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L E C Ţ I A  Ș A P T E

Referinţe
Daniel 6,10-28; Profeţi

și regi, pag. 543-545

Text de memorat
„Dumnezeul meu

l-a trimis pe îngerul Său și
a închis gura leilor.”

(Daniel 6,22)

Obiective pentru copii
Să știe că noi ne

închinăm unui Dumnezeu
care răspunde la rugăciuni.

Să simtă că Dumnezeu
aude întotdeauna și

răspunde la rugăciunile
lor.

Să acţioneze, rugându-se
frecvent și lăudându-L pe

Dumnezeu pentru
răspunsurile la rugăciuni.

Mesaj
Eu mă închin

lui Dumnezeu și
când mă rog și aștept
ca El să-mi răspundă.

Afară din groapa

cu lei

Tematica lunii

Noi învăţăm de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei

Cei care complotează împotriva lui Daniel se strecoară în
casa lui pentru a vedea dacă el va continua să se roage de
trei ori pe zi la Dumnezeul Său – iar Daniel se roagă. Ei îi
reamintesc împăratului Darius de decretul ca toate rugăciunile
să fie îndreptate numai spre împărat, decret pe care Daniel l-a
încălcat. Prin urmare, Daniel trebuie aruncat în groapa cu lei.
Împăratul este foarte trist din această cauză și încearcă să-l
salveze pe Daniel. Dar legea nu poate fi schimbată, așa că
Daniel este aruncat în groapa leilor. Apoi, împăratul își exprimă
credinţa că Dumnezeul lui Daniel îl va elibera. Într-adevăr,
Dumnezeu trimite un înger care le închide gura leilor, iar Daniel
este scos nevătămat din groapă.

Aceasta este o lecţie despre închinare.

Credincioșia de care a dat dovadă Daniel în închinarea
înaintea lui Dumnezeu le-a demonstrat celor din jur încrederea
lui în puterea și iubirea lui Dumnezeu. În același fel, închinarea
noastră consecventă și devotată demonstrează puterea și
iubirea lui Dumnezeu în faţa celor din jurul nostru.

Pentru instructor

Darius – „Fiul lui Ahașveroș, împărat necunoscut după
acest nume, apărând doar în cartea lui Daniel..., a numit diferiţi
guvernatori, făcând din Daniel unul dintre cei trei consilieri
apropiaţi.” (Comentariul biblic adventist, vol. 8, pag. 270)

Groapa cu lei – Monarhii din vremea aceea aveau adesea
colecţii de animale sălbatice. „Groapa” era probabil o
săpătură adâncă, de forma unei sticle. Ieșirea era acoperită
cu o piatră mare. Aceste gropi mai erau folosite adesea și ca
celule de închisoare sau spaţii de depozitare. (Vezi The
Interpreter’s Bible, pag. 441)

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. Măști/păpuși cu
faţă de leu

B. Despre lei

C. Clip cu lei

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri

Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat

Studiul biblic

Leii personali

Înalţă o rugăciune!

Materiale necesare

Faţă de leu decupată din hârtie
(vezi pag. 47), farfurii de plastic,
lipici, creioane colorate sau
carioci, sfoară sau panglică
portocalie sau galbenă
Faţă de leu decupată din hârtie
(vezi pag. 47)
Scurt film video despre viaţa leilor

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Coș pe care e lipită o imagine
cu un leu
Tablă și cretă

Măștile sau păpușile realizate
la Activităţi de pregătire A,
obiecte din care se poate
realiza o „groapă” cu lei,
lanternă, înger desenat sau
decupat
Înger decupat (vezi pag. 67),
marker
Hârtie, Biblii

Lei decupaţi (vezi pag. 47),
carioci, foarfeci

Hârtie sau carton, creioane,
creioane colorate, carioci,
foarfeci

Ori
cân

d

1

2

3

4
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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 experienţele 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. Măști/păpuși cu faţă de leu

Realizaţi măști sau păpuși cu faţă de leu. Coloraţi faţa leului, lipiţi-o pe o
farfurie de plastic și faceţi-i coamă din sfoara sau panglica galbenă sau
portocalie. Sau puteţi lipi faţa leului pe o pungă de hârtie. Introducând mâna
în pungă, veţi face ca faţa să se miște.

Întrebări și răspunsuri
V-a plăcut să faceţi masca (sau păpușa) cu faţă de leu? Vă aduceţi

aminte de povestiri biblice în care e vorba de lei? Dumnezeu l-a salvat pe
Daniel din groapa cu lei. Ce aţi face dacă v-aţi confrunta cu ceva la fel de

înfricoșător ca niște lei? (nu știm, ne-am ruga, am fugi, ne-am ascunde etc.)
Haideţi să învăţăm mesajul nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

B. Despre lei

Din timp, pregătiţi o faţă de leu pentru fiecare întrebare de mai jos.
Întrebările le veţi scrie pe barba leului. Pe dosul hârtiei, scrieţi răspunsul la
întrebare. Lipiţi apoi feţele de leu pe pereţii din sală. Invitaţi copiii să-și
aleagă o întrebare și să o citească în faţa grupei, care trebuie să găsească
răspunsul. Dacă nimeni nu știe răspunsul, permiteţi-i copilului să întoarcă
foaia și să citească răspunsul de pe spate.
1. Cum mai este numit leul? (regele animalelor)
2. Cum se cheamă „casa” leului, unde trăiește el? (bârlog/vizuină/culcuș)
3. Cam cât cântărește un leu mascul adult? (150-180 de kilograme, dar

poate ajunge chiar și la 250 de kilograme)
4. Ce fel de pradă preferă leii să vâneze? (animale mari: zebre, antilope,

bivoli și porci sălbatici)
5. Pe ce continent trăiesc leii în libertate? (Africa)
6. Cărei familii de animale îi aparţine leul? Cu ce animal domestic se

înfrăţește? (familia felinelor; cu pisica)
7. Cum se numește grupul de lei care trăiesc împreună? (haită/familie)
8. Cam câţi ani trăiesc leii? (20-25 de ani)
9. Cam câte ore pe zi doarme un leu? (20)

10. Cum se numește femela leului? (leoaică)

Întrebări și răspunsuri
Care dintre informaţiile pe care le-aţi aflat au fost noi pentru voi? Dacă în

viaţă întâlniţi ceva care vă sperie, ce trebuie să faceţi? (să avem încredere

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

1

Materiale necesare:

� Faţă de leu decu-
pată (vezi pag. 47)

� Creioane și
carioci

� Lipici
� Farfurii de plastic
� Sfoară sau pangli-

că galbenă sau
portocalie

Materiale necesare:

� Faţă de leu
decupată (vezi
pag. 47)

� Lipici sau scotch

�
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în Dumnezeu; să ne rugăm; să cerem ajutor etc.) Haideţi să învăţăm mesajul
nostru de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

C. Clip cu lei

Dacă se poate, arătaţi-le copiilor o scurtă prezentare video a vieţii leilor.
Resurse: National Geographic, Animal Planet, Discovery sau un CD de la
bibliotecă/videotecă.

Întrebări și răspunsuri
Ce lucruri noi aţi aflat cu privire la lei din această prezentare video? Cum

v-aţi simţi dacă ar trebui să vă apropiaţi de un leu? (speriaţi) Ce lecţii aveţi
de învăţat de la lei? (Trebuie să ne ferim de lucrurile periculoase. Trebuie să
ne rugăm în fiecare zi pentru ocrotire.) Haideţi să învăţăm mesajul nostru de
astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

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. Dacă se poate, desenaţi mesajul de

astăzi, așa cum e ilustrat în experienţa misionară.

Daruri
Spuneţi: Când aducem banii noștri la Domnul înseamnă că ne

închinăm Lui. Acești bani vor răspunde la nevoile oamenilor din [ţara
de destinaţie a darurilor] pentru [scopul darurilor].

Rugăciune

Spuneţi: Când ne rugăm la Dumnezeu sau la Isus înseamnă că noi
ne închinăm Lor. Ei ne vor răspunde întotdeauna, dar nu pe loc.
Uneori, răspunsul va fi „da”, alteori va fi „nu”, iar în alte ocazii, răspunsul va fi „mai
așteaptă”. Scrieţi pe tablă cele trei răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Rugaţi-i pe copii să
dea exemple de răspunsuri la rugăciuni care se încadrează în una dintre cele trei categorii.
Apoi formaţi grupe și rugaţi-vă pentru motivele puse pe lista de rugăciune a grupei (dacă nu
aveţi, întocmiţi o listă de rugăciune chiar acum).

Ori
cân

d

Materiale necesare:

� Un scurt film
despre viaţa leilor

�

�

Materiale necesare:

� Coș pe care e
lipită o faţă de leu

Materiale necesare:

� Tablă și cretă
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Experimentarea
povestirii

Personaje: Daniel, 2-3 dre-
gători, restul grupei. (Dacă aveţi
o grupă mică, puteţi face în așa
fel încât să nu-i aveţi ca perso-
naje pe dregători și pe Daniel. În
schimb, toată grupa poate sta în
„groapa cu lei” pe toată
perioada relatării povestirii.)

Scena: Realizaţi groapa cu
lei din cutii sau din mese și sca-
une, peste care puneţi pături
sau alte materiale. Înăuntru,

puneţi înregistrarea cu răgete de leu
(casetofonul), dacă se poate; o lanter-
nă și imaginea unui înger (înger de la
flanelograf, o pictură, un înger decupat
din hârtie sau un înger fosforescent –
vezi pag. 67).

Pe Daniel așezaţi-l aproape de o
fereastră deschisă (dacă se poate),
iar pe dregători de partea cealaltă a
ferestrei (dacă se poate). Invitaţi res-
tul de copii să-și aducă măștile sau
păpușile cu faţă de leu, în groapa cu
lei. Aici veţi sta cu toţii pe toată perioa-
da povestirii biblice. La momentul po-
trivit, puneţi înregistrarea cu răgetele
leilor și permiteţi-le copiilor „să ragă”
și ei. Când ajungeţi la îngerul care a
fost cu Daniel în groapă, luminaţi cu
lanterna imaginea cu îngerul sau ară-
taţi-le copiilor îngerul fosforescent.

Citiţi sau povestiţi
[Toţi copiii, cu excepţia lui Daniel și

a dregătorilor, intră în „groapa cu lei”
și ascultă povestirea.]

Câţiva dregători s-au ascuns repe-
de undeva în apropiere de fereastra
lui Daniel și așteptau în tăcere. [Dregă-
torii să se furișeze lângă fereastra
deschisă.] Reușiseră să îl păcălească
pe împărat, care aprobase legea lor.
Timp de 30 de zile, nimeni nu avea voie

2

să se roage vreunui dumnezeu, ci
numai împăratului. După ce era sem-
nată și pecetluită, legea nu mai putea
fi schimbată.

Oare se va mai ruga Daniel lui Dum-
nezeu ca și înainte? Ce mult sperau
dregătorii să fie așa! Ei știau că Daniel
se ruga lângă fereastră dimineaţa, la
prânz și seara. De-abia așteptau să îl
prindă că încalcă legea. În sfârșit, ar
avea un motiv pentru care să se plân-
gă de Daniel înaintea împăratului.

Și nu a fost nevoie să aștepte prea
mult. Daniel știa că deja era în vigoare
legea care le cerea tuturor să se roa-
ge numai împăratului. Și înţelegea
exact de ce fusese ea dată. Știa prea
bine care era intenţia dregătorilor.
Însă Daniel luase hotărârea să-L pună
pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa lui,
orice s-ar întâmpla. Acum simţea ne-
voia de a sta de vorbă cu Dumnezeu
mai mult. Nicio lege dată de oameni nu
Îl putea împiedica să se închine lui
Dumnezeu, în rugăciune. A deschis
obloanele și a îngenuncheat ca să se
roage. [Daniel îngenunchează lângă
fereastra deschisă.]

„Da, da, uite-l!” ziseră dregătorii cei
iscoditori, cu o voce scăzută și încor-
dată. [Dregătorii par fericiţi și mulţu-
miţi.] Zâmbeau, în timp ce Daniel stătea
de vorbă cu prietenul lui, Dumnezeu.
„Da, acum l-am prins!”

L-au urmărit toată ziua și l-au văzut
cum a îngenuncheat dimineaţa, la
prânz și iarăși seara.

A doua zi, dis-de-dimineaţă, dregă-
torii au mers repede la palat. [Dregă-
torii și Daniel să plece de lângă fe-
reastră și să aștepte apoi lângă groa-
pa cu lei, ascultând în continuare
povestirea.]

 „Să trăiești veșnic, împărate!” au
început ei, după ce s-au închinat
înaintea lui Darius. „Oare nu a dat
Maiestatea Voastră o lege care spune
ca timp de 30 de zile nimeni să nu se
roage altcuiva decât împăratului?”

Materiale necesare:

� Măștile/păpușile
cu faţă de leu re-
alizate la Activi-
tăţi de pregătire A

� Obiecte din care
să puteţi crea
„groapa” cu lei

� Lanternă
� Un înger desenat

sau o imagine cu
un înger

� Înregistrare cu un
leu răcnind
(opţional)

Lecţia biblică
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Împăratul Darius a cercetat cu
privirea chipurile celor dinaintea lui.
Era convins că aveau un șiretlic și era
necăjit. A așteptat ca ei să continue.

„Mărite împărat, am găsit pe cineva
care a încălcat legea. Daniel se roagă
mai departe Dumnezeului său, nu o
dată, ci de trei ori s-a rugat ieri. El este
cel care a încălcat legea.”

Împăratul și-a dat seama acum de
ce fuseseră ei atât de nerăbdători să
dea acea lege. A înţeles că fusese tras
pe sfoară. Însă nu mai putea face
nimic. O lege semnată și pecetluită de
împărat nu mai putea fi schimbată.

Cu multă mâhnire, împăratul Darius
a poruncit ca Daniel să fie aruncat în
groapa cu lei. [Daniel și copiii care au
fost dregători intră în „groapă”, alături de
ceilalţi copii și de instructor.] „Daniel,
sper ca Dumnezeul tău să te scape”, îi
zise împăratul, în timp ce soldaţii îl sco-
teau din palat. [Dacă aveţi, puneţi înre-
gistrarea cu răgnetele de lei și daţi-le
voie copiilor să scoată sunete ca de leu.]

În noaptea aceea, împăratul Darius
nu a putut să doarmă. La primele raze
de lumină, el a ieșit în fugă din palat și
s-a îndreptat spre groapa cu lei.

„Daniel, Daniel, mai trăiești? strigă
el. Te-a scăpat Dumnezeu?”

Cu mult respect, Daniel îi răspunse
din groapă: „Veșnic să trăiești, împă-
rate! Dumnezeul meu a trimis un înger
și a închis gura leilor. Nu mi-au făcut
niciun rău.” [Puneţi lanterna pe înger
sau arătaţi-le copiilor îngerul fosfo-
rescent.]

„Trăiește! Repede, soldaţi! Scoa-
teţi-l pe Daniel de acolo!” porunci
Darius, eliberat de chinul sufletesc.

Oamenii din jurul lui Daniel au văzut
dragostea și puterea lui Dumnezeu,
fiindcă Daniel a fost credincios și I s-a
închinat în fiecare zi. Ei au aflat, astfel,
că Dumnezeul nostru răspunde rugă-
ciunilor pe care le facem.

Daniel știa că putea să se încreadă
în Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Dar
voi? Puteţi să le arătaţi celor din jur
dragostea lui Dumnezeu, prin închina-
rea pe care I-o aduceţi? Puteţi fi siguri

că Dumnezeu aude și răspunde
rugăciunilor voastre orice s-ar întâmpla!

Întrebări și răspunsuri
Care parte vă place cel mai mult

din povestirea noastră de astăzi?
Dacă aţi fi fost în locul dregătorilor, ce
aţi fi simţit când Daniel a fost aruncat
în groapa cu lei? Dar dacă aţi fi fost în
locul lui Daniel, atunci ce aţi fi simţit?
(probabil nu ne-am fi bucurat, dar am fi
avut încredere în Dumnezeu) Ce lecţie
avem de învăţat din această istorie
biblică? (Ne putem pune încrederea în
Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla;
ar trebui să-L punem întotdeauna pe
Dumnezeu pe primul loc; El va avea
întotdeauna grijă de noi etc.) Haideţi
să repetăm cu toţii mesajul nostru de
astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ
ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

Textul de memorat

Din timp, scrieţi câte un cuvânt din
textul de memorat pe câte un înger
decupat. Amestecaţi îngerii și împăr-
ţiţi-i copiilor. (La grupele mari, realizaţi
mai multe seturi de îngeri. La grupele
mici, daţi-i fiecărui copil mai mulţi
îngeri.)

Rugaţi-i pe copii să-și ţină îngerii pe
piept și să se așeze în ordinea corectă
a cuvintelor, formând un cerc. Dacă
nu s-au așezat în ordinea corectă, citiţi
cu voce tare textul din Biblie și daţi-le
timp să se reașeze. Repetaţi această
activitate de câteva ori, până când
textul se știe pe dinafară.

Studiul biblic

Scrieţi pe câte un bileţel trimiterea
celor 14 texte din pasajul Daniel 6,10-23.
Împărţiţi-le copiilor care știu să ci-
tească (la grupele mici, fiecare copil
poate primi mai multe texte). Spuneţi-
le apoi să le caute și să le citească, în
ordine.

Materiale necesare:

� Marker
� Îngeri decupaţi

(vezi pag. 67)

�

Materiale necesare:

� 14 bileţele
� Biblii
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4

Leii personali

Spuneţi: Daniel s-a rugat ca
Dumnezeu să-l ocrotească de
gura leilor înfometaţi. Lucrurile
de care vă e frică sau lucrurile
care vă neliniștesc sunt ca niște

„lei”. Rugaţi-i pe copii să dea exemple
de „lei” personali, cum ar fi boala unui
prieten, divorţul părinţilor, un deces în
familie, o problemă la școală, un test
greu la școală etc. Apoi spuneţi-le
să-și deseneze „leul” personal pe leul
decupat. Sugeraţi-le să se și roage
pentru acea problemă în timpul săptă-
mânii care urmează, așteptând ca
Dumnezeu să îi îndrume ce trebuie
făcut.

Întrebări și răspunsuri
Ce putem face în timp ce așteptăm

ca Dumnezeu să ne răspundă la rugă-
ciunile înălţate pentru „leii” perso-
nali? (să ne rugăm zilnic; să avem răb-
dare și încredere că El ne va răspunde
când va găsi cu cale; să Îl rugăm pe
Dumnezeu să ne ajute să ne facem
partea în rezolvarea respectivei pro-
bleme etc.) Ce răspunsuri la rugăciuni
vă amintiţi că aţi primit? Așteptaţi răs-
punsuri. Ce simţiţi faţă de Dumnezeul
nostru? (Este cel mai mare! Este extra-
ordinar! Ne răspunde la rugăciuni
etc.) Când vă rugaţi, să nu uitaţi
mesajul de astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ
ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

Înalţă o rugăciune!
Rugaţi-i pe copii să se gân-

dească la o persoană cu care și
pentru care ar vrea să se roage în
săptămâna care urmează, de
preferat cineva care nu merge la

biserica lor (poate cineva de la școală
sau din cartier). Spuneţi-le apoi să
realizeze un semn de carte pe care
să-l ofere respectivei persoane. Pe
semnul de carte pot desena sau pot
lipi abţibilduri cu lei, apoi pot să scrie:
„Dumnezeu răspunde la rugăciuni.”

Transmiterea lecţiei

Sugeraţi-le copiilor ca mai întâi să-i
povestească persoanei respective
istoria lui Daniel în groapa cu lei, apoi
să o încurajeze să dea exemple de
câţiva „lei” personali pentru care ar
putea să se roage împreună. Spu-
neţi-le tuturor să fie pregătiţi ca săptă-
mâna următoare să-și împărtășească
experienţele legate de rugăciune.

Întrebări și răspunsuri
Întrebaţi: V-aţi hotărât cu cine și

pentru cine vă veţi ruga în această
săptămână? Gândiţi-vă la un răspuns

�

3
Aplicarea lecţiei

Materiale necesare:

� Lei decupaţi din
hârtie (vezi pag.
47)

� Carioci

Materiale necesare:

� Hârtie sau carton
� Creioane colorate,

carioci, markere
� Foarfeci

suntem fericiţi că Dumnezeu este de
partea noastră și putem avea
încredere în El.) Data următoare când
staţi pe gânduri dacă să faceţi sau nu
ce e bine, gândiţi-vă la obiceiul lui
Daniel de a se ruga. Haideţi să repe-
tăm împreună mesajul nostru de
astăzi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ
ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

Întrebări și răspunsuri
Când, în decursul povestirii

noastre, a fost împăratul Darius trist și
îngrijorat? (când Daniel a fost aruncat
în groapa cu lei) De ce? Dar când a
fost împăratul Darius fericit și mulţu-
mit? (când Daniel a fost scos din groa-
pă) Ce simţiţi când citiţi și auziţi
această povestire? (Ne bucurăm că
Dumnezeu învinge, în cele din urmă;

�
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primit la o rugăciune din trecut, astfel
încât să i-l puteţi povesti persoanei
cu care vă rugaţi. Daţi-le timp să se
gândească la o rugăciune din trecut
care a primit răspuns din partea lui
Dumnezeu. Apoi încurajaţi-i să-i rela-
teze persoanei respective acest răs-
puns. Ce părere aveţi despre această

misiune pe care aţi primit-o pentru
săptămâna următoare? (ne e teamă,
suntem stresaţi, ne bucurăm că putem
să ne rugăm împreună cu cineva etc.)
Când vă veţi ruga în timpul săptămânii
următoare, să nu uitaţi:

EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU șI CÂND MĂ
ROG șI AșTEPT CA EL SĂ-MI RĂSPUNDĂ.

Încheiere

Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i conducă pe copii la cineva care are o nevoie reală
de rugăciune și care se va bucura că un copil se roagă cu el/ea.

�



76

Lecţia 7

Afară din groapa leilor

Referinţe
Daniel 6,10-28; Profeţi și regi, pag. 543-545

Mesaj
Eu mă închin lui Dumnezeu și când mă rog și aștept ca Dumnezeu să-mi răspundă.

Text de memorat
„Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor.” (Daniel 6,22)

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

Astăzi, în unele locuri din lume, oamenilor nu li
se permite să se închine unde vor. Povestirea
biblică de astăzi este despre un astfel de om. Lui
i s-a spus că nu are voie să I se închine lui Dumnezeu.
Să vedem ce a făcut și cum l-a ajutat Dumnezeu.

Câţiva dregători s-au ascuns repede undeva
în apropiere de fereastra lui Daniel și așteptau în
tăcere. Reușiseră să îl păcălească pe împărat,
care aprobase legea lor. Timp de 30 de zile, ni-
meni nu avea voie să se roage vreunui dumne-
zeu, ci numai împăratului. După ce era semnată
și pecetluită, legea nu mai putea fi schimbată.

Oare se va mai ruga Daniel lui Dumnezeu ca
și mai înainte? Ce mult sperau dregătorii să fie
așa! Ei știau că el se ruga lângă fereastră dimi-
neaţa, la prânz și seara. De-abia așteptau să îl
prindă că încalcă legea. În sfârșit, ar avea un
motiv pentru care să se plângă de Daniel înain-
tea împăratului.

Și nu a fost nevoie să aștepte prea mult.
Daniel știa că deja era în vigoare legea care le
cerea tuturor să se roage numai împăratului. Și
înţelegea exact de ce fusese ea dată. Știa prea
bine care era intenţia dregătorilor. Însă Daniel
luase hotărârea să-L pună pe Dumnezeu pe
primul loc în viaţa lui orice s-ar întâmpla. Acum
simţea nevoia de a sta de vorbă cu Dumnezeu
mai mult. Nicio lege dată de oameni nu Îl putea
împiedica să se închine lui Dumnezeu, în rugă-
ciune. A deschis obloanele și a îngenuncheat ca
să se roage.

„Da, da, uite-l!” ziseră dregătorii cei iscoditori
cu o voce scăzută și încordată. Zâmbeau, în timp
ce Daniel stătea de vorbă cu prietenul lui,
Dumnezeu. „Da, acum l-am prins!”

L-au urmărit toată ziua și l-au văzut cum
îngenunchea dimineaţa, la prânz și iarăși seara.

A doua zi, dis-de-dimineaţă, dregătorii au
mers repede la palat. „Să trăiești veșnic,
împărate!” au început ei, după ce s-au închinat
înaintea lui Darius. „Oare nu a dat Maiestatea
Voastră o lege care spune ca timp de 30 de zile
nimeni să nu se roage altcuiva decât împăra-
tului?”

Împăratul Darius a cercetat cu privirea chi-
purile celor dinaintea lui. Era convins că aveau
un șiretlic și era necăjit. A așteptat ca ei să
continue.

„Mărite împărat, am găsit pe cineva care a
încălcat legea. Daniel se roagă mai departe
Dumnezeului său. El este cel care a încălcat
legea.”

Împăratul și-a dat seama acum de ce fuse-
seră ei atât de nerăbdători să dea acea lege.
A înţeles că fusese tras pe sfoară. Însă nu mai
putea face nimic. O lege semnată și pecetluită
de împărat nu mai putea fi schimbată.

Cu multă mâhnire, împăratul Darius a poruncit
ca Daniel să fie aruncat în groapa cu lei. „Daniel,
sper ca Dumnezeul tău să te scape”, îi zise
împăratul, în timp ce soldaţii îl scoteau din palat.

În noaptea aceea, împăratul Darius nu a
putut să doarmă. La primele raze de lumină, el a
ieșit în fugă din palat și s-a îndreptat spre groapa
cu lei.

„Daniel, Daniel, mai trăiești? strigă el. Te-a
scăpat Dumnezeu?”

Cu mult respect, Daniel îi răspunse din groa-
pă: „O, împărate, să trăiești veșnic! Dumnezeul
meu a trimis un înger și a închis gura leilor. Nu
mi-au făcut niciun rău.”
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Sabat
Dacă este posibil, mergi împreună cu familia

la grădina zoologică. Observă în mod special leii.
Imaginează-ţi ce ar însemna să stai în cușca lor,
la fel ca Daniel.

Găsiţi un loc liniștit și citiţi împreună povesti-
rea de săptămâna aceasta. Învaţă-i pe membrii
familiei tale Daniel 6,22.

Caută într-o enciclopedie sau într-o carte
despre natură cel puţin trei lucruri despre lei.

Duminică
La altar, citiţi împreună Daniel 6,1-15. Ce

funcţie avea Daniel în conducerea acelui im-
periu? Ce funcţie dorea împăratul să-i dea? De
ce? De ce i-au cerut celelalte căpetenii să dea o
lege nouă?

Cântaţi un cântec despre rugăciune.
Desenează un înger, decorează-l și decupează-l.

Scrie pe el textul de memorat. Păstrează-l.

Luni
La altar, citește și discută împreună cu familia

Daniel 6,16-18. Ce i-a zis împăratul lui Daniel?
Credea împăratul în Dumnezeul lui Daniel? De
unde știm acest lucru?

Realizează o groapă cu lei, dintr-o cutie de
margarină sau dintr-o altă cutie mică. Pune câ-
teva pietre pe fundul ei. Desenează și decupea-
ză un leu mic. Apoi pune-l în cutie și pune ca-
pacul deasupra. Capacul se aseamănă cu
acoperișul care îi ţinea pe lei înăuntru. Păstrează
cutia, căci vei avea nevoie de ea într-una din
zilele următoare.

Citește textul de memorat pe care l-ai scris pe
înger. Ce înseamnă acest verset pentru tine?

Marţi
Citește împreună cu familia pasajul din Daniel

6,19-23 și discutaţi-l. Ce a făcut împăratul și de

ce? Ce a zis Daniel? Cine spune Biblia că se
aseamănă cu un leu care răcnește? (1 Petru 5,8)
Cine ne va ocroti de el? (Psalmii 34,6.7)

Desenează și decupează un înger mic și apoi
pe Daniel și pune-i în „groapa cu lei” pe care ai
făcut-o ieri. Cum l-a ocrotit îngerul pe Daniel?

Repetă textul de memorat împreună cu
familia.

Miercuri
Citiţi cu toţii textele biblice de mai jos, la altar.

Spune cine și cum a fost ocrotit de îngeri ca
răspuns la rugăciune:

Geneza 19,15-24 ________
Faptele 12,5-10 ___________
Luca 22,43 _____________
Repetaţi textul de memorat. Cântaţi un cântec

despre îngeri și apoi rugaţi-vă.

Joi
La altar, întreabă-i pe membrii familiei tale: Vă

este teamă de ceva? Sunteţi îngrijoraţi? Citiţi
împreună 1 Petru 5,7. Întocmiţi o listă cu temerile
și îngrijorările voastre. Citiţi lista înaintea lui Isus.
Apoi rupeţi hârtia. Fiţi convinși că Isus are grijă
de voi!

Repetaţi textul de memorat împreună. Ce
înseamnă acest verset pentru tine și pentru
familia ta? Cântaţi un cântec despre rugăciune.

Vineri
La deschiderea Sabatului, povestește-le

întâmplarea biblică membrilor familiei tale. Sau
faceţi o groapă cu lei, din perne și scaune, și
interpretaţi pe roluri povestirea biblică.

Cântaţi cântece despre îngeri și despre grija
lui Dumnezeu faţă de voi. Încheiaţi cu imnul „Vezi
cum trei cu Daniel”.

Ac tiv i tăţi

„Trăiește! Repede, soldaţi! Scoateţi-l pe
Daniel de acolo!” porunci Darius, eliberat de
chinul sufletesc.

Oamenii din jurul lui Daniel au văzut
dragostea și puterea lui Dumnezeu, fiindcă
Daniel a fost credincios și I s-a închinat în

fiecare zi. El știa că Dumnezeul nostru răspunde
rugăciunilor pe care le facem.

Daniel știa că putea să se încreadă în
Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Dar tu? Poţi să le
arăţi dragostea Sa celor din jur, prin închinare?
Poţi să fii sigur că Dumnezeu aude și răspunde
rugăciunilor tale orice s-ar întâmpla!
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Pentru Lecţia 9 – Activităţi de pregătire, pag. 91


