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Ziua 4

De ce este cerul albastru? Cum se formează 
curcubeul? De ce este periculos să mă uit 
la soare? Care este cea mai mare viteză 
cunoscută? Toate aceste lucruri, au în comun 
lumina!

Sunt atât de multe lucruri interesante despre 
lumină! Culoarea, viteza, optica, lumina soarelui, 
lumina ultra-violetă şi lumina în infraroşu, 
sunt doar câteva dintre noţiunile cu privire la 

lumină!Fără lumină, apă şi căldură, viaţa pe pământ nu ar fi posibilă!

 Domnul Isus S-a numit pe Sine: Lumina lumii. Nu, nu e vorba de lumina soarelui, sau a 
vreunui bec, ci despre o altfel de lumină, o lumină care luminează întunericul păcatului, iar în 
Domnul Isus, nu există nici o umbră de păcat. Biblia numeşte păcatul un întuneric, fiindcă 
atunci când trăieşti în păcat, nu vezi adevărul, şi rătăceşti departe de Dumnezeu. 

Când Îl primeşti pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor în viaţa ta, El vine şi locuieşte în 
tine! Iar unde El este prezent, păcatul nu mai poate sta, fiindcă El, Lumina Lumii, alungă 
întunericul păcatului!

Cine Îl urmează pe Domnul Isus, nu mai umblă în întuneric, ci vine de la întuneric, la lumină, 
iar Dumnezeu îi promite, că va trăi. Va trăi în lumină, şi aici pe pământ, dar va trăi şi veşnic, 
în lumina care este în cer, alături de Domnul Isus. 

Dar tu? Ai în inima ta Lumina lumii? Trăieşti tu o viaţă în lumina Sa?

ESTE TIMPUL SĂ REPETĂM … CU FOLOS!

Joacă acest joc, împreună cu un membru din familia ta! 

Spune versetul, cu spatele la cealaltă persoană. Opreşte-te la un moment ales de tine, iar 
în acel moment, persoana cealaltă trebuie să “îngheţe” în poziţia în care a prins-o momentul 
în care te-ai oprit tu!


