
• Ce i s-a întâmplat lui Daniel după ce a fost arestat? (A fost aruncat la lei.)

• De ce a fost arestat Daniel? (El nu se ruga împăratului Darius. Daniel a continuat să se roage lui 
Dumnezeu.)

Doamne,
Așa cum L-ai auzit pe Daniel, știu că Tu îi auzi pe toți cei care Te cheamă - chiar și pe 
mine! Mulțumesc că mă asculți! Ajută-mă să-mi amintesc că Te pot chema oricând!
Amin. 

„Dumnezeul meu (ridică mâinile și arată în sus)  

a trimis pe îngerul Său (mișcă brațele ca și când ai zbura) 

şi a închis gura leilor (bate din palme o dată),  

care nu mi-au făcut niciun rău (mimează că îți zgârii pieptul în timp ce dai din cap „nu”),  

pentru că am fost găsit nevinovat (pune-ți ambele palme pe piept) înaintea Lui.  

Şi nici înaintea ta, împărate (plecăciune ușoară), n-am făcut nimic rău (arată din deget „nu”)!” 

Daniel 6:22 (VDC) 

Daniel a fost pedepsit pentru încălcarea unei legi nedrepte. Noi toți merităm pedeapsa 
pentru încălcarea legii bune a lui Dumnezeu. Fiecare persoană păcătuiește și nu ascultă de 
Dumnezeu. După cum Dumnezeu i-a trimis ajutor lui Daniel, tot așa Dumnezeu a avut un plan 
de a ne trimite ajutor nouă, tuturor. Isus a murit pentru a lua asupra lui pedeapsa pentru 
păcat pe care noi toți o meritam.

Descoperiți împreună modul în care această lecție se leagă de „Povestea Măreață a lui 
Dumnezeu”. Citește cu voce tare copilului tău următoarele:

Lui Darius îi plăcea de Daniel. Dar Darius trebuia să-l pedepsească pe Daniel pentru că a 
încălcat legea. Dumnezeu i-a trimis ajutor lui Daniel. El a trimis îngeri să închidă gura leilor. 

Citește următorul paragraf cu voce tare pentru a-ți ajuta copilul să înțeleagă mai bine:

Cere-i copilului să spună din nou povestirea.  Ajută-l să-și amintească ideile principale punându-i 
următoarele întrebări:

Daniel 1:1-4; 6
Daniel în groapa cu lei 
Salvarea miraculoasă 

• Ce a făcut îngerul pe care l-a trimis Dumnezeu? (Îngerul a închis gura leilor.)

Descărcați aplicația gratuită astăzi!
Bible.com/copii
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