel nu a aºteptat
sã vinã trezirea, el a provocat trezirea. Cerceteazã-te. Ce domenii din
viaþa ta trebuie schimbate? Aºterne-le
pe hârtie ºi începe sã te schimbi chiar
de astãzi. De multe ori când privim
la niºte slujitori de succes, spunem
cã totul depinde de Domnul. ªi e

adevãrat, cãci, dacã nu zideºte
Domnul o casã, noi o zidim în zadar.
Dar înþelepciunea care vine de sus ºi
de care ai nevoie, nu o poþi cãpãta
fãrã sã faci ceva. Trebuie sã citeºti,
sã memorezi ºi sã cugeþi la Cuvântul
lui Dumnezeu înainte ca el sã ia chip
în viaþa ta. Vocea Duhului Sfânt te
cheamã mereu, dar dacã îþi ocupi
timpul cu alte lucruri ºi nu te rogi
deloc, nu vei avea parte de cãlãuzirea
pe care El vrea sã þi-o dea. Nu o sã
ajungi niciodatã o persoanã smeritã,
plãcutã, comunicativã, cum te vrea
Isus, dacã nu începi sã lucrezi asupra
caracterului tãu! Toþi pastorii doresc
sã aibã succes, dar nu toþi doresc sã
plãteascã preþul. Dumnezeu vrea sã
te binecuvânteze cu o slujire reuºitã,
dar pentru asta trebuie sã lucrezi.

ASCULTÃ CE-ÞI SPUNE
DUHUL ªI ÎMPLINEªTE
CUVÂNTUL!

Î

n aceastã privinþã, trebuie sã
ai în vedere douã lucruri.
Mai întâi, trebuie sã înveþi sã asculþi
vocea Duhului Sfânt. Când El îþi

Cele douãsprezece principii de
conducere ale lui Isus
Începe ziua cât mai devreme cu rugãciune (Marcu 1: 35)
Cautã sã ai o credinþã puternicã în Dumnezeu (Marcu 11: 22–24)
Cautã sã-þi ajuþi aproapele (Matei 20: 25–28; Marcu 8: 35)
Condu-þi viaþa în funcþie de prioritãþi (Matei 6:33; Luca 19:10; Ioan
4:34)
Trãieºte viaþa pe care o propovãduieºti (Luca 7:22-23; Matei 5-7)
Înþelege importanþa relaþiilor (Luca 9:6; Ioan 4:5–30)
Cautã sã propãºeºti continuu (Marcu 1:35–38; 6:31)
Fii dedicat lucrãrii, marilor lideri li se cere o mare dedicare (Matei
10:17; Marcu 8:34–38)
Dovedeºte încredere când treci prin necazuri (Marcu 11:27–33; Luca
20:19–26)
Întãreºte-þi credinþa când treci prin nevoi ºi probleme (Luca 5:12–15;
8:38–39)
Alege pe cei mai buni ºi creºte-i (Marcu 3:14; Luca 10:1)
Formeazã-l pe cel ce-þi va urma (Matei 28:20; Fapte 1:8)
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ºopteºte ceva, aºterne pe hârtie ºi nu
ºterge pânã ce nu se împlineºte. El
este mereu lângã tine, dar El este
delicat. Dacã nu auzi, sau dacã
neglijezi sã faci ce-þi spune El, dupã
o vreme se va stinge ºi va pleca.
Secretul este sã-þi faci timp de
rugãciune ºi de Cuvântul lui
Dumnezeu ca sã înveþi sã auzi
minunata voce a Duhului Sfânt.
Uneori El te va îndemna sã faci
lucruri pentru care þi-ar trebui ani de
zile ca sã le împlineºti; nu are
importanþã, fã-le! Alteori El îþi va
cere sã faci ceea ce nu-þi doreºti; nu
are importanþã, ascultã-L! Vei fi
binecuvântat când împlineºti voia
Duhului Sfânt. Existã douã secrete
când este vorba sã ai o viaþã în
Hristos: ascultã cuvântul lui Isus ºi
împlineºte voia Duhului Sfânt.

FORMAREA
CARACTERULUI ESTE O
PROBLEMÃ DE TIMP

C

ealaltã laturã are în vedere
caracterul tãu. Caracterul se
formeazã în timp. Secretul este sã
începi acum ºi sã înaintezi cu paºi
mici în fiecare zi. Propune-þi sã
începi cu cinci minute dimineaþa ºi
cinci minute seara înainte de culcare.
Trece-þi în revistã ziua, noteazã-þi
lucrurile pe care le-ai fãcut bine ºi
momentele pe care nu ai reuºit sã le
trãieºti la standardul la care vrei sã
ajungi. Fãcând aºa te vei schimba
încet ºi-þi vei forma caracterul de
care ai nevoie dacã vrei sã ajungi sã
ai o bisericã mare. Nu uita cã pentru

