
                 Trăieşte-ţi viaţa în lumina Lui          

 

Verset pivot 

Ioan 8:12  “Isus le -a vorbit din nou, şi a zis: ,,Eu sînt Lumina lumii; cine Mă 

urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.” 

 

Materiale: Două coli albe sau o tablă, două carioci, o eşarfă; 

 Lectie: 

Cheamă în faţă doi copii voluntari. Spune-le că vor avea de făcut un 

desen, dar nu pot ştii de înainte ce vor desena. Ei vor trebui să realizeze 

desenul pas cu pas după instrucţiunile date de tine. 

Dă-le planşele şi cariocile, pregăteşte-i ptr “start”, dar chiar  înainte să dai 

startul spune: ,,Stop! Am uitat ceva!” Ia eşarfa şi leagă-l  la ochi pe unul 

dintre ei. Acum poţi da startul. 

      Spune-le să deseneze următoarele: 

 Un cerc cât o monedă puţin mai sus de mijlocul foii; 

 Un pătrat putin mai mic, deasupra cercului –lipit de el; 

 Un cerc mai măricel sub primul-lipit de el; 

 Două …crengi care ies din cerc, una în stânga, una în dreapta; 

 Un cerc mai mare sub al doilea cerc- lipit de el; 

 Patru buline în cercul mic – în poziţia unor ochi, un nas şi o gură; 

 Câte două buline în celelalte două cercuri; 

 Ce a ieşit? 

  Desenul celui ce a văzut ar trebui să reprezinte un om de zăpadă, iar 

desenul celuilalt va fi unul haotic. 

  Concluzie: 

,,Vedeţi copii, asemeni copilului legat la ochi, noi trăim într-o lume a 

întunericului. Dacă ne trăim viaţa în întuneric, nu vom realiza nimic. 

Probabil că am ajunge la sfârşitul ei fără să realizăm nimic. 

  Dar Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit pe Pământ ca să fie Lumina lumii; 

adică şi lumina mea şi a ta. Dacă Îl chemi în viaţa ta,  Îl rogi să fie El lumina 

ta şi rămâi în ascultare faţă de Cuvântul Său, viaţa ta va avea sens. Va fi o 

viaţă care are  ,, formă”, scop şi valoare.  

   Va fi o viaţă care merită trăită!” 


