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L E C Ţ I A  O P T

Referinţe
Daniel 6,25-28; Profeţi și

regi, pag. 544, 545

Text de memorat
„Căci El este Dumnezeul

cel viu și El dăinuie
veșnic.” (Daniel 6,26)

Obiective pentru elevi
Să știe că închinarea

noastră îi poate determina
și pe alţii să se închine.

Să simtă siguranţa
faptului că Dumnezeul

nostru salvează, este viu,
real, puternic,

iubitor și veșnic.
Să acţioneze, închinân-
du-se și lăudându-L pe

Dumnezeu în public,
precum și în intimitate.

Mesaj
Când eu mă închin lui

Dumnezeu, alţii văd
dragostea și puterea Sa.

O poruncă nouă

Tematica lunii

Noi învăţăm de ce trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu.

Schiţa lecţiei
Când a fost scos din groapa cu lei, Daniel era perfect

teafăr. Împăratul Darius a rămas uimit datorită acestui lucru
și a hotărât ca Dumnezeul lui Daniel să fie și Dumnezeul lui și
al tuturor supușilor lui. Prin urmare, Darius a dat o altă lege
pentru tot imperiul, hotărând ca toţi oamenii să se închine și
să-L respecte pe Dumnezeul lui Daniel.

Aceasta este o lecţie despre închinare.
Credincioșia lui Daniel în închinarea înaintea

Conducătorului Universului l-a făcut pe un mare conducător
pământesc să ajungă să cunoască puterea lui Dumnezeu. Mai
mult decât atât, acest conducător i-a determinat și pe supușii
săi să se închine aceluiași Dumnezeu. Chiar și astăzi,
închinarea noastră deschisă și fără rezerve demonstrează
intervenţia iubirii și puterii lui Dumnezeu în viaţa noastră și îi
poate aduce la Dumnezeu pe cei din jurul nostru.

Pentru instructor
„Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui

Dumnezeu, ca înaintea unui prieten. Aceasta nu pentru că
este necesar să Îl informăm pe Dumnezeu cu privire la
persoana noastră, ci pentru ca noi să putem fi capabili să-L
primim pe Dumnezeu în inimile noastre. Rugăciunea nu Îl
coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El. [...]

Dacă nu primim chiar atunci când ne-am rugat lucrurile pe
care le-am cerut, trebuie totuși să credem că Dumnezeu aude
și va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem atât de greșiţi
și înguști la vedere, încât uneori cerem lucruri care n-ar fi o
binecuvântare pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru că
ne iubește, răspunde la rugăciunile noastre, dându-ne acele
lucruri care sunt cu adevărat spre binele nostru și pe care noi
înșine am dori să le avem dacă ochii noștri, luminaţi fiind de
Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile așa cum sunt în realitate.
Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre,
trebuie totuși să ne punem încrederea în făgăduinţele care ne
sunt date, căci răspunsul va veni cu siguranţă și vom primi
binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie.” (Calea

către Hristos, pag. 93, 96)
Daniel era un om al rugăciunii și al consacrării faţă de

Dumnezeu. Când a fost aruncat la lei, probabil că s-a întrebat
care era planul lui Dumnezeu, dar experienţa sa era una de
perfectă comuniune cu Dumnezeu și de încredere în El.

Decorarea sălii
Vezi Lecţia 5.

�
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ÎNCHINARE

Program

Secţiunea din
lecţie

     Bun venit

Activitate 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. Păpuși pe degete

B. Ocrotire/protecţie

C. Formaţie
instrumentală

Părtășie
Cântare
Misiune
Daruri

Rugăciune

Experimentarea
povestirii

Textul de memorat
Studiul biblic

Puterea lui Dumnezeu

Ecusoane

Materiale necesare

Hârtie sau carton, lipici,
foarfeci, markere, sfoară sau
panglică galbenă
Mănuși, umbrelă, geacă, haine
de exterior, apă, pulverizator
Vezi Lecţia 5, Activităţi de
pregătire B

-
La alegere
Vești misionare pentru copii
Coș pe care sunt lipite cuvinte-
le: „Închină-te lui Dumnezeu!”
Hârtii de 3/15 cm, de două culori;
creioane, lipici sau capsator

Voce de bărbat înregistrată,
recipient gol de plastic, nisip
sau pământ, păpușile pe degete
realizate la Activităţi de
pregătire A, „groapă cu lei”
Markere, pietre
Biblii

Baterii mici, folie de aluminiu,
becuri mici de lanternă

Hârtie sau carton, carioci sau
creioane colorate, ace de
siguranţă sau cu gămălie

Ori
cân

d

1

2

3

4
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Activitate de pregătire

Alegeţi activitatea care se potrivește cel mai bine situaţiei și grupei
dumneavoastră.

A. Păpuși pe degete

Spuneţi: Haideţi să realizăm trei feluri de păpuși pe degete, pe care să le
folosim în timpul povestirii biblice: una îl va reprezenta pe Daniel, una pe
împăratul Darius, iar a treia va reprezenta leii. Alegeţi care dintre păpuși
vreţi să fiţi. Încurajaţi-i să aleagă în așa fel încât să aveţi toate categoriile de
păpuși. Faceţi o demonstraţie în faţa copiilor, în timp ce le spuneţi ce să facă.
Iată cum vom proceda:

1. Desenaţi și decupaţi un oval din hârtie. Dacă doriţi, puteţi decupa
dumneavoastră ovalele din timpul săptămânii. Aceasta va fi faţa. Asiguraţi-
vă că ovalul are mărimea degetului vostru.

2. Apoi desenaţi un dreptunghi pe care să-l lipiţi pe spatele ovalului, dar
numai la capete, astfel încât să vă încapă degetul între oval și dreptunghi.
(Copiaţi modelul pe tablă, astfel încât să-l vadă toţi copiii.) Acum nu mai
trebuie decât să terminaţi de desenat și de colorat faţa.

3. Daniel – desenaţi-i barbă.
Darius – desenaţi o coroană și lipiţi-i-o pe cap.
Leii – desenaţi un cap de leu și lipiţi-l peste oval. Din sfoară sau

panglică, realizaţi-i coama.

Întrebări și răspunsuri
Despre cine credeţi că este lecţia noastră de astăzi? (Daniel, împărat și

lei) De ce am realizat trei feluri de păpuși pe degete? Repetaţi povestirea
biblică studiată până în acest moment, apoi întrebaţi: Ce s-a întâmplat după
ce Daniel a fost scos din groapa cu lei?

Povestea vieţii lui Daniel ne învaţă ceva foarte important. Iată care este
mesajul nostru pentru astăzi:

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU, ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Spuneţi-le copiilor să-și păstreze păpușile până la Experimentarea
povestirii.

B. Ocrotire/protecţie

Daţi-le umbrele câtorva copii și stropiţi-i cu apă, apoi întrebaţi restul
grupei de ce nu s-au udat cei care erau sub umbrele. (Sunt protejaţi,
ocrotiţi.) Apoi arătaţi-le copiilor hainele de exterior, inclusiv mănușile,
căciulile și haina de ploaie și discutaţi despre faptul că ele ne ocrotesc/
protejează de ploaie și de frig.

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 experienţele legate de ultima lecţie. Începeţi
activitatea de pregătire pe care aţi ales-o.

�

Materiale necesare:

� Hârtie sau carton
� Lipici
� Foarfeci
� Markere
� Sfoară sau

panglică galbenă

Materiale necesare:

� Geacă
� Mănuși
� Umbrele
� Haină de ploaie
� Apă
� Pulverizator
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„Nu-mi vine să cred! Leii ar fi
trebuit să-l sfâșie în bucăţi!”

„De necrezut! Asta trebuie să fie o
minune.”

Paznicii discutau aprins. Nu le
venea să creadă că Daniel mai trăia
încă după ce petrecuse o noapte în
groapa cu lei.

Împăratul Darius s-a încruntat. S-a
uitat în groapă și a strigat: „Daniel, mă
bucur că ești bine! N-am mai văzut o
așa minune până acum. Este pur și
simplu uluitor! Dumnezeul tău te-a
ocrotit, pentru că ai avut încredere în
El. Ce Dumnezeu puternic! Mă întorc la
palat să scriu chiar acum o altă po-
runcă! Toată lumea trebuie să se în-
chine Dumnezeului din cer. Dumnezeul
tău este singurul Dumnezeu adevărat!”

Întors la palat, împăratul a scris un
alt decret care trebuia vestit în toată
împărăţia: „Pace vouă, supușii mei!
Astăzi vă dau o nouă poruncă. În toată
împărăţia, toţi bărbaţii, femeile și toţi
copiii trebuie să Îl respecte pe Dumne-
zeul lui Daniel. El este Dumnezeul cel
viu, iar împărăţia Sa va fi veșnică. El îi
ocrotește și îi salvează pe copiii Lui, și
minunile Sale ne înconjoară. Dumne-

Experimentarea povestirii

Recuzită: Din timp, înregistraţi o
voce de bărbat, care să spună cu-
vintele lui Darius: „O, Daniel, mă bucur
că ești bine! N-am mai văzut o așa
minune până acum. Este pur și simplu
uluitor! Dumnezeul tău te-a ocrotit,
pentru că ai avut încredere în El. Ce
Dumnezeu puternic! Mă întorc la palat
să scriu chiar acum o altă poruncă!
Toată lumea trebuie să se închine
Dumnezeului din cer. Dumnezeul tău
este singurul Dumnezeu adevărat!”

Când spuneţi: Copiii să:
Daniel Să ridice păpușa

Daniel și să spună:  „El
se închină lui Dumnezeu!”

Darius sau Să-l ridice pe Darius și
împăratul să spună: „Trăiască

împăratul!”
Leii Să ridice leii și să-i imite.

Dacă se poate, realizaţi o „groapă”
în care să vă prefaceţi că erau lei,
unde să staţi împreună cu copiii, în
timp ce le povestiţi istoria lui Daniel.

Citiţi sau povestiţi.
„Priviţi! Nu are nici măcar o

zgârietură!”

2

Întrebări și răspunsuri
Cum se aseamănă aceste lucruri cu iubirea lui Dumnezeu? (ne

protejează, ne feresc de lucruri rele) Când suntem sub ocrotirea lui
Dumnezeu, noi suntem în siguranţă. Întrebaţi: Atunci de ce li se întâmplă
lucruri rele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu? Așteptaţi răspunsuri. Uneori,
Satana face să se întâmple lucruri rele, dar Dumnezeu face în așa fel încât
acele lucruri rele să se transforme în lucruri bune, pentru noi – așa cum a
făcut pentru Daniel. Haideţi să citim Romani 8,28. Cum vă simţiţi după ce
citiţi acest verset? (nu ne e frică de ce ar putea Satana să ne facă)
Dumnezeu va face în așa fel încât să iasă totul bine. Ne va ajuta să trecem
prin perioadele grele, așa cum a făcut cu Daniel. Haideţi să-L lăudăm pe
Dumnezeu și să ne închinăm Lui, deoarece...

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU, ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

C. Formaţie instrumentală

Vezi Lecţia 5, Activităţi de pregătire B.

Materiale necesare:

� Voce de bărbat
înregistrată

� Recipient de
plastic

� Nisip sau pă-
mânt

� Păpușile pe
degete, realiza-
te la Activităţi
de pregătire A

� „Groapă cu lei”

�

Lecţia biblică
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zeul cerului este Cel care l-a scăpat pe
slujitorul Lui, Daniel, din gura leilor.”

În tot imperiul a fost anunţată
această lege. Toţi oamenii de pretutin-
deni au aflat despre minunea nemai-
pomenită ce a avut loc în noaptea pe
care a petrecut-o Daniel în groapa cu
lei. Datorită credincioșiei lui Daniel,
împăratul însuși a putut să cunoască
puterea lui Dumnezeu. În plus, împă-
ratul Darius le-a poruncit tuturor oa-
menilor să I se închine și să Îl onoreze
pe Dumnezeu.

Imediat, Daniel a primit din nou
funcţia de guvernator al întregului
imperiu. El l-a slujit pe împărat mai
departe.

Oamenii din jurul vostru observă că
voi vă închinaţi lui Dumnezeu. Nu ui-
taţi! Atunci când vă închinaţi, Îi spuneţi
lui Dumnezeu că Îl iubiţi și Îi arătaţi
acest lucru prin fiecare faptă a voas-
tră. Daniel I s-a închinat Domnului chiar
și atunci când a trecut prin necazuri.
Iar cei din jurul lui au aflat astfel despre
Dumnezeu. Și alţi oameni vor dori să I
se închine lui Isus datorită faptului că
vă văd pe voi că vă închinaţi.

Dumnezeu ar fi putut să facă în așa
fel încât Daniel să nu ajungă în groapa
cu lei. Dar faptul că Daniel a ajuns în
groapă și a fost salvat de Dumnezeu a
constituit o ocazie foarte bună în care
oamenii au putut vedea puterea lui
Dumnezeu.

El vă va ocroti și pe voi, la fel cum
l-a ocrotit pe Daniel. Indiferent de pro-
blemele pe care le aveţi, Dumnezeu va
fi cu voi. Cereţi-I acest lucru!

Cum Îl veţi lăuda azi pentru grija Sa
manifestată faţă de voi?

Întrebări și răspunsuri
Ce parte vă place cel mai mult din

povestirea noastră de astăzi? De ce?
De ce credeţi că împăratul Darius a
dat un decret prin care obliga pe
toată lumea să se închine numai
Dumnezeului lui Daniel? (El credea în
Dumnezeul lui Daniel. Poate că așa
încerca să repare răul făcut atunci
când a obligat pe toată lumea să i se

închine numai lui, timp de 30 de zile.)
Ce părere aveţi despre noua lege a lui
Darius? Când vă va fi rușine să vă
închinaţi lui Dumnezeu înaintea altora
care nu Îl cunosc, ce anume vă veţi
aduce aminte?

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU,
ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Textul de memorat

Luaţi atâtea pietre câte cuvinte
sunt în textul de memorat, apoi scrieţi
câte un cuvânt pe fiecare piatră.
Așezaţi-le în ordinea corectă, însă cu
scrisul în jos.

Întrebaţi: Care ar fi lucrurile care
rezistă foarte, foarte multă vreme?
(casele, copacii, munţii, pietrele,
Dumnezeu) Daţi-le voie copiilor, pe
rând, să meargă și să întoarcă o
piatră, citind cu voce tare cuvântul
scris pe ea. După ce au fost întoarse
toate pietrele, repetaţi cu toată grupa
întregul verset, de câteva ori. Apoi
întoarceţi din nou pietrele cu scrisul în
jos, amestecaţi-le și cereţi-le copiilor
să le pună în ordinea corectă a cuvin-
telor. Explicaţi: Noi ne închinăm unui
Dumnezeu care este viu și care va trăi
pentru totdeauna, mult mai mult decât
vor rezista aceste pietre. Nu uitaţi:

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU,
ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Studiul biblic

Alegeţi patru copii care să fie
emisarii trimiși de împărat să răspân-
dească noul decret (Daniel 6,25-27).
Aceștia să stea în picioare în faţa
grupei, cu Bibliile deschise, și să
citească decretul clar și răspicat,
după cum urmează:

Primul emisar: citește Daniel 6,25,
prima parte, pentru a fi precizat cadrul
general

Al doilea emisar: citește restul
versetului, prima propoziţie a decretu-
lui: („Pacea să vă fie dată din belșug!”)

Al treilea emisar: citește versetul 26
Al patrulea emisar: citește versetul 27

Materiale necesare:

� Pietre
� Carioci sau

markere

�

�
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Materiale necesare:

� Coș pe care sunt lipite
cuvintele: „Închină-te
lui Dumnezeu!”

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. Încercaţi să adaptaţi povestirea la

mesajul lecţiei de astăzi.

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

închinăm Lui și ne manifestăm iubirea faţă de El. Acești bani îi vor
ajuta și pe alţii să vadă iubirea și puterea lui Dumnezeu.

Rugăciune

Daţi-le copiilor câte două hârtii de culori diferite. Pe una, să scrie
un motiv de rugăciune. Pe cealaltă, să scrie un răspuns primit la o
rugăciune din trecut. Aceste hârtii pot fi lipite sau capsate una de
alta, formând un lanţ al rugăciunii. Expuneţi acest lanţ al întregii
grupe, astfel încât toţi copiii să vadă dovezile iubirii și puterii lui
Dumnezeu.

Ori
cân

d

uimitoare; nu am vrea să ne închinăm
la alţi zei etc.) Din ce motive a vrut
Darius ca toţi supușii lui să se închine
numai Dumnezeului lui Daniel?
(Dumnezeul lui Daniel este viu; El
trăiește veșnic; Împărăţia Sa va dăinui
o veșnicie; El îi salvează pe oameni;
face minuni; l-a salvat pe Daniel din
groapa cu lei etc.) Cine este Dumne-
zeul vostru? Cum este El? De ce L-aţi
ales ca Dumnezeu al vostru? Așteptaţi
răspunsuri. Să nu uitaţi:

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU,
ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Restul grupei să fie supușii împăra-
tului Darius, care primesc acest mesaj.
Pot urmări în Bibliile lor ceea ce citesc
„emisarii”.

Întrebări și răspunsuri
Spuneţi: Să zicem că ne închinăm

cu toţii unui zeu păgân. Mesagerii lui
Darius tocmai au anunţat noul decret
care ne obligă să ne închinăm numai
Dumnezeului lui Daniel. Ce părere
aveţi despre acest lucru? (Nu știm;
probabil că ne-am închina la Dumne-
zeul lui Daniel datorită experienţei lui �

Materiale necesare:

� Hârtii de 3/15 cm, de
două culori

� Creioane
� Lipici sau capsator
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3

Puterea lui Dumnezeu

Încercaţi această activitate înainte
de Sabat.

Daţi-le copiilor câte o baterie mică
și câte o folie de aluminiu cu care să
învelească bateria, lăsând neacoperit
capătul cu +. Daţi-le apoi un bec pe
care să-l pună pe capătul neacoperit.
Spuneţi-le să învelească în aceeași
folie și filetul becului. În felul aceasta,
becul ar trebui să lumineze. Dacă nu
se poate să le oferiţi tuturor copiilor
aceste materiale, demonstraţi numai
dumneavoastră, în faţa lor, dându-le
ocazia la cât mai mulţi dintre ei să încerce.

Întrebări și răspunsuri
A luminat becul atunci când nu a

fost conectat la baterie prin interme-
diul foliei? (nu) Noi suntem ca becul,
atunci când suntem în legătură

strânsă cu Dumnezeu. De ce? (Atunci
putem străluci, arătându-le și altora
puterea și iubirea lui Dumnezeu.) Cum
putem intra în legătură strânsă cu
Dumnezeu, rămânând aproape de El?
(Ne închinăm zilnic Lui; ne gândim des
la El; ne rugăm; colaborăm cu El pen-
tru salvarea altora din ghearele lui
Satana etc.) De ce vă închinaţi voi lui
Dumnezeu? (Îl iubim; El este singurul
Dumnezeu; alţii pot vedea iubirea și
puterea Sa atunci când noi ne închi-
năm Lui etc.) Când alegem să avem o
legătură strânsă cu Dumnezeu și să
ne închinăm Lui, oamenii din jur văd
că noi suntem foarte aproape de
Dumnezeu. Ei pot vedea dovezi ale
iubirii și puterii Sale în viaţa noastră,
în același fel în care noi vedem acest
bec luminând. Să nu uitaţi niciodată:

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU,
ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Aplicarea lecţiei

Materiale necesare:

� Baterii mici
� Folie de alumi-

niu
� Becuri mici de

lanternă

�

4
Transmiterea lecţiei

Ecusoane

Decupaţi din timpul săptămânii
cercuri din hârtie colorată. Împărţiţi-le
copiilor, spunându-le că acestea vor fi
ecusoanele lor. Spuneţi-le să scrie pe
ele: „Eu mă închin lui Dumnezeu” și
apoi să și le decoreze. Ajutaţi-i să-și
prindă de îmbrăcăminte ecusoanele
cu ajutorul acelor de siguranţă sau cu
gămălie.

Întrebări și răspunsuri
Lecţia noastră biblică de astăzi ne

arată cum obiceiurile de închinare
ale lui Daniel l-au ajutat pe împăratul

Darius să afle despre Dumnezeu. Care
sunt câteva modalităţi prin care
putem și noi să le arătăm celor din jur
iubirea și puterea lui Dumnezeu? (Să
ne închinăm în public; să-i ajutăm pe
oameni; să le spunem ce a făcut
Dumnezeu pentru noi etc.) Vă aduceţi
aminte de vreo situaţie recentă în
care aţi manifestat faţă de alţii iubirea
și puterea lui Dumnezeu? Cum vă sim-
ţiţi când aflaţi că și alţii vor să se în-
chine lui Dumnezeu? (Ne bucurăm că
și alţii ajung să Îl cunoască și să-L
iubească.) Nu uitaţi:

CÂND EU MĂ ÎNCHIN LUI DUMNEZEU,
ALŢII VĂD DRAGOSTEA șI PUTEREA SA.

Materiale necesare:

� Hârtie sau
carton de culori
deschise

� Creioane colo-
rate sau carioci

� Ace de sigu-
ranţă sau cu
gămălie

Încheiere

Cântaţi un cântec potrivit cu subiectul studiului și rugaţi-vă ca toţi cei din
grupă să se închine lui Dumnezeu în fiecare zi, altfel încât cei din jur să poată
vedea puterea și iubirea lui Dumnezeu. Încheiaţi cu o rugăciune.

�
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Lecţia 8

O poruncă nouă

Referinţe
Daniel 6,25-28; Profeţi și regi, pag. 544, 545

Mesaj
Când eu mă închin lui Dumnezeu, alţii văd dragostea și puterea Sa.

Text de memorat
„Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic.” (Daniel 6,26)

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

Ţi-ai făcut un loc special unde te rogi de
obicei? Oamenii aleg diferite locuri ca să se
roage: la biserică, în pădure, pe malul unui râu.
Ne putem ruga oricând și oriunde. Daniel se
ruga și se închina la fereastră, unde dușmanii lui
puteau să-l vadă. Din această cauză, a ajuns să
I se închine lui Dumnezeu și într-un loc mai
înfricoșător.

„Priviţi! Nu are nici măcar o zgârietură!”
„Nu-mi vine să cred! Leii ar fi trebuit să-l

sfâșie în bucăţi!”
„De necrezut! Asta trebuie să fie o minune.”
Paznicii discutau aprins. Nu le venea să crea-

dă că Daniel mai trăia încă după ce petrecuse o
noapte în groapa leilor.

Împăratul Darius s-a încruntat. S-a uitat în
groapă și a strigat: „Daniel, mă bucur că ești
bine! N-am mai văzut o așa minune până acum.
Este pur și simplu uluitor! Dumnezeul tău te-a
scăpat, pentru că ai avut încredere în El. Ce
Dumnezeu puternic! Mă întorc la palat să scriu
chiar acum o altă poruncă! Toată lumea trebuie
să se închine Dumnezeului cerului. Dumnezeul
tău este singurul Dumnezeu adevărat!”

Întors la palat, împăratul a scris un alt decret
care trebuia vestit în toată împărăţia: „Pace
vouă, supușii mei! Astăzi vă dau o poruncă
nouă. În toată împărăţia, toţi bărbaţii, femeile și
toţi copiii trebuie să Îl respecte pe Dumnezeul lui
Daniel. El este Dumnezeul cel viu, iar Împărăţia
Sa va fi veșnică. El îi scapă și îi salvează pe copiii

Lui, și minunile Sale ne înconjoară. Dumnezeul
cerului este Cel care l-a scăpat pe slujitorul Lui,
Daniel, din gura leilor.”

În tot imperiul a fost anunţată această lege.
Toţi oamenii de pretutindeni au aflat despre
minunea nemaipomenită ce a avut loc în noap-
tea pe care a petrecut-o Daniel în groapa cu lei.
Datorită credincioșiei lui Daniel, împăratul însuși
a putut să cunoască puterea lui Dumnezeu. În
plus, împăratul Darius le-a poruncit tuturor
oamenilor să I se închine și să Îl onoreze pe
Dumnezeu.

Imediat, Daniel a primit din nou funcţia de
guvernator al întregului imperiu. El l-a slujit pe
împărat mai departe.

Oamenii din jurul tău observă că tu te închini
lui Dumnezeu. Nu uita că, atunci când te închini,
Îi spui lui Dumnezeu că Îl iubești și Îi arăţi acest
lucru prin fiecare faptă a ta. Daniel I s-a închinat
chiar și atunci când a trecut prin necazuri. Iar
ceilalţi au aflat astfel despre Dumnezeul lui. Și alţi
oameni vor dori să I se închine lui Isus datorită
faptului că te văd pe tine că te închini. Dumne-
zeu ar fi putut să-l scape pe Daniel înainte să fie
aruncat în groapa leilor. Însă mult mai mulţi oa-
meni au văzut puterea lui Dumnezeu când i-a
salvat viaţa lui Daniel printr-o minune.

Dumnezeu te va ocroti și pe tine, la fel cum l-a
ocrotit pe Daniel. Indiferent de problemele pe
care le ai, El va fi cu tine. Cere-I acest lucru!

Cum Îl vei lăuda azi pentru grija Sa faţă de
tine?
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Sabat
Dacă este posibil, mergi împreună cu familia

într-un loc liniștit în aer liber. Caută lucruri care
au o viaţă lungă. Colecţionează-le! Ai găsit un
copac care trăiește mult? Cum afli care este
vârsta unui copac? Întreabă un membru al
familiei.

Cine este cea mai în vârstă persoană din
familia ta? Bunica? Bunicul? Câţi ani au ei? Cine
spune Biblia că nu moare niciodată și dăinuie
veșnic? Citește Daniel 6,26.

Duminică
La altar, citiţi și discutaţi Iacov 5,13-16. Taie

câteva fâșii de hârtie colorată, unele de o
culoare, altele de altă culoare. Împreună cu
familia, scrie pe fâșiile de o culoare câte o
rugăciune. Pe celelalte scrie răspunsurile la
rugăciuni. Faceţi un lanţ al rugăciunii, formând
inele din fâșiile de hârtie, alternând culorile. În
timpul săptămânii mai adaugă și alte inele.

Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de
memorat. Cum te simţi știind că te închini unui
Dumnezeu real și viu?

Luni
Săptămâna aceasta, scrie într-un jurnal

experienţele tale legate de închinare. Scrie în el
în fiecare seară, la altar. Povestește despre
actele tale de închinare care îi ajută pe cei din
jur să vadă dragostea și puterea lui Dumnezeu.
Iată câteva idei: te-ai oferit să ajuţi pe cineva
(citește Romani 12,1); i-ai povestit cuiva cum te-a
binecuvântat Dumnezeu; te-ai rugat cu cineva
care avea nevoie de ajutor; vecinii tăi te-au
văzut cum mergeai la biserică etc.

Repetaţi textul de memorat împreună. Cântaţi
un cântec de laudă, apoi rugaţi-vă.

Marţi
Ai de scris în jurnal vreo experienţă legată de

închinare? Noteaz-o și discutaţi despre ea la
altar.

Găsește o piatră și scrie pe ea textul de
memorat. Spune-l și familiei tale. Citiţi împreună

Psalmii 18,2. Cu ce este asemănat Dumnezeu
aici?

Cântaţi despre dragostea lui Dumnezeu.
Mulţumiţi-I că este stânca și mântuirea voastră.

Miercuri
Împăratul Darius a enumerat câteva motive

pentru care să ne închinăm lui Dumnezeu (vezi
Daniel 6,26.27). Întocmește o listă cu aceste
motive și apoi desenează unul dintre ele.

Cântaţi un cântec despre Daniel.
Scrie o experienţă în jurnal. (Vezi partea de

luni.)
Află ce spune următorul verset biblic, punând

cuvintele în ordine:
dăinuie veșnic Dumnezeul este Căci El cel viu

Daniel 26  6, El și

Joi
În timpul altarului familial, răspundeţi la

întrebarea: Ce este închinarea? Citiţi chemarea
lui Dumnezeu la închinare din Apocalipsa 14,6.7.
Citiţi și Efeseni 4,32. Citește ce ai scris în jurnal.
Ai fost bun și de ajutor pentru cei din jur, săptă-
mâna aceasta? Propune-ţi să ajuţi pe cineva și
mâine.

Întocmește o listă cu modurile în care s-a
închinat familia ta săptămâna aceasta. Alege
unul dintre ele și repetaţi-l la altar.

Cântaţi un cântec de laudă, apoi rugaţi-vă
împreună.

Vineri
La deschiderea Sabatului, citiţi și discutaţi

despre a doua poruncă dată de Darius. Cui se
adresa el? De ce? Citiţi Daniel 6,25-28 cu voce
tare, apoi spuneţi cel puţin cinci lucruri pentru
care Îl lăuda Darius pe Dumnezeu. Comparaţi
scrisoarea lui cu imnul de laudă al îngerilor din
Apocalipsa 7,11.12.

Povestește câteva dintre experienţele pe
care le-ai scris săptămâna aceasta în jurnal.

Repetaţi cu toţii textul de memorat. Cântaţi un
imn de laudă și apoi rugaţi-vă.

Ac tiv i tăţi
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Pentru Lecţia 9 – Activităţi de pregătire, pag. 91


