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L E C Ţ I A  Ș A S E

Referinţe
Daniel 6,1-16; Profeţi și

regi, pag. 539-543

Text de memorat
„Daniel de trei ori pe zi

îngenunchea, se ruga și Îl
lăuda pe Dumnezeul lui.”

(Daniel 6,10)

Obiective pentru copii
Să știe că adevărata
închinare înseamnă

a-L pune pe Dumnezeu
pe primul loc

în viaţa noastră.
Să simtă dorinţa de a-i

acorda lui Dumnezeu
primul loc în tot ceea ce

fac, în fiecare zi.
Să acţioneze, punând

deoparte un timp special
pentru Dumnezeu.

Mesaj
Eu mă închin

lui Dumnezeu și
când Îl pun pe primul loc

în viaţa mea.

Pe primul loc

Tematica lunii
Noi învăţăm de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Daniel este devotat faţă de Dumnezeu, atât în munca pe

care o face, cât și în închinare. De trei ori pe zi, el
îngenunchează în faţa geamului deschis spre Ierusalim și se
roagă lui Dumnezeu. Din cauză că sunt invidioși, unii dintre
colegii lui Daniel complotează împotriva lui și caută o cale de
a-l înlătura. Ei îl conving pe împăratul Darius să emită un decret
prin care să oblige pe toată lumea să se închine numai
împăratului. Dar Daniel Îl pune pe Dumnezeu pe primul loc și
continuă să îngenuncheze și să se roage de trei ori pe zi, așa
cum a făcut dintotdeauna.

Aceasta este o lecţie despre închinare.
Daniel L-a pus pe Dumnezeu pe primul loc și a continuat să

I se închine, indiferent de consecinţe. Într-un fel sau altul, și
noi ne confruntăm cu decizii similare în legătură cu închinarea.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să-L punem pe primul loc –
întotdeauna.

Pentru instructor
„Daniel făcea parte din familia regală (vezi Daniel 1,3), deci

din seminţia lui Iuda. Evident, la momentul când a fost luat
prizonier, nu era decât un adolescent, deoarece activitatea lui
în slujba străinilor... s-a întins pe o perioadă de timp de cel
puţin 67 de ani” (Dicţionarul biblic adventist, pag. 265). În
perioada în care a avut loc acest incident, Daniel era un om în
vârstă, având aproximativ 70 de ani.

Camera denumită ’odaia de sus’ era o mansardă de mici
dimensiuni... construită pe acoperișul plat al caselor orientale.
[...] Era un loc răcoros și izolat, fiind folosit, prin urmare, pentru
a jeli pe cineva sau pentru închinare și rugăciuni. [...] În
[literatura rabinică] există o prescripţie prin care evreii care
locuiesc departe de ţară trebuie să stea cu faţa spre Israel
atunci când se roagă, cei care locuiesc în Israel trebuie să se
întoarcă spre Ierusalim, iar cei din Ierusalim să stea cu faţa
spre templu. [...] Această poziţie în timpul rugăciunii este un
obicei antic în Orientul Apropiat.” (The Interpreter’s Bible, pag.
442, 443)

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 5.

�
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ÎNCHINARE

Program

Secţiunea din
lecţie

     Bun venit

Activităţi de
pregătire

Laudă și
rugăciune

Lecţia biblică

Aplicarea
lecţiei

Transmiterea
lecţiei

Minute

Pe parcurs

Max. 10

Max. 10

Max. 20

Max. 15

Max. 15

Activităţi

Întâmpinaţi-i pe copii
la ușă. Întrebaţi-i cum
se simt.

A. Joc de umbre

B. Întrecere

C. Alegeri

D. Formaţia
instrumentală

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri

Rugăciune

Experimentarea
povestirii
Textul de memorat

Studiul biblic

Panglici albastre
pentru Dumnezeu

Panglicile albastre
ale rugăciunii

Materiale necesare

Cearșaf deschis la culoare,
lanternă
2 mingi mici sau 2 ghemotoa-
ce de vată, panglică albastră
pe care să scrie: „Primul loc”
și o altă panglică pe care să
scrie „E bine că aţi încercat!”
O cutie mare de bomboane,
aproape goală; o cutie mică
de bomboane, plină; 2 feluri de
hârtie de împachetat cadouri;
o fundă
Vezi Lecţia 5, Activităţi de
pregătire B

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Coș pe care e scris:
„Dumnezeu este primul”
Carioci, hârtie

-

Marker, ceas de hârtie cu
limbi mobile
Hârtie, carioci

Hârtie creponată sau simplă,
albastră

Hârtie creponată sau simplă,
albastră; creioane; foarfeci

Ori
cân

d

1

2

3

4
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L E C Ţ I A  P E N T R U  I N S T R U C T O R

1

�

Bun venit

Întâmpinaţi-i pe copii la ușă. Întrebaţi-i cum li s-a părut săptămâna trecută
– ce i-a mulţumit sau i-a îngrijorat. Încurajaţi-i să-și împărtășească expe-
rienţele legate de ultima lecţie. Începeţi activitatea de pregătire pe care aţi
ales-o.

Activităţi de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine grupei dumneavoastră.

A. Joc de umbre

Din timp, agăţaţi cearșaful sau rugaţi două persoane înalte să-l ţină întins.
Rugaţi apoi trei copii să meargă după cearșaf și să îngenuncheze pentru
rugăciune. Aprindeţi lanterna în spatele lor și rugaţi restul grupei să
ghicească cine sunt. După ce au ghicit, daţi cearșaful la o parte și arătaţi
cine sunt.

Întrebări și răspunsuri
Când vă aflaţi după cearșaf, vă simţeaţi de parcă vă ascundeaţi de restul

grupei? (da, nu – din cauza luminii) Aţi încercat vreodată să vă ascundeţi
când vă rugaţi? Dacă da, de ce? (Cei din jur ar putea crede să suntem
ciudaţi; dacă sunt singurul care se roagă înainte de a mânca, atunci când
sunt cu alţii în oraș, nu vreau să atrag atenţia lor asupra mea.) Atunci când
vă veţi simţi rău rugându-vă în prezenţa altora, care nu se roagă, ce vă veţi
aduce aminte? (Lui Isus nu Îi e rușine cu noi, așa că nici nouă nu ar trebui să
ne fie rușine cu El.) În lecţia noastră de astăzi, vom învăţa despre cineva
care nu s-a ascuns atunci când s-a rugat, chiar dacă risca să-și piardă
viaţa pentru că se ruga lui Dumnezeu. El a demonstrat, în felul acesta, că
Dumnezeu era pe primul loc în viaţa lui. Iată care este mesajul nostru de
astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

B. Întrecere

Formaţi două echipe și organizaţi o întrecere, după cum urmează: Daţi-le
echipelor câte o minge, pe care să o ducă sub bărbie, SAU câte un ghemotoc
de vată, pe care să-l ducă pe o lingură. Câte un copil din fiecare grupă va
duce vata sau mingea până în partea opusă a sălii, apoi se va întoarce și o
va da următorului coechipier. Echipa care termină prima va fi câștigătoare.

Întrebări și răspunsuri
V-aţi descurcat foarte bine colaborând unii cu alţii. Echipa care a ieșit

pe primul loc a câștigat panglica cu „Primul loc”, iar echipa care a pierdut
primește panglica de încurajare: „E bine că aţi încercat!” Cum v-aţi simţit
când echipa voastră nu a ieșit pe primul loc? (supăraţi, nu am simţit nimic,
nu contează asta etc.) Cum credeţi că se simte Dumnezeu când nu e pus pe
primul loc în viaţa noastră? (trist, vrea să Se apropie de noi, pentru că ne
iubește) Cum putem să-I acordăm lui Dumnezeu primul loc în viaţa noastră?

Materiale necesare:

� Cearșaf deschis la
culoare

� Lanternă

Materiale necesare:

� 2 mingi mici sau
2 ghemotoace de
vată și 2 linguri

� Panglică albastră
pe care să scrie:
„Primul loc” și o
altă panglică pe
care să scrie „E
bine că aţi
încercat!”
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(Să ne rugăm des; să studiem din Cuvântul Său; să ne gândim la El des; să le
spunem altora despre El; să respectăm poruncile Sale; să ne închinăm Lui la
biserică etc.) Haideţi să învăţăm mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

C. Alegeri

Înveliţi cutia mare în cea mai frumoasă hârtie pe care o aveţi și lipiţi-i
funda. Cutia mai mică, înveliţi-o în hârtia mai puţin frumoasă. Întrebaţi grupa
ce cutie ar alege. Puneţi-i să ridice mâna. Cei mai mulţi copii vor alege,
probabil, cutia mare și frumoasă. După ce au ales, desfaceţi cutiile și
deschideţi-le, arătându-le copiilor că darul cel mai frumos a fost în cutia
mică, mai puţin interesantă.

Întrebări și răspunsuri
Aţi rămas surprinși când aţi văzut ce era în cutii? V-aţi fi dorit să alegeţi

cutia cealaltă? Uneori nu facem alegeri foarte bune, nu-i așa? Dar atunci
când alegem să Îl slujim pe Dumnezeu, nu putem greși niciodată. Dacă Îl
alegem pe Dumnezeu înseamnă că L-am pus pe primul loc. Haideţi să
învăţăm mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

D. Formaţia instrumentală

Aceste instrumente ne produc bucurie când cântăm la ele ca să ne
închinăm lui Dumnezeu. V-a plăcut să vă închinaţi lui Dumnezeu cântând la
aceste instrumente făcute de voi? Îi acordaţi lui Dumnezeu primul loc în
viaţa voastră? Haideţi să învăţăm mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

�

Materiale necesare:

� Cutie mare de
bomboane,
aproape goală

� Cutie mică de
bomboane, plină

� 2 feluri diferite de
hârtie de
împachetat

� O fundă

�

�

2
Lecţia biblică

Experimentarea povestirii

Când spuneţi: Copiii:
Daniel Să se ridice și să strige:

„Ura!”
Dregători Să ridice mâinile și să

strige: „Uuăă!”
Împărat Să se ridice și să

spună: „Da, Maiestate!”

Repetaţi de câteva ori înainte de a
începe să le povestiţi lecţia.

Citiţi sau povestiţi.
Când ne închinăm lui Dumnezeu, noi

spunem de fapt: „Doamne, Te iubesc!”
Acest lucru poate fi făcut în mai multe

feluri. Daniel știa cum să se închine lui
Dumnezeu. El dorea ca Dumnezeu să
fie pe primul loc în fiecare clipă a vieţii
lui.

Puteai să-ţi fixezi ceasul după
rugăciunile lui Daniel. Dimineaţa, la
prânz și seara, el deschidea fereastra
de la camera lui. Își îndrepta faţa spre
Ierusalim, apoi îngenunchea și se
ruga. Pentru el nu conta că îl vedea
cineva. Nu conta că mai avea multe
treburi de făcut. Daniel se ruga mereu
la ore fixe și, uneori, chiar și între ele.
Întotdeauna! Dumnezeu era cel mai
bun prieten al lui. Pentru Daniel, orele
petrecute cu Dumnezeu erau cele mai
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�

importante ore din zi. Oamenii care îl
iubeau pe Daniel știau că el are un
moment special pentru rugăciune.
Știau acest lucru și cei care nu-l
iubeau.

Când a urcat pe tronul Babilonului,
împăratul Darius a luat hotărârea de a
numi câţiva bărbaţi care să aibă grijă
de câte o parte a imperiului. Așadar, a
numit 120 de dregători. Peste acești
dregători, a numit trei căpetenii. Daniel
era una dintre căpetenii. După un timp,
împăratul Darius l-a însărcinat pe
Daniel să le supravegheze pe celelalte
două căpetenii, fiindcă el își făcea
treaba foarte bine. Din această cauză,
celelalte două căpetenii și dregătorii
au început să-l invidieze foarte mult pe
Daniel. Erau atât de invidioși, încât se
străduiau să găsească ceva, orice,
pentru care să-l învinovăţească pe
Daniel înaintea împăratului.

„Nu pot să cred!” se tângui unul
dintre dregători. „Omul acesta este lo-
ial, cinstit, credincios – nu putem să-i
găsim niciun defect. Nu pot să-l suport!”

„Uite-l, se roagă ca de obicei”,
mormăi altul.

„Ah, prietenii mei! Cred că am găsit
soluţia. Am o idee!” Acest din urmă
dregător le dezvălui în șoaptă complo-
tul la care se gândise și apoi s-au grăbit
cu toţii să discute cu împăratul Darius.

„O, mare și puternic împărat,” au
început ei, am făcut un plan ca să îţi
aducem cinste! Am vrea să dăm o le-
ge nouă. O lege în care să se spună
ca, timp de 30 de zile, nimeni să nu se
roage nimănui altcuiva decât
Maiestăţii Voastre.”

Împăratului i-a plăcut planul. O așa
de importantă faţă regală, precum
era el, merita să primească închinare.
S-a gândit o clipă și apoi i-a întrebat:

„Ce se va întâmpla cu cei care nu
ţin legea aceasta?”

„Hmmm!” s-au prefăcut ei că stau
pe gânduri, de parcă nu ar fi știut ce îi
pregătiseră lui Daniel. „Ce ziceţi dacă
îi aruncăm la lei?”

Împăratul a fost surprins, dar în cele
din urmă a fost de acord cu acest plan.

Așadar, a fost dată această lege. Și,
bineînţeles, Daniel știa despre ea. Mai
știa și motivul pentru care ceruseră
acei oameni să fie dată. Însă legile
făcute de oameni nu puteau să stingă
dragostea lui Daniel pentru Dumnezeu.
Nicio lege nu putea să-i schimbe obi-
ceiul de a se închina Lui.

Este acest lucru adevărat și în
cazul vostru? Închinarea adevărată la
Dumnezeu înseamnă să Îl puneţi pe
Dumnezeu pe primul loc în viaţa
voastră. Daniel era hotărât să se în-
chine lui Dumnezeu în continuare,
indiferent ce urma să se întâmple. Vă
veţi închina lui Dumnezeu, oferindu-I
astăzi locul întâi în toate? Veţi lua deci-
zia ca nimic să nu vă împiedice să vă
închinaţi lui Dumnezeu?

Întrebări și răspunsuri
De ce ne închinăm noi lui Dumne-

zeu? (Ca să îi spunem că pe El Îl iubim
mai mult decât orice.) Cum putem face
acest lucru? (vorbind cu El în rugăciu-
ne etc.) Ce veţi face când veţi fi ispitiţi
să luaţi o hotărâre care nu e bună?
(Ne vom ruga ca Dumnezeu să ne aju-
te să luăm decizia corectă, așa cum
dorește Dumnezeu, nu altfel.) Cum vă
simţiţi când Dumnezeu este primul în
viaţa voastră? (foarte fericiţi) Haideţi
să repetăm cu toţii mesajul nostru de
astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL
PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

Textul de memorat

Din timp, realizaţi un ceas de hârtie
cu limbi mobile. Scrieţi textul de me-
morat pe cadranul ceasului, cu litere
mari. Poziţionaţi limbile la diferite ore
din zi. De fiecare dată, întrebaţi-i pe
copii ce fac la acele ore. Spuneţi:
Daniel a ales trei momente din zi în
care să se roage la Dumnezeu. Noi ne
putem ruga în orice loc și în orice
moment. Dar e o idee bună să ne sta-
bilim de la bun început trei momente
precise în care să ne rugăm. Voi când

Materiale necesare:

� Ceas de hârtie

cu limbi mobile

� Marker
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vă rugaţi și vă închinaţi, de obicei, lui
Dumnezeu? Citiţi cu toţii, la unison,
textul biblic.

Formaţi apoi trei grupe și daţi-le
câte un fragment din text. Trimiteţi
fiecare grupă într-o zonă diferită din
sală. Daţi-le timp să memoreze verse-
tul, apoi fiecare să-și spună fragmen-
tul, în ordinea corectă, până când îl
știu cu toţii pe de rost.

Fragmente:
Grupa # 1: „Daniel de trei ori pe zi
Grupa # 2: îngenunchea, se ruga
Grupa # 3: și Îl lăuda pe Dumnezeul

lui.”
Toate grupele: (Daniel 6,10)

Studiul biblic

Din timp, scrieţi pe 16 bucăţele de
hârtie primele 16 versete din Daniel 6.

Împărţiţi-le copiilor și spuneţi-le să le
citească. La grupele mici, un copil
poate primi mai multe versete.

Întrebări și răspunsuri
Care dintre texte exprimă secretul

succesului și curajului lui Daniel?
(Daniel 6,10) Cum v-aţi simţi când
cineva v-ar spune că veţi fi omorâţi
dacă vă închinaţi lui Dumnezeu?
(ne-ar fi frică, ne-am simţi nesiguri etc.)
Gândiţi-vă! Cât timp petreceţi cu
Dumnezeu în fiecare zi? Este El, cu
adevărat, prioritatea vieţii voastre?
Rugaţi-i pe copii să răspundă în gând,
fiecare pentru el. Haideţi să repetăm
cu toţii mesajul nostru:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL
PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.�

Laudă și rugăciune
Părtășie

Relataţi în clasă bucuriile și întristările care v-au fost împărtășite la început (dacă situaţia
este adecvată). Rezervaţi timp pentru a discuta învăţăturile din lecţia trecută și recapitulaţi
textul de memorat de Sabatul trecut. Anunţaţi dacă au fost aniversări sau realizări speciale
ale elevilor. Uraţi-le un bun venit călduros, în mod deosebit musafirilor.

Misiune
Citiţi o povestire din Vești misionare pentru copii. Identificaţi personajul care L-a pus pe

Dumnezeu pe primul loc.

Daruri
Este Dumnezeu primul și în ceea ce privește banii? Faptul de a-I

aduce bani lui Dumnezeu este tot un act de închinare.

Rugăciune
Daţi-le copiilor o coală de hârtie pe care rugaţi-i să noteze sau

să deseneze un motiv de rugăciune. Spuneţi: Noi putem să ne
rugăm la Dumnezeu în orice moment și cu privire la orice lucru.
Dacă punem deoparte un timp special pentru Dumnezeu
(dimineaţa, la prânz sau seara), nu vom uita să-L punem pe primul loc în viaţa noastră. Voi
vă rugaţi de trei ori pe zi? Haideţi să ne rugăm acum pentru lucrurile pe care le-aţi scris
sau le-aţi desenat pe hârtie.

Ori
cân

d

Materiale necesare:

� Coș pe care e
scris: „Dumnezeu
este primul”

Materiale necesare:

� Hârtie și carioci
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Panglicile albastre ale
rugăciunii

Descrieţi în faţa copiilor o situaţie
în care Dumnezeu a răspuns vizibil la
cererea dvs. de grijă și ocrotire. Spu-
neţi-le apoi copiilor să realizeze o
altă panglică albastră – suficient de

mare încât să cuprindă un plan al
rugăciunilor pe săptămâna următoare.
Spuneţi: Realizaţi un plan al rugăciu-
nilor voastre de săptămâna viitoare,
precizând momentul și persoana pen-
tru care vreţi să vă rugaţi în fiecare zi.
Rugaţi-vă ca cei de pe lista voastră
să-L pună pe Dumnezeu pe primul
plan în viaţa lor. Dacă se poate,
încercaţi să faceţi un gest frumos
pentru persoana pentru care vă
rugaţi. Atunci când Îi aducem pe alţi
oameni la Isus este o altă modalitate
de a-L pune pe El pe primul loc.

Întrebări și răspunsuri
După fiecare întrebare, lăsaţi timp

pentru răspunsuri: V-aţi completat
planul de rugăciune? Când vreţi să vă
rugaţi pentru toate acele persoane?
Dacă ajungeţi să fiţi foarte ocupaţi și
vă daţi seama că nu o să aveţi timp să
vă rugaţi, ce veţi face? (Cumva ne vom
găsi timp, chiar dacă altceva trebuie
pus pe locul doi, deoarece Dumnezeu
e întotdeauna pe primul loc.) Dumne-
zeu vă va binecuvânta în timp ce vă
rugaţi pentru cineva, în săptămâna
care urmează. Repet, faptul că vă
rugaţi pentru alţii înseamnă că-L
puneţi pe Dumnezeu pe primul loc în
viaţa voastră. Haideţi să spunem din
nou mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL
PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

4

�

Panglici albastre pentru
Dumnezeu

Întrebaţi-i pe copii în ce aspect al
vieţii lor simt nevoia ca Dumnezeu să
fie pe primul loc. Ar fi util să le poves-
tiţi o experienţă proprie (de exemplu:
Aș vrea ca Dumnezeu să ocupe pri-

mul loc în domeniul vorbirii mele, astăzi.)
Folosind hârtie albastră (creponată
sau simplă), copiii să facă panglici pe
care să scrie: „[Numele lor] Îl pune pe
Dumnezeu pe primul loc în domeniul [pe
care îl vor ei].”

Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: În fiecare zi, avem de luat

decizii. Unele dintre ele sunt decizii

dificile. Dacă primul lucru pe care îl
vom face este să-L întrebăm pe
Dumnezeu care este voia Sa și să
căutăm în Biblie sfatul Său, El ne va
ajuta să facem alegeri bune. Își aduce
cineva aminte de o situaţie în care L-a
pus pe Dumnezeu pe primul loc când
a trebuit să ia o hotărâre? Ce s-a în-
tâmplat? Așteptaţi răspunsuri. Cum vă
simţiţi când Îi permiteţi lui Dumnezeu
să fie primul în viaţa voastră? (Nu ne
temem de nimic; suntem bucuroși; avem
pace în suflet etc.) Copiii să formeze
apoi perechi și să se roage pentru ceea
ce au scris pe panglici. După rugăciu-
ne, toţi să spună mesajul în cor:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND ÎL
PUN PE PRIMUL LOC ÎN VIAŢA MEA.

Transmiterea lecţiei

3

Aplicarea lecţiei

Materiale necesare:

� Hârtie creponată
sau simplă,
albastră

� Creioane
� Foarfeci

�

Încheiere
Cântaţi un cântec potrivit. Rugaţi-vă ca toţi cei din grupă să-L pună pe Dumnezeu pe

primul loc în viaţa lor și să stea de vorbă cu El cât se poate de des.

Materiale necesare:

� Hârtie creponată
sau simplă,
albastră

� Creioane
� Foarfeci
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Lecţia 6

Pe primul loc

Referinţe
Daniel 6,1-16; Profeţi și regi, pag. 539-543

Mesaj
Eu mă închin lui Dumnezeu și când Îl pun pe primul loc în viaţa mea.

Text de memorat
„Daniel de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și Îl lăuda pe Dumnezeul lui.” (Daniel 6,10)

M A T E R I A L E  P E N T R U  C O P I I

Ce alegeri ai făcut în această zi? Ai ales ce
haine să porţi? Ai ales ce să mănânci? Ai ales
cuvintele pe care le-ai adresat părinţilor sau
fraţilor/surorilor tale? Ce altceva ai mai ales? În
fiecare zi trebuie să facem alegeri de acest fel.
În fiecare zi, luăm decizia de a-L așeza sau nu pe
Dumnezeu pe primul loc.

Când ne închinăm lui Dumnezeu, noi spunem
de fapt: „Doamne, Te iubesc!” Acest lucru poate
fi făcut în mai multe feluri. Daniel știa cum să se
închine lui Dumnezeu. El dorea ca Dumnezeu să
fie pe primul loc în fiecare clipă a vieţii lui.

Puteai să-ţi fixezi ceasul după rugăciunile lui
Daniel. Dimineaţa, la prânz și seara, el deschidea
fereastra de la camera lui. Își îndrepta faţa spre
Ierusalim, apoi îngenunchea și se ruga. Pentru el
nu conta că îl vedea cineva. Nu conta că mai
avea multe treburi de făcut. Daniel se ruga me-
reu la ore fixe și, uneori, chiar și între ele. Întot-
deauna! Dumnezeu era cel mai bun prieten al
lui. Pentru Daniel, orele petrecute cu Dumnezeu
erau cele mai importante ore din zi. Oamenii care
îl iubeau pe Daniel știau că el are un moment
special pentru rugăciune. Știau acest lucru și
cei care nu-l iubeau.

Când a urcat pe tronul Babilonului, împăratul
Darius a luat hotărârea de a numi câţiva bărbaţi
care să aibă fiecare grijă de câte o parte a impe-
riului. Așadar, a numit 120 de dregători. Peste
acești dregători, a numit trei căpetenii. Daniel
era una dintre căpetenii. După un timp, împăratul
Darius l-a însărcinat pe Daniel să le supraveghe-
ze pe celelalte două căpetenii, fiindcă el își
făcea treaba foarte bine. Din această cauză,

celelalte două căpetenii și dregătorii au început
să-l invidieze foarte mult. Erau atât de invidioși,
încât se străduiau să găsească ceva, orice,
pentru care să-l învinovăţească pe Daniel
înaintea împăratului.

„Nu pot să cred!” se tângui unul dintre dre-
gători. „Omul acesta este loial, cinstit, credincios
– nu putem să-i găsim niciun defect. Nu pot să-l
suport!”

„Uite-l, se roagă ca de obicei”, mormăi altul.
„Ah, prietenii mei! Cred că am găsit soluţia.

Am o idee!”
Acest din urmă dregător le dezvălui în șoaptă

complotul la care se gândise și apoi s-au grăbit
cu toţii să discute cu împăratul Darius.

„O, mare și puternic împărat,” au început ei,
„am făcut un plan ca să îţi aducem cinste! Am
vrea să dăm o lege nouă. O lege în care să se
spună ca, timp de 30 de zile, nimeni să nu se
roage nimănui altcuiva decât Maiestăţii Voastre.

Împăratului i-a plăcut planul. O așa de impor-
tantă faţă regală, precum era el, merita să pri-
mească închinare. S-a gândit o clipă și apoi i-a
întrebat:

„Ce se va întâmpla cu cei care nu ţin legea
aceasta?”

„Hmmm!“ s-au prefăcut ei că stau pe gân-
duri, de parcă nu ar fi știut ce îi pregătiseră lui
Daniel. „Ce ziceţi dacă îi aruncăm la lei?”

Împăratul a fost surprins, dar, în cele din urmă
a fost de acord cu acest plan.

Așadar, a fost dată această lege. Și, bineîn-
ţeles, Daniel știa despre ea. Mai știa și motivul
pentru care ceruseră acei oameni să fie dată
această lege. Însă legile făcute de oameni nu
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Sabat
Fă o plimbare în natură împreună cu familia.

Opriţi-vă și citiţi povestirea de săptămâna aceasta.
Citiţi împreună Daniel 6,10. Descoperă mesajul

din propoziţia de mai jos, punând literele în ordine:
LE A-L UPS EP UMEDNUEZ EP IRPULM OLC!
În natură, există o insectă care pare că se

roagă. Cum se numește ea? Citește despre
călugăriţe în cărţi despre natură sau într-o
enciclopedie. Povestește-le membrilor familiei
ce ai aflat.

Duminică
La altar, citiţi cu toţii Daniel 6,1-10 și discutaţi.

Arată-le membrilor familiei orarul de rugăciune
pe care l-ai făcut la Școala de Sabat. (Dacă nu ai
fost la Școala de Sabat, realizează un orar în
care să scrii ziua, ora și persoana pentru care
vrei să te rogi săptămâna aceasta.) Lipește
orarul pe ușa dormitorului tău.

Scrie numerele de la 1 la 12 pe o farfurie de
carton sau de plastic, astfel încât să obţii un
ceas. Realizează și braţele care indică ora și
minutele și atașează-le de farfurie. Fixează pe
ceas o oră la care îţi propui să te rogi în fiecare
zi din săptămâna următoare. (Sau desenează
braţele ceasornicului la ora stabilită.) Copiază
pe ceas textul de memorat.

Luni
La altar, citiţi și discutaţi Daniel 6,11-16.

Roagă-i pe membrii familiei să îţi povestească o
situaţie în care au avut o problemă și Dumnezeu
le-a răspuns la rugăciune.

Învaţă-i pe membrii familiei textul de memorat.
Cântaţi și apoi rugaţi-vă împreună.

Marţi
La altar, caută în Biblie răspunsul la

întrebările de mai jos:
1. Când a zis Pavel că ar trebui să ne rugăm?

(1 Tesaloniceni 5,17) Ce înseamnă acest lucru?
Întreabă-i pe membrii familiei.

2. Când se ruga David? (Psalmii 55,17)

Ac tiv i tăţi
3. Când Se ruga Isus? (Luca 6,12)
4. Când se ruga Daniel? Repetă textul de

memorat.
5. Când te rogi tu?

Miercuri
La altar, roagă-i pe toţi cei prezenţi să dese-

neze un autoportret în următoarele ipostaze: la
masă, pe drumul spre școală sau spre serviciu,
la rugăciune, la lucru în casă, în momentele de
relaxare.

Decupaţi-vă desenele și aranjaţi-le în ordinea
în care se desfășoară fiecare activitate în timpul
unei zile. Îl puneţi pe Dumnezeu pe primul loc?

Citiţi împreună Matei 6,33. Cântaţi imnul
„Căutaţi mai întâi Împărăţia cerului”.

Repetaţi cu toţii textul de memorat. Arată-le
celorlalţi orarul tău de rugăciune, apoi rugaţi-vă
împreună.

 Joi
Roagă-i pe membrii familiei să repete împre-

ună cu tine textul de memorat. Desenează o
fereastră (de aproximativ 15 cm înălţime și 8 cm
lăţime). Decupeaz-o în așa fel încât să se poată
deschide. Pe o altă foaie de hârtie, desenează-l
pe Daniel la rugăciune. Așază-l în spatele
ferestrei deschise. Despre ce se ruga Daniel
când îngenunchea la fereastră? Citește Daniel
9,1.

Cântaţi o cântare, apoi rugaţi-vă pentru
persoanele notate în orarul de rugăciune.

Vineri
La deschiderea Sabatului, interpretaţi pe

roluri povestirea biblică de săptămâna aceasta.
Citiţi împreună 1 Samuel 2,2. Apoi, ajută-i pe

membrii familiei să scrie o rugăciune de laudă la
adresa lui Dumnezeu. Spuneţi-I cu toţii lui
Dumnezeu că El este pe primul loc în viaţa
voastră. Rugaţi-vă pentru persoanele din orarul
de rugăciune.

Repetaţi textul de memorat și cântaţi
împreună un cântec.

puteau să stingă dragostea lui Daniel pentru
Dumnezeu. Nicio lege nu putea să-i schimbe
obiceiul de a se închina Lui.

Este acest lucru adevărat și în cazul tău?
Închinarea adevărată la Dumnezeu înseamnă să
Îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa ta.

Daniel era hotărât să se închine lui Dumnezeu în
continuare, indiferent ce urma să se întâmple.
Te vei închina lui Dumnezeu, oferindu-I astăzi
locul întâi în toate? Vei lua decizia ca nimic să nu
te împiedice să te închini Lui?
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Pentru Lecţia 7 – Lecţia biblică, pag. 72


