Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego erau patru prieteni evrei.
Împăratul Babilonului a oranizat un concurs pentru cei mai
înţelepţi tineri, care să fie puşi în slujba lui.
Ei l-a mărturisit pe Dumnezeu prin credinţa lor, chiar dacă lucrul
acesta le-a adus multe necazuri.

LECŢIA 1: DANIEL ŞI PRIETENII LUI
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TEXT: Daniel capitolul 1
REZUMAT
Împăratul Babilonului, Nebucadneţar, porunceşte aducerea câtorva
tineri din Israel pentru a sluji la casa împăratului.
Printre ei erau şi Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria, cărora căpetenia
famenilor dregători le schimbă numele astfel:
Daniel → Beltşaţar; Hanania → Şadrac;
Mişael → Meşac; Azaria → Abed-Nego
Daniel se hotărăşte să nu se spurce cu bucatele alese şi cu vinul
împăratului, iar prietenii lui îi urmează exemplul
Aceşti tineri sunt hrăniţi cu verdeţuri şi apă.
Ei primesc înţelepciune de la Dumnezeu şi capătă trecere în faţa
împăratului.
Cei trei tovarăşi ai lui Daniel manifestă prietenie adevărată faţă de
el.
CONCLUZIE
Fii un prieten adevărat!
APLICAŢII
Numerotează în ordinea desfăşurării evenimentelor
următoarele propoziţii:
Ei au fost luaţi prizonieri de război în Babilon.
Înţelepciunea lor a uimit pe toţi slujitorii împăratului şi
i-a făcut geloşi.
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Ei au fost chemaţi la palat unde au refuzat bucatele împărăteşti
în schimbul legumelor păstrând astfel porunca lui Dumnezeu de a nu
mânca ceva necurat.
Daniel şi prietenii lui au refuzat bunătăţile de
la masa împăratului, ferindu-se astfel să mănânce
ceva necurat. Ei au cerut să mănânce numai verdeţuri
(zarzavaturi). Ai putea să încerci şi tu să mănânci
aşa sănătos şi să ştii că vitaminele conţinute de
fructe şi de legume proaspete te vor ajuta foarte
mult.

Descoperă câteva legume şi fructe. Uneşte silabele aceluiaşi
cuvânt şi scrie-le apoi pe castron. Fă-le salata!

LECŢIA 2: TREI TINERI ÎN CUPTORUL CU FOC
A. TEXT: Daniel capitolul 3
B. REZUMAT
1. Împăratul Nebucadneţar face un chip de aur în faţa căruia să se
închine orice om.
2. Şadrac,Meşac şi Abed-Nego refuză să se închine chipului şi sunt
pârâţi.
3. Ei sunt aruncaţi în cuptorul cu foc, de unde ies nevătămaţi, fiind
păziţi de Dumnezeu.
4. Împăratul recunoaşte puterea Dumnezeului adevărat.
5. Pentru că şi-au păstrat credinţa curată departe de casă,
Dumnezeu îngăduie ca împăratul să îi înalţe în funcţii importante
pe cei trei tineri.
C. CONCLUZIE
Păstrează-ţi credinţa curată în orice loc!

3. Cei trei prieteni au refuzat să facă asta pentru că era:

○ greu
○ grav
○ greşit
4. Oamenii împăratului au venit şi i-au:

○ plăcut
○ pocnit
○ pârât
5. Împăratul a fost foarte:

○ mâncăcios
○ mânios
○ morocănos
6. Ei au fost pedepsiţi şi aruncaţi în:

D. APLICAŢII
Bifează răspunsul corect!
1. Împăratul Nebucadneţar a înălţat un chip de:

○ aur
○ argint
○ aramă
2. Toţi oamenii trebuiau să i se:

○ închine
○ încline
○ încheie
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○ cuptorul de pâine
○ cuptorul de foc
○ cuptorul de plăcinte
7. În cuptor ei au fost păziţi de:
○ Isus
○ Işai
○ Isaac
8. Pentru că ei s-au încrezut în Dumnezeu, focul nu le-a atins:
○ hainele
○ părul
○ picioarele

LECŢIA 3: DANIEL ÎN GROAPA CU LEI
A. TEXT: Daniel capitolul 6
B. REZUMAT
1. Împăratul Dariu pune peste împărăţie 120 de dregători, în fruntea cărora
pune 3 căpetenii, printre care şi Daniel.
2. Din invidie, căpeteniile şi dregătorii îl înduplecă pe împărat să dea o
poruncă prin care nimeni să nu se roage 30 de zile niciunui dumnezeu.
3. În ciuda acestei porunci, Daniel a continuat să se roage de 3 ori pe zi.
4. El a fost aruncat în groapa cu lei, spre tristeţea împăratului.
5. Dumnezeu a răsplătit fidelitatea lui Daniel, izbăvindu-l din groapa
leilor.
6. Pentru că Daniel a misionat prin viaţa lui, împăratul a poruncit ca toţi
oamenii din împărăţia lui să se teamă de Dumnezeul lui Daniel.
A misiona → a spune oamenilor despre Dumnezeu.
C. CONCLUZIE
Misionează cu viaţa ta!
D. APLICAŢII
Când a mers la groapa în care se afla Daniel, împăratul a
strigat: „Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut
Dumnezeul tău căruia îi slujeşti necurmat, să te scape?
Răspunsul se află scris pe leii din desenul de mai jos.
Aranjează-i în ordine şi vei afla! Desenează fiecăruia faţa
care crezi că o avea!
Scrie versetul descoperit mai jos:
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
Bucură-te tinere în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta
şi plăcute ochiilor tăi, dar să şti că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9

Completează cuvintele care lipsesc. Cuvintele sunt scrise în
groapa cu lei din imagine. Găseşte-le şi aşează-le la locul
lor!
1. Împăratul _ _ _ _ _ a ales 120 de dregători.
2. _ _ _ _ _ _ a fost ales de împărat în fruntea acestor dregători.
3. Ei au devenit foarte _ _ _ _ _ _ .
4. Daniel era foarte _ _ _ _ _ _ _ _ şi împăratul se gândea să-l pună peste
toată _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
5. Oamenii _ _ _ căutau motive de care să se plângă cu privire la Daniel.
6.

Ei au mers la _ _ _ _ _ _ _ cu o propunere.

7. Timp de 30 de zile nimeni nu avea voie să se _ _ _ _ _ _ _ , decât
împăratului.
8. Daniel însă, s-a _ _ _ _ _ , ca şi mai înainte, de trei ori pe zi.
9. _ _ _ _ _ _ _ _ lui l-au pândit şi l-au pârât împăratului.
10. Cu părere de rău, împăratul l-a aruncat în _ _ _ _ _ _ cu _ _ _ .
11. Chiar dacă leii erau _ _ _ _ _ _ _ _ , Dumnezeu a trimis un

____

_ al Său să le închidă gura.
12. Atunci împăratul a dat _ _ _ _ _ _ _ să fie scos Daniel şi aruncaţi în
groapă duşmanii lui.
13. Împăratul a recunoscut atunci că Dumnezeul lui Daniel este singurul _
_ _ _ _ _ _ _ adevărat.
14. El a poruncit ca toţi _ _ _ _ _ _ _ din împărăţia lui să se închine numai
lui Dumnezeu.
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