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Introducere
Predarea adevărurilor biblice
Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai
împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste
povestiri, şi să îi duci un pas mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică.
Bineînţeles, nu vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde
povestirea biblică, de aceea în fiecare dintre ele a fost ales un singur adevăr central. Predarea
adevărului central a fost întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei,
aceste părţi au fost marcate cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.
Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta
cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat
în text de expresii precum: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele …“
sau „Dacă eşti mântuit, atunci …“
Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile
copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, deşi în grup sunt
numai fete, sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai
copii mici. Fă schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna Cuvântul lui
Dumnezeu să fie aplicat la viaţa lor.
Disponibil pentru sfătuire
Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a veni la
Domnul Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu-ţi vor spune niciodată că L-au primit în
inima lor pe Isus Hristos ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă
şi ei pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de
încurajare în a şti cum să procedeze.
În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, sunt momente în care ei vor dori un sfat privitor la o situaţie
dificilă, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în viaţa lor zilnică; sunt într-o
situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce ar trebui să facă; au dorinţa să împărtăşească o
problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu eşti singurul lor
sprijin creştin. Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu
tine. De asemenea, este important să ştie când şi unde să vină, atunci când vor să vorbească cu
tine.
În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept
venirea la Domnul Isus. De aceea, nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu ei, în acelaşi timp în care
faci invitaţia la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă au
venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu tine.
Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit
„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Aş putea să-ţi explic
ce spune Biblia. Dacă vrei, vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un
punct de reper). Şi ţine minte, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta; eu doar te ajut
să înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“
Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit
„Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitorul tău, şi nu mi-ai spus niciodată lucrul acesta, o poţi
face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă ai crezut
în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“
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Imagini pentru lecție
Exersează acasă întoarcerea imaginilor, ca să te obișnuiești cu ele, și să poți să arăți copiilor la
clasă imaginea potrivită exact la momentul potrivit.
Versete de memorat
Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în
serie, timp de şase săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi
pe care să şi le amintească cu uşurinţă. Dacă le predai pe toate şase, este probabil ca ei să nu-şi
mai amintească bine niciunul dintre ele.
Ajutoare vizuale suplimentare
La fiecare lecţie scrie pe un carton adevărul central. (Foloseşte litere mari de tipar, ca şi copiii mici să le poată
citi.) Fixează cartonul pe tablă (cu blu-tack) înainte de începerea orei sau în momentul în care
menţionezi pentru prima dată adevărul central din lecţie.
Ajutoare adiţionale la text
În dreapta şi în stânga textului sunt date informaţii contextuale şi idei facultative, prin care poţi atrage
interesul la lecţia predată.
Aceste idei sunt concepute pentru integrarea unor stiluri diferite de predare. Pentru o învăţare
eficientă, unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească,
alţii să pipăie sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.
Foloseşte aceste idei la grupul tău numai în măsura în care îţi permite timpul.
Întrebări de recapitulare
Pentru fiecare lecţie sunt date câteva întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea
lecţiei sau săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.
Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele
predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Foloseşte acest timp:


pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat;



pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi mai mult, astfel încât copiii să-şi
reamintească mai uşor;



pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiilor le place competiţia şi aşteaptă cu
nerăbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mult mai mult decât o
competiţie, el este şi un timp de învăţare.

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din
versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile
programului.
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Privire generală
Lecţia
Patru tineri
sunt puşi la
încercare

Adevăr central
Dumnezeu
promite că va
cinsti pe cei ce-L
cinstesc

Daniel 1

Aplicaţie
Nemântuit:
Îl cinsteşti pe Dumnezeu
atunci când Îl primeşti pe
Domnul Isus ca Mântuitor.

Verset de memorat
„…voi cinsti pe cine Mă
cinsteşte…“
1 Samuel 2:30

Mântuit:
Pune-L întotdeauna pe
Dumnezeu pe primul loc în
viaţa ta.

Daniel se
roagă pentru
înţelepciune

Dumnezeu este
atotştiutor şi
înţelept

Mântuit:
Cere-I înţelepciune lui
Dumnezeu

Iacov 1:5

Daniel 1:182:49
Cuptorul
mistuitor
Daniel 3

„Trebuie să
ascultăm mai
mult de
Dumnezeu
decât de
oameni“

Mântuit:
Ascultă întotdeauna de
Dumnezeu, chiar dacă prin
aceasta te deosebeşti de toţi
ceilalţi.

Faptele Ap. 5:29
Căderea lui
Nebucadneţar
datorită
mândriei

Dumnezeu stă
împotriva celor
mândri, dar celor
smeriţi le da har

Dumnezeu ia
păcatul în serios
şi îl pedepseşte

Daniel 5

„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă!
Nu vă temeţi şi nu vă
înspăimântaţi de ei, căci
Domnul, Dumnezeul tău, va
merge El însuşi cu tine, nu te
va părăsi şi nu te va lăsa.“
Deuteronom 31:6

Nemântuit:
Părăseşte mândria, şi crede
în Domnul Isus.
Mântuit:
Acordă-I lui Dumnezeu
încrederea pe care o merită.

Daniel 4
Scrisul de
mână de pe
zid

„Dacă vreunuia dintre voi îi
lipseşte înţelepciunea, s-o
ceară de la Dumnezeu … şi
ea îi va fi dată.“

Nemântuit:
Renunţă la păcatul tău şi
vino la Domnul Isus, căci El
te poate salva.

„… să fiţi împodobiţi cu
smerenie. Căci Dumnezeu
stă împotriva celor mândri,
dar celor smeriţi le dă har.“
1 Petru 5:5

„Dar dacă nu faceţi aşa,
păcătuiţi împotriva Domnului,
şi să ştiţi că păcatul vostru
vă va ajunge.“
Numeri 32:23

Daniel în
groapa cu lei

Dumnezeu este
mai presus de
orice stăpânire

Daniel 6

Mântuit:
Fă ceea ce este corect, şi
lasă rezultatul în mâna lui
Dumnezeu.

„…a Ta, Doamne, este
domnia, căci Tu Te înalţi ca
un stăpân, mai presus de
orice!“
1 Cronici 29:11
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LECŢIA 1
Patru tineri sunt puşi la încercare
Text biblic pentru învăţător
Daniel 1

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu promite că va cinsti pe cei
ce-L cinstesc.

Aplicaţie
Nemântuit: Îl cinsteşti pe Dumnezeu atunci
când Îl primeşti pe Domnul Isus
ca Mântuitor.
Mântuit:

Schiţa lecţiei

Pune-L întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa ta.

„Nu vrem să ne mai predice omul
acesta!“
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Ieremia îi avertizează pe iudei AC

2.

Nebucadneţar invadează ţara lui
Iuda

3.

Nebucadneţar ia prizonieri tineri
frumoşi

4.

Printre cei luaţi în Babilon sunt
Daniel şi trei prieteni ai lui

5.

Li se dau alte nume

6.

Li se oferă mâncare împărătească
ACM

Verset de memorat
„…voi cinsti pe cine Mă cinsteşte…“
(1 Samuel 2:30).

Ajutoare vizuale

ACN, ACM



Imagini: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 şi 1-6

7.



Cuvinte scrise: „Pune-L întotdeauna
pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa
ta“.

Ei refuză să mănânce
jertfită idolilor

8.

Ei cer să fie puşi la probă 10 zile

9.

Ei trec proba şi arată mai bine
decât ceilalţi

10.

Ei studiază timp de trei ani

hrana

ACM

Punct culminant
La verificarea făcută de împărat, ei sunt
cei mai buni
Concluzie
Împăratul dă lui Daniel şi prietenilor lui
funcţii importante
ACM, ACN
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„…voi cinsti pe cine Mă cinsteşte…“ (1 Samuel 2:30)
Introducere
Era o întrecere palpitantă. Primii trei alergători au făcut un ultim efort şi au trecut primii linia de
sosire. Cine a ajuns acolo primul? S-a anunţat numele câştigătorului, iar suporterii lui l-au
aclamat zgomotos, fluturându-şi frenetic steagurile.
Reporterii sportivi au spus: „Ce cursă! Ce palpitant! El a adus multă onoare ţării lui“.
Prezentare
Citim despre onoare şi în Biblie. Ascultaţi versetul de memorat de astăzi.
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia
ta, apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Tu şi eu putem să-I aducem onoare lui Dumnezeu. Putem să ne comportăm şi să vorbim în
aşa fel încât oamenii să-şi dea seama că noi Îi aparţinem Lui. Biblia spune că dacă tu Îl
onorezi pe Dumnezeu, şi El te va onora. Aceasta înseamnă că Dumnezeu va face în aşa fel
încât să fii respectat şi admirat.
Aplicare
Nemântuit: Trebuie să-ţi dai seama că atunci când mergi pe calea ta proprie, tu îl dezonorezi pe
Domnul. Când păcătuieşti, nu Îl onorezi pe Dumnezeu, ci faci ce-ţi place ţie. Trebuie să
te întorci de la păcatul tău şi să crezi în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor. Numai atunci
viaţa ta Îl va onora.
Mântuit:

Dumnezeu merită toată lauda şi onoarea pe care I-o putem da, şi mult, mult mai mult
decât aceasta. Îl onorezi pe Dumnezeu atunci când El este pe primul loc în viaţa ta,
atunci când pentru tine cel mai mult contează să-I fii plăcut Lui, decât să fii plăcut altora.

Repetare
„Onorează-L pe Dumnezeu“
Ia 8 cartonaşe şi scrie pe fiecare câte o ocazie în care copiii Îl pot onora pe Dumnezeu, de
exemplu …









Tatăl tău îţi cere să-l ajuţi să facă curăţenie în garaj.
Prietenii tăi vor să tachinezi şi tu pe un băiat nou venit la şcoală.
Alegere pentru duminică – te uiţi la televizor sau mergi la biserică?
Un prieten te dezamăgeşte.
Casiera nu se uită şi tu intri la ştrand fără să plăteşti.
Profesorul tău spune: „Nimeni nu mai crede astăzi toată Biblia“.
Unii dintre prietenii tăi consumă alcool.
Fratele tău te bate.
Pune cartonaşele într-o pungă.
Cere unui copil să aleagă unul şi să-l citească cu voce tare. Toţi vor spune versetul împreună,
apoi veţi discuta cum să-L onoraţi pe Dumnezeu în situaţia respectivă.
Un alt copil ia un cartonaş şi îl citeşte cu voce tare. Această acţiune este urmată de repetarea
versetului şi de discuţii.
Continuă până când se termină toate cartonaşele din pungă.
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Lecţia
„Nu vrem să ne mai predice omul acesta“. Aceasta era atitudinea
multor iudei faţă de Ieremia. „El ne vorbeşte numai despre
pedeapsa care va veni peste noi“, se plângeau ei, înverşunaţi pe
el.
Dumnezeu l-a trimis pe Ieremia să avertizeze pe poporul Lui,
poporul iudeu, despre ceea ce avea să i se întâmple. Iudeii ştiau
că Dumnezeu era singurul Dumnezeu adevărat, cunoşteau
poruncile Lui, şi totuşi s-au abătut de la calea lui Dumnezeu. În loc
să I se închine Lui, ei s-au închinat idolilor. Dumnezeu le poruncise să-L pună pe El pe primul loc în viaţa lor – „Să nu ai alţi
dumnezei în afară de Mine“ (Exodul 20:3) – dar iudeii n-au
ascultat şi nu le-a păsat deloc de Dumnezeu.
Este important să ne amintim că Dumnezeu ne-a creat pentru a-I
aduce Lui glorie. Aceasta înseamnă că acţiunile noastre vor arăta
că Dumnezeu este pe primul loc în viaţa noastră. Noi trebuie să
vorbim despre Dumnezeu şi să spunem cât de minunat este El.
Ce trist este că de multe ori nu facem aşa! Dumnezeu nu este pe
primul loc în viaţa noastră, şi nu vorbim despre El. Şi totuşi El este
singurul Dumnezeu adevărat. El este puternic şi sfânt. El avea tot
dreptul să fie onorat de iudeii cărora le predica Ieremia – cât şi de
tine şi de mine. El i-a avertizat că dacă nu-şi vor părăsi idolii, în
mod sigur avea să vină asupra lor dezastrul – „Împăratul
Babilonului va veni în Iuda. El va distruge cetăţile şi vă va lua
prizonieri în ţara lui“ (vezi Ieremia 20:4).
După mai mulţi ani s-a împlinit avertizarea făcută de Dumnezeu.
Împăratul Babilonului, Nebucadneţar, a venit cu armata lui şi a
cucerit cetatea Ierusalim. Soldaţii au luat ca pradă de război
lucrurile din templu (locul de închinare al iudeilor), care fuseseră
folosite la închinarea înaintea sigurului Dumnezeu viu şi adevărat.

Pentru contextul referitor la
profeţiile lui Ieremia, citeşte
Ieremia 6:22-25, 7:1-7,13-15;
13:17,19 şi 25:9,11.

AC

Cere copiilor să găsească Iuda
şi Babilon pe o hartă a
Orientului. Babilonul era situat
acolo unde astăzi este Irakul.
Imperiul Babilonian se
întindea de la Golful Persic
până la fluviul Nil şi până în
sudul Turciei.
Pune pe copii să spună împreună cu tine numele (Babilon,
Nebucadneţar etc.). Aceasta îi
va ajuta să le memoreze.

Împăratul a poruncit administratorului-şef al casei împărăteşti să
aleagă câţiva dintre tinerii din familia regală şi din celelalte familii
princiare, care erau frumoşi, puternici, sănătoşi şi inteligenţi, şi
să-i instruiască separat. Conform poruncii împăratului, ei urmau
să mănânce mâncare împărătească, să bea vin împărătesc şi să
înveţe limba şi literatura imperiului. După trei ani, cei mai buni
urmau să fie aleşi pentru a sluji împăratului.

Imaginea 1-1

Imaginea 1-1
Printre cei luaţi prizonieri au fost şi patru tineri, care aveau vârsta
de aproximativ 16-20 ani, ale căror nume erau: Daniel, Hanania,
Mişael şi Azaria. Desigur, familiile lor Îl cunoşteau pe Dumnezeul
cel viu şi adevărat, deoarece numele fiecăruia dintre ei are o
semnificaţie specială, referitoare la Dumnezeu. Numele lui Daniel
înseamnă „Dumnezeu este judecătorul meu“; al lui Hanania
înseamnă „Domnul este îndurător“; al lui Mişael înseamnă „Cine
este ca Dumnezeu?“ şi al lui Azaria înseamnă „Domnul a ajutat“.
Ei se simţeau străini atunci când au intrat printr-una din porţile
masive arcuite, în cetatea Babilon, care era înconjurată de ziduri
uriaşe duble. În spatele zidurilor erau clădiri înalte, inclusiv
9
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Beltşaţar („Bel, protejează
împăratul“), legat de Marduk
sau Bel, dumnezeul
Babilonului. Şadrac („Temător
de dumnezeu“), legat de Aku,
dumnezeul lunii. Meşac
(„Smerit înaintea lui
dumnezeu“), legat de Aku.
Abed-Nego („Slujitorul lui
Nebo“), legat de Nebo (sau
Nego), unul dintre principalii
dumnezei ai Babilonului.

temple pentru dumnezeii babilonieni, care erau decorate cu picturi
colorate, reprezentând lei, tauri şi dragoni. În acest oraş ciudat
tinerii s-au simţit înstrăinaţi de familiile şi prietenii lor care Îl
cunoşteau şi Îl iubeau pe Dumnezeul cel viu şi adevărat.

Imaginea 1-2
Primul lucru pe care l-a făcut administratorului-şef al împăratului a
fost să le schimbe numele. Pe Daniel l-a numit Beltşaţar, pe
Hanania Şadrac, pe Mişael Meşac şi pe Azaria Abed-Nego.
Numele lor cele noi erau legate de dumnezeii falşi ai Babilonului.
De ce credeţi că administratorul-şef le-a dat asemenea nume?
Permite copiilor să răspundă.

El voia ca ei să-L uite pe Dumnezeul lor! L-au uitat ei? Nu!
Schimbarea numelui lor n-a avut nicio influenţă asupra acestor
tineri deosebiţi. Dumnezeu era Dumnezeul lor. Ei Îl iubeau pe
Dumnezeu, se încredeau în El şi erau hotărâţi să-L asculte.

Imaginea 1-2

ACN

Deoarece această
lecţie se concentrează ACM
asupra creşterii
în viaţa creştină, mesajul
mântuirii este prezentat pe
scurt. Ar trebui să-ţi faci timp
să prezinţi Evanghelia la un alt
moment potrivit din timpul
orei.

Eşti şi tu aşa? Să ştii că tu nu poţi să-L onorezi pe Dumnezeu,
până când nu ai fost mântuit de păcatul tău. Trebuie să fii
schimbat în interiorul tău, iar aceasta o poate face numai
Dumnezeu. Numai Dumnezeu te poate transforma într-o
persoană care vrea să-L onoreze pe El. Dacă ştii că în tine s-a
întâmplat deja lucrul acesta, hai să ne gândim cum poţi să-L
onorezi pe Dumnezeu la şcoală, de exemplu prin temele de casă.
Fă-ţi timp să discuţi cu copiii despre acest subiect.

Trăieşte şi tu într-adevăr pentru Dumnezeu, aşa cum s-au hotărât
să facă aceşti patru tineri!

Imaginea 1-3

Imaginea 1-3
Vezi Leviticul 11:41-47 şi
17:10-14.
Babilonienii nu sacrificau
animalele aşa cum făcea
poporul Israel (nu scurgeau tot
sângele) ceea ce contravenea
legilor date de Dumnezeu
poporului Său.
ACM
Deuteronom 32:37-38
se referă la practicile păgâne
de închinare a hranei idolilor.

Când a sosit ora mesei, Daniel şi cei trei prieteni ai lui s-au aşezat
împreună cu ceilalţi la masă, în timp ce servitorii aduceau platouri
cu mâncare şi carafe cu vin, ca şi cele de la masa împăratului.
Hmm! Cât de plăcut mirosea mâncarea pentru prizonierii flămânzi!
Dar cred că cei patru tineri s-au uitat îngrijoraţi unul la altul.
Dumnezeu dăduse iudeilor legi speciale despre mâncărurile care
trebuiau evitate, şi probabil că pe platouri erau şi unele dintre
acestea. De asemenea, ei ştiau că în Babilon era obiceiul ca
înainte de a fi servite carnea şi vinul, ele să fie dedicate mai întâi
idolilor. A mânca această mâncare nu aducea onoare Dumnezeului celui viu şi adevărat. Biblia spune că Daniel s-a hotărât să nu
se întineze, mâncând mâncarea împărătească. A se
„întina“ (pângări, spurca) înseamnă a deveni necurat. Daniel şi
prietenii lui voiau să-şi păstreze viața curată înaintea lui
Dumnezeu.
Dacă ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, Dumnezeu
vrea ca tu să-L onorezi, păstrându-ţi viaţa curată. Probabil nu ţi se
cere să mănânci o mâncare care a fost jertfită idolilor, dar sunt
alte moduri prin care îţi murdăreşti viaţa. Spre exemplu, atunci
când părinţii prietenului tău nu sunt acasă, el îţi dă să bei bere.
Sau poate unii dintre prietenii tăi fumează sau iau droguri, şi îţi
oferă şi ţie, numai să încerci. Sau poate un prieten vrea să te uiţi
cu el la un film „murdar“ sau la o revistă „murdară“ (adaptează
aplicaţiile în funcţie de vârsta copiilor). Acestea sunt lucruri care îţi pot
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dăuna, prin faptul că te îmbolnăvesc sau îţi controlează mintea şi
trupul într-un mod care nu-I place lui Dumnezeu.
Este greu să spui „Nu!“ prietenilor tăi. Poate că vor râde de tine şi
te vor porecli. Dar Dumnezeu spune că trupul tău este foarte
special. Când ai crezut în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, ai
primit viaţa veşnică, iar Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în tine.
Dumnezeu spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului
Sfânt care locuieşte în voi… Şi că voi nu sunteţi ai voştri? …
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt
ale lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 6:19-20). Dumnezeu doreşte să-L
onorezi, păstrându-ţi viaţa curată – neîntinată de lucrurile care îţi
vor dăuna sau îţi vor murdări trupul.
Daniel s-a hotărât să nu se întineze, mâncând din mâncarea
împărătească. El şi prietenii lui au vrut să-şi păstreze viaţa curată
înaintea lui Dumnezeu. Dar decizia lor nu a fost uşoară. Ca
prizonieri în Babilon, se pretindea de la ei să mănânce ceea ce li
se dădea.
Cred că Daniel a părăsit liniştit masa şi l-a întrebat politicos pe
administratorul-şef dacă el şi prietenii lui ar putea fi scutiţi să
mănânce mâncarea împărătească. Biblia ne spune că Dumnezeu
a dat administratorului-şef o bunătate deosebită faţă de cei patru
tineri, dar el a refuzat să-i ajute.
„Mă tem numai de domnul meu, împăratul!“, i-a spus
administratorul-şef lui Daniel. „Mi-a dat ordin să vă pun la
dispoziţie mâncarea şi băutura corespunzătoare. Dacă nu veţi
arăta tot aşa de bine ca şi ceilalţi, va da ordin să mă omoare!“

Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Pune-L
întotdeauna pe Dumnezeu pe
primul loc în viaţa ta“.
Foloseşte exemple practice, în
care copiii cărora le predai să se
regăsească.
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Precizează că Daniel s-a adresat
administratorului-şef
respectuos. El a fost ferm în
cererea lui, dar fără să-şi
atribuie vreun drept – un
exemplu bun al modului în care
trebuie să răspundem în
asemenea situaţii.
Conversaţia dintre Daniel şi
administratorul-şef sau
îngrijitor poate fi prezentată
într-o mică scenetă.

Imaginea 1-4
Daniel nu a renunţat. El a vorbit mai întâi cu administratorul-şef,
iar după aceea cu îngrijitorul, care răspundea de mâncarea
împăratului.
„Încearcă-ne zece zile“, i-a spus Daniel. „Dă-ne să mâncăm numai
zarzavaturi şi să bem apă, apoi priveşte feţele noastre şi vezi cum
arătăm în comparaţie cu ceilalţi tineri“.
Îngrijitorul trebuie să se fi gândit mult la aceasta, mai ales că el
ştia pedeapsa care îl aştepta, dacă prizonierii nu erau găsiţi
sănătoşi. În final el a fost de acord cu propunerea lui Daniel.
Probabil că nu a fost uşor pentru cei patru ca timp de zece zile să
mănânce numai zarzavaturi şi să bea apă, când la mesele vecine
mâncarea împărătească era ispititoare. Poate că ceilalţi chiar
şi-au bătut joc de ei. Dar ei s-au încrezut în Dumnezeu, şi nu s-au
întinat cu mâncarea care nu era după voia lui Dumnezeu. Ei au
ştiut că Dumnezeu le-a dat această ocazie spre a dovedi că cel
mai bun lucru, pe care trebuia să-l facă în a-L onora pe
Dumnezeul lor, era să-şi păstreze viaţa curată.
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Imaginea 1-4
Se crede că cererea lui Daniel
era de fapt pentru hrană
„cultivată“. Aceasta putea
include şi cereale, nu numai
zarzavaturi. Pentru a-şi aminti
lecţia, la sfârşitul orei poţi servi
copiilor nişte zarzavaturi
proaspete şi apă.
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Imaginea 1-5

Imaginea 1-5
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

ACM

După ce au trecut cele zece zile, îngrijitorul i-a privit cu atenţie pe
tineri. El a fost surprins să vadă că cei patru erau sănătoşi şi
arătau mai bine decât ceilalţi care mâncaseră mâncare
împărătească. Ce încurajare pentru Daniel şi prietenii lui!
Dumnezeu i-a onorat, şi i-a făcut să arate cât se poate de bine. În
Biblie, Dumnezeu promite: „Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte …“ (1
Samuel 2:30). Atunci când Îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, El
are grijă de toate celelalte lucruri. Pe toată durata perioadei de
instruire îngrijitorul le-a permis ca ei să mănânce numai ceea ce Îl
onora pe Dumnezeul lor.
La sfârşitul perioadei de instruire de trei ani urma un examen.
Timp de trei ani Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au învăţat despre
Babilon: limba, obiceiurile şi religia. Probabil că s-a făcut şi
presiune asupra lor să-şi schimbe credinţa. Tinerii au studiat din
greu, dar nu au crezut lucrurile care erau împotriva credinţei lor.
Dacă eşti creştin, Dumnezeu doreşte să-L onorezi prin a crede
Cuvântul Său, Biblia. Vor veni poate alţii care îţi vor spune să
crezi în „marea explozie iniţială“, că pământul ar avea milioane de
ani vechime şi că noi ne-am trage din maimuţă. Aceste idei sunt
împotriva a ceea ce ne învaţă Biblia. Poate că chiar acum te
confrunţi cu asemenea lucruri, şi doreşti un sfat din Cuvântul lui
Dumnezeu, ca să ştii cum să le faci faţă. Dacă la sfârşitul
programului rămâi pe scaunul tău, înţeleg că vrei să vorbesc cu
tine. Este important să credem Cuvântul lui Dumnezeu şi să-L
onorăm pe Dumnezeu prin a ne încrede în El – exact aşa cum au
făcut cei patru tineri.

Imaginea 1-6
După învăţarea limbii, împăratul le-a pus întrebări referitor la ceea
ce au învăţat. Biblia ne prezintă rezultatul examenului. În acest
verset sunt folosite iarăşi numele iniţiale ale lui Daniel şi ale celor
trei prieteni ai lui.
Citeşte cu voce tare Daniel 1:19-20.

Imaginea 1-6
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

„…între toţi tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania,
Mişael şi Azaria. … În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi
pricepere, şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori
mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în
toată împărăţia lui“.
După trei ani ei au trecut şi al doilea examen!
Deoarece au ales să-şi păstreze vieţile curate, Dumnezeu i-a
onorat pe Daniel şi pe prietenii lui.
Împăratul le-a dat celor patru tineri posturi importante în împărăţie,
şi ei i-au slujit cu credincioşie. Dumnezeu i-a ajutat pe Daniel şi pe
prietenii lui să fie neclintiţi în Domnul. Chiar dacă a fost greu, ei au
rămas credincioşi, iar Dumnezeu i-a onorat.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

S-a întâmplat exact aşa cum promite Dumnezeu în Biblie – „Voi
cinsti pe cine Mă cinsteşte …“ (1 Samuel 2:30). Dacă eşti creştin,
această promisiune este valabilă şi pentru tine. Pune-L întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în locurile unde mergi, în cărţile
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pe care le citeşti, în prieteniile tale, în credinţa ta, în
comportamentul tău. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute – şi El te va
ajuta în mod sigur.
Dacă nu eşti creştin, aminteşte-ţi că tu nu poţi să-L onorezi pe
Dumnezeu cu adevărat, până când nu te-a schimbat El şi nu ai
devenit copilul Său. Primeşte-L pe Isus Hristos ca Mântuitor, şi vei
deveni copilul lui Dumnezeu.
Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu“ (Ioan 1:12). Îl onorezi pe Dumnezeu atunci când Îl
primeşti pe Domnul Isus, ca Mântuitor al tău.
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Invită-i pe copii să-L primească
pe Domnul Isus.
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce a permis Dumnezeu împăratului Nebucadneţar să cucerească ţara lui Iuda?
(Deoarece locuitorii ei nu au fost ascultători de Dumnezeu.)

2.

Ce voia împăratul Nebucadneţar să se facă cu tinerii deosebiţi care fuseseră aduşi prizonieri
în Babilon? (Ei trebuiau să mănânce mâncare împărătească şi să fie educaţi, astfel încât cei
mai buni dintre ei, să fie aleşi să slujească împăratului.)

3.

De ce credeţi că le-au fost schimbate numele tinerilor? (Deoarece numele lor anterioare
făceau referire la Dumnezeul cel viu şi adevărat, iar cel care îi supraveghea voia ca ei să-L
uite pe Dumnezeul lor.)

4.

Cum poate fi schimbată viaţa ta, astfel încât să aduci laudă şi onoare lui Dumnezeu?
(Cerându-I lui Dumnezeu să te mântuiască de păcatul tău.)

5.

De ce nu au vrut Daniel şi prietenii lui să mănânce mâncarea împărătească? (Lucrul acesta
era împotriva legilor pe care le dăduse Dumnezeu iudeilor cu privire la mâncarea jertfită
idolilor.)

6.

Cum poţi să-L onorezi pe Dumnezeu la şcoală? (Vor fi diferite răspunsuri.)

7.

Ce i-a cerut Daniel administratorului-şef şi îngrijitorului pentru el şi prietenii lui? (Să li se dea
doar zarzavaturi şi apă timp de zece zile, după care să vadă cum arată.)

8.

Ce s-ar fi întâmplat cu îngrijitorul, dacă Daniel şi prietenii lui s-ar fi îmbolnăvit? (El ar fi fost
omorât.)

9.

Ce poţi să faci când eşti ispitit să faci un lucru care dăunează trupului tău? (Gândeşte-te cât
de special este trupul tău; roagă-te – cere-I lui Dumnezeu curaj, spune „nu“ – îndepărteazăte de cei care vor să te determine să faci rău.)

10.

Care a fost rezultatul după zece zile, când Daniel şi prietenii lui au mâncat numai zarzavaturi
şi au băut numai apă? (Ei erau sănătoşi şi arătau mai bine decât toţi ceilalţi tineri.)

11.

Cum poţi avea puterea să lupţi, pentru a face ceea ce este corect? (Cerându-I lui Dumnezeu
să-ţi dea putere.)

12.

Ce a constatat împăratul atunci când i-a verificat pe Daniel şi pe prietenii lui? (Că ei erau de
zece ori mai înţelepţi decât toţi înţelepţii din împărăţia lui.)

Activitate de implicare
Cutia: „Ce s-ar întâmpla dacă …“
Ia o cutie mică şi scrie pe partea din faţă: „Ce s-ar întâmpla dacă …“
Fotocopiază textele înrămate de la pagina 55, apoi decupează-le pe fiecare şi pune-le în cutie.
Împarte clasa în două grupe.
Fiecare grupă alege un text înrămat din cutie şi discută între ei despre ce ar putea să facă în situaţia
respectivă, pentru a-şi păstra viaţa curată înaintea lui Dumnezeu.
După discuţie, cere fiecărei grupe să spună şi celeilalte răspunsurile lor.
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Lecţia 2
Daniel se roagă pentru înţelepciune
Text biblic pentru învăţător
Daniel 1:18-2:49

Adevăr central
Dumnezeu este atotştiutor şi înţelept

Schiţa lecţiei
Introducere
Împăratul se trezeşte datorită unui vis
ciudat
Desfăşurarea evenimentelor

Aplicaţie
Mântuit: Cere-I înţelepciune lui Dumnezeu.

Verset de memorat
„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu
… şi ea îi va fi dată“ (Iacov 1:5).

1.

Nebucadneţar îi cheamă pe
înţelepţi să-i explice visul
AC

2.

El refuză să le spună visul pe
care l-a avut

3.

Ei nu pot să spună ce vis a avut
împăratul sau semnificaţia lui
ACM

Ajutoare vizuale


Imagini: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 şi 2-6

4.



Cuvinte scrise: „Cere-I înţelepciune
lui Dumnezeu“

Mânios, împăratul porunceşte
omorârea tuturor înţelepţilor

5.

Daniel
cere
împăratului

6.

Daniel îi cere timp (de aflare a
visului), şi împăratul este de
acord

7.

Daniel şi prietenii lui se roagă
ACM

8.

Dumnezeu îi descoperă lui Daniel
visul împăratului

9.

Daniel Îl laudă pe Dumnezeu

10.

să

vorbească

Daniel merge la împărat

Punct culminant
Daniel îi spune împăratului visul şi
semnificaţia lui
Concluzie
Împăratul Îl recunoaşte pe Dumnezeul
lui Daniel
Daniel şi cei trei prieteni ai lui sunt
răsplătiţi
ACM, ACN
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu … şi ea îi va fi
dată“ (Iacov 1:5).
Introducere
Ce înseamnă să fii deştept sau inteligent?
Încurajează-i pe copii să răspundă (să ştii multe lucruri, să dai răspunsuri corecte etc.).

Ştiai că poţi să fii cel mai deştept copil din şcoală şi totuşi să nu fii înţelept? Adevărata
înţelepciune vine numai de la Dumnezeu. Înţelepciune înseamnă să pui în practică în viaţa ta
zilnică adevărul şi cunoştinţa din partea lui Dumnezeu. Haideţi să vedem cum putem să
obţinem înţelepciune.
Prezentare
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia ta
şi apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea … – Dumnezeu îţi spune ce trebuie să faci
dacă nu ai înţelepciune pentru a lua decizii corecte.
… s-o ceară de la Dumnezeu … şi ea îi va fi dată. – Dacă ai nevoie de înţelepciune,
Dumnezeu te invită să I-o ceri Lui, şi El îţi va da înţelepciune.
Aplicare
Nemântuit:

Când ştii ce este corect, dar faci ce este greşit, păcătuieşti. Isus a murit pentru a
lua asupra Lui pedeapsa pentru păcatele tale. Dacă până acum nu ai crezut în
Domnul Isus, crede astăzi în El, şi vei avea păcatele iertate.

Mântuit:

Te confrunţi uneori cu situaţii dificile şi nu ştii ce trebuie să faci? Dacă ai crezut
în Domnul Isus, atunci cere-I lui Dumnezeu înţelepciune.

Repetare
„Mergi – Stop!“
Explică-le copiilor faptul că vei folosi două semne făcute cu mâna, pentru a-i dirija să spună
versetul. Primul: semnul „Mergi!“ – cu mâna în mişcare, fă-le semn să meargă. Al doilea:
„Stop!“ – ridică mâna şi arată palma, pentru a indica oprirea.
Începe cu semnul pentru „Mergi“. Copiii spun locul unde este scris versetul în Biblie, apoi
versetul şi încheie cu locul unde este scris versetul în Biblie. Vor repeta astfel până când arăţi
semnul „Stop“. Fă din nou semnul „Mergi“, pentru a continua cu repetarea versetului aşa cum
s-a arătat mai sus.
Repetă versetul de câteva ori, alternând semnele „mergi“ şi „stop“, apoi lasă câţiva copii, care
se oferă voluntar, să conducă activitatea, făcând semnele.
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Lecţia
Era noapte, iar împăratul Nebucadneţar nu putea dormi. Avusese
mai multe visuri, dintre care unul îl tulburase mult! Ce înseamnă
oare visul acesta ciudat?
„Oare zeii încearcă să-mi trimită un mesaj?“, s-a întrebat el.
Ştia că nu va reuşi să doarmă, până când nu va afla explicaţia
visului. Dar cine avea înţelepciunea să explice un vis atât de
ciudat?

Unii cred că visul a avut loc în
timpul celui de-al doilea an de
domnie al împăratului
Nebucadneţar, şi probabil către
sfârşitul perioadei de trei ani,
când Daniel şi prietenii lui au
învăţat limba caldeilor.

Imaginea 2-1
Dimineaţa împăratul i-a chemat pe înţelepţii săi. Daniel şi cei trei
prieteni ai lui se numărau şi ei printre înţelepţii săi. Ei erau
consilierii împăratului şi îl sfătuiau referitor la lucrurile importante
din împărăţia sa. Dar în ziua aceea Daniel şi prietenii lui nu erau
împreună cu grupul de consilieri pe care-i convocase împăratul.
Unii dintre înţelepţi erau astrologi, care credeau că poziţia
planetelor determină ce se întâmplă în viaţa oamenilor. Ei
prevesteau ce avea să se întâmple, asemănător cu modul în care
este folosit horoscopul astăzi. Alţii erau vrăjitori şi magicieni, care
pentru a prezice viitorul şi a alunga vrăjile, foloseau ei înşişi vrăjile
şi chemau spiritele. Aceşti oameni se închinau dumnezeilor falşi ai
Babilonului, crezând că ei le dădeau înţelepciune.

Imaginea 2-1

Ei nu credeau în Dumnezeul cel viu şi adevărat, care cunoaşte
toate lucrurile. El ştie totul din trecut, prezent şi viitor. El ştie totul
despre orice persoană care s-a născut vreodată. Tu mergi la
şcoală să înveţi. Şi adulţii învaţă tot timpul. Dar Dumnezeu nu
învaţă niciodată, deoarece El ştie întotdeauna toate lucrurile. El
nu va uita niciodată ceva. El nu este niciodată surprins. Ascultă ce
spune Biblia: „Ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi
pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate
căile mele“ (Psalmul 139:2-3). Dumnezeu Îşi foloseşte cunoştinţa
pentru a face cele mai bune planuri. El face întotdeauna ce este
înţelept şi bun. Cât de diferit este El de dumnezeii cărora le
slujeau înţelepţii aceia!

AC

Împăratul le-a spus: „Am avut un vis care m-a tulburat, şi vreau să
mi-l explicaţi“ (vezi Daniel 2:3).

Este evident că împăratul a
presimţit că acesta era un vis
semnificativ, şi a vrut să fie
sigur că el era explicat corect.
Se pare că el se îndoia de faptul
că înţelepţii lui spuneau
adevărul, şi i-a pus la încercare.
Dacă într-adevăr aveau puterea
de a prezice viitorul, atunci ei
trebuiau să fie capabili să ştie şi
ce s-a întâmplat în trecut.

„Veşnic să trăieşti, împărate!“, au exclamat înţelepţii. „Spune-ne
visul, şi noi ţi-l vom explica!“
„Nu“, a spus împăratul. „Voi trebuie să-mi spuneţi visul şi ce
înseamnă el!“
Nu se precizează dacă împăratul şi-a amintit sau nu visul. Prin
faptul că el le-a cerut să-i spună visul, probabil că el verifica dacă
într-adevăr ei puteau să-l cunoască şi să-l explice.
Împăratul a continuat şi a spus: „Dacă îmi veţi spune visul şi
semnificaţia lui, veţi fi răsplătiţi cu daruri şi cu mare cinste. Dar
dacă nu puteţi să mi le spuneţi, toţi veţi fi omorâţi“.
Surprinşi de cererea împăratului, înţelepţii au spus din nou: „Să ne
spună împăratul visul, şi noi îi vom spune semnificaţia!“.
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Împăratul mâniat a continuat: „Văd că vreţi să câştigaţi timp! Dacă
nu puteţi să-mi spuneţi visul, cum puteţi să-l explicaţi? Voi şti
că-mi spuneţi adevărul, numai atunci când îmi veţi spune ce am
visat“.
Înţelepţii au încercat cu disperare să-l convingă pe împărat să fie
rezonabil: „Nimeni nu poate să spună ceea ce ceri tu. Este prea
greu!“, au exclamat ei. „Nimeni nu a cerut vreodată un lucru atât
de absurd. Numai dumnezeii pot să descopere aşa ceva!“
Ei ştiau că pentru a descoperi visul şi semnificaţia lui era
necesară o înţelepciune supranaturală, şi ei nu ştiau dacă
dumnezeii lor puteau sau voiau să le dea o asemenea
înţelepciune.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Cere-I
înţelepciune lui Dumnezeu“.
Ajută copiii să facă faţă
influenţelor Erei Noi (New
Age). Ca să cunoşti presiunea
la care sunt expuşi în şcoli şi
prin mass-media, citeşte cărţi şi
material informativ.

Deoarece această lecţie se
concentrează pe creşterea în
viaţa creştină, mesajul mântuirii
este prezentat pe scurt.
Completează prezentarea
Evangheliei la un alt punct din
ora de clasă.

Ce este înţelepciunea şi unde o găseşti atunci când ai nevoie de
ea? Înţelepciune înseamnă să pui în practică în viaţa zilnică
adevărul şi cunoştinţa primită de la Dumnezeu. Ai nevoie de
înţelepciune pentru a decide cine vor fi prietenii tăi cei mai
apropiaţi, ce activităţi să faci sau să nu faci, şi cum să abordezi
problemele şi alte situaţii din viaţă.
Poate că prietenii tăi încearcă să găsească ajutor în horoscop (un
tabel care se presupune că îţi spune ce se va întâmpla, în funcţie
de poziţia planetelor). Unii folosesc cristale, tabla Ouija sau alte
jocuri, sau îi încurajează pe cei ce cheamă spiritele, ceea ce este
rău. Alţii poate cer ajutorul spiritiştilor, iar alţii caută să aibă ei
înşişi puteri speciale de a prezice viitorul.
Acestea nu sunt surse adevărate de înţelepciune, ci sunt practici
păcătoase, despre care Biblia spune că sunt „o urâciune înaintea
Domnului“ (Deuteronomul 18:12). Ele fac parte din ceea ce noi
astăzi numim „ocultism“. Ele îţi umplu mintea cu îndoieli şi gânduri
rele. Previziunile se împlinesc uneori, dar puterea unor astfel de
oameni vine de la duşmanul lui Dumnezeu, Satana. Cei ce fac
aceste lucruri sunt amăgiţi (înşelaţi) de Satana. Există un singur
Dumnezeu adevărat, care este atotputernic şi care este sursa
întregii înţelepciuni. Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus, ca Mântuitor
al tău, cere-I lui Dumnezeu înţelepciune. El îţi va da înţelepciunea
de care ai nevoie pentru a lua decizii corecte.
Înţelepţii împăratului Nebucadneţar nu ştiau dacă dumnezeii lor
vor sau pot să le dea înţelepciunea de care aveau nevoie pentru a
putea spune împăratului visul şi semnificaţia lui. Ei încercau cu
disperare să-l convingă pe împărat să renunţe la pretenţia lui.

Imaginea 2-2
Mâniat de scuzele lor, împăratul a poruncit gărzilor lui să omoare
pe toţi înţelepţii!

Imaginea 2-3
Imaginea 2-2
Conversaţia lui Arioc cu Daniel
poate fi prezentată într-o mică
scenetă.

Gărzile i-au adunat pe înţelepţi, pentru a îndeplini porunca
împăratului. Ei s-au dus să-i ia şi pe Daniel şi pe cei trei prieteni ai
lui. Căpitanul gărzii, Arioc, a venit la Daniel, care nu auzise până
atunci de condamnarea la moarte. Calm, Daniel a întrebat ce l-a
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determinat pe împărat să dea o poruncă aşa de aspră. Când Arioc
i-a spus despre vis, Daniel a cerut să vorbească cu împăratul.
Daniel l-a rugat pe împăratul mâniat să amâne omorârea
înţelepţilor. Pentru ca să afle visul împăratului şi semnificaţia lui, el
avea nevoie de timp, ca să stea de vorbă cu Dumnezeul lui.
Împăratul a fost de acord cu el.
Ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost în locul lui Daniel?
Aşteaptă răspunsul copiilor.

Imaginea 2-3

Daniel s-a întors acasă, şi-a adunat prietenii şi le-a spus despre
situaţia gravă în care se aflau. (În Biblie sunt folosite din nou
numele lor reale – Hanania, Mişael şi Azaria.) Apoi ei au făcut cel
mai bun lucru pe care îl puteau face.
Ei s-au rugat singurului Dumnezeu viu şi adevărat, cerându-I
înţelepciune. Apoi au aşteptat, fiind convinşi că Dumnezeu le va
răspunde.
Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus, ca Mântuitor personal, cere-I
înţelepciune – şi aşteaptă ca El să-ţi răspundă. Când ai de luat o
decizie sau nu ştii cum să faci faţă unei situaţii dificile, nu căuta
răspunsul în practici păcătoase, oculte. Biblia spune …

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

Spuneţi împreună versetul din Iacov 1:5.

Poţi să vii la Dumnezeu sincer, ca un copil al Lui, pentru a-I cere
înţelepciune.
Dumnezeu doreşte ca tu să-I ceri. Iată aici trei paşi care să-ţi
amintească ce trebuie să faci:
Cere-I lui Dumnezeu înţelepciune. De exemplu, când vrei să ştii
cine ar trebui să fie cel mai bun prieten al tău, cere-I lui
Dumnezeu înţelepciune, ca să ştii pe cine să alegi.
Caută răspunsuri în Cuvântul lui Dumnezeu şi la oamenii Lui.
Citeşte Biblia, caută versetele despre prietenie, şi gândeşte-te
cum se aplică aceste versete în situaţia ta. Vorbeşte cu oamenii
lui Dumnezeu – oameni care Îl cunosc şi Îl iubesc pe Dumnezeu.
Pastorul tău, învăţătorul de la şcoala duminicală, prietenii creştini
sau membrii credincioşi din familia ta pot să te sfătuiască.
Întreabă-i ce ar face ei, sau ce calităţi ar căuta ei la un prieten
adevărat.
Continuă să crezi că Dumnezeu îţi va răspunde, prin a-ţi arăta
oamenii potriviţi care să-ţi devină prieteni.
Urmează aceşti paşi în orice situaţie în care ai nevoie de
înţelepciune. Înainte de a decide dacă un anumit lucru pe care
vrei să-l faci este corect sau greşit, cere-I lui Dumnezeu
înţelepciune, caută răspunsuri în Cuvântul lui Dumnezeu şi la
oamenii Lui, şi continuă să crezi că Dumnezeu va răspunde
rugăciunii tale. Nu te lăsa înşelat de păcat, idei oculte sau ideile
din reviste. Atunci când ai nevoie de înţelepciune, cere-o de la
Dumnezeu, şi apoi aşteaptă ca El să răspundă.
Daniel şi prietenii lui I-au cerut înţelepciune, apoi au aşteptat plini
de speranţă că Dumnezeu le va răspunde, descoperindu-le visul
împăratului şi semnificaţia lui.
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Imaginea 2-4
Mai târziu, probabil chiar în aceeaşi noapte, Dumnezeu i-a
răspuns lui Daniel. El i-a descoperit visul împăratului şi
semnificaţia lui. Cred că Daniel a fost entuziasmat, dar înainte să
alerge la împărat să-i spună lucrurile pe care i le-a descoperit
Dumnezeu, el I-a mulţumit lui Dumnezeu că le-a răspuns
rugăciunii.

Imaginea 2-4
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

„Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în
veşnicie!“, a spus Daniel. „A Lui este înţelepciunea şi puterea …
Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud, că mi-ai
dat înţelepciune şi … mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut
noi“ (vezi Daniel 2:20-23).
Daniel a fost neclintit în Domnul, prin faptul că s-a rugat Domnului
şi s-a încrezut în Dumnezeu, că El îi va da înţelepciune. Iar
Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune.
Apoi Daniel a mers la Arioc, căpitanul gărzii împărăteşti.
„Nu omorî pe înţelepţi!“, i-a spus Daniel. „Du-mă înaintea
împăratului, şi îi voi spune semnificaţia visului lui!“ (vezi Daniel
2:24).
Arioc a mers repede la împărat şi i-a spus că Daniel poate să-i
explice visul.
Nebucadneţar l-a întrebat pe Daniel: „Este adevărat ce am auzit?
Eşti tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat şi semnificaţia
lui?“ (Daniel 2:26).
Daniel a răspuns: „Această taină nu poate fi descoperită de
înţelepţii tăi. Dar este un Dumnezeu în cer care descoperă tainele.
El mi-a descoperit visul tău. Tu îţi puneai întrebări referitoare la
viitorul împărăţiei. Visul pe care ţi l-a dat Dumnezeu este
răspunsul la întrebările tale“.

Imaginea 2-5
Imaginea 2-5

Cred că împăratul s-a aplecat să asculte cu atenţie ce spunea
Daniel.
Continuând, Daniel a spus: „Dumnezeu nu mi-a descoperit acest
vis pentru că eu sunt mai înţelept decât celelalte persoane“.
Daniel i-a reamintit împăratului că înţelepciunea lui vine de la
Dumnezeu.

Imaginea 2-6
Imaginea 2-6
Nu este necesar să intri în
detalii referindu-te la fiecare
parte a imaginii, dar dacă ai
copii mai mari şi timpul îţi
permite, discută mai mult cu ei.
Desemnează un copil să caute
informaţii referitoare la
semnificaţia părţilor imaginii şi
să raporteze apoi clasei.

Apoi Daniel i-a spus visul. El a descris o statuie uriaşă, făcută din
aur, argint, bronz, fier şi lut. El i-a spus de asemenea despre o
piatră care a lovit statuia, sfărâmând-o. Piatra a crescut şi a ajuns
un munte, acoperind tot pământul. De uimire, ochii împăratului
s-au mărit, în timp ce Daniel descria visul lui în mod exact.
Daniel a continuat, explicându-i şi semnificaţia visului. „Capul de
aur te reprezintă pe tine, împărate. Dumnezeul cerului ţi-a dat
mare putere. Dar tu nu vei domni pentru totdeauna. Celelalte părţi
ale statuii reprezintă alte împărăţii care vor veni după tine. Piatra
reprezintă împărăţia lui Dumnezeu care va zdrobi toate celelalte
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împărăţii“. Apoi Daniel a încheiat, spunând: „Semnificaţia acestui
vis este adevărată, deoarece Dumnezeu mi-a descoperit-o. El ştie
ce se va întâmpla în viitor“.
Plin de uimire, probabil că împăratul se uita ţintă la Daniel.
Dumnezeu i-a dat lui Daniel înţelepciunea de a împlini porunca
imposibilă a împăratului.
Împăratul Nebucadneţar a fost aşa de uimit, încât s-a plecat
înaintea lui Daniel, s-a închinat, şi a afirmat: „Cu adevărat,
Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul
împăraţilor, şi El descopere tainele; fiindcă ai putut să descoperi
taina aceasta!“ (Daniel 2:47).
Împăratul a retras sentinţa de moarte împotriva înţelepţilor, şi l-a
răsplătit pe Daniel cu multe daruri. De asemenea el l-a înălţat pe
Daniel, dându-i o funcţie şi mai importantă. Daniel a cerut ca şi
celor trei prieteni ai lui să le fie date anumite funcţii, şi împăratul a
aprobat aceasta. Cât de bucuros cred că a fost Daniel că I-a cerut
înţelepciune lui Dumnezeu!
Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor, vei fi înţelept în
Domnul, dar Îi vei şi cere înţelepciune? El poate şi este pregătit
să-ţi dea înţelepciunea de care ai nevoie pentru orice hotărâre
sau situaţie în care te afli. Să nu-ţi fie niciodată teamă să-I ceri.
Aminteşte-ţi ce spune versetul nostru de astăzi.
Citează împreună cu copiii versetul din Iacov 1:5.

Lui Dumnezeu Îi face mare plăcere să dea înţelepciune copiilor
Lui, atunci când aceştia o cer. Pe măsură ce citeşti şi împlineşti
ceea ce scrie în Biblie, vei deveni din ce în ce mai înţelept.
Ceea ce urmează poate fi folosit pentru a prezenta Evanghelia copiilor
nemântuiţi.

Înainte de a-i părăsi astăzi pe Daniel şi pe Nebucadneţar, haideţi
să revenim la vis.
Vă amintiţi ce a făcut piatra?
Permite copiilor să recapituleze această parte a visului.

Piatra Îl reprezintă pe Domnul Isus şi împărăţia Lui. Dumnezeu a
avut un plan extraordinar, un plan înţelept. El Şi-a trimis pe
singurul Lui Fiu în lume în timpul Imperiului Roman. Domnul Isus
a trăit o viaţă perfectă, şi apoi S-a lăsat de bună voie să fie
răstignit pe o cruce. Moartea Lui a fost pedeapsa pentru păcatele
noastre. Prin învierea Sa a arătat că El este Domn peste toate
lucrurile (moarte, păcat şi Satana).
De atunci, oamenii primesc iertare în El, deoarece „oricine crede
în El, primeşte prin Numele Lui iertarea păcatelor“ (Faptele
Apostolilor 10:43). Oricine crede în Domnul Isus Hristos este adus
în împărăţia Lui. Cât durează împărăţia Lui? Veşnic! Faci şi tu
parte din împărăţia Lui? Nu vrei să crezi astăzi în El? Cere-I să te
ierte şi să fie Împăratul tău. Apoi vei face parte din marea
împărăţie a lui Dumnezeu, pe care a văzut-o Nebucadneţar în
visul lui.
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Fiecare parte a imaginii
reprezenta o împărăţie
pământească, în ordine
cronologică (de sus în jos): aur
– Imperiul Babilonian; argint –
Imperiul Persan; bronz –
Imperiul Grec; fier/lut –
Imperiul Roman (a început
puternic ca fierul, apoi a
devenit slab şi a fost fărâmiţat
ca lutul). Piatra care a crescut
până a ajuns un munte
reprezintă împărăţia lui
Dumnezeu, care va fi instituită
de Domnul Isus la revenirea
Lui, şi care va zdrobi toate
împărăţiile pământului.
Împăratul a recunoscut că
ACM autoritatea nu este a
lui Daniel, şi a
atribuit-o în mod corect
Dumnezeului suveran căruia I
se închina Daniel.
Daniel a fost numit
„guvernator“ (prim-ministru)
peste tot Imperiul Babilonian.
Sub conducerea lui au fost
numiţi administratori şi cei trei
prieteni ai lui. Arată copiilor
Babilonul pe o hartă a
ACN Orientului.
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce i-a chemat la el împăratul Nebucadneţar pe magicieni, astrologi şi vrăjitori? (El voia ca
ei să-i spună visul lui şi semnificaţia lui.)

2.

Cât de multe lucruri ştie Dumnezeu? (totul)

3.

De ce crezi că împăratul nu a vrut să le spună înţelepţilor visul lui? (El s-a gândit că dacă le
spune, ei ar putea să mintă în legătură cu semnificaţia visului.)

4.

Care sunt anumite decizii pentru care ai nevoie de înţelepciune? (Să-ţi faci prieteni potriviţi,
să alegi ce să faci şi ce nu, să ştii cum să faci faţă anumitor probleme etc.)

5.

Ce a făcut Daniel, după ce a aflat motivul pentru care împăratul dorea să-i omoare pe toţi
înţelepţii? (El s-a dus la împărat şi i-a cerut timp ca Dumnezeu să-i descopere visul. Apoi s-a
întâlnit cu prietenii lui şi s-au rugat, cerându-I lui Dumnezeu să le descopere visul şi
semnificaţia lui.)

6.

Ce părere are Dumnezeu despre horoscop, vrăjitorie, astrologie, tabla Ouija, cristale şi alte
lucruri ca acestea? (El le urăşte, pentru că ele sunt de la Satana.)

7.

Ce să faci ca să ai înţelepciunea necesară să iei decizii corecte? (Cere-I-o lui Dumnezeu;
caută răspunsuri în Biblie şi la oamenii lui Dumnezeu; crede că Dumnezeu îţi va răspunde.)

8.

Ce visase împăratul? (O statuie uriaşă făcută din aur, argint, bronz, fier şi lut; ea a fost
sfărâmată în bucăţi de o piatră.)

9.

De unde a ştiut Daniel ce însemna visul? (Dumnezeu i-a descoperit visul şi semnificaţia lui.)

10.

Ce reprezintă piatra care a sfărâmat statuia? (Împărăţia lui Dumnezeu care va sfărâma toate
celelalte împărăţii.)

11.

Ce spune Iacov 1:5 că se va întâmpla, dacă Îi cerem lui Dumnezeu înţelepciune? (El ne-o va
da.)

12.

Ce s-a întâmplat ca rezultat al faptului că Daniel i-a explicat împăratului visul său? (Împăratul
a recunoscut că Dumnezeul lui Daniel este măreţ. El i-a dat lui Daniel daruri şi l-a pus într-o
funcţie mai înaltă în împărăţie.)

Activitate de implicare
Vânătoarea după înţelepciune
Fotocopiază textele înrămate de la pagina 56, apoi decupează-le şi pune-le într-o cutiuţă.
Spune-le copiilor că vor merge la „vânătoare de înţelepciune“.
Cere câte unui copil să ia din cutiuţă câte un text înrămat şi să-l citească cu voce tare.
Întreabă pe cei din clasă dacă este un loc bun sau rău unde să caute înţelepciunea.
Discutaţi despre fiecare, accentuând că numai Dumnezeu dă înţelepciune adevărată prin Cuvântul
Său celor ce cred în El, ca răspuns la rugăciune.
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Lecţia 3
Cuptorul mistuitor
Text pentru învăţător
Daniel 3

Adevăr central
„Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni“ (Faptele
Apostolilor 5:29).

Schiţa lecţiei
Introducere
Fratele Iuliei doreşte ca ea să mintă
pentru el
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Împăratul
Nebucadneţar
a
poruncit construirea unei statui
de aur

2.

A chemat pe toţi conducătorii la
dezvelirea ei

3.

A poruncit ca ei să se plece în
faţa statuii, în semn de închinare
AC

4.

Toţi s-au plecat, cu excepţia lui
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego
ACM

5.

Împăratul mânios le-a oferit încă
o şansă pentru a se supune
ACM

6.

Cei trei tineri refuză

7.

Împăratul porunceşte să fie
legaţi, iar cuptorul să fie încins de
şapte ori mai mult

8.

Împăratul vede patru bărbaţi în
cuptor
ACM

9.

Împăratul le porunceşte să iasă
afară din cuptor

10.

Flăcările focului nu s-au atins de
ei

Aplicaţie
Mântuit: Ascultă întotdeauna de Dumnezeu,
chiar dacă prin aceasta te deosebeşti de toţi ceilalţi.

Verset de memorat
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi
nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul,
Dumnezeul tău, va merge El însuşi cu tine,
nu te va părăsi şi nu te va lăsa“
(Deuteronomul 31:6).

Ajutoare vizuale


Imagini: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 şi 3-6



Cuvinte scrise: „Ascultă întotdeauna
de Dumnezeu, chiar dacă prin aceasta te deosebeşti de toţi ceilalţi“.



O bucată de material afumat.

Punct culminant
Împăratul
Dumnezeu

proclamă

măreţia

lui
ACM

tuturor

să-L

Concluzie
Împăratul porunceşte
onoreze pe Dumnezeu

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego sunt
înălţaţi în funcţii
ACM
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Învăţătura din această lecţie este pentru copiii mântuiţi, dar am inclus şi o scurtă prezentare a
Evangheliei, pentru a fi folosită în altă parte a programului.

Prezentarea Evangheliei
Două echipe
Cu ce echipă de fotbal ţii tu?
Începe o discuţie generală despre fotbal.

Ionuţ Bărbulescu este un fotbalist nefericit. El este în echipa clasată pe ultimul loc din ligă – aşa a
fost întotdeauna, şi aşa va fi întotdeauna.
„În ce echipă ţi-ar plăcea să fii?“, l-am întreba noi.
„În oricare. Orice transfer este un transfer pe o treaptă mai înaltă“, ar fi răspunsul lui.
Ştiţi că noi toţi ne-am născut într-o echipă? Nu o echipă de fotbal, ci o echipă de oameni. Noi
suntem în echipa lui Adam (vezi Romani 5:12-19). El a fost primul om. El a fost neascultător de
Dumnezeu, şi de atunci toţi cei care se nasc, se nasc păcătoşi, în echipa lui Adam. Este echipa care
pierde, deoarece în echipa lui Adam nu există iertare, nici pace, nici bucurie, nici viaţa veşnică, nici
cer. Este echipa care pierde … asemenea echipei lui Ionuţ.
N-ai vrea să-i dai un sfat lui Ionuţ şi să-l întrebi: „De ce nu te muţi într-o echipă mai bună?“
„Trebuie ca un manager să mă vrea în echipa lui, şi să plătească suma de transfer pentru mine“.
„Nu poţi s-o plăteşti tu?“
„Nu, echipa care te vrea trebuie să plătească suma aceasta“.
Discută cu copiii cât este suma pentru transferul unui fotbalist.

Dacă doreşti să ieşi din echipa lui Adam, nu este decât o singură altă echipă în care să te muţi.
Aceea este echipa Domnului Isus Hristos. El a fost singura persoană care a trăit vreodată, şi care nu
S-a născut în echipa lui Adam. El nu S-a născut păcătos, El este sfânt. Dar El a plătit o sumă uriaşă
de transfer – pentru a transfera oamenii din echipa lui Satana, în echipa Lui. El nu a plătit cu bani,
deoarece nicio sumă de bani nu ar fi fost de-ajuns. El S-a dat pe Sine Însuşi să moară pe cruce;
sângele Lui preţios a curs acolo. Aceasta a fost plata pentru ca noi să putem să fim transferaţi din
echipa lui Adam, în cea a lui Hristos (1 Petru 1:18-19).
Isus nu a rămas în mormânt, ci El trăieşte, de aceea El poate să te transfere astăzi în echipa Lui. În
echipa Lui sunt cei învingători. Ei au iertare, pace, bucurie şi viaţa veşnică. Isus este Căpitanul lor şi
Prietenul lor pentru totdeauna.
Sunt numai două echipe – a lui Adam şi a lui Hristos. În care echipă eşti tu? Îţi pare rău într-adevăr
că eşti păcătos şi eşti în echipa lui Adam? Dacă doreşti din toată inima să-I aparţii Domnului Isus,
spune-I aceasta. El poate să te scoată din echipa lui Adam şi să te transfere în a Lui. Atunci tu vei
trăi pentru El şi Îi vei aparţine Lui pentru totdeauna.
Păcatul a venit prin Adam; iertarea a venit prin Domnul Isus Hristos. „Oricine crede în El, primeşte
prin Numele Lui iertarea păcatelor“ (Faptele Apostolilor 10:43).
Cântă un cântec potrivit cu copiii din grupul tău şi apoi spune-le că cei interesaţi pot vorbi oricând cu tine. Poţi să spui ceva
de genul acesta:

„Acum îţi dai seama că eşti în echipa lui Adam, şi cu siguranţă nu vrei să rămâi acolo. Tu vrei să
aparţii Domnului Isus Hristos, dar poate ai întrebări. Dacă vrei, pot să-ţi dau răspunsuri din Biblie la
întrebările tale. Vino şi vorbeşte cu mine la terminarea programului. Voi fi … (stabileşte un loc). “
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Predarea versetului de memorat
Versetul de memorat
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul,
Dumnezeul tău, va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa“ (Deuteronomul
31:6).
Introducere
Lidia s-a mutat în alt oraş, unde se părea că erau puţini aceia care credeau în Domnul Isus, ca
Mântuitor al lor. Unii copii îşi băteau joc de ea, doar pentru faptul că era creştină. Ea se simţea
aşa de singură; se temea să-i înfrunte pe ceilalţi şi să rămână astfel neclintită lângă
Dumnezeu. Apoi şi-a amintit promisiunea pe care a învăţat-o din Biblie. Dacă L-ai primit pe
Domnul Isus ca Mântuitor, acest verset poate să te ajute şi pe tine.
Prezentare
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia
ta, apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei – porunca lui Dumnezeu
este să fii curajos şi îndrăzneţ. Nu trebuie să-ţi fie frică de cei care sunt împotriva ta.
Căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuşi cu tine – poţi să fii curajos şi îndrăzneţ,
deoarece Duhul Sfânt, care locuieşte în tine, este întotdeauna cu tine.
Nu te va părăsi şi nu te va lăsa – Dumnezeu promite că nu te va dezamăgi niciodată şi nu te
va părăsi. Încrede-te în El, ca să-ţi dea putere şi curaj.
Aplicare
Nemântuit:

Promisiunea lui Dumnezeu de a oferi puterea şi ajutorul Său, de a rămâne lângă
El, este numai pentru acela care L-a primit pe Domnul Isus, ca Mântuitor al lui.
Dacă nu L-ai primit pe Domnul Isus, poţi să faci lucrul acesta astăzi. Vom vorbi mai
târziu despre aceasta.

Mântuit:

Dacă deja L-ai primit pe Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, atunci poţi să rămâi
neclintit lângă Dumnezeu. El îţi va da curajul şi puterea de a face ceea ce este
corect.

Repetiţie
„Versetul pe o sfoară“
Împarte versetul în cinci părţi. Scrie fiecare parte pe o bucată de hârtie. Agaţă părţile versetului
în ordine pe o sfoară pentru rufe, folosind cleşti de rufe sau clame.
Repetă versetul de mai multe ori. Apoi amestecă părţile versetului şi alege un voluntar care să
le aranjeze în ordine. Repetă versetul, apoi alege alţi voluntari şi continuă repetarea.
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Lecţia
Fratele Iuliei tocmai pleca din casă, cu prietenii lui.
„Unde te duci?“, l-a întrebat ea.
„Mergem să vedem filmul acela nou de groază“, a spus el; „dar
dacă întreabă mama, spune-i că ne-am dus la bibliotecă să
studiem“.
„Dar asta ar însemna să mint, şi este greşit“, a răspuns Iulia.
Fratele ei a ameninţat-o: „Spui ce-ţi spun eu, sau vrei ca în mod
„accidental“ maşina mea să-ţi turtească bicicleta?“
Ce ar trebui să facă Iulia?
Discută opţiunile Iuliei şi sentimentele ei.

Ai fost vreodată constrâns să faci ceva rău? În Biblie au fost trei
tineri cărora li s-a cerut de către un împărat puternic să acţioneze
împotriva a ceea ce spune Dumnezeu – sau să moară! Ce vor
alege ei?
Ajută copiii să găsească
Babilonul pe hartă.
Compară înălţimea statuii cu o
clădire cu 8 etaje sau doi stâlpi
de înaltă tensiune puşi cap la
cap, sau altceva care poate fi
comparat cu acea înălţime.

Împăratul Nebucadneţar, conducătorul puternic al Imperiului
Babilonian, a cucerit multe ţări, inclusiv ţara iudeilor. El dorea să
aducă aceste naţiuni împreună, arătându-le cât de măreţ este el,
şi obligându-le să-l onoreze pe el şi pe dumnezeii lui. Poate că
fiind inspirat de visul interpretat de Daniel, împăratul s-a hotărât
să construiască o statuie la care să se închine oamenii.

Imaginea 3-1
Supuşii lui au construit o statuie înaltă de 27,5 metri şi lată de
2,75 metri, şi au acoperit-o cu aur. Ea a fost ridicată într-un loc
deschis, în Valea Dura.
În timp ce oamenii priveau statuia, s-au întrebat probabil: „Pentru
ce a fost construită statuia? Pentru ce vrea împăratul o statuie aşa
de mare?“

Imaginea 3-1
Preşcolarii mimează că suflă
din trompete.

Împăratul a trimis în tot imperiul mesageri cu trompete pentru a
aduna oamenii.

Imaginea 3-2
„Tuturor conducătorilor provinciilor din orice parte a imperiului li se
porunceşte să vină la ceremonia de dezvelire a statuii“, au
anunţat ei.
Porunca a ajuns la toţi conducătorii de provincii. În curând
oamenii importanţi s-au adunat în faţa statuii de aur strălucitoare.

Imaginea 3-2
Biblia nu spune de ce nu era
prezent şi Daniel. Poate că el
era plecat să rezolve treburile
împăratului.

Printre ei erau şi cei trei prieteni ai lui Daniel: Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego. Ei erau prizonieri în Babilon şi deţineau funcţii
importante în împărăţie, dar ei nu credeau în dumnezeii
babilonieni. Ei Îl cunoşteau pe singurul Dumnezeu adevărat, Cel
care a făcut cerurile şi pământul. S-au adunat şi ei în jurul statuii
de aur, împreună cu restul mulţimii, şi au aşteptat în linişte să
vadă ce avea să se întâmple.
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Muzicienii împăratului şi-au ocupat locurile, şi trompetiştii au suflat
în trompete.
Cu voce tare, crainicul împăratului a început să citească. „Aceasta
este o poruncă pentru voi, oamenii din toate naţiunile şi de toate
limbile! Când veţi auzi sunetul instrumentelor, trebuie să vă
aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi statuii de aur pe care
a înălţat-o împăratul Nebucadneţar!“
În porunca împăratului este un cuvânt important, şi anume
cuvântul „închinare“. Dumnezeu a poruncit: „Să nu-ţi faci chip
cioplit … să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti“ (Exod
20:4-5).

În timp ce sună trompetele,
preşcolarii pot să joace rolurile
acestei scene.
Scrie aceste cuvinte pe o foaie,
şi un copil să joace rolul
crainicului.

AC
Citeşte (sau cere unui copil să
citească) versetul din Biblie.

A cui poruncă era mai importantă – a lui Dumnezeu sau a lui
Nebucadneţar?
Permite copiilor să răspundă.

Bineînţeles că a lui Dumnezeu. Numai El este Dumnezeu, şi El
este mai presus de orice conducător. De El trebuie să ascultăm.
El ne spune în Biblie ce este corect şi ce este greşit. Dacă
Dumnezeu spune că ceva este corect, atunci este corect. Dacă El
spune că este greşit, atunci este întotdeauna greşit. Lucrul acesta
nu se schimbă niciodată. Acum noi ştim că ceea ce poruncea
Nebucadneţar era împotriva legii lui Dumnezeu, şi deci era rău.

Deoarece această lecţie
accentuează creşterea în viaţa
creştină, mesajul mântuirii este
prezentat pe scurt. Completează
prezentarea Evangheliei la un
prilej potrivit din timpul orei de
clasă.

Şadrac, Meşac şi Abed-Nego se uitau îngrijoraţi unul la altul. „Nu
putem să ne plecăm în faţa acestei statui!“, şi-au şoptit ei probabil.
„Dumnezeu ne-a poruncit să ne închinăm numai Lui“.
Apoi au tăcut, în timp ce crainicul citea în continuare porunca
împăratului.
„Cine nu se aruncă cu faţa la pământ şi nu se închină, va fi
aruncat imediat în cuptorul aprins, cuptorul mistuitor!“
Probabil că tinerii au aruncat o privire la cuptor – un cuptor imens,
folosit la arderea cărămizilor. Flăcările umpleau tot cuptorul şi nori
groşi de fum ieşeau pe coş.
Este rău să te închini înaintea statuii, chiar şi dacă ştii că-ţi este
viaţa în pericol?

AC

Dă timp copiilor să discute despre aceasta.

A fi neascultător de Dumnezeu este întotdeauna greşit. Biblia
spune: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de
oameni!“ (Faptele Apostolilor 5:29). Vor face Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego aşa?
Împăratul Nebucadneţar a poruncit muzicienilor să cânte. În timp
ce sunetul instrumentelor răsuna în vale, toţi cei din mulţimea
aceea imensă, care înconjurau statuia, au căzut cu faţa la pământ
şi s-au închinat. Aproape … toţi.

Imaginea 3-3
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au rămas în picioare curajoşi,
refuzând să se închine statuii. Ei au ales să asculte de Dumnezeu
şi să facă ceea ce era corect. Ştiau pericolul în care se aflau, dar
pentru ei ascultarea de Dumnezeu era mai importantă. Dumnezeu
le-a dat curajul să rămână în picioare, atunci când toţi ceilalţi s-au
plecat.
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Dacă eşti creştin, cu siguranţă că îţi vei da seama că sunt
momente în care vei fi diferit de mulţime, deoarece tu asculţi de
Dumnezeu. Să presupunem că prietenii tăi vor să te convingă să
mergi cu ei la cinema să vezi un film de groază, care are multă
violenţă şi un limbaj vulgar. Prietenii tăi spun: „Hai, vino! Toţi
merg“. Dumnezeu spune: „Tot ce este adevărat, tot ce este
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este
vrednic de iubit … aceea să vă însufleţească“ (Filipeni 4:8). Ce vei
face, dacă alegi să asculţi de Dumnezeu?
Permite copiilor să răspundă.

Este greu să fii diferit de mulţime, dar adesea creştinii trebuie să
facă această alegere, aşa cum a făcut Şadrac, Meşac şi AbedNego.
Cred că oamenii din mulţime au fost uimiţi să vadă că cineva
nesocoteşte porunca lui Nebucadneţar.
S-a făcut puţină tulburare printre cei de lângă împărat. Şi câţiva
dintre ei s-au ridicat să-i vorbească.
„Să trăieşti veşnic, împărate! Ai dat o poruncă, după care toţi cei
ce vor auzi sunetul orchestrei, să se arunce cu faţa la pământ şi
să se închine chipului de aur …“ după care au continuat “…oricine
nu va face aceasta, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins.
Dar sunt nişte iudei, cărora le-ai dat funcţii importante în împărăţia
ta, şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care nu ţin seama
deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi, şi nu se
închină statuii de aur pe care ai înălţat-o tu!“
Nebucadneţar s-a mâniat şi a strigat: „Aduceţi-i la mine!“
Când tinerii au fost aduşi înaintea împăratului, acesta i-a întrebat:

Imaginea 3-4
„Oare intenţionat, voi, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi
dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi statuii de aur pe care am înălţat-o?
Poate că împăratul s-a gândit că ei nu au înţeles porunca. El a
vrut să le mai dea o şansă.
„Foarte bine. Pregătiţi-vă, şi atunci când va cânta din nou
orchestra, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi în
faţa statuii. Dacă nu, veţi fi aruncaţi în cuptorul mistuitor. Şi care
este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?“

Imaginea 3-4
ACM

Ce ai fi făcut tu? Aminteşte-ţi, ce este greşit, este întotdeauna
greşit; ce este corect, este întotdeauna corect. Şadrac, Meşac şi
Abed-Nego ar fi putut să-şi spună: „Haideţi să ne plecăm, dar în
inimile noastre nu ne vom închina înaintea statuii“. Dar Cuvântul
lui Dumnezeu era clar: „Să nu te închini înaintea lor“ (Exod 20:5).
Cei trei tineri erau hotărâţi să asculte de Dumnezeul pe care Îl
iubeau şi în care se încredeau. Ascultă răspunsul lor.
Citeşte cu voce tare Daniel 3:16-18.

Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Cu alte cuvinte: „Noi nu îi vom urma pe cei ce fac răul, noi vom
asculta de Dumnezeu“. Poate că ei ştiau această promisiune care
a fost dată prin profetul Isaia: „Nu te teme de nimic, căci Eu te
izbăvesc, te chem pe nume, eşti al Meu. … dacă vei merge prin
foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt
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Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!“ (Isaia
43:1-3).
Atunci când trebuie să te comporţi altfel decât restul mulţimii,
aminteşte-ţi promisiunile lui Dumnezeu. Subliniază promisiunile în
Biblia ta. Memorează-le. Pentru Dumnezeu tu eşti la fel de
preţios, aşa cum au fost Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Nebucadneţar s-a mâniat forte tare. El s-a uitat înfuriat la Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego.
„Încingeţi cuptorul!“ a strigat el. „Încălziţi-l de şapte ori mai mult
decât este normal!“
Când cuptorul radia o căldură îngrozitoare, împăratul a chemat pe
cei mai buni soldaţi ai săi, şi le-a poruncit:

Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit: „Ascultă
întotdeauna de Dumnezeu, chiar
dacă prin aceasta te deosebeşti
de toţi ceilalţi.“
Ridică şapte degete şi cere
preşcolarilor să numere
împreună cu tine.

„Legaţi-i pe aceşti trei bărbaţi şi aruncaţi-i în cuptor!“
Soldaţii i-au legat pe cei trei tineri şi i-au aruncat în cuptor; dar
căldura era aşa de mare, încât i-a omorât pe soldaţi pe loc.

Imaginea 3-5
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului
mistuitor, şi flăcările i-au înconjurat imediat. Împăratul se uita
atent, aşteptând să le vadă trupurile mistuite de foc. Dar spre
uimirea lui, el a văzut patru oamenii dezlegaţi şi mergând prin
mijlocul flăcărilor! Împreună cu ei mai era o persoană!
„Priviţi“ , a exclamat împăratul. „Eu văd patru oameni mergând
dezlegaţi în mijlocul focului, şi nevătămaţi, iar al patrulea seamănă
cu un fiu de dumnezei!“ (Daniel 3:25).
Cine era cel de-al patrulea bărbat care era împreună cu cei trei
tineri din cuptor?
Așteaptă mai întâi să răspundă copiii.

Poate că cel de-al patrulea a fost un înger special al lui
Dumnezeu trimis să-i protejeze pe cei trei tineri. Dumnezeu i-a
protejat de orice rău şi i-a încurajat să rămână neclintiţi lângă El.
Dacă tu eşti copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ţi dea
curaj să rămâi neclintit lângă El, în ciuda tuturor lucrurilor. S-ar
putea să fii persecutat, dar Dumnezeu va fi cu tine şi te va ajuta
să rămâi neclintit lângă El. Când ţi-e teamă să rămâi neclintit
lângă Dumnezeu, aminteşte-ţi promisiunea Lui pentru tine, din
versetul nostru de memorat de astăzi.

Imaginea 3-5
Referitor la a patra persoană, la
care împăratul s-a referit ca la
„un fiu de dumnezei“, se poate
deduce că fost un înger special
trimis de Dumnezeu.

ACM

Citaţi împreună Deuteronomul 31:6.

Fii tare în Domnul! Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. El este
ajutorul tău. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi dea curaj să rămâi neclintit
în lucrurile care ştii că sunt corecte, şi să refuzi ceea ce ştii că
este rău. Atunci când prietenii tăi vor să vezi filme sau să asculţi
muzică neplăcută lui Dumnezeu, aminteşte-ţi promisiunea Lui, şi
cere-I să te ajute să spui „Nu!“. Când alţii discută despre evoluţie,
aminteşte-ţi promisiunea lui Dumnezeu, şi cere-I să te ajute să iei
atitudine pentru Dumnezeu, Creatorul. Când alţii sunt răi sau
necinstiţi, Dumnezeu te va ajuta să fii altfel decât ei. El te va ajuta
să ştii ce să faci în aceste situaţii. Sugerează prietenilor tăi să
vizioneze alte filme sau să asculte altă muzică. Vorbeşte cu
învăţătorul tău despre credinţa ta în creaţie.
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Dumnezeu i-a protejat şi i-a încurajat pe cei trei tineri în cuptor,
pentru ca ei să rămână lângă El neclintiţi. Cât de surprins a fost
împăratul să-i vadă pe tineri nevătămaţi, iar lângă ei încă un
bărbat!

Pentru fixarea lecţiei, dă din
mână în mână o bucată de
material care a fost afumat.
Aceasta va adăuga lecţiei o
amintire senzorială, şi îi va
ajuta pe copii să aprecieze
această minune cu cei trei
tineri.

ACM

Venind mai aproape de cuptor, împăratul a simţit căldura
mistuitoare, în timp ce a strigat: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
slujitorii Dumnezeului celui preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi
încoace!“ (Daniel 3:26)
Guvernatorii împăratului s-au îngrămădit să-i vadă pe aceşti
oameni care au fost în cuptor, dar care nu fuseseră răniţi. Focul
nu le arsese nici măcar hainele sau părul. Nu miroseau deloc a
fum!

Imaginea 3-6
Împăratul a proclamat măreţia singurului Dumnezeu adevărat,
care îi salvase pe tineri. Acţiunea lor plină de curaj l-a făcut pe
împărat să se gândească la Dumnezeu. La fel va fi şi pentru tine.
Atunci când asculţi de Dumnezeu şi eşti diferit de ceilalţi, ei se vor
gândi la Dumnezeu. Poate chiar te vor întreba despre El.
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego nu ştiau că împăratul va da o altă
poruncă, prin care oricine va vorbi împotriva Dumnezeului viu şi
adevărat, urma să fie omorât. Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au
fost înălţaţi în funcţii şi mai înalte în împărăţie. Cât de mulţumitori
trebuie să fi fost ei, că Dumnezeu le-a dat curaj să rămână
neclintiţi lângă El!

Imaginea 3-6

ACM

Deşi împăratul a recunoscut că
Dumnezeul lui Israel a făcut
într-adevăr o minune, şi i-a
protejat pe tineri, el nu L-a
acceptat personal pe Dumnezeu
(The Bible Knowledge
Commentary).
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

Dumnezeu îţi poate da şi ţie curaj să rămâi neclintit lângă El.
Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, vei rămâne neclintit lângă
Dumnezeu săptămâna aceasta, indiferent ce s-ar întâmpla? Dacă
alţii te batjocoresc, te provoacă referitor la credinţa ta în
Dumnezeu sau îţi cer să faci ceva ce nu I-ar plăcea Lui,
aminteşte-ţi promisiunea lui Dumnezeu din Deuteronomul 31:6!
Spuneţi versetul împreună.

Aminteşte-ţi că Dumnezeu este cu tine, şi cere-I să-ţi dea curaj să
„asculţi mai mult de Dumnezeu decât de oameni“ (Faptele
Apostolilor 5:29).
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce a construit împăratul Nebucadneţar o statuie uriaşă? (El dorea ca ea să fie văzută de
departe şi oamenii să se închine ei.)

2.

În cine credeau Şadrac, Meşac şi Abed-Nego? (În singurul Dumnezeu adevărat, care a făcut
cerurile şi pământul.)

3.

Cine este mai presus de toţi conducătorii? (Dumnezeu)

4.

Ce avea să se întâmple cu oricine nu se arunca cu faţa la pământ şi nu se închina statuii?
(Avea să fie aruncat imediat într-un cuptor mistuitor.)

5.

De ce nu s-au închinat Şadrac, Meşac şi Abed-Nego statuii? (Dumnezeu ne porunceşte să
ne închinăm numai Lui.)

6.

În ce situaţii ai nevoie de curaj ca să rămâi neclintit lângă Dumnezeu? (Vor fi diferite
răspunsuri – de ex., atunci când cineva vrea ca tu să faci sau să crezi ceva, ce ştii că este
greşit.)

7.

Ce au spus tinerii împăratului, când el le-a spus să se închine statuii, că altfel vor fi aruncaţi
în cuptorul mistuitor? (Că Dumnezeu poate să-i scape, dar chiar dacă nu îi va scăpa, ei tot
nu se vor închina statuii.)

8.

Ce s-a întâmplat cu soldaţii care i-au legat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi i-au aruncat în
cuptor? (Au fost omorâţi de căldura pe care o radia cuptorul.)

9.

Ce l-a surprins pe împăratul Nebucadneţar, după ce tinerii au fost aruncaţi în cuptorul de foc?
(Faptul că în cuptor erau patru bărbaţi, în loc de trei, iar cei trei nu erau legaţi sau răniţi.)

10.

Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, pe ce promisiune din versetul de memorat de astăzi te
poţi baza întotdeauna? (Că Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine.)

11.

A afectat focul hainele şi părul tinerilor? (Nu – ei nici măcar nu miroseau a fum.)

12.

Ce poruncă nouă a dat împăratul? (Oricine va vorbi împotriva Dumnezeului celui viu şi
adevărat, va fi omorât.)

Activitate de implicare
Rămâi neclintit lângă Dumnezeu
Fotocopiază textul înrămat de la pagina 57, apoi decupează fiecare afirmaţie.
Permite unui copil să aleagă un text şi să-l citească cu voce tare.
După ce a citit textul, toţi se gândesc la un exemplu potrivit de rugăciune, prin care să ceară ajutorul
lui Dumnezeu. Prima persoană care reuşeşte să se gândească la un astfel de exemplu se ridică şi îl
spune.
Încheie cu o rugăciune, încurajând copiii să se roage pentru putere, ca să rămână neclintiţi lângă
Dumnezeu în această săptămână.
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Lecţia 4
Căderea lui Nebucadneţar datorită mândriei
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
Daniel 4

Introducere

Adevăr central

Concursul de înot

Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriţi le dă har.

Desfăşurarea evenimentelor
1.

Nebucadneţar
împărăţia lui

2.

Împăratul are un vis

Aplicaţie
Nemântuit: Părăseşte mândria, şi crede în
Domnul Isus.
Mântuit:

„… să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci
Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriţi le dă har“ (1 Petru 5:5).

Ajutoare vizuale


Imagini: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 şi 4-6



Cuvinte scrise: „Acordă-I lui Dumnezeu încrederea pe care o merită“.

se

laudă

cu
AC

– un pom minunat
– tăiat

Acordă-I lui Dumnezeu încrederea pe care o merită.

Verset de memorat

AC

– îngerul – „Să fie ca un animal“AC
4.

Înţelepţii nu pot să-i explice visul

5.

Daniel se
împăratului

6.

Daniel explică visul

7.

Daniel îl sfătuieşte pe împărat să
nu mai păcătuiască
ACN

8.

Un an mai târziu împăratul se
laudă cu realizările sale

9.

O voce din cer îl avertizează că i
s-a luat împărăţia

10.

Imediat împăratul ajunge ca un
animal
ACM

înfăţişează

înaintea
ACN
ACN

Punct culminant
Şapte ani mai târziu Nebucadneţar Îl
recunoaşte pe Dumnezeu ACN, ACM
Concluzie
Împăratul este repus în drepturile sale
Împăratul face o proclamaţie, onorându-L
pe Dumnezeu
ACM, ACN
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„… să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi
le dă har“ (1 Petru 5:5).
Introducere
Eu voi spune câteva cuvinte. Să vedem dacă voi ştiţi să spuneţi opusul (antonimul) fiecărui
cuvânt.
Spune unele cuvinte şi permite copiilor să găsească opusul lor – ex. repede (încet), înalt
(scund), sus (jos), început (sfârşit), interior (exterior). Încheie cu „mândru“ (smerit), dând
sugestii, dacă e necesar.
Noi nu vorbim prea mult despre smerenie, dar Dumnezeu spune câteva lucruri importante
referitor la ea.
Prezentare
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia
ta, apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Fiţi împodobiţi cu smerenie – Să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine. În ochii
lui Dumnezeu niciunul nu este mai bun decât altul.
Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri – Dumnezeu este împotriva acelora care au despre
ei o părere mai înaltă decât se cuvine.
… dar celor smeriţi le dă har – Dumnezeu are grijă în mod special de cei care au o comportare
smerită.
Aplicaţie
Nemântuit:

Dumnezeu te iubeşte, chiar dacă nu ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor
personal. El te-a făcut aşa cum eşti. El ştie totul despre tine şi vrea ca tu să
crezi în Fiul Său, Domnul Isus. Voi vorbi mai mult despre aceasta în timpul
lecţiei biblice de astăzi.

Mântuit:

Dacă ai crezut în Domnul Isus, nu permite să se strecoare în mintea ta gânduri
şi atitudini mândre. Dumnezeu te-a făcut aşa cum eşti, aşadar, acordă-I lui
Dumnezeu încrederea pe care o merită, pentru viaţa pe care o ai.

Repetiţie
„Învăţătorul spune“
Pune pe copii să repete versetul, în timp ce urmăresc îndrumările tale şi fac aceste acţiuni. De
exemplu, învăţătorul spune: „Pune-ţi mâna pe cap“.
Fă acţiuni simple, astfel încât în timp ce repetă versetul, copiii să se gândească la cuvintele lui.
Alte acţiuni: bate-te uşor pe cap, mergi pe loc, bate din palme, închide ochii, dă din cap, stai
într-un picior.

33

Daniel — neclintit în Domnul

Lecţia
Tocmai avea loc concursul de înot.
„Hai, Matei, mai repede!“, striga Filip la Matei, care înota.
Matei se străduia din răsputeri, dar a ajuns în urma adversarului
lor. Nu s-a încadrat în timpul necesar, aşa că au trebuit să se
mulţumească cu locul al II-lea.
„Eu aş fi înotat mai repede!“, a bombănit Filip. „Aş fi putut să
câştig uşor!“
Filip era rapid în bazinul de înot, pe pista de alergări şi pe terenul
de fotbal.
„Dar eu mă antrenez pentru asta“, a spus el cu mândrie, „de
aceea sunt cel mai bun“.
Aceasta era adevărat, el se antrena în fiecare zi şi nu mânca
hrană cu valoare nutritivă scăzută.

AC
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Crezi că Filip avea dreptul să fie mândru?
Discută.

Dumnezeu spune în Biblie: „Căci cine te face deosebit? Ce lucru
ai, pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi
cum nu l-ai fi primit?“ (1 Corinteni 4:7). Cine i-a dat lui Filip mâini
şi picioare puternice şi sănătate? Dumnezeu i le-a dat. Filip nu
avea dreptul să se mândrească. Toţi trebuie să învăţăm aceasta.
Împăratul Nebucadneţar a învăţat această lecţie într-un mod dur.

Imaginea 4-1
El era un om mândru. Locuia într-un palat minunat, într-o cetate
magnifică. Domnea peste un imperiu uriaş şi avea o armată
puternică.
„Eu am făcut toate aceste lucruri! Sunt într-adevăr un mare
conducător“, se gândea el.

Imaginea 4-1
AC

El era plin de mândrie. Mândria are în centrul ei eul. Oamenii
mândrii se gândesc astfel: „Eu sunt foarte deştept“, sau „Eu sunt
foarte bun, mai bun decât mulţi alţii“, sau „Ştiu că eu am dreptate
întotdeauna“. Toate acestea se referă la „mine“. Nebucadneţar
era foarte mândru, aşadar, trebuia să se aştepte că Dumnezeu i
Se va împotrivi. Biblia ne spune că Dumnezeu urăşte mândria şi
este împotriva celor mândri.
Citeşte 1 Petru 5:5

Ce-i va face Dumnezeu lui Nebucadneţar?
Dumnezeu i-a trimis împăratului un vis. Un vis neobişnuit!

Imaginea 4-2
(cu Daniel şi împăratul acoperiţi)

Imaginea 4-2 (Acoperă imaginea cu un carton, şi decupează un cerc, prin
care să se vadă doar copacul tăiat.)

Împăratul a avut acest vis
probabil la 30 de ani după
evenimentul cu cuptorul
mistuitor.

Împăratul a văzut în visul lui un copac, ce se afla parcă în centrul
pământului. Era mai mare decât orice copac văzuse el până
atunci. Cred că lui îi plăceau copacii, şi el nu văzuse niciodată
unul aşa de minunat ca acesta. Copacul a crescut mare şi
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puternic şi a ajuns până la cer. Împăratul se gândea că el poate fi
văzut de la marginea pământului. Şi copacul nu avea doar frunze
frumoase, ci şi foarte multe fructe. Fructele lui erau bune pentru a
fi consumate de oameni, animale şi păsări. Desigur, acest copac
aşa de mare dădea o umbră plăcută, astfel că tot felul de animale
se bucurau să stea la umbra lui şi tot felul de păsări şi-au făcut
cuibul în ramurile lui.
În timp ce, în visul lui, Nebucadneţar se bucura să privească la
acest copac minunat, s-a întâmplat un lucru ciudat.

Imaginea 4-3

(Acoperă imaginea cu un carton, şi decupează un cerc, prin
care să se vadă doar copacul tăiat.)

El a văzut că din cer a venit un înger. Nebucadneţar a descris
astfel acţiunea îngerului:
„Îngerul a strigat: Tăiaţi copacul şi rupeţi-i ramurile; scuturaţi-i
frunza şi risipiţi-i roadele; izgoniţi animalele sălbatice de sub el şi
păsările din ramurile lui! Dar trunchiul … legaţi-l cu lanţuri de fier
şi de aramă, în iarba de pe câmp ...“ (vezi Daniel 4:14,15).
Visul nu se sfârşeşte însă aici. Ceea ce a spus îngerul după
aceea a fost şi mai ciudat.

Imaginea 4-3
(cu Daniel şi împăratul acoperiţi)

„... ca să fie udat de roua cerului. Mintea lui de om să fie
schimbată într-o minte de animal. Să treacă şapte ani. Aceasta se
va face ca toţi să ştie că Cel preaînalt stăpâneşte peste toţi
oamenii. El pune să domnească pe pământ pe cine doreşte
El“ (vezi Daniel 4:15-17).

„Şapte vremuri“ (Daniel 4:16)
se referă la şapte ani.

Ce vis ciudat! Sunt sigur că pentru tine un asemenea vis nu are
niciun sens, dar aici este un lucru pe care trebuie să-l înţelegem.
Dumnezeu voia ca Nebucadneţar să ştie că El, Cel preaînalt,
este Stăpân peste toate lucrurile. Când vezi cât de mare şi de
puternic este Dumnezeu, începi să înţelegi cât de mic şi de slab
eşti tu. Comparaţi cu Dumnezeu, noi suntem foarte, foarte mici, şi
nu avem nimic cu care să ne lăudăm. Va înţelege Nebucadneţar
aceasta? El s-a trezit. Acum nu se mai simţea puternic. Îi era frică.

AC

„Să vină înţelepţii“, a poruncit el, „să-mi spună semnificaţia acestui
vis“.

Pune-i pe copii să mimeze faţa
înspăimântată a împăratului.

Înţelepţii au venit: magicienii, astrologii şi vrăjitorii. Credeţi că ei au
putut să spună semnificaţia visului? Nu!
În final, s-a înfăţişat şi Daniel înaintea împăratului. Nebucadneţar i
s-a adresat cu numele lui babilonian.

Imaginea 4-2 (descoperă imaginea)
„Beltşaţare“ a spus el, „ştiu că tu eşti mai înţelept decât toţi
înţelepţii mei. Duhul dumnezeilor celor sfinţi este în tine, şi nimic
nu este prea greu pentru tine. Spune-mi ce înseamnă visul
meu!“ (vezi Daniel 4:8,9).
Daniel ştia că Dumnezeu era Cel care-i dăduse o slujbă aşa de
importantă. Pentru interpretarea visului, Daniel depindea de
Dumnezeu şi nu de înţelepciunea lui. El nu era mândru, ci din
contră, smerit. Aşa doreşte Dumnezeu să fim şi noi. El doreşte ca
tu să te vezi aşa cum eşti, aşa cum spune Biblia că eşti. Este
important să-ţi dai seama că eşti păcătos, şi că nu poţi să faci
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nimic pentru mântuirea ta prin propriile tale puteri. Biblia spune că
Dumnezeu „celor smeriţi le dă har“ (1 Petru 5:5). El a făcut
aceasta pentru Daniel.
Împăratul i-a descoperit lui Daniel visul lui Nebucadneţar. Oare ce
i-a spus?
Permite copiilor să povestească visul, ridicând ajutoarele vizuale potrivite, pentru
a-i ajuta să-şi amintească.

Când împăratul a terminat de povestit visul, a aşteptat explicaţia
lui. A aşteptat îndelung. Daniel nu spunea nimic. El nu voia să-i
dea împăratului îngrozitoarea veste pe care i-a descoperit-o
Dumnezeu.
Daniel a folosit cuvântul
„domn“ ca un mod de a arăta
onoare împăratului, nu pentru a
se referi la el ca la Dumnezeu.

O boală psihică, cunoscută
astăzi ca „licantropie“. Aceasta
îi face pe oameni să creadă că
sunt animale şi să se comporte
ca atare. Poate că Nebucadneţar
a avut o astfel de boală.

ACN

În final Daniel a spus: „Domnul meu, doresc ca semnificaţia
acestui vis să fi fost pentru vrăjmaşii tăi“ (vezi Daniel 4:19).
Fă o pauză.

„Împărate Nebucadneţar, acel copac minunat pe care l-ai văzut,
erai tu. Tu ai devenit puternic şi domneşti peste cea mai întinsă
împărăţie de pe pământ. Tu şi măreţia ta sunt cunoscute de toţi.
Dar ai văzut un înger coborând din cer, care a spus: Tăiaţi
copacul şi distrugeţi-l“. Cred că în timp ce continua să vorbească,
Daniel şi-a ales fiecare cuvânt cu foarte mare grijă. „Cel preaînalt
a poruncit să-ţi părăseşti locul pe care îl ai între oameni şi să
trăieşti ca animalele. Va trebui să mănânci iarbă ca boii şi să
dormi sub cerul liber, astfel încât vei fi udat noaptea de rouă. Vor
trece şapte ani până când vei înţelege că Cel preaînalt este
adevăratul Stăpân al pământului, şi până când vei recunoaşte că
Dumnezeu este suveran peste toate împărăţiile de pe pământ“ (vezi Daniel 4:25,26).
Ce mesaj înspăimântător! Dumnezeu era împotriva mândrului
împărat. El urăşte mândria şi lucrează împotriva ei. Mândrie
înseamnă să-ţi însuşeşti merite, când de fapt ele sunt ale lui
Dumnezeu. Eşti şi tu vinovat de mândrie?
Poate te lauzi, spunând cât de bun eşti la matematică sau la
sport. Sau dacă eşti fată, poate te gândeşti că eşti mai frumoasă
decât alte fete. Poate că refuzi să crezi în Isus Hristos, ca
Mântuitor al tău, deoarece crezi că eşti destul de bun aşa cum
eşti. Aminteşte-ţi că Dumnezeu este împotriva celor care au
despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. De aceea i-a
trimis El acest mesaj împăratului Nebucadneţar.

Imaginea 4-3 (descoperă imaginea)
Daniel i-a mai spus împăratului încă ceva. „Porunca să lase
trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că îţi vei recăpăta
iarăşi împărăţia, de îndată ce vei recunoaşte stăpânirea Celui
care este în ceruri“ (vezi Daniel 4:26).
Daniel lucrase mulţi ani pentru împărat şi nu voia să vadă că se
întâmplă aceste lucruri groaznice, de aceea i-a dat câteva sfaturi
înţelepte. El i-a spus: „Întoarce-te de la păcatele tale şi fă ceea ce
este bine“.

Imaginea 4-3
(descoperă imaginea)

ACN

Dumnezeu vrea ca şi tu să renunţi la mândria ta păcătoasă şi să
fii smerit. Este important să vezi că tot ceea ce eşti sau ai este de
la Dumnezeu; şi trebuie să fii mulţumitor. El doreşte ca tu să-ţi dai
seama că nu eşti bun, ci că eşti un păcătos care nu merită nimic
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altceva decât pedeapsa lui Dumnezeu. Celor smeriţi El le dă har.
Har înseamnă dragoste pe care nu o meriţi. Dumnezeu Şi-a dat
singurul Său Fiu să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Noi
nu merităm aceasta, dar Dumnezeu a făcut-o pentru noi.
Dumnezeu iartă şi mântuieşte pe oricine renunţă la păcatele şi
mândria sa, şi crede în Domnul Isus ca Mântuitor al lui.
Dumnezeu te primeşte cu bucurie. El îţi va ierta toate păcatele şi
te va face pentru totdeauna copilul Lui. El va fi Tatăl tău ceresc,
care te iubeşte şi care îţi poartă de grijă în fiecare zi. De ce să
continui să fii mândru, când poţi avea harul lui Dumnezeu?
Nebucadneţar nu era pregătit să renunţe la mândrie.

Imaginea 4-4
A mai trecut un an. Împăratul Nebucadneţar nu s-a schimbat
deloc. Într-o zi se plimba pe acoperişul-terasă al palatului, uitându-se peste marea cetate a Babilonului.
Împăratul a spus: „N-am construit eu un oraş minunat? Priviţi la
acest palat strălucitor – casa mea! Am făcut toate acestea prin
puterile mele! Ce mare sunt!“
În timp ce mândrul împărat vorbea, s-a auzit o voce din cer.

Imaginea 4-4

„Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! Te vor
izgoni din mijlocul oamenilor şi vei locui la un loc cu animalele
sălbatice; îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste
tine şapte timpuri, până vei recunoaşte că Cel preaînalt
stăpâneşte peste împărăţia oamenilor!“ (Daniel 4:31,32).

Preşcolarii să se sprijine pe
mâini şi pe genunchi,
prefăcându-se că mănâncă
iarbă.

Imaginea 4-5
Nenorocirea s-a abătut imediat asupra lui – exact aşa cum visase.
Împăratul Nebucadneţar a fugit din palat ca un nebun, şi a alergat
pe câmp unde a devenit ca un animal. A mâncat iarbă ca boii.
Părul i-a crescut ca penele vulturului. Unghiile de la mâini şi de la
picioare n-au mai fost tăiate şi au crescut lungi şi încovoiate, ca
ghearele păsărilor. Ce viaţă oribilă trăia!
Dumnezeu spune în Biblie: „Mândria unui om îl coboară“ (Proverbe 29:23). Mândria poate să te distrugă. Îţi va ruina
viaţa, te va ţine departe de Dumnezeu şi El va trebui să o
pedepsească. Dacă eşti creştin, renunţă la mândrie. Când câştigi
un premiu, nu te lăuda. Dacă poţi să cânţi frumos, dacă eşti
deştept sau eşti bun la sport, aminteşte-ţi că Dumnezeu te-a făcut
aşa, şi mulţumeşte-I. De ce eşti iertat? De ce ai viaţa veşnică? De
ce mergi în cer? Toate acestea sunt datorită Domnului Isus
Hristos. Poţi să-L lauzi pe El, dar să nu te lauzi pe tine. Laudă-L
pe Dumnezeu pentru tot ceea ce a pus în tine. Aceasta era ceva
ce Nebucadneţar nu a vrut să înveţe.
Timpul a trecut încet. Un an … doi ani … trei ani …
Timp de şapte ani lungi mintea lui Nebucadneţar a fost confuză şi
el a gândit şi a trăit ca un animal. Nu mai era conducătorul
puternic pe care toţi îl respectau şi îl admirau. În loc de aceasta, el
a suferit efectele teribile ale unei boli mintale. În cele din urmă,
mândria lui păcătoasă îi ruinase viaţa.
La sfârşitul celor şapte ani Nebucadneţar a spus: „Mi-am ridicat
ochii spre cer, şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat
pe Cel preaînalt, L-am lăudat şi L-am glorificat. Nimeni nu are
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Imaginea 4-5
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

ACM

Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit:
„Acordă-I lui Dumnezeu
încrederea pe care o merită“.
Preşcolarii pot număra anii pe
degete.
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dreptul să pună la îndoială ceea ce face Dumnezeu“ (vezi Daniel
4:34).
Mai era împăratul mândru? Nu! El a învăţat că Dumnezeu este
puternic, iar el nu. Dumnezeu luase în viaţa lui Nebucadneţar
locul prioritar al „eului“ lui. Dumnezeu l-a smerit pe împărat.

ACN, ACM

Un om mândru spune: „Eu pot să trăiesc liniştit fără Dumnezeu“.
Un om smerit spune: „Am nevoie de Dumnezeu foarte, foarte
mult“.
Un om mândru spune: „Sunt mai bun decât mulţi oameni.
Dumnezeu nu mă va pedepsi“. Un om smerit spune: „Sunt rău şi
păcătos. Merit pedeapsa lui Dumnezeu“.
Un om mândru spune: „Vreau să-mi conduc singur viaţa“. Un om
smerit spune: „Vreau ca Domnul Isus să stăpânească în viaţa
mea“.
Întrebarea este: „Ce fel de om eşti tu? Mândru sau smerit?“
În cele din urmă Nebucadneţar a ajuns să fie smerit, şi noi ştim că
Dumnezeu Îşi ţine cuvântul – „celor smeriţi le dă har“.
Dumnezeu a vindecat mintea împăratului. De asemenea, i-a dat
înapoi împărăţia. Împăratul nu a ţinut pentru sine această
descoperire despre Dumnezeu, ci a vrut să o facă cunoscută
tuturor.
Iată care a fost proclamaţia împăratului.

Citeşte (sau cere unui copil să
citească) versetul din Biblia ta.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

„Nebucadneţar, împăratul, către toate popoarele, naţiunile,
oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul: să aveţi
multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele şi minunile
pe care le-a făcut Dumnezeul cel preaînalt faţă de mine“ (Daniel
4:1-2).
Împăratul a spus că împărăţia lui Dumnezeu (nu a lui) este o
împărăţie veşnică. Nebucadneţar a vrut ca Dumnezeu să
primească toată gloria pentru tot ceea ce făcuse El (Dumnezeu).
El a învăţat lecţia despre mândrie. Ai învăţat-o şi tu? Dacă eşti un
copil al lui Dumnezeu, adu-I Lui toată gloria pentru ceea ce a făcut
El pentru tine. Veghează ca să nu se strecoare mândria în mintea
ta. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să fii smerit, şi să ştii ce loc să
dai „eului“ tău.

Imaginea 4-6
Imaginea 4-6
ACN

Cea mai rea formă de mândrie este atunci când credem că putem
să ne rezolvăm singuri problema păcatului, şi să ajungem la
Dumnezeu prin propriile noastre puteri. Nu vrei să renunţi şi tu la
acest fel de mândrie a ta, şi să vii la Dumnezeu ca să-ţi
transforme viaţa? Crede în Domnul Isus, ca Mântuitor şi Împărat
al tău. Dumnezeu nu te va respinge. El dă har „celor smeriţi“ (1
Petru 5:5).
Încheie cu rugăciune, şi stai la dispoziţia copiilor care sunt preocupaţi de aceste
lucruri. Poţi să spui astfel:

Invită-i pe copii să-L primească
pe Domnul Isus, folosind
această metodă sau alta pe care
o consideri eficientă.

„Dacă vrei să te întorci de la păcatul tău şi de la mândria ta, şi să-I
predai viaţa Domnului Isus, dar ai întrebări şi nu ştii cum să faci
aceasta, eu îţi voi arăta în Biblie ce spune Dumnezeu. Când se va
termina programul voi vorbi cu tine … (desemnează un loc)“.
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Întrebări de recapitulare
1.

Ce este mândria? (Să ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine.)

2.

De ce nu trebuie să ne mândrim că suntem frumoşi, deştepţi sau buni la sport? (Dumnezeu
ne-a dat aceste lucruri.)

3.

Care a fost visul împăratului? (Un copac mare, minunat, şi un înger care a venit şi l-a tăiat.)

4.

Ce arăta visul că se va întâmpla împăratului? (El avea să se îmbolnăvească psihic şi avea
să locuiască sub cerul liber şi să mănânce iarbă ca animalele, timp de şapte ani.)

5.

Ce atitudine are Dumnezeu faţă de cei mândri? (Este împotriva lor.)

6.

Ce atitudine are Dumnezeu faţă de cei smeriţi? (Le dă har.)

7.

Ce veste bună i-a dat Daniel împăratului? (Că împărăţia îi va fi dată înapoi atunci când va
recunoaşte că Dumnezeu stăpâneşte într-adevăr peste toate lucrurile.)

8.

Cum poate să îi împiedice mândria pe oameni să creadă în Domnul Isus? (Îi face să creadă
că ei se descurcă şi fără Dumnezeu.)

9.

Ce l-a sfătuit Daniel pe împărat să facă? (Să părăsească păcatul şi să-L onoreze pe
Dumnezeu.)

10.

Cu ce s-a lăudat împăratul? (Cu oraşul său, palatul său şi cât de mare era el.)

11.

Când împăratul şi-a învăţat lecţia, ce mesaj a trimis el oamenilor din împărăţia lui?
(Dumnezeul cel viu şi adevărat este puternic şi El stăpâneşte peste toate lucrurile, pentru
totdeauna.)

12.

Ce poţi să faci atunci când eşti ispitit să fii mândru? (Aminteşte-ţi că Dumnezeu este Cel
care te ajută. Mulţumeşte-I şi laudă-L.)

Activitate de implicare
Preferă să fii smerit
Fotocopiază afirmaţiile de la pagina 58, apoi decupează-le pe fiecare.
Alege câte un copil care să le citească pe fiecare.
Cere clasei să hotărască dacă afirmaţia exprimă mândrie sau smerenie. Dacă exprimă mândrie,
copiii să se ridice în picioare şi să arate spre ei înşişi. Dacă exprimă smerenie, atunci trebuie să
rămână aşezaţi şi să arate către alţii.
După o afirmaţie care exprimă mândrie, discută cum poate fi ea schimbată, astfel încât să exprime
smerenie.
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Lecţia 5
Scrisul de mână de pe zid
Schiţa lecţiei

Text biblic pentru învăţător
Daniel 5

Introducere

Adevăr central
Dumnezeu ia păcatul în serios şi îl
pedepseşte

Aplicaţie
Nemântuiţi: Renunţă la păcatul tău şi
vino la Domnul Isus, căci El
te poate salva.

Ai făcut vreodată ceva ce ştiai că este rău,
şi te-ai gândit că vei scăpa nepedepsit?
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Împăratul Belşaţar dă o petrecere

2.

Se aduc şi se folosesc cupele
(paharele) de la templu
ACN

3.

Apare o mână care scrie pe zid
ACN

4.

Îngrozit, împăratul cere o explicaţie

5.

Înţelepţii nu cunosc semnificaţia
scrisului

6.

Împărăteasa îi spune lui Belşaţar
să-l cheme pe Daniel

7.

Daniel este adus. El îl confruntă pe
împărat cu păcatele din viaţa lui
ACN

8.

Daniel îi explică
semnificaţia scrisului

9.

Împăratul îl răsplăteşte pe Daniel

Verset de memorat
„Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi
împotriva Domnului; şi să ştiţi că păcatul
vostru vă va ajunge“ (Numeri 32:23).

Ajutoare vizuale
 Imagini: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 şi 5-6

împăratului

Punct culminant
Duşmanii invadează Babilonul
Concluzie
Belşaţar îşi pierde împărăţia şi viaţa
Ajunge împărat Dariu, medul
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului; şi să ştiţi că păcatul vostru vă va
ajunge“ (Numeri 32:23).
Introducere
Care este scopul jocului „de-a v-aţi ascunselea“?
Permite copiilor să explice.

Uneori găseşti o ascunzătoare bună, iar cel care te caută are nevoie de mult timp să te
găsească. Dar cu Dumnezeu nu ne putem juca „de-a v-aţi ascunselea“. Niciodată nu putem să
ne ascundem de El sau să ascundem de El faptele noastre. Haideţi să vedem ce spune El
despre aceasta.
Prezentare
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia
ta, apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Dar dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Domnului – Dumnezeu îţi atrage atenţia că ai
păcătuit împotriva Lui. Tot ceea ce faci, spui sau gândeşti, şi nu-I place lui Dumnezeu se
numeşte păcat. Toate păcatele sunt împotriva lui Dumnezeu, nu doar împotriva unei alte
persoane.
… să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge – nu poţi să-ţi ascunzi păcatul înaintea lui Dumnezeu
şi nu poţi scăpa de consecinţa sau rezultatul păcatului tău. Dumnezeu, în dragostea Lui,
permite consecinţele păcatului în viaţa noastră, deoarece vrea ca noi să învăţăm să fim
ascultători de El.
Aplicare
Nemântuit:

Dacă nu ai crezut în Domnul Isus, eşti despărţit de Dumnezeu, datorită
păcatelor tale. Trebuie să crezi că Domnul Isus a murit pentru tine, şi să-L
primeşti pe El ca Mântuitor al tău.

Mântuit:

Chiar dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitor, totuşi vei mai fi ispitit să
păcătuieşti. Când păcătuieşti, poate nu vei vedea imediat rezultatele acelui
păcat, dar el va avea consecinţe. Dumnezeu nu lasă păcatul nepedepsit.

Repetare
„Cine urmează?“
Scrie pe şase sau opt cartonaşe cine va spune versetul – ex. toţi băieţii, toate fetele, toţi cei ce
au şireturi, toţi cei cărora le place îngheţata, cei cărora le place sportul, cei cărora le place să
vorbească la telefon, toţi cei care au venit azi la oră, toţi cei cărora le place să scrie cu creta.
Pune cartonaşele într-o pungă de hârtie şi cere copiilor să extragă unul. Toţi cei ce se
încadrează în categoria respectivă, se vor ridica în picioare şi vor spune versetul împreună.
Continuă să ceri copiilor să extragă cartonaşe şi să spună versetul.
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Învăţătura din această lecţie
este pentru copilul nemântuit.
Poţi să introduci învăţătură
pentru copilul mântuit în altă
parte a programului.
Tatăl lui Belşaţar, Nabonid, era
plecat mult timp din Babilon.
El l-a făcut pe Belşaţar coregent
cu el.

Lecţia
Ai făcut vreodată ceva ce ştiai că este rău, şi te-ai gândit că vei
scăpa nepedepsit?
Împăratul din lecţia noastră biblică de astăzi a făcut ceva rău –
intenţionat. Şi el s-a gândit că va scăpa nepedepsit, până când
Dumnezeu i-a dat un mesaj înfricoşător! Era în seara petrecerii de
la palat …

Imaginea 5-1
Împăratul Nebucadneţar nu mai trăia. În locul lui era acum împărat
în Babilon Belşaţar. Acesta dăduse în cinstea dumnezeilor lui o
petrecere pentru nobilii lui şi soţiile lor. Erau acolo peste 1.000 de
invitaţi!

Imaginea 5-1
Se spune că zidurile
Babilonului aveau 300 de metri
înălţime şi 60 de metri grosime.
În fiecare an, aproximativ în
această perioadă, babilonienii
aveau o sărbătoare pentru
celebrarea dumnezeilor lor.
Când vorbeşti despre petrecere,
serveşte copiilor biscuiţi săraţi
sau fructe.

Era un moment nepotrivit în care el să dea o petrecere. Soldaţii
duşmani înconjuraseră zidurile cetăţii şi încercau să intre în ea.
Împăratul Belşaţar ştia aceasta, dar probabil s-a gândit că nu este
niciun motiv de îngrijorare. Zidurile cetăţii erau imense! Erau prea
înalte pentru a fi escaladate şi prea groase pentru a fi străpunse.
Prin mijlocul cetăţii trecea un râu, care le asigura apa de băut
necesară. De asemenea, aveau destule alimente depozitate.
Aşadar, împăratul Belşaţar s-a gândit că nu este nicio problemă
să dea o petrecere, la care să se închine dumnezeilor lui, în timp
ce soldaţii duşmani atacau cetatea.
Împăratul şi oaspeţii lui petrecuseră un timp, având cele mai bune
mâncăruri şi cel mai bun vin, când el s-a hotărât să facă ceva
îngrozitor.
A poruncit slujitorilor: „Aduceţi cupele de aur şi de argint, pe care
Nebucadneţar le-a luat din casa lui Dumnezeu de la Ierusalim, ca
să bem cu ele“.
Aceste cupe speciale trebuiau folosite numai pentru închinare
înaintea singurului Dumnezeu adevărat, dar Belşaţar a vrut să le
folosească pentru a se închina idolilor – statuilor care reprezentau
pe dumnezeii lui falşi!

Imaginea 5-2
Cupele au fost aduse şi toţi au băut din ele, lăudând idolii lor. Prin
faptul că au băut din aceste cupe, care erau puse deoparte pentru
a fi folosite numai pentru închinare înaintea lui Dumnezeu, ei şi-au
bătut joc de singurul Dumnezeu adevărat al cerului. Împăratul
Belşaţar ştia că este rău să folosească în mod abuziv aceste vase
speciale. Dar lui nu-i păsa că păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu.
El se împotrivea în mod conştient lui Dumnezeu.
Imaginea 5-2

ACN

Dar tu spui: „Eu nu m-aş împotrivi niciodată lui Dumnezeu, aşa
cum a făcut Belşaţar“. Nu-i aşa? Însă de fiecare dată când eşti
neascultător de Dumnezeu, te împotriveşti Lui. Dumnezeu îţi
spune să fii ascultător de părinţi, dar tu nu asculţi întotdeauna de
ei. Nu opreşti calculatorul atunci când îţi spun ei. Nu te întorci
acasă la ora stabilită de ei. Uneori te cerţi cu ei. Când faci aceste
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lucruri te împotriveşti lui Dumnezeu. Tot aşa este şi de fiecare
dată când spui o minciună, de fiecare dată când spui vorbe pline
de mânie, de fiecare dată când înşeli. Lucrul acesta este foarte
grav, fiindcă Dumnezeu este sfânt şi bun şi El trebuie să
pedepsească păcatul. Biblia spune: „Plata păcatului este
moartea…“ (Romani 6:23). Nu te gândeşti deloc la aceasta? Nu fi
ca Belşaţar, căruia nu i-a păsat de Dumnezeu!

Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Neînţeleptul Belşaţar nu s-a gândit că va fi pedepsit pentru
păcatul lui. Nu-i păsa că păcătuia împotriva lui Dumnezeu. El s-a
gândit că poate să facă ce îi place, şi n-o să i se întâmple nimic.

Imaginea 5-3
Dintr-odată a apărut o mână lângă zid, fără braţ sau corp care să
o însoţească, chiar în timp ce împăratul şi oaspeţii lui beau din
cupele de la templu şi lăudau pe dumnezeii lor falşi!
Apoi mâna a început să se mişte, scriind pe tencuiala zidului.
Împăratul Belşaţar a fost aşa de îngrozit, încât s-a îngălbenit!
Biblia ne spune că genunchii i s-au izbit unul de altul şi picioarele i
s-au înmuiat! Nu mai fusese aşa de speriat niciodată în viaţa lui!
Cine credeţi că îi trimitea împăratului un mesaj?
Permite copiilor să răspundă.

Da, era Dumnezeu. Dumnezeu era foarte nemulţumit de împărat.
Dumnezeu este în totalitate sfânt şi bun. El nu poate suporta
păcatul, care înaintea Lui este dezgustător. Niciun păcat nu va
rămâne nepedepsit. Poate că tu te gândeşti: „Dumnezeu nu mă
pedepseşte“ sau „Eu cunosc băieţi care fac lucruri într-adevăr rele
şi nu sunt pedepsiţi“. Biblia spune foarte clar că într-o zi toţi vor da
socoteală înaintea lui Dumnezeu. După moarte vine judecata.
„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după
aceea vine judecata“ (Evrei 9:27). Pedeapsa va fi despărţirea de
Dumnezeu pentru totdeauna, în locul acela îngrozitor numit iad.
Dumnezeu ia păcatul în serios. De aceea a trimis El împăratului
acest mesaj ciudat.

Imaginea 5-3
De obicei faptele glorioase şi
victoriile împăratului erau
scrise pe tencuiala zidului
sălilor unde se dădea
petrecerea. De data acesta, în
ACN loc de acele lucruri,
împăratul a văzut
scrisă judecata lui.

Mâna a dispărut, dar scrisul a rămas pe zid, unde toţi puteau să-l
vadă.
„Să vină înţelepţii“, a poruncit împăratul îngrozit. „Vreau să vină
magicienii, astrologii şi vrăjitorii. Trebuie să ştiu ce înseamnă
scrisul acesta!“

Imaginea 5-4

Imaginea 5-4
Când au sosit înţelepţii, împăratul a promis recompense oricărei
persoane care ar fi reuşit să citească scrisul şi să-i spună
semnificaţia. Acea persoană avea să primească o haină
împărătească, pentru a arăta că are o mare putere în împărăţie.
Avea să i se pună la gât un lănţişor scump de aur şi să i se dea
locul al treilea în împărăţie. Probabil că toţi înţelepţii ar fi vrut
aceste recompense, dar niciunul dintre ei nu a putut să citească
scrisul şi să-i spună semnificaţia. Acest scris era un mesaj din
partea lui Dumnezeu. Aceşti oameni nu puteau să cunoască
mesajul, nici ceea ce însemna, pentru că ei nu-L cunoşteau pe
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Copiii îşi vor aminti lecţia mai
uşor dacă vor atinge un lănţişor
de aur, şi un material care să
reprezinte haina regală.
Tatăl lui Belşaţar (alături de
care domnea Belşaţar) avea
locul întâi în împărăţie, Belşaţar
era al doilea, iar omul care avea
să primească răsplata avea să
fie imediat după el.
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„Împărăteasa“ era probabil ori
mama lui Belşaţar, ori bunica
lui – cineva familiarizat cu
lucrarea pe care Daniel o făcuse
în trecut la palat.

singurul Dumnezeu viu şi adevărat. Aceasta l-a înspăimântat şi
mai mult pe împăratul Belşaţar. Oaspeţii lui erau confuzi şi
îngroziţi.

Folosirea cuvântului „tată“ de
către împărăteasă, în Daniel
5:11, reprezenta poate eticheta
de la curte când se făcea
referire la fostul împărat,
întrucât Nebucadneţar nu era
tatăl fizic al lui Belşaţar, ci unul
din strămoşii lui.

„Nu fii îngrijorat!“, i-a spus ea împăratului. „În împărăţia ta este un
om care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi; şi pe timpul tatălui
tău s-au găsit la el lumini, pricepere şi o înţelepciune dumnezeiască. Acest om, Daniel, poate să spună semnificaţia visurilor.
Cheamă-l pe Daniel. El va putea să-ţi spună ce înseamnă cuvintele de pe zid“.

Auzind zgomotul din sala unde avea loc petrecerea, împărăteasa
a intrat să vadă ce se întâmpla.

Imaginea 5-5
Aşa că Daniel a fost adus înaintea împăratului.
Belşaţar i-a spus: „Tu eşti Daniel? Am auzit că eşti foarte înţelept
şi poţi să spui semnificaţia visurilor. Nimeni nu a putut să-mi
spună ce înseamnă acest scris de mână de pe zid. Dacă poţi să-l
citeşti şi să mi-l explici, te voi răsplăti“ (vezi Daniel 5:13-16).
Dar Daniel nu era interesat de răsplata împăratului.
„Oh, împărate“, a spus Daniel, „tu ştii despre împăratul
Nebucadneţar. Dumnezeu i-a dat putere şi măreţie, aşa încât
tuturor celorlalte naţiuni le era frică de el. El a devenit aşa de
mândru, încât Dumnezeu a trebuit să-l înveţe o lecţie. El şi-a
pierdut mintea şi a devenit ca un animal. A trebuit să trăiască
afară cu animalele şi să mănânce iarbă pe câmp, până când, în
final, a admis că Cel preaînalt este Cel care stăpâneşte
într-adevăr peste oameni.

Imaginea 5-5

Tu ai ştiut toate acestea, împărate Belşaţar“, a continuat Daniel,
„dar totuşi te-ai ridicat împotriva Dumnezeului cerurilor. Ai băut din
cupele din templul lui Dumnezeu, în timp ce ai lăudat idolii tăi,
care nici nu văd, nici nu aud. Ai ignorat pe Dumnezeul cel viu,
care ţine viaţa ta în mâinile Lui! De aceea a trimis Dumnezeu
această mână care să scrie mesajul de pe zid.“
Daniel a arătat clar că împăratul Belşaţar nu avea nicio scuză.
Împăratul a ignorat ce ştia despre Dumnezeu, şi şi-a bătut joc de
El. S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.

ACN

Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Dar ce spui tu despre tine? Tu ştii ce spune Dumnezeu despre
păcatul tău, dar îţi pasă? Dacă îţi pasă foarte mult şi eşti îngrijorat,
deoarece ştii că meriţi pedeapsa lui Dumnezeu, am o Veste Bună
pentru tine. Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a
iubit pe păcătoşii ca mine şi ca tine. El a părăsit cerul şi a venit pe
pământ, ca un bebeluş. El a fost întotdeauna perfect, şi totuşi El a
luat de bună voie pedeapsa pe care o meritam noi. Dumnezeu
Tatăl „a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a
tuturor“ (Isaia 53:6). Aceasta înseamnă că Dumnezeu a tratat pe
Fiul Său ca şi cum El ar fi făcut tot răul pe care l-am făcut noi.
Dumnezeu a pedepsit pe singurul Său Fiu iubit pentru păcatele
noastre. Suferinţa şi durerea Lui au fost înspăimântătoare, iar
aceasta ne arată ce gândeşte Dumnezeu despre păcat. Oamenii
puteau fi salvaţi de la iad numai prin moartea Fiului Său.
Dumnezeu doreşte ca tu să ştii că El ia păcatul în serios şi că
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numai Domnul Isus Hristos poate să te mântuiască. Dacă vrei să
crezi în Domnul Isus Hristos, dar nu ştii cum, vreau să-ţi arăt din
Cuvântul lui Dumnezeu cum să faci aceasta. Vino şi vorbeşte cu
mine la sfârşitul programului. Voi fi … (desemnează un loc). Este
important pentru tine să ştii aceste lucruri. Dumnezeu dorea ca şi
împăratul să ştie ce gândea El despre el.
Acum Daniel era gata să-i spună împăratului ce însemnau
cuvintele de pe zid. Iată ce scria: „Mene, mene, tekel, upfarsin“.
„Mene“ înseamnă „numărat“.
„Tekel“ înseamnă „cântărit“.
„Upfarsin“ înseamnă „împărţit“.
Daniel i-a spus împăratului: „Dumnezeu a numărat zilele domniei
tale, şi acum domnia ta s-a sfârşit. Ai fost cântărit şi ai fost găsit
uşor. Nu te-ai purtat la înălţimea aşteptărilor lui Dumnezeu. Acum
împărăţia ta va fi împărţită şi dată duşmanilor tăi: mezilor şi
perşilor (vezi Daniel 5:26-28).

Copiii îşi vor aminti mai uşor
lecţia dacă vor pronunţa
împreună cu tine aceste cuvinte
ciudate.

Imaginea 5-6
Era acesta un mesaj bun pentru împăratul Belşaţar? Nu! El avea
să-şi piardă împărăţia. Dar chiar dacă pentru el era un mesaj
groaznic, împăratul, după cum promisese, i-a dat lui Daniel
răsplata promisă. L-au îmbrăcat cu o haină scumpă, i-au pus un
lănţişor de aur la gât şi i-a dat locul al treilea în conducerea
împărăţiei.
Dar chiar în noaptea aceea soldaţii duşmani au intrat în Babilon,
unde împăratul Belşaţar credea că este în siguranţă. Cărţile de
istorie ne spun că duşmanii au săpat un alt canal, şi au deviat
cursul râului, ca acesta să nu mai intre în cetate. Apoi, pe albia pe
unde cursese râul, au intrat pe sub zidurile cetăţii. Au cucerit
cetatea şi l-au ucis pe împăratul Belşaţar.
Împăratul Belşaţar şi-a pierdut împărăţia şi viaţa, deoarece a
păcătuit conştient împotriva lui Dumnezeu.
Conducerea Babilonului a fost luată de un nou împărat – Dariu
medul, unul din duşmanii împăratului. Cu toate acestea,
Dumnezeu a fost credincios faţă de Daniel, şi Daniel a continuat
să slujească sub domnia noului împărat.
După cum a descoperit Belşaţar, este un lucru grav să păcătuieşti
împotriva lui Dumnezeu, gândindu-te că El va ignora păcatul.
Belşaţar a trebuit să se întâlnească cu Dumnezeu. Noi am învăţat
că după moarte vine judecata. Întâlnirea cu Dumnezeu este
inevitabilă pentru fiecare dintre noi. Sunt anumiţi oameni care nu
vor fi pedepsiţi. Ei sunt aceia care au crezut în Domnul Isus ca
Mântuitor. Dumnezeu îi primeşte în cer, deoarece Fiul Lui a luat
pedeapsa pentru păcatele lor. Vei fi şi tu una din acele persoane?
Numai Domnul Isus Hristos poate să te mântuiască. Biblia spune:
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi“ (Faptele
Apostolilor 4:12). Acum poţi să-I spui încet lui Dumnezeu, în inima
ta, că vrei să renunţi la păcatul tău şi că vrei să crezi în Domnul
Isus, ca El să fie Mântuitorul şi Domnul tău.
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Imaginea 5-6

ACN
Invită-i pe copii să-L primească
pe Domnul Isus, folosind
această metodă sau altă metodă
pe care ai găsit-o eficientă.

Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.
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Întrebări de recapitulare
1.

De ce era un timp nepotrivit pentru Belşaţar să dea o petrecere? (Soldaţii duşmani
înconjuraseră cetatea.)

2.

Ce îl făcea pe împărat să se simtă în siguranţă în cetatea Babilonului? (Zidurile groase şi
înalte; mâncarea şi apa din belşug.)

3.

Ce lucru păcătos a făcut împăratul cu vasele luate din templul lui Dumnezeu? (El şi oaspeţii
lui le-au folosit pentru a se închina idolilor lor.)

4.

De ce crezi că păcatul nu poate fi ascuns de Dumnezeu? (Dumnezeu cunoaşte toate
lucrurile.)

5.

Ce s-a întâmplat în timp ce împăratul şi oaspeţii lui beau din cupele de la templu? (A apărut o
mână şi a scris un mesaj pe zid.)

6.

Cum te împotriveşti lui Dumnezeu? (Prin neascultare, minciună, mânie, înşelătorie.)

7.

Ce a promis împăratul oricui avea să-i spună semnificaţia scrisului de pe zid? (O haină
regală, un lănţişor de aur şi locul al treilea în conducerea împărăţiei.)

8.

De ce înţelepţii împăratului nu au putut să spună semnificaţia scrisului de pe perete? (Ei nu-L
cunoşteau pe Dumnezeul cel adevărat, şi El trimisese mâna care a scris pe zid.)

9.

Cum poţi să fii iertat de păcatul tău şi într-o zi să primeşti viaţa veşnică lângă Dumnezeu?
(Crezând în Domnul Isus, care a murit pentru păcatele tale, şi primindu-L ca Mântuitor).

10.

De cine i-a amintit Daniel împăratului Belşaţar, pentru a-l ajuta să-şi dea seama că
Dumnezeul cel viu conducea toate lucrurile? (De împăratul Nebucadneţar, care şi-a pierdut
mintea şi a trebuit să trăiască aşa cum trăiesc animalele.)

11.

De ce oamenii care cred în Domnul Isus ca Mântuitor sunt scutiţi de pedeapsa pe care o
merită? (Isus a luat deja pedeapsa lor asupra Lui.)

12.

Ce i-a spus Daniel împăratului Belşaţar că însemna scrisul de pe zid? (Că el nu făcuse ce
dorea Dumnezeu, de aceea împărăţia lui avea să fie dată duşmanilor lui.)

Activitate de implicare
Consecinţe
Fotocopiază afirmaţiile de la pagina 59, apoi decupează-le şi pune-le într-un plic.
Pregăteşte câte un plic pentru fiecare grup de câte 4 copii din clasă (deci vei fotocopia câte o foaie
pentru fiecare grup de patru copii).
În lecţia noastră am învăţat despre consecinţele finale ale păcatului – despărţirea pentru totdeauna
de Dumnezeu, într-un loc de chin numit iad. Accentuează că chiar şi după ce ai crezut în Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn, vei fi ispitit să faci rău, şi vor fi consecinţe şi pentru tine, deşi eşti
creştin, atunci când păcătuieşti.
Dă fiecărui grup câte un plic.
La un semnal dat, grupurile se întrec să vadă care reuşeşte primul să potrivească păcatele cu
consecinţele lor.
După întrecere aminteşte copiilor că păcatul atrage după sine consecinţe şi disciplina Domnului. Un
creştin nu trebuie să-I ceară Domnului Isus să-l mântuiască din nou, dar trebuie să-şi mărturisească
păcatele – să fie de acord cu Dumnezeu, că ceea ce a făcut el este rău şi Îl întristează pe
Dumnezeu.
Citeşte 1 Ioan 1:9, şi cere copiilor să-şi cerceteze fiecare inima. Accentuează promisiunea lui
Dumnezeu de a ierta.
Încheie cu un timp de mărturisire în linişte, înaintea lui Dumnezeu.
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Lecţia 6
Daniel în groapa cu lei
Text biblic pentru învăţător
Daniel 6

Adevăr central
Dumnezeu este mai presus de orice
stăpânire.

Schiţa lecţiei
Introducere
Ruben şi tema de casă
Desfăşurarea evenimentelor
1.

Împăratul Dariu îl pune pe Daniel
într-o funcţie înaltă
AC

2.

Ceilalţi conducători sunt invidioşi,
şi îl spionează

3.

Ei complotează înlăturarea lui

4.

Îl flatează pe împărat pentru a-l
convinge să dea o lege nouă
AC

5.

Daniel
zilnică

6.

Duşmanii lui Daniel îl
înaintea împăratului Dariu

7.

Dariu porunceşte ca Daniel să fie
aruncat în groapa cu lei
ACM

8.

Dumnezeu Îşi trimite îngerul Său
şi îl protejează pe Daniel

9.

În zorii zilei, împăratul îl strigă pe
Daniel

Aplicaţie
Mântuit: Fă ceea ce este corect şi lasă
rezultatul în mâna lui Dumnezeu.

Verset de memorat
„… a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu
Te înalţi ca un Stăpân, mai presus de
orice!“ (1 Cronici 29:11).

Ajutoare vizuale


Imagini: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 şi 6-6



Cuvinte scrise: „Fă ceea ce este
corect şi lasă rezultatul în mâna lui
Dumnezeu“

îşi continuă

închinarea
ACM
acuză
ACM

Punct culminant
Împăratul îşi dă seama că Dumnezeu
este mai presus de orice stăpânire
Concluzie
Daniel este scos afară din groapă fără
nicio rană
Împăratul porunceşte tuturor să se
închine lui Dumnezeu şi îl onorează pe
Daniel
ACM
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Predarea versetului de memorat
Verset de memorat
„…a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un Stăpân, mai presus de orice!“ (1 Cronici
29:11).
Introducere
Să vedem cine dintre voi recunoaşte ce desenez eu acum?
Începe să desenezi încet conturul unei coroane.
Este o coroană! Când cineva poartă o coroană, arată că este mai presus de toţi ceilalţi, că
este stăpân! Versetul de astăzi vorbeşte despre un Stăpân.
Prezentare
Citim despre acest Stăpân în prima parte a Bibliei, în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea 1
Cronici, ultima parte a versetului 29.
Arată Biblia, explicând copiilor că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Citeşte versetul din Biblia
ta, apoi învaţă-i pe copii cum să găsească locul în care este scris versetul în Biblie. Copiii să
citească împreună cu tine versetul de pe ajutorul vizual.
Explicare
Stăpânul care este prezentat în acest verset este mai presus de oricine şi de orice. Aceasta
înseamnă că El are toată puterea în cer şi pe pământ, şi nimeni nu este ca El. El poate să facă
tot ce doreşte. El este Domn peste toate lucrurile. El domneşte şi în prezent, şi toate lucrurile
sunt sub stăpânirea Lui. Nimic din ceea ce se întâmplă, nu se întâmplă fără ştirea Lui. Acest
Stăpân este Dumnezeu.
Aplicare
Nemântuit: Gândeşte-te că atunci când păcătuieşti, o faci împotriva Stăpânului tuturor
lucrurilor. El te cunoaşte şi vrea să stăpânească şi în viaţa ta.
Mântuit:

Încrede-te în Dumnezeu chiar şi atunci când treci prin situaţii dificile. El este mai
presus de orice stăpânire. Pe Dumnezeu nu Îl ia nimic prin surprindere.

Repetare
Ridicări neaşteptate
Copiii stau aşezaţi pe scaune. Pune un scaun în faţa lor. Ridică-te şi spune o parte din verset
(începând cu locul unde este scris versetul în Biblie), după care te opreşti şi te aşezi pe scaun.
Atunci copiii se ridică imediat şi continuă versetul, până când te ridici tu. Ei se opresc, iar tu
spui versetul în continuare. Alternează repetarea versetului în felul acesta, până când îl învaţă
toţi copiii. De fiecare dată când repetaţi versetul spuneţi şi la început şi la sfârşit locul unde
este scris în Biblie.
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Lecţia
„Dar mamă, nimeni din clasa mea nu crede că Dumnezeu a creat
lumea“, ripostă Ruben.
„Ştiu asta, Ruben. Dar tu trebuie să scrii despre: „Opinia mea
referitoare la originea timpului“. Tu poţi să scrii orice altceva, dar
ce scrie în Biblie?“, l-a întrebat mama.
Ruben se gândea că dacă va scrie că toate lucrurile au fost făcute
de Dumnezeu, îşi va pierde majoritatea prietenilor.
„Fă ceea ce este corect, şi lasă rezultatul în mâna lui Dumnezeu.
El va avea grijă de aceasta“, l-a sfătuit tatăl lui.
Cred că acesta era şi motto-ul lui Daniel, nu-i aşa? El l-a respectat
chiar şi când au venit mari schimbări în ţară.
Împăratul Belşaţar a fost omorât, iar împărăţia lui a fost luată pe
neaşteptate de către mezi şi perşi. Noul împărat era acum Dariu.

Imaginea 6-1
Datorită mărimii noului imperiu al lui Dariu, el a ales 120 de
oameni numiţi dregători (guvernatori de provincii), care să
administreze imperiul lui.
Apoi împăratul a ales trei oameni care să fie conducători peste cei
120 de guvernatori. Daniel era unul din cei trei.
Au trecut peste 60 de ani de când Daniel şi prietenii lui au fost
luaţi prizonieri în Babilon. Acum Daniel era bătrân, şi în toţi aceşti
ani el rămăsese credincios lui Dumnezeu.
Nu i-a trebuit mult timp împăratului Dariu să observe că Daniel era
diferit de ceilalţi doi. El era mai înţelept, şi întotdeauna putea să
aibă încrede în el, ca va face ceea ce este corect. Împăratul voia
să-l pună pe Daniel responsabil peste toată împărăţia sa, al doilea
după el. În timpul acela Dariu era cel mai puternic împărat din
lume, deci o asemenea hotărâre avea o importanţă crucială. Dar
Cel care domnea peste Dariu, şi peste toată lumea, Îşi ducea
planul Lui la îndeplinire. Dumnezeu avea un plan pentru Daniel, şi
El era cel care lucra ca Daniel să primească funcţia respectivă.
Nu este minunat să ştii că Dumnezeu domneşte peste toate
lucrurile, chiar dacă împăraţii şi preşedinţii nu-şi dau seama de
lucrul acesta? Citim în Biblie că: „Inima împăratului este … în
mâna Domnului“ (Proverbe 21:1). Acest lucru este adevărat
pentru oricare conducător şi din lumea de astăzi, aşa cum a fost
valabil şi pentru Dariu. Guvernatorii şi alţi conducători s-au mâniat
foarte tare când au auzit că împăratul vrea să-l pună pe Daniel în
această funcţie.
„De ce se gândeşte împăratul să-l pună pe acest om, Daniel, să
ne conducă?“, s-au întrebat ei. „El este iudeu, adus aici ca
prizonier din Iuda. Ce drept are el să stăpânească peste noi?“
Biblia ne spune că ei au încercat să-i găsească lui Daniel vreo
greşeală în serviciul lui, şi au plănuit cum să scape de el. Dar în
timp ce-l urmăreau cu atenţie şi-au dat seama că nu-i găsesc
nicio vină. El nu era perfect, dar era onest, şi întotdeauna voia să
facă ceea ce era bine.
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Imaginea 6-1
Daniel avea probabil peste 80 de
ani. El fusese luat prizonier în
tinereţe (poate când avea între
16 şi 20 de ani).

AC

Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.
Pune-i pe copii să mimeze feţe
mânioase.
Scrie dialogurile pe mai multe
foi de hârtie şi cere copiilor să
citească partea conducătorilor.

Explică-le că Daniel nu era
perfect, dar el a încercat să fie
onest şi drept în toate lucrurile.
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Conducătorii şi-au dat seama că
singurul mod în care l-ar putea
determina pe Daniel să
greşească, era să ajungă într-o
situaţie unde trebuia să aleagă
între să asculte de Dumnezeu
sau de oameni.
Arată către capul tău, în timp ce
vorbeşti despre „a se gândi“.

Deoarece nu l-au prins pe Daniel făcând nimic rău sau necinstit la
serviciu, oamenii au început să se gândească la modul în care
Daniel Îi slujea lui Dumnezeu, să vadă dacă puteau să folosească
aceasta împotriva lui. După multe gânduri viclene, au adoptat un
plan, prin care avea să scape de Daniel; şi erau nerăbdători să
pună planul acesta în aplicare. Dar trebuiau să fie foarte atenţi
cum vorbesc împăratului, astfel încât el să nu descopere
adevăratul motiv al planului lor.

Imaginea 6-2
„Să trăieşti veşnic, împărate Dariu!“, au spus conducătorii, în timp
ce s-au prezentat înaintea împăratului. „Toţi guvernatorii
împărăţiei sunt de părere să dai o lege nouă. Timp de 30 de zile
nimeni să nu se roage altcuiva – dumnezeu sau om – decât ţie,
împărate. Dacă cineva îndrăzneşte să facă altfel, să fie aruncat în
groapa cu lei! Ca să nu se poată schimba, conform legii mezilor şi
perşilor, scrie şi semnează această lege“ (vezi Daniel 6:6-9).

Imaginea 6-2
Întreabă-i pe copii ce ar fi făcut
ei dacă ar fi fost în locul lui
Daniel.
AC

Cred că mândrului împărat i-a plăcut ideea aceasta. El va fi tratat
ca un dumnezeu! El nu s-a gândit la consecinţele ei. Dariu a scris
legea şi a semnat-o.
La scurt timp după aceasta, Daniel a auzit despre legea pe care a
semnat-o împăratul. Poate că şi-a dat seama că duşmanii săi
lucrau împotriva lui. Vor reuşi ei în planul lor? Biblia ne arată aici
că nici chiar duşmanii lui Dumnezeu nu pot să facă ceea ce le
place. Dumnezeu are toată puterea. El are putere asupra duşmanilor Lui, El domneşte peste toate lucrurile şi peste toţi oamenii.
Cei ce sunt împotriva lui Dumnezeu nu pot să răstoarne planurile
Lui (vezi Psalmul 33:10-11). Dumnezeu le-a permis duşmanilor lui
Daniel să continue uneltirea lor vicleană. Dar ei nu L-au luat pe
Dumnezeu prin surprindere. El este mai presus de orice
stăpânire. Daniel ştia aceasta în timp ce avea o alegere grea de
făcut.
Haideţi să ne gândim la câteva lucruri pe care ar fi putut să le facă
Daniel. El ar fi putut să se gândească: „Nu trebuie să mă rog
acolo unde mă văd ei. Dumnezeu poate să mă audă în orice loc“.
Ar fi putut să-şi spună: „Mă rog pe drum, în timp ce merg la
serviciul meu“. Ce va face Daniel?

Imaginea 6-3
Câţiva spioni îl urmăreau pe Daniel să vadă ce va face. Sosise
timpul obişnuit pentru rugăciune. Va fi Daniel credincios acum?
„Uită-te la el! El se roagă Dumnezeului lui ca şi până acum! Chiar
în faţa ferestrei deschise! El nu acordă nicio atenţie legii. Să vezi
când va auzi împăratul despre aceasta!“, s-au gândit spionii.

Imaginea 6-3
Cere preşcolarilor să se aşeze în
genunchi şi să mimeze că se
roagă.

Biblia spune: „Când a aflat Daniel că s-a semnat porunca, a intrat
în casa lui, unde ferestrele camerei de sus erau deschise înspre
Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe
Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte“ (Daniel 6:10).
Copiii pot să arate prin ridicarea degetelor de câte ori pe zi se ruga Daniel.

Chiar şi după darea noii legi, Daniel nu a avut nicio îndoială în
mintea lui, cărei Persoane trebuia să I se roage. Cuvântul lui
Dumnezeu spune clar: „Să nu ai alţi dumnezei în afară de
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mine“ (Exod 20:3). Daniel nu doar vorbea cu Dumnezeu în
rugăciune, ci el asculta şi ce îi spunea Dumnezeu prin Cuvântul
Său. De ce se ruga Daniel? El Îl cunoştea pe Dumnezeu şi ştia că
Dumnezeu era singurul Dumnezeu, Cel atotputernic. Daniel Îl
iubea pe Dumnezeu şi era hotărât să-L asculte. De-a lungul
anilor, Daniel experimentase ajutorul Lui. El ştia că El este mai
presus de orice stăpânire.
Dacă Îi aparţii Domnului Isus, poţi să fii şi tu sigur de aceasta.
Indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este mai presus de orice.
Când ai de luat decizii grele, fă ceea ce doreşte Dumnezeu, şi
lasă rezultatul în mâna Lui.

Prin faptul că se întorcea cu
faţa spre Ierusalim, Daniel îşi
concentra probabil mai bine
gândurile spre patria şi
concetăţenii lui rămaşi acolo.
Făcea aceasta deoarece binele
Ierusalimului era
ACM punctul principal al
speranţelor şi rugăciunilor sale.
Dumnezeu promisese că într-o
zi va restaura Ierusalimul.

Haideţi să ne gândim la un exemplu. Vă spun o povestire
inventată de mine. Să presupunem că Adrian este bun la fotbal, şi
joacă pentru echipa locală. Echipa începe să facă antrenament
duminica dimineaţa. Adrian Îl iubeşte pe Domnul, şi ştie că
Dumnezeu doreşte ca el să meargă duminica la biserică. Ştie de
asemenea că dacă lipseşte de la antrenament, va fi dat afară din
echipă. Ce ar trebui să facă?

Arată cartonul cu aplicaţia pentru copilul mântuit: „Fă ceea ce
este corect, şi lasă rezultatul în
mâna lui Dumnezeu“.

Dă copiilor timp să discute despre povestirea ta.

Încearcă să faci această
aplicaţie cât mai practică, prin
discutarea situaţiilor în care
copilul mântuit va trebui să
aleagă să lase rezultatul în
mâna lui Dumnezeu.

Dacă Adrian se supune lui Dumnezeu, Domnul va lucra în modul
cel mai bun pentru el. Poate că Adrian va fi dat afară din echipă,
dar Dumnezeu stăpâneşte peste toate lucrurile, şi planurile Lui
sunt bune şi înţelepte. Şi Daniel ştia lucrul acesta, şi de aceea s-a
încrezut în Dumnezeu atunci când a ales să continue să se roage.
Exact aşa cum au sperat, conducătorii şi guvernatorii de provincii
l-au prins pe Daniel nerespectând legea, prin faptul că se ruga
Dumnezeului lui! Ei au alergat la împăratul Dariu!
„Nu ai dat tu o lege, împărate“, au întrebat ei cu nerăbdare, „care
spune că oricine se va ruga unui dumnezeu sau unui om, în afară
de tine, timp de treizeci de zile, va fi aruncat în groapa cu lei?“
„Lucrul acesta este adevărat“, a răspuns împăratul. „Legea a fost
semnată şi nu poate fi schimbată“.
Probabil că oamenii s-au chinuit să-şi ascundă bucuria, în timp
ce-şi continuau planul lor viclean.
„Daniel, un prizonier din Iuda, nu-ţi acordă atenţie ţie sau legii tale,
împărate. El refuză să ţi se roage, însă el se roagă de trei ori pe zi
Dumnezeului lui!“
Aceste cuvinte l-au întristat pe împăratul Dariu, deoarece el îl
aprecia foarte mult pe Daniel.
„De ce am fost aşa de nesocotit?“, s-a întrebat probabil împăratul.
„De ce am semnat legea? Acum nici chiar eu nu pot s-o mai
schimb. Ce să fac să-l salvez pe Daniel?“
Dariu s-a gândit toată ziua la un plan prin care să-l salveze pe
Daniel, dar până seara n-a găsit nicio portiţă de scăpare. La
asfinţitul soarelui legea trebuia pusă în aplicare. Aşadar nu mai
era nicio modalitate de a-şi salva prietenul.
Conducătorii s-au adunat în jurul împăratului.
„Să ştii, împărate, că după legea mezilor şi perşilor, această
poruncă nu poate fi schimbată“ (vezi Daniel 6:15).
Cât de mult şi-a dorit împăratul ca legea să poată fi schimbată, şi
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Plimbă-te înainte şi înapoi,
scărpinându-te în cap, ca şi cum
ai fi tulburat.
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să-l elibereze astfel pe Daniel! Dar nu exista nicio soluţie.

ACM
Citeşte sau cere unui copil să
citească versetul din Biblia ta.

Era o problemă prea grea pentru împărat, dar ea nu era prea grea
pentru Dumnezeu. El are putere peste toţi şi peste toate. Ascultă
aceste cuvinte minunate din Biblie: „Toate lucrurile sunt posibile la
Dumnezeu“ (vezi Marcu 10:27). Dacă eşti creştin, aminteşte-ţi
aceste cuvinte. Dumnezeu este aşa de mare şi de puternic, încât
El poate să facă lucrurile să se întâmple aşa cum vrea El, iar
aceasta este întotdeauna cea mai bună soluţie pentru noi.
Poate că părinţii tăi se ceartă mult, şi eşti îngrijorat. Roagă-te
pentru ei. Spune-I lui Dumnezeu cum te simţi din cauza aceasta,
şi cere-I să-i ajute pe părinţii tăi să se iubească unul pe altul şi să
găsească o modalitate de a păstra familia ta. Cere-I să te ajute să
te încrezi în El şi să aştepţi răspunsul Lui, care este cel mai bun
pentru tine.
Poate că fratele tău are probleme. Ce poţi să te rogi pentru el?
Trebuie să-şi dea seama cât de mult îl iubeşte Dumnezeu?
Trebuie să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor?
Uneori Dumnezeu hotărăşte să nu schimbe situaţiile, deoarece El
doreşte să te schimbe pe tine sau pe altcineva. Dar chiar şi atunci
când nu vezi schimbări, poţi să fii sigur că Dumnezeu stăpâneşte
peste toate lucrurile. El le stăpânea chiar şi atunci când Daniel se
îndrepta spre groapa cu lei. Nu era nicio altă şansă. Împăratul
trebuia să respecte legea.
În cele din urmă împăratul i-a spus lui Daniel câteva cuvinte, care
cred că l-au încurajat pe Daniel:
„Dumnezeul tău, căruia Îi slujeşti neîncetat, să te scape!“

Copiii preşcolari pot să imite
răgetul sau urletul leilor.

El a fost foarte trist atunci când a poruncit ca Daniel să fie aruncat
în groapa leilor – şi iată că Daniel a ajuns în groapă!

Imaginea 6-4
Se apropia seara. Groapa în care erau leii era probabil deja
întunecoasă. Cred că Daniel a auzit răgetul leilor în timp ce
mergeau în jurul pereţilor gropii. Putea oare Daniel să vadă ochii
lor pătrunzători care-l priveau şi dinţii lor ascuţiţi?

Imaginea 6-4
Groapa cu lei era probabil o
peşteră sau o groapă. Pe o piatră
pusă la gura gropii, erau puse
probabil nişte tăbliţe moi de lut,
pe care împăratul le sigila cu
inelul lui, arătând că nimeni nu
avea voie să încalce porunca sa.
Sigiliul nu avea voie să fie rupt
până la timpul stabilit. (The
Expositors Bible Commentary)

Îl va scăpa oare pe Daniel Dumnezeul lui? Cu ani în urmă,
Dumnezeu scăpase din cuptorul mistuitor pe cei trei prieteni ai lui
Daniel. Poate că Daniel şi-a amintit de timpul acela, şi şi-a pus
încrederea în Dumnezeu.
Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Pe ea s-a pus porunca
referitoare la Daniel. Au pecetluit piatra cu sigiliul împăratului şi al
celorlalţi conducători. Acum nu mai era nicio posibilitate de
scăpare pentru Daniel!
Împăratul s-a întors în palat disperat şi întristat. El a refuzat să
mănânce. A refuzat să asculte muzicienii care îl înveseleau de
obicei.
Împăratul Dariu n-a putut să doarmă toată noaptea. Poate îl
frământau întrebări ca: Este Daniel viu sau mort? Îl va proteja
într-adevăr Dumnezeul lui?
În timp ce Daniel stătea printre leii fioroşi, împăratul Dariu nu
putea să doarmă. El ştia că nu putea să-L ajute pe Daniel.
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Crezi că în acele momente Dumnezeu îl uitase pe Daniel? Nu!
Dumnezeu a trimis un înger să-l protejeze pe Daniel de leii
flămânzi. Ei nu l-au rupt în bucăţi şi nu i-au făcut niciun rău. De
ce?
Permite copiilor să răspundă.

Dumnezeu stăpânea şi peste aceste animale sălbatice feroce. El
le crease şi El stăpânea şi peste ele. De aceea El putea să-l
protejeze pe Daniel, chiar şi în groapa cu lei. El este şi astăzi la
fel. El poate să facă toate lucrurile şi pe toţi oamenii să acţioneze
aşa cum doreşte El. Copil creştin, nu este minunat să ştii că
acesta este Dumnezeul tău, Tatăl tău ceresc? El îşi foloseşte
întreaga Sa putere pentru a te proteja. Aceasta nu înseamnă că
niciun creştin nu va trece niciodată prin momente dificile. În unele
ţări creştinii sunt întemniţaţi pentru credinţa lor în Domnul Isus
Hristos. Uneori este greu pentru creştini să-şi găsească un loc de
muncă, alteori sunt bătuţi sau chiar omorâţi. Dar Dumnezeu este
cu copiii Lui şi El îi ajută. Cu siguranţă că El era cu Daniel.

ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit. Ajută
copilul mântuit să înţeleagă că
chiar dacă el se simte
nerăsplătit acum pentru
credincioşia lui, într-o zi el va fi
răsplătit în cer.

Imaginea 6-5
În revărsatul zorilor împăratul s-a grăbit să meargă la groapa cu
lei. Poate că s-a uitat îngrijorat împrejur, ascultând leii care
răgeau, întrebându-se dacă Daniel mai era în viaţă.
Cu vocea tulburată, el a strigat: „Daniele, slujitorul Dumnezeului
celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia Îi slujeşti neîncetat, să te
scape de lei?“
Împăratul Dariu a aşteptat … şi a ascultat.

Imaginea 6-5

Apoi s-a auzit o voce din groapă.
„Veşnic să trăieşti, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul
Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău …
Dumnezeu ştie că n-am făcut nimic rău împotriva Lui sau a ta, de
aceea m-a salvat“, a spus Daniel (vezi Daniel 6:21,22).

Creează suspans în timp ce
vorbeşti, pentru a capta atenţia
copiilor. Fă o pauză înainte de a
da răspunsul lui Daniel.

Dumnezeu a onorat credincioşia lui Daniel, protejându-l de lei!

Imaginea 6-6
Cred că împăratul a răsuflat uşurat! Bucuros, a poruncit ca Daniel
să fie scos din groapa cu lei! Nu s-a găsit nici măcar o zgârietură
pe trupul lui Daniel! El rămăsese credincios, încrezându-se în
Dumnezeu; şi Dumnezeu l-a scăpat.
Apoi împăratul a poruncit ca cei care-l acuzaseră pe Daniel să fie
omorâţi pentru planul lor viclean.
Împăratul Dariu a spus: „Poruncesc ca în toată întinderea
împărăţiei mele oamenii să respecte pe Dumnezeul lui Daniel. El
este Dumnezeul cel viu. Împărăţia Lui nu se va sfârşi niciodată. El
face minuni. El l-a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor“ (vezi
Daniel 6:25-27).
Datorită credincioşiei lui Daniel, împăratul Dariu l-a răsplătit şi l-a
pus peste întreaga împărăţie. Dariu a hotărât aceasta, dar el
împlinea planul lui Dumnezeu.
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ACM
Arată cartonul cu aplicaţia
pentru copilul mântuit.

Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, aminteşte-ţi că
Dumnezeu este mai presus de orice stăpânire. Fii ca Daniel,
rămâi credincios Domnului, chiar şi atunci când este greu pentru
tine! Încrede-te în El şi lasă rezultatul în mâna Lui! Uneori El îi
scapă pe creştini din dificultăţi şi pericole, dar adesea El trece
împreună cu ei prin ele. Însă întotdeauna stăpâneşte Dumnezeu.
El face ceea ce este cel mai bine pentru noi. Copil creştin, pe
Dumnezeu te poţi baza!

Întrebări de recapitulare
1.

De ce se gândea împăratul Dariu să-l pună pe Daniel într-o
funcţie mai înaltă decât a celorlalţi conducători? (El ştia că
Daniel era credincios, înţelept şi demn de încredere.)

2.

Cum s-au simţit conducătorii împărăţiei când au auzit că
Daniel va fi pus responsabil peste ei? (Au fost mânioşi.)

3.

Ce lege nouă i-au sugerat conducătorii împăratului?
(Nimeni să nu se roage timp de 30 de zile altcuiva, în afară
de împărat – cine făcea altfel, urma să fie aruncat în
groapa cu lei.)

4.

Ce a continuat Daniel să facă în fiecare zi, în ciuda noii
legi? (El s-a rugat de trei ori pe zi adevăratului Dumnezeu.)

5.

Care este un mod în care poţi să-I fii credincios lui
Dumnezeu, făcând voia Lui la şcoală? (Vor fi diferite
răspunsuri: spre ex., să te rogi înainte de masă, să spui
altora despre Dumnezeu etc.)

6.

Care este un mod în care poţi să-I fii credincios lui
Dumnezeu, făcând voia Lui acasă? (Vor fi diferite
răspunsuri.)

7.

De ce s-a întristat împăratul când a descoperit că Daniel a
încălcat noua lege? (Daniel era prietenul lui, iar el nu voia
ca acesta să fie aruncat în groapa cu lei.)

8.

Ce i-a spus împăratul lui Daniel, înainte de a fi aruncat în
groapa cu lei? („Dumnezeul tău, căruia Îi slujeşti neîncetat,
să te scape“.)

9.

Dacă Îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, cine te
poate ajuta să-I fii credincios lui Dumnezeu în situaţii
dificile? (Domnul Isus te va ajuta.)

10.

De ce a alergat împăratul la groapa cu lei în revărsatul
zorilor? (El s-a grăbit să vadă dacă Dumnezeu l-a salvat pe
Daniel.)

11.

Ce i-a spus Daniel împăratului că s-a întâmplat în timp ce
era în groapa cu lei? (Dumnezeu a trimis pe îngerul Său şi
el a închis gura leilor).

12.

Ce lege a dat împăratul Dariu după ce a fost scos Daniel
din groapa cu lei? (Toţi oamenii din împărăţia lui să-L
respecte pe Dumnezeul lui Daniel.)
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Ce s-ar întâmpla dacă …?
Activitate de implicare – lecţia 1

Te duci să vizitezi un prieten. Părinţii prietenului
Eşti cu câţiva prieteni şi cineva îţi arată o revistă
tău nu sunt acasă şi prietenul tău îţi oferă o sticlă
„murdară“.
de bere.

1

Pe drumul de la şcoală spre casă, un prieten
scoate o ţigară şi îţi sugerează să o încercaţi
amândoi.

1

În timp ce te joci pe terenul de joacă, un coleg
de clasă îţi oferă droguri.

1

1

Petreci noaptea în casa prietenului tău. El îţi propune să vă uitaţi împreună la un film, care este
interzis copiilor.

1
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Vânătoarea după înţelepciune
Activitate de implicare – lecţia 2

Să suni la centrul de psihologie, pentru a primi
sfaturi?

Să-ţi citeşti horoscopul în ziar?

2

2
Evrei 13:6: „Aşa că putem zice plini de
încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi
teme; ce mi-ar putea face omul?”

Să foloseşti tabla Ouija pentru a răspunde unei
probleme?

2
Proverbe 3:5-6: „Încrede-te în Domnul din toată
inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-l în toate căile tale, şi El îţi va netezi
cărările“.

2
Efeseni 6:10: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în
Domnul şi în puterea tăriei Lui“.

2

2

Vorbeşte cu un creştin adult, în care ai încredere. Să te duci la cineva care ghiceşte în palmă?

2

Să te duci la un hipnotizator?

2

Citeşte Biblia şi roagă-te.

2
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Rămâi neclintit lângă Dumnezeu
Activitate de implicare – lecţia 3

La ora de ştiinţe naurale ţi se cere să-ţi spui
opinia referitor la credinţa ta în creaţie, şi nu în
evoluţie.

Colegii îşi bat joc de tine când te rogi înainte de
masă, la şcoală.

3
Un prieten îţi cere să furi o ciocolată din magazin.

3
Unii copii din clasa ta îşi bat joc de tine, fiindcă
mergi la Grupul Vestea Bună.

3
Prietenul tău îţi spune că nu-i greşit să faci rău,
atât timp cât nu eşti prins.

3
Câţiva colegi de clasă îţi spun că Biblia nu este
adevărată.

3
La o petrecere, prietenii tăi vor să ţină o şedinţă
în încercarea de a contacta lumea spiritelor, şi ei
doresc să te alături şi tu.

3
Prietenul tău îţi spune că nu există cer, ci
oamenii oamenii s-ar reîncarna într-o altă fiinţă.

3
Învăţătorul îţi dă o bucată de cristal, şi îţi spune
ca în timp ce-l ţii în mână, să-ţi pui o dorinţă.

3
Prietenul tău îţi cere să-l laşi să copieze tema de
la tine.

3

3
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Preferă să fii smerit
Activitate de implicare – lecţia 4

„Vino mai repede, Sara! Hai să trecem strada,
„Este aceasta o bicicletă nouă? Ei, bine, n-o să te
înainte să ne vadă Clara. Nu vreau să fiu văzută
ajute prea mult. Tot eu merg mai repede ca tine!“
cu ea“.

4
„Amalia crede că este aşa de deşteaptă la
matematică! Mai bine prefer să iau 4, decât să-i
cer ajutorul“.

4
„Ce păcat că Ionuţ nu este la fel de bun ca noi la
fotbal. Trebuie să facem antrenament împreună
cu el, ca să-l ajutăm să devină mai bun“.

4
„Doamne, îţi mulţumesc că mi-ai promis că vei fi
cu mine tot timpul. Te rog să mă călăuzeşti, în
aşa fel, încât acest proiect pentru ora de ştiinţe
naturale să te onoreze pe Tine“.

4
„Mulţumesc! Am lucrat din greu pentru această
scenetă de la şcoală, şi Dumnezeu m-a ajutat
să-mi joc bine rolul“.

4

4

„Îţi mulţumesc, Doamne, că am luat examenul cu „Da, ştiu că am o voce minunată. Dumnezeu
nota cea mai mare. Am muncit din greu şi Tu
mi-a dat-o. Vreau să merg să iau lecţii, astfel
m-ai ajutat să-mi amintesc ce am învăţat“.
încât să cânt şi mai bine“.

4
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Consecinţe
Activitate de implicare – lecţia 5

Copiezi la o lucrare …

… Eşti prins şi iei o notă mică.

5

5

Furi din magazin …

… Este chemată poliţia şi spune părinţilor tăi.

5

Nu îţi asculţi părinţii …

5

… Faci greşeli.

5

Eşti rău cu alţii …

5

… Nu ai niciun prieten.

5

5

Nu împarţi cu alţii …

… Nici alţii nu vor împărţi cu tine.

5

5
… Pentru a o acoperi pe prima, spui tot mai
multe minciuni, înrăutăţind astfel lucrurile.

Minţi …

5

5
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Sfătuirea copilului
care vrea să vină la Hristos

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii
vor merge în cer; că nimeni nu este atât de bun
pentru a merita cerul şi că plata păcatului este
despărţirea veşnică de Dumnezeu, adică iadul (Rom.
3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24).
2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără
plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe cruce,
a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16, Efeseni
2:8, 1 Cor. 15:3,4).
3. Ajută-l să primească darul mântuirii – pe Isus Hristos,
crezând în El ca Mântuitor personal (Ioan 1:12, Apoc.
3:20).
4. Ajută-l, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, să
primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36, Apoc. 3:20,
Evrei 13:5).
5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei
10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă ţie,
altor lucrători, mai târziu prietenilor şi, dacă situaţia
este potrivită, în public sau în biserică.
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Tel. 0269 22 99 94
0369 40 52 55
E-mail: amec.cef@gmail.com
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