
 
 

 

A fi condus mai mult de Isus, să conduc mai mult ca Isus, să conduc mai mult la Isus. 

Definiţiile conducerii 
Citeşte afirmaţiile de mai jos acordă-le o literă potrivit cu scala următoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Un lider este o persoană cu o capacitate dăruită de Dumnezeu şi o responsabilitate dăruită de Dumnezeu   
pentru a influenţa un grup specific spre spre scopurile Lui Dumnezeu pentru acel grup.’ Robert Clinton                   ______                       
 
‘Liderul este păstrătorul viziunii’ Bishop Graham Cray                                           ______ 
 
‘Unica cale de a conduce oamenii este de a le arăta un viitor: liderul este un negustor de speranţe.’ Napoléon  ______ 
 
‘Prima caracteristică, esenţială a liderilor este că ei se îndreaptă spre ceva, cu alte cuvinte ţintesc spre scopuri  
sau obiective care stau în viitor.’Tom Marshall                                                                                                             ______ 
    
‘Conducerea este capacitatea şi voinţa de a aduna bărbaţi şi femei pentru un scop comun şi a avea caracterul  
care inspiră încredere.’  Mareşalul Montgomery                                                                                                           ______ 
                                                                                                          
‘Un bun lider este unul care lasă în urmă bărbaţi şi femei care au convingerea fermă că vor continua şi fără  
el.’ Lydia Dunn                                                                                                                                                               ______ 
_ 
‘Sarcina unui lider este de a vedea ceea ce alţii nu observă şi să îi facă să-i facă pe aceştia să-i urmeze. 
 Este cunoaşterea pasului următor şi a cum se ajunge acolo ’ Todd Hunter                                                                  _______ 
 
‘Un lider creştin este cineva chemat să conducă; conduce printr-un caracter asemănător Lui Cristos; şi  
demonstrează competenţe funcţionale care permit conucerii eficiente să aibe loc.’ George Barna                             _______                   
 
‘Conducerea este o artă nu o ştiinţă .’ Warren Bennis                    _______ 
 
‘Liderii buni dezvoltă oamenii, liderii răi le opresc creşterea; liderii buni slujesc pe cei ce-i urmează,    
liderii răi îi robesc.’ Sir Adrian Cadbury                                                                                                                       _______ 
 
‘Sunt între voi ca unul care slujeşte.’ Isus                    _______ 
 
‘ Calitatea supremă şi de necontestat pentru un lider este integritatea. Fără ea  nu este posibil  
nici un success adevărat.’ Dwight Eisenhower                                                                                                              _______ 
 
‘ Inima conducerii nu este stăpânirea a “cum să faci” ( How-to) ci în a fi stăpânit de uimitorul har a  
Lui Dumnezeu.’ Leighton Ford                                                                                                                                     _______ 
 
‘ Sunt adânc convins că liderul creştin al viitorului este chemat  să fie complet irelevant  şi să stea în lumea  
sa neavând nimic de oferit  înafara propriei  personae vulnerabile... Acela ce îndrăzneşte să proclame  
irelevanţa sa în lumea contemporană ca o vocaţie divină ce îi permite să intre în solidaritate adâncă cu    
angoasa ce stă sub sclipiciul succesului şi să aducă pe Isus acolo.’ Henri Nouwen                                                      _______ 
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