Ziua 3: Eu pe primul loc vs cei din jurul meu
Pregătire
În lumina reflectoarelor: trageți toate draperiile din casă și stingeți lumina. Jocul
acesta ar trebui jucat seara. Alegeți un membru al familiei care să stea într-un loc
și să numere până la 20. Dați-le o lanternă sau ceva care să lumineze. Restul
familiei se ascunde prin casă în cele 20 de secunde. După ce gată de numărat,
„căutătorul” , aprinde lanterna și îi caută ce ceilalți membri ai familiei.

Discutați
În unele locuri din lume, lumea s-a grăbit și a cumpărat multă hârtie igienică. Atât
de multă încât s-a terminat tot ce era la magazin. Ce s-a întâmplat cu cei care nu
au apucat să cumpere? Ce au făcut ceilalți nu este un lucru bine gândit. Noi
avem de făcut o alegere. Ne îngrijim de noi prima oară, sau ne pasă și de cei din
jurul nostru? Haideți să alegem să ne pese și de cei din jur, cum și lui Dumnezeu îi
pasă de noi.

Discutați împreună
Ați văzut oameni care se îngrijesc și de alții în aceste vremuri? (Poate aveți exemple
în familie, între prieteni sau ați văzut ceva la știri/pe internet)

Explorați:
Ce are Dumnezeu de spus despre aceasta?
Citiți împreună cu familia Matei 5:13-16. Dacă vreți, puteți citi pe întuneric,
folosind doar lanterne pentru a lumina

Gândiți:
● Ce face sarea atunci când o punem în mâncare?
● Ce face lumina atunci când aprinzi o lumânare?
Cineva din familie să citească cu voce tare:
Sarea dă un gust mai bun mâncării. Lumina ne ajută să vedem. Sarea și lumina fac
lucrurile mai bune. Și noi putem să facem ca altora să le fie mai bine. Putem arăta
dragostea lui Dumnezeu celor din jur. Isus ne amintește că noi, ca și prieteni ai Lui,

trebuie să avem grijă și de cei din jur, nu numai de noi. În versetul 16, El spune că
atunci când facem asta, alții vor vedea binele pe care îl facem și vor da Glorie lui
Dumnezeu.

Acționați:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:
Alegeți cinci vecini. Scrieți-le un bilet de încurajare și spuneți-le că vă rugați
pentru ei. Lăsați aceste bilete în cutia lor poștală sau pe pragul ușii. (Alternativă:
trimiteți-le un e-mail sau un mesaj)
Dacă puteți, faceți o plimbare în cartier. Opriți-vă în fața a cinci locuințe, iar un
membru din familie să facă o rugăciune pentru cei ce trăiesc acolo. Puteți folosi
rugăciunea din Numeri 6.
Faceți o înregistrare în care spuneți rugăciunea din Numeri 6 împreună cu familia
și adaptați-o pentru cartierul, comunitatea sau țara voastră. Postați înregistrarea
pe Facebook și încurajați și pe alți să vi se alăture în rugăciune.
● Învățați pe copii cântecelul „Vreau mica mea lumină”.

Rugăciune:
Rugați-vă la final cu cuvintele din Numeri 6:24-26.
‘Domnul să te binecuvânteze
şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze faţa Sa peste tine
şi să se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine
şi să-ţi dea pacea!’

