
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Pentru jurnal/mentor 

 Scrie un studiu de 
caz care să prezinte 
ceva cu care tu te 
confrunți  

 Cum poți să 
răspunzi tu acestei 
situații prin care 
treci într-un mod în 
care să arăți 
caracterul 
Domnului Isus în 
viața ta? 

Studiu de caz 1 
Sharon se agita de colo pâna colo vorbind la telefon cu un bun 
prieten. Sharon uitase să meargă la o întalnire cu acest prieten, pe 
care o stabiliseră mai înainte. Prietenul ei era tulburat și nervos. În 
timpul conversației telefonice, prietenul ei a exclamat: “Te vei 
schimba oare vreodată?” Reflectând la această convorbire 
telefonică, Sharon  știa ca  nu era prima data când îl dezamăgea pe 
prietenul ei. 
Cum ar putea Sharon să răspundă acestei situații într-un mod în 
care să se vadă manifestându-se în ea caracterul Domnului Isus 
Hristos? 
 
 
Studiu de caz 2 
Mark parasește dezamăgit cabinetul medicului său .In ultimii doi 
ani s-a luptat neîntrerupt cu o problemă de sănatate, iar acum i s-a 
spus ca rana lui s-ar putea să nu se vindece niciodata. Va trebui să 
trăiască cu această rană tot timpul vieții. Rana îi produce dureri în 
mod constant, dar el mai poate face înca multe lucruri.  
Cum ar putea raspunde Mark unei astfel de situații permanente 
într-un mod în care să se vadă caracterul Domnului Isus Hristos 
manifestat în viața sa ? 

 
Studiu de caz 3 
Rebeca a ajuns la capătul puterilor. Șeful său s-ar părea că nu o 
mde atentă, ea este întotdeauna criticată.  Când a început acest 
serviciu, ea era sigura că Dumnezeu o voia acolo. Acum, după doi 
ani, nu mai era sigură de acest lucru.ai înghite. Orice ar face ea, 
oricât ar munci de mult, oricât ar fi  
Cum ar putea răspunde Rebeca unei astfel de situații permanente într-
un mod în care să se vadă caracterul Domnului Isus Hristos manifestat 
in viața sa ? 

 
Studiu de caz 4 
Simon nu poate crede ca a “cazut” din nou. Îi mersese atât de 
bine în ultimele șase luni, iar acum se simțea că s-a întors iarăși la 
obstacolele de la început peste care nu a putut să treacă de 
atâtea ori. Ceea ce îl chiniuie cel mai mult este că îl face să se 
disprețuiască pe el însuși pentru ceea ce a făcut. El urăște această 
latura a caracterului său care îl face incapabil să controleze   
dependența sa de pornografie. 
Cum ar putea răspunde Simon unei astfel de situații  într-un mod 
în care să se vadă caracterul Domnului Isus Hristos manifestat în 
viața sa ? 

 

Studii de caz 
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