
                                                                                                         

Raze de Soare 
(lecţie obiect) 

 
 

 

Adevăr central: Isus ne-a chemat să fim lumini ptr cei din jur, asemeni Lui ! 

 

Versete pivot: ,,Voi sunteti lumina lumii.” Matei 5:14 

,,Isus le-a zis: Eu sunt Lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine,nu va umbla 

în întunerec ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12 

,,Dar ptr voi care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii…” 

Maleahi4:2 

 

Materiale: Coli A3 şi A4 , galbene şi portocalii, foarfece, lipici pastă, carioci 

sau markere, abţibilde cu ,,Smileys” sau diferite flori, animale sau obiecte 

(opţional). 

 

Instrucţiuni :  

-dintr-o coală A3 decupaţi cercul unui soare, iar din colile format A4 decupaţi 

raze – de forma unui triunghi ascuţit sau puţin ondulate (să fie lungi cât foaia); 

scrieti ,,Isus” pe cercul soarelui, iar pe raze scrieţi numele copiilor din grupă.  

 

 

Lecţie/ discuţie: 

 Ĩntrebare introductivă:,,Vi s-a întâmplat vreodată ca după o vreme 

îndelungata de ploi şi nori, să priviţi entuziasmati la soarele 

proaspăt apărut de după nori şi să aveţi impresia că e mai frumos ca 

niciodată?” 

 Discutaţi cu copiii despre minunăţia Soarelui,importanţa lui  şi 

modul minunat în care razele sale strabat universul transportând 

lumina şi caldura acestuia până la cea mai mică floare de pe pământ 

şi chiar până pe fundul mărilor. (Afişaţi doar cercul soarelui, numele 

,,Isus” fiind ascuns pe dos). 

 Ĩntrebaţi dacă ştie cineva Cine este numit ,,Soarele neprihănirii „ în 

Scriptură. Ĩntoarceţi cercul Soarelui ptr ca toti să vadă Numele 

,,Isus”, şi discutaţi despre motivele ptr care Isus ar putea fi comparat 

cu Soarele. 



 Ĩntrebaţi: ,,Dacă razele Soarelui sunt cele care aduc lumina şi căldura 

acestuia pe Pământ, cine aduce lumina şi dragostea Domnului Isus ? 

 Faceţi o chemare ptr copiii nemântuiţi, apoi explicaţi tuturor: ,, Dacă 

voi L-ati chemat pe Domnul Isus în inimile voastre şi L-aţi rugat să 

va conducă El viaţa, este ca şi cum aţi chemat Soarele; El a intrat, 

te-a umplut de dragostea şi lumina Sa, iar concluzia logica este că 

acum...tu trebuie să străluceşti !!!!” 

 Provocaţi copiii să fie şi ei asemeni razelor de Soare, reflectându-L 

pe Isus în jurul lor. Daţi exemple practice şi cereţi-le şi lor să dea 

exemple concrete despre cum ar putea ,,străluci” sau lumina pe 

cineva cu lumina lui Isus. 

 Oferiţi copiiilor coli A4 galbene şi portocalii, foarfece, abţibilde şi 

lipici, şi spuneţi-le să confecţioneze un soare asemănător, dar în 

centru să scrie numele lor, iar pe raze – numele persoanelor ptr care 

ar trebui să fie lumină. Opţional, pot lipi câte un abţibild sugestiv în 

dreptul fiecărui nume. 

 

 

 

Sugestii / idei alternative:  

 

1. Puteţi folosi acest lucru manual şi pe post de fişa de prezentă :câte o 

planşă cu cercul soarelui şi numele copilului scris, iar razele vor fi 

puse una câte una în funcţie de prezenţa la grupă. 

2. Pe razele ,,Soarelui Isus” pot fi scrise cuvinte care să-L descrie pe  El 

( ex. Roada Duhului sau adjectivele dragostei din Corinteni 13). 

3. Pe soarele miniatură al fiecărui copil, aceştia pot scrie doar  cuvinte 

care îi descriu pe ei; pot fi ajutaţi şi de ceilalţi copiii, dacă nu ştiu cum 

să se caracterizeze. 

4. Ca şi activitate interesantă (sau sub formă de joc), puteţi scrie pe o 

parte a razelor soarelui mare – numele copiilor, iar apoi întoarceţi-le şi 

fără să mai vedeţi numele, cereţi copiilor să vă dicteze unele calităţi, 

pe care le veţi scrie pe cealaltă parte a razelor. E interesant de observat 

reacţia fiecărui copil în momentul când I se va citi numele şi calitatea 

atribuită lui. Provocaţi-i să împlinească / aplice în viaţa lor acea 

calitate. (Atenţie la contextul şi modul în care aplicaţi acest joc ; asiguraţi-vă că 

nu îl vor percepe ca pe un joc de noroc  ) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


