
C e 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 aşeza 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
ştia 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 şi seara,
el deschidea fereastra de la
camera lui. Îşi îndrepta faţa
spre Ierusalim, apoi
îngenunchea şi 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 şi, uneori,
chiar şi între ele. Întotdeau-
na! 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 ştiau că el are un
moment special pentru

rugăciune. Ştiau acest lucru şi 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. Aşadar, a numit 120 de dregători. Peste
aceşti dregători, a numit trei căpetenii. Daniel
era una dintre căpetenii. După un timp, îm  pă -
ratul Darius l-a însărcinat pe Daniel să le
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supravegheze pe celelalte două căpetenii, fiind -
că el îşi făcea treaba foarte bine. Din această
cauză, celelalte două căpetenii şi dregătorii au
început să-l invidieze foarte mult. Erau atât de
invidioşi, 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 pu tem 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!”
Acest din urmă dregător le dezvălui în

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

„O, mare şi 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 altcuiva decât Maiestăţii Voastre.”

Împăratului i-a plăcut planul. O aşa de im por -
 tantă faţă regală, precum era el, merita să pri meas -
că închinare. S-a gândit o clipă, apoi i-a întrebat:

„Ce se va întâmpla cu cei care nu ţin legea?”
„Hmmm, s-au prefăcut ei că stau pe gânduri,

de parcă nu ar fi ştiut ce îi pregătiseră lui
Daniel. Ce ziceţi dacă îi aruncăm la lei?”

Îm păratul a fost surprins, dar, în cele din ur -
mă, a fost de acord cu acest plan.

Aşadar, a fost dată această lege. Şi, bine în -
ţeles, Daniel ştia despre ea. Mai

ştia şi motivul pentru care ceru seră
acei oameni să fie dată această lege.
Însă legile făcute de oameni nu
puteau să stingă dragostea lui Daniel
pentru Dumnezeu. Nicio le ge nu
putea să-i schimbe obiceiul de a se
închina Lui.

Este acest lucru adevărat şi în
cazul tău? Închinarea adevărată la

Dum ne zeu 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 închi-
na lui Dum nezeu, oferindu-I astăzi
locul întâi în toate? Vei lua decizia
ca nimic să nu te împiedice să te
închini Lui?

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

Text de memorat

„De trei ori pe zi

îngenunchea, se

ruga şi lăuda pe

Dumnezeul lui.”

(Daniel 6:10)
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• Fă o plimbare în natură împreună cu familia.
Opriţi-vă şi citiţi povestirea de săptămâna aceasta.
• Citiţi împreună Daniel 6:10. Descoperă me sajul
din propoziţia de mai jos, punând literele în ordi -
ne: LE A-L UPS EP UMEDNUEZ EP IRPULM OLC!
• În natură, există o insectă care pare că se roa -
gă. Cum se numeşte ea? Citeşte despre
călugăriţe în cărţi despre natură sau într-o
enciclopedie. Povesteşte-le membrilor familiei
ce ai aflat.

• La altar, citiţi cu toţii Daniel 6:1-10 şi discutaţi.
Arată-le membrilor familiei orarul de rugăciune pe
care l-ai făcut la Şcoala de Sabat. (Dacă nu ai fost la
Şcoala de Sabat, realizează un orar în care să scrii
ziua, ora şi persoana pentru care vrei să te rogi
săptămâna aceasta.) Lipeşte orarul pe uşa de la
dormitorul tău.
• Scrie numerele de la 1 la 12 pe o farfurie de car-
ton sau de plastic, astfel încât să obţii un ceas.
Realizează şi braţele care indică ora şi minutele
şi ataşează-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.

• 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)
3. Când Se ruga Isus? (Luca 6:12)
4. Când se ruga Daniel? Repetă textul de memo-
rat.
5. Când te rogi tu?

• La altar, roagă-i pe toţi cei prezenţi să deseneze
un autoportret în următoarele ipostaze: la masă,
pe drumul spre şcoală sau spre serviciu, la
rugăciune, la lucru în casă, în momentele de
relaxare.

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

• Citiţi împreună Matei 6:33. Cântaţi imnul
„Căutaţi întâi Împărăţia cerului”.

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

• La altar, citiţi şi discutaţi Daniel 6:11-16. Roagă-i
pe membrii familiei să îţi povestească o situaţie
în care au avut o problemă şi Dumnezeu le-a
răspuns la rugăciune.
• Învaţă-i pe membrii familiei textul de me -
morat.
• Cântaţi şi apoi rugaţi-vă împreună.

Hrana
sănătoasă a lui Daniel era

alcătuită din legume, cereale,
leguminoase, smochine şi

fructe de pădure.

S ABAT

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI
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• Roagă-i pe membrii familiei să repete împreună cu tine textul de
memorat. Desenează o fereastră (de aproximativ 15 cm înălţime şi 8 cm
lăţime). Decupeaz-o în aşa fel încât să se poată deschide. Pe o altă foaie
de hârtie, desenează-l pe Daniel la rugăciune. Aşază-l în spatele ferestrei
deschise. Despre ce se ruga Daniel când îngenunchea la fereastră? Citeşte
Daniel 9:1.

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

• 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 pen-
tru persoanele din orarul de rugăciune.
• Repetaţi textul de memorat şi cântaţi împreună un cântec.

Indicaţii: Pentru a descoperi mesajul secret,
foloseşte literele corespunzătoare fiecărei ore.
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