
A stăzi, 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 Dum ne -
zeu. Să vedem ce a făcut şi cum l-a ajutat Dum -
nezeu.

Câţiva dregători s-au ascuns repede undeva
în apropiere de fereastra lui Daniel şi aşteptau
în tăcere. Reuşiseră să îl păcălească pe împărat,
care aprobase legea lor. Timp de 30 de zile, ni -
meni nu avea voie să se roage vreunui dum ne -
 zeu, ci nu mai împăratului. După ce era sem nată
şi pece tluită, legea nu mai putea fi schimbată.

Oare se va mai ruga Daniel lui Dumnezeu ca şi
mai înainte? Ce mult sperau dregătorii să fie
aşa! Ei ştiau că Daniel se ruga lângă fereastră

dimineaţa, la prânz şi seara. De-abia aşteptau să
îl prindă că încalcă legea. În sfârşit, ar avea un
motiv pentru care să se plângă de Daniel
înaintea împăratului.

Şi nu a fost nevoie să aştepte prea mult.
Daniel ştia că deja era în vigoare legea care le
cerea tuturor să se roage numai împăratului. Şi
înţelegea exact de ce fusese ea dată. Ştia prea
bine care era intenţia dregătorilor. Însă Daniel
luase hotărârea să-L pună pe Dumnezeu pe pri -
mul 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 -
ciu ne. A deschis obloanele şi a îngenuncheat 
ca să se roage.

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

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

A doua zi, dis-de-dimineaţă, dregătorii au
mers repede la palat. „Să trăieşti veşnic, împă -
rate! au început ei, după ce s-au închinat înain-
tea 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?”

Împăratul Darius a cercetat cu privirea chi -
purile celor dinaintea lui. Era convins că aveau
un şiretlic şi, din cauza aceasta, era necăjit. 
A aşteptat 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 şi-a dat seama acum de ce fuse -
seră ei atât de nerăbdători să dea acea lege. 
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A înţeles că fusese tras pe sfoară. Însă nu mai
putea face nimic. O lege semnată şi pecetluită
de împărat nu mai putea fi schimbată.

Cu multă mâhnire, împăratul Darius a porun -
cit ca Daniel să fie aruncat în groapa cu lei. 

„Da niel, 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 ieşit în
fugă din palat şi s-a îndreptat spre
groapa cu lei.

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

Cu mult respect, Daniel îi răs pun -
se din groapă: „O, împărate, să tră -
ieşti veşnic! Dumnezeul meu a
trimis un înger şi a închis gura leilor.
Nu mi-au făcut niciun rău.”

„Trăieşte! Repede, soldaţi! Scoa-
 teţi-l pe Daniel de acolo!” porunci

Darius, eliberat de chinul sufletesc.
Oamenii din jurul lui Daniel au

văzut dragostea şi puterea lui Dum -
nezeu, fiindcă Daniel a fost credincios

şi I s-a închinat în fiecare zi. El ştia că
Dumnezeul nostru răspunde rugăciunilor

pe care le facem.
Daniel ştia 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 Dumne zeu aude şi răspunde
la rugăciunile tale, orice s-ar întâmpla!

Mesaj
Text de memorat

„Dumnezeul meu 

a trimis pe îngerul

Său şi a închis 

gura leilor.”

(Daniel 6:22)

Eu mă închin lui Dumnezeu şi când 
mă rog şi aştept ca El să-mi răspundă.
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• Dacă este posibil, mergi împreună cu familia la
grădina zoologică. Observă în mod special leii.
Imaginează-ţi ce ar însemna să stai în cuşca lor,
la fel ca Daniel.

• Găsiţi un loc liniştit şi citiţi împreună poves -
tirea de săptămâna aceasta. Învaţă-i pe mem-
brii familiei tale Daniel 6:22.

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

• La altar, citiţi împreună Daniel 6:1-15. 
Ce funcţie avea Daniel în conducerea acelui
imperiu? 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 şi apoi
decupează-l. Scrie pe el textul de memorat.
Păstrează-l.

• La altar, citeşte şi discută împreună cu familia
Daniel 6:16-18. Ce i-a zis împăratul lui Daniel?
Credea împăratul în Dumnezeul lui Daniel? De
unde ştim acest lucru?

• Realizează o groapă cu lei, dintr-o cutie de mar -
garină sau dintr-o altă cutie mică. Pune câteva
pie tre pe fundul ei. Desenează şi decupează un
leu mic. Apoi pune-l în cutie şi pune capacul dea -
supra. Capacul se aseamănă cu acoperişul care 
îi ţinea pe lei înăuntru. Păstrează cutia, căci vei
avea nevoie de ea într-una din zilele următoare.

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

• Citeşte împreună cu familia pasajul din Daniel
6:19-23 şi discutaţi-l. Ce a făcut împăratul şi de ce?
Ce a zis Daniel? Cine spune Biblia că se aseamănă
cu un leu care răcneşte? (1 Petru 5:8) Cine ne va
ocroti de el? (Psalmii 34:6,7)

• Desenează şi decupează un înger mic şi apoi 
pe Daniel şi 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 fami -
lia.

• Citiţi cu toţii textele biblice de mai jos, la
altar. Spune cine şi 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 şi apoi rugaţi-vă.

• 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 
şi îngrijorările voastre. Citiţi lista înaintea lui Isus. Apoi
rupeţi hârtia. Fiţi convinşi că Isus are grijă de voi!

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

S ABAT DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI
JOI
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• La deschiderea Sabatului, povesteşte-le în tâm -
plarea biblică membrilor familiei tale. Sau faceţi o
groapă cu lei, din perne şi scaune, şi interpretaţi
pe roluri povestirea biblică.

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

Misiunea
îngerilor este aceea de a-i

proteja pe oameni, a transmite 
me sajele primite de la Dumnezeu 
şi a le reaminti oamenilor ce este

bine să facă. 

Indicaţii: Potriveşte simbolurile şi scrie
literele corespunzătoare pe liniuţele prevăzute.

VINERI
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