
 
 

 

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

De ce este caracterul atat de important? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitii 
Personalitatea si caracterul sunt doua fete ale aceleeasi monede. Personalitatea este 
data, caracterul se formeaza. 
 
Personalitatea 

 Personalitatea este fundamentul pe care suntem noi construiți si ea pune acentul 
pe domeniul preferintelor noastre, al înclinațiilor noastre native.  

 Personalitatea noastra are o “valoare neutră”. Un tip de personalitate nu este 
“mai bună” decât alt tip, chiar daca sunt diferențe între ele.  

 Personalitatea noastră poate fi șlefuită ca o perlă, dar nu poate fi schimbată 
foarte mult. Din acest motiv cheia este să ne cunoaștem mai bine cine suntem, 
adică să ne maturizăm, și acest lucru ne ajută să înțelegem care sunt înclinațiile 
noastre și cum îi afectează acestea pe cei din jurul nostru. 

 

Caracterul 

 Caracterul este “mozaicul” de calităti distinctive, specifice unei anumite 
persoane.  

 Caracterul poate fi cântărit prin judecare; tu poți fi o persoana cu un carcter bun 
sau unul rau.  

 Ca și creștini, noi credem că Dumnezeu vrea să creștem în asemănarea Domnului 
Isus Hristos, in calități cum ar fi sfințenia, integritatea, smerenia, slujirea din toata 
inima.  

 În privința caracterului, noi trebuie să fim smeriți  cu punctele noastre forte, și să 
ne rugăm pentru slăbiciunile noastre, dându-I voie Domnului Isus să ne schimbe.  

 Caracterul va ieși singur la iveală în lucrurile mici, atunci când suntem sub 
presiune sau când suntem numai noi inșine. 

   

Citat inchis 
 
“Toata lumea se gandeste sa 
schimbe omenirea, dar 
nimeni nu se gandeste sa se 
schimbe pe sine” 

Lev Tolstoi 

 

‘Caracterul este viata traita 
in legatura cu Dumnezeu, 
adica a fi persoana pe care 
Dumnezeu o doreste , pentru 
a sluji oamenilor in mijlocul 
carora te-a asezat El. 
Oamenii de caracter devin 
lideri, fie ca ei ocupa o 
pozitie de conducere sau nu.’ 

Walter Wright 

 
‘Caracterul este cine esti tu 
cu adevarat, atunci cand nu 
mai este nimeni de fata” 

Bill Hybels 

 
‘Caracterul tau este in esenta 
suma obiceiurilor tale; este 
cum actionezi tu de obicei” 
  John Maxwell 

 
‘Am vazut prea multi lideri 
care sunt o formidabila 
combinatie intre competenta 
si ambitie, dar daca se 
adauga o  lipsa de 
integritate, atunci ei vor avea 
succes pe termen scurt. Eu i-
as numi “realizatori 
distructivi” si toti acestia sunt 
foarte periculosi.’ 

Warren Bennis 
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