
Ţ i-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 şi oriunde. Daniel se ruga şi se în chi -
na la fereastră, unde duşmanii lui puteau să-l
vadă. Din această cauză, a ajuns să I se închine 
lui Dumnezeu şi într-un loc mai înfricoşător.

„Priviţi! Nu are nici măcar o zgârietură!”

„Nu-mi vine să cred! Leii ar fi trebuit să-l
sfâşie 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 şi a strigat: „Daniel, mă bucur că eşti
bine! N-am mai văzut o aşa minune până acum.
Este pur şi 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 tre -
buie 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, su -
puşii mei! Astăzi vă dau o nouă
poruncă. În toată împărăţia, toţi
bărbaţii, toate femeile şi toţi copiii
trebuie să Îl respecte pe Dumne -
zeul lui Daniel. El este Dumnezeul

cel viu, iar Împărăţia Sa va fi veş -
nică. El îi salvează pe copiii Lui,
şi 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 pretu -
tindeni au aflat despre minunea

nemaipomenită ce a avut loc în
noaptea pe care a petrecut-o Daniel

în groapa cu lei. Datorită credin -
cioşiei lui Daniel, împăratul însuşi

36

Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545

O poruncă nouăLecţia8 21 mai

2016
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a putut să cunoască pu terea lui Dumnezeu. În
plus, împăratul Darius   le-a poruncit tuturor
oamenilor să I se închine şi 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
obser vă că
tu te în chini
lui Dumne -
zeu. Nu uita
că, atunci când
te închini, Îi
spui lui Dum -
nezeu că Îl
iubeşti şi Îi
arăţi acest
lucru prin
fiecare faptă
a ta. Daniel I
s-a închinat
chiar şi
atunci când
a trecut prin
necazuri. Iar
cei din jurul
lui au aflat
astfel despre
Dumnezeul
lui. Şi alţi oa -
meni vor dori
să I se închine
lui Isus dato -
rită faptului
că te văd pe
tine că te 

închini.
Dumnezeu ar fi
putut să-l scape pe
Daniel înainte 
să fie aruncat în
groapa leilor. Însă
prin faptul că Dum -
nezeu i-a salvat
viaţa lui Daniel
printr-o minune,
mult mai mulţi
oameni au văzut
puterea lui
Dumnezeu.

Dumnezeu te
va ocroti şi 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?

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

Text de memorat

„Căci El este

Dumnezeul cel viu 

şi El dăinuie veşnic.”

(Daniel 6:26)
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• Dacă este posibil, mergi împreună cu familia
într-un loc liniştit în aer liber. Caută lucruri care
au o viaţă lungă. Colecţionează-le! Ai găsit un co -
pac care trăieşte mult? Cum afli care este vârsta
unui copac? Întreabă un membru al familiei.

• Cine este cea mai în vârstă persoană din fami -
lia ta? Bunica? Bunicul? Câţi ani au ei? Cine
spune Biblia că nu moare niciodată şi dăinuie
veşnic? Citeşte Daniel 6:26.

• La altar, citiţi şi discutaţi Iacov 5:13-16. Taie
câteva fâşii de hârtie colorată, unele de o culoare,
altele de altă culoare. Împreună cu familia, scrie pe
fâşiile de o culoare câte o rugăciune. Pe celelalte
scrie răspunsurile la rugăciuni. Faceţi un lanţ al
rugăciunii, formând inele din fâşiile de hârtie,
alternând culorile. În timpul săptămânii mai
adaugă şi alte inele.

• Învaţă-i pe membrii familiei tale textul de me -
morat. Cum te simţi ştiind că te închini unui
Dumnezeu real şi viu?

• Săptămâna aceasta, scrie într-un jurnal
experienţele tale legate de închinare. Scrie în el în
fiecare seară, la altar. Povesteşte despre actele tale
de închinare care îi ajută pe cei din jur să vadă
dragostea şi puterea lui Dumnezeu. Iată câteva
idei: te-ai oferit să ajuţi pe cineva (citeşte 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.

• Împăratul Darius a enumerat câteva
motive pentru care să ne închinăm lui
Dumnezeu (vezi Daniel 6:26,27). Întocmeşte
o listă cu aceste motive şi apoi desenează
unul dintre ele.

• Cântă un cântec despre Daniel.

• Scrie o experienţă în jurnal. (Vezi partea
de luni.)

• Află ce spune următorul verset biblic,
punând cuvintele în ordine:

dăinuie veşnic Dumnezeul este
Căci El cel viu Daniel 26  6: El şi 

• Ai de scris în jurnal vreo experienţă legată de
închinare? Noteaz-o şi discutaţi despre ea la altar.

• Găseşte o piatră şi scrie pe ea textul de me -
morat. Spune-l şi familiei tale. Citiţi împreună
Psalmii 18:2. Cu ce este asemănat Dumnezeu
aici?

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

• În timpul altarului familial, răspundeţi la
întrebarea: Ce este închinarea? Citiţi chemarea lui
Dumnezeu la închinare din Apocalipsa 14:6,7. Citiţi
şi Efeseni 4:32. Citeşte ce ai scris în jurnal. Ai fost
bun şi de ajutor pentru cei din jur, săptămâna
aceasta? Propune-ţi să ajuţi pe cineva şi mâine.

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

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

S ABAT DUMINICĂ

LUNI
MARŢI

MIERCURI
JOI
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• La deschiderea Sabatului, citiţi şi 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.

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

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

În vremea lui Daniel,
împăraţii colecţionau animale

sălbatice, de exemplu lei.

Indicaţii: Daniel se închina lui Dumnezeu chiar şi atunci când avea
necazuri. Completează jocul de cuvinte încrucişate de mai jos.

1. (Orizontal) Cine se ruga într-un
loc în care duşmanii puteau să-l
vadă? 

2. (Vertical) Cum îi _____ lui
Dumnezeu pentru tot ce face pentru
tine? 

3. (Vertical) Cine a spus că toţi
trebuiau să Îl cinstească pe
Dumnezeul cel viu? 

4. (Vertical) Lui Daniel nu i-a fost
frică de __. 

5. (Orizontal) Când ne ____________
lui Dumnezeu, alţii văd iubirea şi
puterea Sa. 

2

4

3

1

5

VINERI
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Harpă

Liră
Tamburină

Alăută

Harfă Chimval

În Babilon, pe vremea când era împărat Nebucadneţar, oamenii
erau chemaţi la închinare printr-o anumită muzică. Muzicienii de
la templu cântau la multe instrumente, care arătau cu totul altfel
decât instrumentele de astăzi. Unele erau decorate cu scoici,
sculpturi sau pietre colorate. Toate instrumentele erau realizate
din lemn, argint sau fildeş.

Sa a-l l udam
- - -
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Tobă

Trâmbiţă

Fluier

Psalterion

Indicaţii: Priveşte la imagini şi încearcă să găseşti prin casă obiecte care să sune
asemănător cu aceste instrumente. De exemplu, întinde bucăţi de elastic peste
gura unei cutii deschise. Sau umple cu apă sticle de diferite mărimi. Dacă le vei
lovi uşor, vor scoate sunete de diferite înălţimi.

După ce ai terminat de strâns 
sau de confecţionat instru men -
te, cântă muzică de laudă la
adresa lui Dumnezeu. 
Roa gă-ţi familia sau prietenii 
să te ajute.

pe uD mnezeu
pr ni muzica

-
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