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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că diavolul este 

şarpele care a ispitit-o pe Eva, un mincinos şi un înşelător, 

care, deşi are putere asupra noastră, Dumnezeu e mai  

puternic decât el şi ne dă și nouă putere să îl biruim.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: De a introduce tema lecţiei prin care copiii vor învăţa că             

diavolul e șarpele care a ademenit-o pe Eva și care încearcă să ne ademenească 

și pe noi la neascultarea de Dumnezeu; însă, dacă avem o relație personală cu 

Dumnezeu, El ne dă putere să îl biruim pe cel rău. 

 Faceţi copie xerox pag. 8 cu situaţiile de viaţă şi decupaţi fiecare situaţie în 

parte.  

 Vorbiţi cu şase copii, trei fete şi trei băieţi, să vină să vă ajute.  

 Daţi fiecărui copil rolul unui personaj. Repetaţi o dată cu ei înainte de oră ceea 

ce au de făcut în timpul orei, vezi instrucţiunile de mai jos. Copiii care vor 

interpreta nu trebuie să spună exact cum este scris în text, ci pot improviza 

după acel model. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Fâşii de hârtie (30cm x 
5cm).  

 Copie xerox pag. 8 

 Opţional: Coroană din 
plastic sau făcută din 
hârtie. 

 

 

 

1 Alegeţi  un copil care să fie regele. Acesta va veni în faţa clasei şi se va aşeza pe un scaun. 
(Opţional: Puneţi-i şi o coroană pe cap din plastic sau făcută din hârtie.)  

2 Chemaţi în faţă cei şase copii/voluntari—trei băieţi şi trei fete. Aceştia vor sta în linie în 
faţa ,,regelui’’ şi cu faţa la restul copiilor.  

3 Spuneţi: Aceasta este împărăţia luminii. Este împărăţia perfectă cu regele perfect 
(arătaţi către rege). Aici nu este păcat, totul este bun şi perfect. Nu este moarte, boală, 
durere, război sau bătaie. Se poate locui aici, însă, doar dacă cei ce doresc să intre nu 
au greşit niciodată cu nimic şi nu au făcut niciun lucru rău. Pentru asta regele a dat o 
listă cu reguli pe care cei ce doresc să intre în ţara  luminii trebuie să le respecte. Regele 
este perfect, deci nu acceptă niciun rău, oricât de mic ar fi el. Regele are însă un 
duşman care încearcă mereu să îi ademenească pe oameni să asculte de el, pentru că nu 
vrea ca ei să intre în împărăţia luminii.  

4 Regele spune către cei şase: Cine sunteţi şi ce doriţi?  

5 Cei şase încep să se prezinte pe rând în faţa întregii clase. 

6 După ce fiecare şi-a spus povestea (poate fi citită sau parafrazată), întrebaţi de fiecare dată pe 
copiii: Este el/ea un om perfect? Poate să rămână acesta/aceasta în împărărţia regelui 
perfect?  

7 După ce copiii vor spune că nu, trimiteţi acel băiat/fată la locul său. 

8 Procedaţi la fel cu toţi ceilalţi.  

9 La final spuneţi: Regele spera că toţi aceşti oameni vor asculta de el şi nu de duşmanul 
său ca să poată rămâne în împărăţia sa. Avea multe lucruri pe care  dorea să le dea. 
Dar ştia şi în ce pericol s-ar afla împărăţia dacă ar permite asta. Aşa că, deşi regelui i-a 
părut foarte rău, nu a putut lăsa în împărăţie pe niciunul  dintre cei care au venit. 
Alegerea lor de a nu a asculta i-a ţinut departe de acest  rege. 

10 Copilul rege merge şi el la loc, apoi concluzionaţi spunând: Astăzi vom vorbi despre      
cine este acest duşman al regelui despre care am vorbit. El este şarpele care a ademenit-
o şi pe Eva în Grădina Eden şi a învăţat-o să nu asculte de Dumnezeu.  Dar despre cine 
este şarpele vom vorbi în continuare în această lecţie. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

PREZENTAREA LECŢIEI: 

Cine-mi poate spune ce s-a întâmplat cu Adam şi Eva? Permiteţi copiilor să răspundă. Când 
Eva a ales să-l creadă pe şarpe, ea nu şi-a dat seama ce se va întâmpla. Ea nu şi-a dat seama că 
prin gura şarpelui vorbea diavolul, duşmanul lui Dumnezeu. Ea nu ştia că diavolul este un 
mincinos, aşa că ea a crezut minciuna lui. Eva nici nu se gândea că alegerea ei va afecta  pe toţi 
oamenii în viitor.  

Noi nu vrem să fim păcăliţi de diavolul cum a fost Eva, nu? Diavolul mai este numit şi  
dezbinătorul. Biblia ne spune cum este diavolul astfel încât să ştim care sunt activităţile lui şi să 
nu-l lăsăm să ne păcălească. Ioan 8:44 spune: „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, 
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună (desenaţi o gură), vorbeşte din 
ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” Din acest verset vedem că diavolul minte tot 
timpul. El nu poate spune adevărul, deoarece nu este nimic bun în el. A minţit-o pe Eva şi te va 
minţi şi pe tine. Dacă Biblia ne învaţă să facem ceva, iar noi suntem ispitiţi să n-o facem, putem 
fi siguri că este diavolul care încearcă să ne ispitească să nu ascultăm de Dumnezeu. Când 
părinţii îţi cer să-ţi faci ordine în cameră, să speli vasele etc., iar tu nu asculți, îl urmezi pe 
diavolul şi nu pe Dumnezeu, pentru că Biblia vorbeşte clar despre ascultarea de părinţi. Cereţi-i 
unuia dintre copii să citească Efeseni 6:1—„Copii ascultaţi în Domnul de părinţii voştri.”  

Tot aşa, dacă spui o minciună, îl urmezi pe cel rău şi nu pe Dumnezeu. Asta ne spune tot Biblia. 
Cereţi-i unui alt copil să citească Leviticul 19:11. Dumnezeu ne porunceşte să nu minţim, să nu 
furăm, să nu înşelăm. Scrieţi pe tablă: Diavolul este  un __ __ __ __ __ __. Lăsaţi copiii să 
răspundă, apoi scrieți răspunsul: MINCINOS. 

Desenaţi un leu. Aţi văzut vreodată un leu sau un tigru la vânătoare? Permiteţi copiilor să 
răspundă. Ei încearcă să găsească animale care sunt bolnave sau foarte mici. De cele mai multe 
ori caută animale care nu sunt prea atente cu ce se întâmplă în jurul lor. Ei stau acolo şi aşteaptă 
momentul cel mai potrivit. Ei sar la aceste animale cu toată viteza. Animalul vânat este fugărit 
până când oboseşte. Când leul se apropie destul de mult, sare pe animalul vânat şi-l pune la 
pământ. Biblia ne spune că diavolul este ca un leu. Cereţi-i unui alt copil să citească din                   
1 Petru 5:8. Diavolul doreşte să ne distrugă. Acest verset ne spune că diavolul este duşmanul 
nostru. Scrieţi pe tablă: Diavolul este __ __ __ __ __ __ __ __ meu. Lăsaţi copiii să răspundă, 
apoi scrieți răspunsul: DUŞMANUL. 

Biblia ne spune că diavolul a fost la început un înger de lumină. Dar el s-a întors 
împotriva lui Dumnezeu, de aceea a fost alungat (desenaţi nor şi o linie pentru diavolul) 
din cer împreună cu alţi îngeri care au ascultat de el şi nu de Dumnezeu. Diavolul 
devenise foarte mândru şi nu mai dorea să-L urmeze pe Dumnezeu. Când diavolul a 
venit la Eva în grădină, dorea să-i separe și pe cei doi de Dumnezeu. Deoarece 
diavolul este duşmanul lui Dumnezeu (desenaţi pe Adam şi Eva), este şi duşmanul 
omului care urmează pe Dumnezeu.  

 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă că diavolul este ispititorul care 

ademenește și astăzi pe om să nu asculte de Dumnezeu, să nu aibă o relație 

personală cu El.  

 

TEXTE BIBLICE:  Ioan 8:44 , Efeseni 6:1, Leviticul 9:11, 1 Petru 5:8,            
1 Ioan 3:7-8.  
 
 

MATERIALE: 

 Biblii, una la trei 

copii 

 Tablă 

 Marker/ Cretă 

1. În timp ce veţi prezenta lecţia, veţi scrie pe tablă câteva afirmaţii pe care le veţi 
completa cu ajutorul copiilor.  

2. Asiguraţi-vă că sunt cât mai multe Biblii prin sală, aşa încât să puteţi apela la 
ajutorul câtorva copii pentru a citi câte un verset biblic.  

Dumnzeu 

Diavo-
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El dorește să distrugă tot ceea ce a creat Dumnezeu. Din cauza eşecului lui Adam şi al Evei 
Dumnezeu a trebuit, mai târziu, să-L trimită pe Fiul Său, Isus, pe pământ pentru a arăta lumii 
dragostea Sa. Biblia ne spune că Isus a venit să distrugă lucrarea celui rău. Cereţi-i unui alt copil să 
citească 1 Ioan 3:7-8. Dumnezeu L-a trimis pe Isus pe pământ pentru a aduce oamenii din nou la El. 
Scrieţi pe tablă: Diavolul doreşte să mă__ __ __ __ __ __ __ __ de Dumnezeu. Lăsaţi copiii să 
răspundă, apoi scrieți răspunsul: SEPARE. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care vorbește 

despre cine este diavolul pentru noi. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Scrieţi pe o tablă versetul biblic. 

2. Repetaţi cu copiii de trei ori versetul, folosindu-vă de 

tablă. 

3. Ştergeţi apoi câte două sau trei cuvinte din verset, apoi 

spuneţi versetul, inclusiv părţile lipsă. 

4. Faceţi la fel până ce ştergeţi toate cuvintele în aşa fel încât 

să ajungeţi să spuneţi cu copiii întreg versetul pe dinafară. 

 

 

JOCUL este OPȚIONAL: 

    MATERIALE: 

 1 Tablă  

 Marker/Cretă 

 Burete pentru tablă 

 1 Pătură 

CONCLUZIE:  Diavolul este un micinos. El este ca un leu care încearcă să ne atace. El este 
duşmanul lui Dumnezeu şi duşmanul nostru. El încearcă să ne separe de Dumnezeu. Când ştim 
ce vrea Dumnezeu de la noi (şi aceasta o ştim citind Biblia), dar facem exact invers, atunci noi nu Îl 
ascultăm pe Dumnezeu, ci pe ... (lăsați copiii să dea răspuns: diavolul.) Și știm că diavolul este 
un ... (lăsați copiii să dea răspuns: minncinos.) Dar noi dorim să ascultăm de... (lăsați copiii să dea 
răspuns: Dumnezeu.)  

1. Împărţiţi copiii în două echipe. Una va fi echipa fetelor, cealaltă este echipa băieţilor. Nu  

        este necesar să mutaţi băieţii împreună şi fetele împreună. Pot sta acolo unde sunt. 

2.    Alegeţi trei fete şi trei băieţi care cred că ştiu versetul biblic. 

3.    Fiecare dintre cei aleşi vor forma un şir în faţa clasei. 

4.    Fiecare dintre ei trebuie să-şi spună numele şi versetul biblic. Dacă cineva nu  

        poate spune versetul biblic, un alt copil care-l ştie îi va lua locul. 

5. Întindeți pătura şi cereţi-le câtorva copii să o ţină ca pe un zid.  

6. Cei șase copii pe care i-aţi ales, vor sta în spatele păturii fără să poată fi văzuţi de cei din 

clasă. 

7. Fetele vor începe jocul. Una dintre fete va spune versetul destul de tare şi de clar, astfel 

încât toţi cei din clasă să-l poată auzi. Copiii trebuie să rămână în spatele păturii atunci 

când spun versetul. După ce aceasta a terminat de spus versetul, alegeţi una dintre fetele 

din clasă să ghicească cine a spus versetul. Dacă ghiceşte, echipa fetelor va primi 100 de 

puncte pe care le veţi scrie pe o bucată de hârtie. Dacă nu ghiceşte, echipa nu va primi 

niciun punct. Dvs. veţi spune clasei dacă a ghicit sau nu. 

8. Veţi trece la băieţi, apoi din nou la fete şi tot aşa până când toţi copiii, care                                   

erau după  pătură, au spus versetul biblic. 

9. Puteţi schimba apoi cei şase copii cu alții şi puteţi continua jocul dacă timpul vă permite. 

10. La sfârşitul jocului, anunţaţi echipa câştigătoare. 

Fiți treji și vegheați! Pentru 
că potrivnicul vostru,               

diavolul, dă târcoale ca un 
leu care răcnește și caută pe 

cine să înghită.                                
1 Petru 5:8 
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi o repetiţie înainte de oră ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut şi ca să 

vă iasă bine prezentarea.  

 Puneţi sarea într-un bol/cană, ca să nu vadă copiii că este sare. 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă practic din ilustraţia prezentată ideea că 

diavolul este un mincinos care încearcă să ne separe de Dumnezeu şi să ne facă 

rău. 

PREZENTARE ÎN TIMPUL OREI: 

Puneţi puneți apă în paharul gol şi bolul cu sare pe o masă în faţa copiilor. 

Aveţi grijă ca toţi copiii să vadă paharul gol. Puneţi apă destulă în pahar, cam trei sferturi, apoi 

luaţi oul şi spuneţi: Ce credeţi că se va întâmpla cu acest ou dacă-l pun în paharul acesta cu apă? 

Permiteţi copiilor să răspundă, apoi spuneţi: Câţi dintre voi credeţi că oul se va scufunda? Permiteţi 

copiilor să răspundă, apoi puneţi oul în paharul cu apă. El se va scufunda. Aveţi grijă ca cei mici să 

vadă cum se duce oul la fund şi întrebaţi:   Oare de ce se scufundă oul dacă îl pun în apă? Permiteţi 

copiilor să răspundă. Desigur, pentru că este mai greu decât apa. Scoateţi oul afară, apoi mai puneţi

-l o dată, spunând: De fiecare dată când voi pune oul în apă se va scufunda. De fiecare dată când îl 

ascultăm pe diavolul şi facem ce ne ispiteşte el să facem, noi de fapt alegem să păcătuim. Diavolul 

doreşte să ne ţină departe de Dumnezeu. Vrea să ne tragă în jos. Scoateţi oul din paharul cu apă, 

zicând: Biblia ne spune că diavolul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, și Dumnezeu l-a alungat 

din cer. Diavolul este duşmanul lui Dumnezeu. Deci ce putem noi face pentru a nu mai fi ţinuţi 

departe de Dumnezeu de el?  Scoateţi oul din apă şi continuaţi: Cum ne putem opri din a face ceea 

ce doreşte diavolul să facem? Mai întâi trebuie să credem în Dumnezeu și Cuvântul Său. Apoi 

trebuie să avem o relație personală cu Dumnezeu și să ascultăm poruncile Lui. Dumnezeu este mai 

mare decât diavolul. Haiedeţi să punem ceva în acest pahar care să-L reprezinte pe Dumnezeu. 

Puneţi sarea în pahar. Amestecaţi bine cu o lingură. În timp ce faceţi acest lucru, trebuie să spuneţi: 

Când Îi cerem lui Dumnezeu să intre în vieţile noastre, nu mai suntem legaţi de păcat. Dacă 

Dumnezeu este în viaţa noastră, El ne va da puterea să biruim ispita. Acum vă puteţi opri din 

amestecat şi lăsaţi ca apa să se liniştească, în timp ce spuneţi: Biblia ne învață așa: „Nu v-a ajuns 

nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu 

va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi 

din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13). Aceasta înseamnă că, dacă-L avem pe Dumnezeu de 

partea noastră,  păcatul nu ne mai biruie deoarece Dumnezeu ne dă putere să spunem: „Nu!’’  

Acum cereţi unui copil, care doreşte, să  vină  să pună din nou oul în pahar. Spuneţi astfel: Amintiţi-

vă că, acest pahar reprezintă un om care are pe Dumnezeu în viaţa lui. Copilul va pune oul în apă. 

De data aceasta oul nu se va mai scufundă. Spuneţi: Vedeţi? Oul nu se scufundă!  

 

CONCLUZIE: Noi nu trebuie să cedăm ispitei. Da, diavolul este mai puternic decât noi, dar mai 

puterenic decât el este Dumnezeu. El ne dă şi nouă putere dacă I-o cerem prin rugăciune. Dumnezeu 

ne va ajuta. El ne poate ajuta să nu ne scufundăm în păcat, dacă-L avem în viaţa noastră! El ne poate 

ajuta să ne opunem celui rău şi ispitelor lui.  

 

 

 

RUGĂCIUNE:   Aduceţi copiii în rugăciune ca să ceară puterea să asculte şi ei de Dumnezeu şi  

nu de diavolul. 

MATERIALE: 

 1 Pahar de 400 ml 

 1 Ou 

 Apă 

 Sare 50g 

 1 Lingură cu coadă 

lungă.  
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1.   Daţi fiecărui copil câte un bileţel cu un cuvânt. 
3.   Spuneţi copiilor că trebuie să-şi caute partenerii la semnalul dvs. 
4.   Când veţi spune „start!”, copiii îşi vor căuta partenerii, adică antonimul său. 
5.   Când aceştia se găsesc, trebuie să rămână împreună până când toate perechile au fost găsite. 
6.    După ce toţi copiii şi-au găsit partenerii, fiecare echipă va citi cuvintele lor cu voce tare. 
7.    Copiii se vor întoarce la locurile lor. 

Biblia ne spune: Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” Diavolul îţi va spune că este bine să te 
închini oricărui doreşti tu. Voi ce faceţi? Copiii răspund în cor.  

Biblia ne spune să nu ne facem statui cărora să ne închinăm. Diavolul doreşte însă ca oamenii să 
creadă că este bine  acest lucru.Voi ce faceţi? Copiii răspund în cor.  

 Biblia spune: „Să nu furi.” Oamenii păcătoşi iau lucruri care nu sunt ale lor. Voi ce faceţi? 
Copiii răspund în cor.  

Biblia spune: „Să nu minţi.” Diavolul vrea să te facă să crezi că este în ordine să minţi, mai ales 
dacă nu faci rău nimănui  sau dacă asta te ajută. Voi ce faceţi? Copiii răspund în cor.  

PARTEA 2:  Spuneţi:  

Lăsaţi pe copii să spună alte câteva lucruri pe care Dumnezeu ni le-a cerut şi pe care diavolul nu 

vrea să le facem, precum: Dacă Biblia ne spune să nu minţim, ce ne învaţă diavolul? SAU: Dacă 

Biblia ne spune să ne iubim unii pe alţii, ce vrea diavolul de la noi? 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă că diavolul doreşte să îi ademenească exact 

cu opusul a ceea ce le cere Dumnezeu. 

MATERIALE: 

 Bucăţele de hârtie 

de 10cm x 3cm 

 O cariocă neagră. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Scrieţi câte un cuvânt din antonimele de mai jos pe câte un bilet de hârtie. Exemplu, dacă aveţi 
zece copii folosiţi cinci perechi de cuvinte etc. 

 Amestecaţi bileţelele bine, astfel ca termenii opuşi să nu fie unul lângă altul: 
 
  Lumină / Întuneric  
  Sus / Jos 
  Stânga / Dreapta 
  Puternic / Slab 
  Înăuntru / Afară 
  Fierbinte / Rece 
  Ud / Uscat 
   

 

Repede / Încet 
Tare / Moale 
Bine / Rău 
Corect / Greşit 
Adevăr / Minciună  
Viaţă / Moarte 
Mare / Mic  
Scund / Înalt  
Etc. 

Lumină 

Întuneric 

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la 

clasă în limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că 

place mai mult copiilor sau este nevoie. 

 JOC RECAPITULATIV 
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OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect din hârtie care să le       

amintească mereu despre cine este şarpele şi mai ales despre ce caracter 

are el.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală A4 de hârtie cu mărul desenat. 

2. Copiii vor decupa mărul, imag. 1, şi îl vor colora cu verde.  

3. Copiii vor tăia cu foarfeca în formă de spirală, imag. 2. 

4. Rezultatul va fi un şarpe încolăcit, imag. 3. 

MATERIALE: 

  Coli A4 de hârtie, o 

jumătate de copil 

 Foarfeci 

 Creioane colorate 

verde,  roşu şi negru 

de copil 

 Lipici 
PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi un model ca să-l puteţi arăta copiilor şi ca să le puteţi explica pas 

cu pas ce au de făcut.   

 Pe jumătăţi A4 de hârtie desenaţi un măr ca în exemplul alăturat. Faceţi 

atâtea pagini câţi copii sunt. 

CONCLUZIE:   Diavolul vrea ca noi să trăim exact opusul vieţii dorite de Dumnezeu. Când 
oamenii aleg să-şi trăiască viaţa separaţi de Dumnezeu, El nu-i poate binecuvânta cu iubirea şi grija 
Lui. Când alegem să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, El ne va binecuvânta cu iubire şi ajutor. 
Psalmul 84:11, 12 spune: „Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi 
slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. Doamne al oştirilor, ferice de 
omul care se încrede în Tine!” Voi ce vreţi să faceţi: să ascultaţi de Dumnezeu sau de diavolul? 
Lăsaţi câţiva copii să răspundă.  

Decupați un 

mic triunghi 

pentru gură. 

Decupați aici ca  

să faceți capul. 

 LUCRU MANUAL 
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1. Numele meu este Rudi. Într-o zi la şcoală, mă jucam fotbal cu alţii în pauză. Eu aveam mingea, dar 
cineva din echipa adversă a intrat în mine şi m-a dărâmat jos. Atunci am pierdut mingea iar echipa 
cealaltă a marcat. Am fost foarte supărat. Ştiam că trebuie să mă liniştesc. Citisem regulile că nu trebuie 
să fac rău aproapelui meu, dar în acelaşi timp cineva parcă îmi şoptea în gând că trebuie să fac dreptate. 
Şi aşa am făcut. M-am dus şi l-am împins şi eu pe copilul care m-a dărâmat la pământ. De aici s-a iscat o 
bătaie urâtă, încât am fost pedepsit cu o notă scăzută la purtare. Asta a fost, dar acum vreau să intru în 
împărăţia luminii. 

 

 

2. Eu sunt Ioana  şi sunt o elevă foarte bună care ia mereu note mari la şcoală. Într-o zi la ora de 
matematică profesoara ne-a spus că trebuie să dăm un test. Nu învăţasem prea bine lecţia, aşa că nu 
ştiam de unde să încep. Dar mi-a venit o idee: prietenul la nevoie se cunoaşte, nu? Aşa că acest prieten 
bun a fost pentru mine chiar colegul meu de bancă. El m-a lăsat să copiez tot exerciţiul de la el. 
Problema este că doamna profesoară a văzut că lucrarea mea seamănă mult cu lucrarea lui. Şi ne-a 
pedepsit pe amândoi cu o notă foarte mică. Acum mi-e tare ruşine. 

 

 

3. Eu mă numesc Suzana şi nu-mi place deloc să-mi fac curat în cameră, să spăl vasele, să dau cu mătura 
prin casă sau să fac ceva ce-mi cere mama să fac. Chiar dacă nu-mi place deloc, o ascult mereu pe 
mama. Dar a fost o zi când îmi doream mult să merg şi eu cu prietenii afară la joacă. Ştiam că nu pot 
pleca până nu-mi strâng lucrurile prin cameră. Iar asta îmi lua prea mult timp şi riscam să pierd toată 
distracţia. Aşa că mi-a venit o idee, ceea ce am și făcut: am împins totul sub pat. Dintr-o dată, camera 
mea a devenit mai ordonată ca oricând şi în cel mai scurt timp. Dar... mama a descoperit şmecheria mea 
şi s-a supărat că nu am ascultat-o. Ştiam că regula regelui cere ca toţi copiii să asculte de părinţii lor. Dar 
mie mi s-a întâmplat asta doar o dată. 

 

 

4. Eu sunt doamna Ana şi locuiesc într-un apartament frumos, însă nu sunt mulţumită deloc. Sora mea este 
foarte bogată. Ea conduce o maşină nou nouţă, iar casa ei este cu mult mai mare decât a mea. Când am 
fost în vizită la ea și am văzut cât de multe lucruri are, am devenit invidioasă. De fapt am fost atât de 
invidioasă, că de atunci nu am mai vorbit cu ea. Ştiu că regula spune să nu invidiez pe ceilalţi, dar de ce 
ea să aibă şi eu nu? Ea e mai rea decât mine! 

 

 

5. Eu sunt domnul Mihai şi am fost director de companie. Eram plătit bine, nu zic. Dar se poate şi mai 
bine. La un departament alăturat, colegul meu avea un salariu mai mare, iar asta nu e corect. Eu 
munceam mai mult decât el, aşa că eu meritam un salariu mai mare. Ştiu că sună a lăcomie, dar eu am 
renunţat la toată familia mea din cauza acestui job. Banii sunt foarte importanţi pe pământ. Deci sunt 
îndreptăţit să vreau mai mult. Dar acum vreau să intru în ţara luminii.  

 

6.  Eu mă numesc Toni şi sunt în echipa de fotbal a şcolii. Sunt un jucător bun. Tuturor le place de mine. 
Sunt vedetă pe teren şi în şcoala mea. Sunt expert în a băga goluri în poartă. Şi-am o viteză... de invidiat. 
Toţi mă apreciază pentru ce fac eu pe teren pentru că fără mine jocul  n-ar avea viaţă. Ştiu că mă laud 
prea mult şi că nu sunt prea modest, poate de-aia nu mai am prieteni, dar ăsta este adevărul! Acum vreau 
să vin şi eu în împărăţia luminii. Dar vă avertizez că nu mă opresc decât pe terenul de fotbal. Iar acolo să 
nu-mi dea mie nimeni lecţii ce am de făcut! 
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