
Nu tăia din caracter 
Adriana Ardeu 

 

(lecţie ptr adolescenţi) 

 

Adevar central : Compromisurile ,,mici” rezultă în eşecuri mari în viaţă ! 

 
Versete pivot: Proverbe 6:27 ,,Poate cineva să ia foc în sân fară să i se aprindă hainele?” 

Proverbe 21:21 ,,Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţa, neprihănire şi             

slavă.” 

Proverbe 22:1 ,, Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai 

mult decât argintul.” 

Proverbe 28:6 ,, Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decăt bogatul care   

umblă pe căi sucite.” 

 

Materiale:  planşa cu cele două feţe, două copii mărite a planşei cu litere, foarfecă, marker, blue-tac sau tabla 

cu buzunăraşe. 

 

Instructiuni: copiati planşa alӑturatӑ pe douӑ coli cartonate, decupaţi literele şi scrieţi pe spatele fiecareia      

 cȃte o virtute sau roadă a Duhului Sfânt( ex. Dragoste, înţelepciune, bunătate, blândeţe, credincioşie etc.) Pe 

spatele primei litere ,,A” scrieţi cuvântul ,,ADEVÃR, iar în spatele literei ,,C” scrieţi ,,CINSTE”.    Puneţi 

cartonaşele pe două rânduri pe tablă -în timpul povestirii; pe fiecare rând să aveţi format cuvântul ,,caracter” 

pe partea din dos a cartonaşelor, iar pe partea vizibilă să aveţi scrise virtuţile. Copiii nu trebuie să vadă de la 

început ce scrie pe dos. Fiecare grup de cartonaşe reprezintă un copil din povestire, şi li se vor pune alături 

feţele zâmbitoare .Spre finalul lecţiei, faţa zâmbitoare care îl reprezintă pe Nelu va  fi întoarsă cu marginea de 

sus în jos astfel încât  să  pară tristă. 

 

Lectie: 

  ,, Există printre voi doi copii care sunt colegi şi la şcoala, nu doar aici la grupă? 

E  minunat să ai colegi cu care să petreci timp atât la şcoală cât şi aici!  Ei au atâtea lucruri în comun... îşi pot 

povesti experientele pe care le-au avut într-unul dintre aceste locuri fără să se teamă că vreunul dintre ei nu ar 

putea înţelege! Ce minunat e să ai mai multe lucruri în comun cu prietenul tău şi să vă cunoaşteţi mai bine 

decât alţii! 

         Dar Răzvan şi Nelu, doi prieteni foarte buni aveau chiar şi mai multe lucruri în comun decât aveţi voi: ei 

erau colegi de clasă, colegi la Şcoala Duminicală dar mai erau şi vecini şi chiar verişori; şi de parcă nu era de 

ajuns, amândoi îşi serbau ziua de naştere la începutul lunii Septembrie. Da, multe lucruri îi legau pe aceşti doi 

băieţi! 

      Petrecând atât de mult timp împreună, nu e de mirare că cei doi se asemănau atât de mult încât s-ar fi 

crezut că au fost crescuţi de aceeaşi părinţi şi au primit aceeaşi educaţie. O educaţie bună! Ĩn timp ce creşteau, 

se contura tot mai clar în ei un caracter plăcut şi admirabil. Un lucru era clar în ochii tuturor: aceşti doi tineri 

vor deveni oameni de încredere, vor fi apreciaţi şi vor face lucruri mari în viaţӑ.   

 Timpul a trecut, cei doi au terminat şcoala şi s-au angajat la o firmă ca agenţi de vânzări. Ca de obicei , 

cinstea ,harnicia, înţelepciunea  şi credincioşia lor faţă de adevăr le-au  adus apreciere şi încrederea şefului. 

Ĩntr-adevăr, simţea că aceşţia erau doi angajaţi pe care se putea baza. 

    După o perioadă de timp însă, Nelu s-a intrebat:,, Ce rost are să trudesc  de dimineaţa până târziu ? Ce 

câştig? Doar salar bun  primesc oricum , iar şeful are atâta încredere în mine încât rareori mă verifică !” 



     Şi Nelu a început să întârzie la lucru şi să nu mai facă nimic în plus faţa de munca minimă care i se cerea. 

Ĩn timp ce Răzvan mai rămânea după program ptr a se ocupa de unii clienţi importanţi, Nelu pleca. Pauzele de 

masă se lungeau şi uneori lipsea şi ore întregi sub pretextul că vizitează  clienţi interesaţi de produsele firmei, 

deşi nu era aşa. Ba chiar punea cheltuielile de deplasare ( făcute în scop personal) în contul firmei. Datorită 

faptului că lipsea ades, clienţii săi obişnuiţi nu îl mai găseau când aveau nevoie de el şi apelau la Răzvan sau 

alţi colegi. Astfel, în timp ce vanzările celorlalţi creşteau, ale lui scădeau. Prin urmare, Nelu a început să 

vândă produsele la preturi ,,umflate” faţă de cât valorau ele în realitate  pentru a îşi menţine caştigul,dar asta 

nu a dus decât la reducerea în continuare a clienţilor. 

Ce trist! Nelu a renunţat la una din virtuţile ptr care era cunoscut: Nelu nu mai spunea adevărul 

ci minţea!( luati jos cartonaşul pe care scrie ADEVÃR) 

 

Când şeful firmei a observat scăderea câştigurilor aduse de Nelu, şi când unele nemultumiri din 

partea clienţilor i-au fost aduse la cunoştinţă, a hotărât să-şi verifice angajatul, dar a trebuit să meargă de  trei 

ori la sediul firmei ptr a-l găsi. Chestionat în legatură cu  cheltuielile făcute în contul firmei şi câştigurile mici 

din ultimul timp, Nelu nu numai că a încercat să mintă, ci în încercarea de a se salva, a dat vina pe clienţi, că 

sunt dificili şi pe colegii săi că îi fură clienţii. Văzând că aceştia au dovezi că lucrurile nu stăteau aşa, Nelu a 

încercat o ultimă variantă. A spus că Răzvan avea nevoie de bani mai mult decât el aşa că a hotărât să-l ajute 

trimiţând  în ascuns o mare parte din clientii săi la acesta, sperând că în bunătatea sa, şeful  îi va dărui lui 

Răzvan bonusuri ptr nr. mare de clienti aduşi. Da, Nelu nu numai că minţea dar a renunţat de bunăvoie şi la 

una dintre cele mai frumoase virtuţi : Cinstea. 

 

   Ĩn faţa unei asemenea afirmaţii, Răzvan a rămas înnmărmurit, dar ptr că  era nu-i vroia răul verişorului 

său, a tăcut. Seful însă şţia mai bine de atât. A înţeles că lucrurile nu stau aşa, a verificat toată activitatea din 

ultimul timp al lui Nelu şi  a hotărât  că un angajat care nu mai  lucrează în cinste şi adevăr este un angajat 

fără valoare –nul, nefolositor; eventual aducător de probleme. 

  Urmarea? Concedierea! 

 

Concluzia: 

A greşit Nelu într-atât de mult? Doar avea o educaţie bună şi un caracter de apreciat ! Cum ar 

putea doar două compromisuri să  schimbe aceasta şi să îl ducă într-un punct atât de diferit faţa de prietenul 

său Răzvan ? 

Ia priviţi! ( întoarce cartonasele  invers; la cartonaşele lui Răzvan va apărea cuvântul 

,,CARACTER” , iar cartonaşele rămase la Nelu vor forma cuvântul ,,CRATER”) 

Ĩn timp ce Răzvan şi-a păstrat şi chiar şi-a întărit caracterul şi acest lucru l-a ajutat să realizeze 

multe lucruri in viiitor, lui Nelu, nici chiar virtuţiile pe care credea ca şi le-a păstrat nu îi mai sunt de folos; 

din contră: împreună  ,ele arată ceea ce a ajuns şi ceea ce îi va caracteriza  restul vieţii, dacă Nelu nu alege să 

se schimbe. Cuvântul crater înseamnă groapă adâncă, gol, ceva care în urma unei erupţii a dat afară tot  

ce ar fi avut de valoare cândva! 

(Ĩntoarce şi faţa zâmbitoare ce îl reprezintă pe Nelu, transformând-o într-o faţă tristă.) 

 

Aplicaţie/ Chemare : 

 Te regăseşti oare şi tu în situatia lui Nelu? Ĩţi permiţi şi tu să  faci ,,mici” compromisuri ici-colo 

nerealizând că tai din propriul caracter? Opreşte-te acum şi roagă-L pe Domnul Isus să te ierte şi să te 

schimbe. Hotărăşte să nu ajungi gol, fără conţinut sau valoare şi roagă-l pe Isus să construiască în tine un 

caracter asemeni Lui. Amin! 

  



 

 

 

 



 


