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1. TörTéNET: Dániel - A különös ország
Ez a történet arról szól, hogy: Isten örül, ha „nem”-et mondunk a rosszra. Olvasd el:

Dániel 1:1-21

Dániel és három barátja, Ananiás, Misáel és Azariás Babilonban rabos -
kod tak. Nabukodonozor király jó volt hozzájuk és kiválasz tot ta őket egy
különleges feladatra. Meg kellett tanul niuk egy új nyelvet és új neveket is
adtak nekik. A király külön készíttetett ételt nekik, azt kellett enniük.

Írd le Dániel nevét a képen a feje fölé és színezd ki a képet!
Dániel és barátai Istennek tetsző életet akartak élni.

Tudták, hogy a királytól kapott ételek más istenek imádásával vannak
kapcsolatban, ezért nem akartak azokból enni. Engedélyt kértek, hogy
csak zöldséget egyenek és vizet igyanak. Próbát tettek velük tíz napig,
hogy kiderüljön, másképpen fognak-e kinézni, mint azok, akik a király
ételéből ettek. A végén ők sokkal jobban néztek ki, mint azok!

Isten megáldotta Dánielt és barátait azért, hogy Őt tették az első helyre
az életükben. Mire befejezték a különleges kiképzést, tízszer bölcseb -
bek voltak, mint bárki más!

D __ __ __ __ __
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2. TörTéNET: Nabukodonozor bálványa
Ez a történet arról szól, hogy: Dániel barátai nem akarták megtenni azt, ami rossz. Olvasd el:

Dániel 2: 48-49,
és 3: 1-30

Egy nap Nabukodonozor egy hatalmas arany -
szobrot csináltatott. Megparancsolta, hogy minden
fontos főembere vegyen részt egy különleges
eseményen, így Sidrák, Misák és Abednegó is.
(Ezeket a neveket kapták Dániel barátai.)

Húzd alá, miből készült a bálványszobor,
majd színezd ki a képet!

kő        ezüst        arany        fa

Azt mondták nekik, hogy amint meghallják a királyi
zenészek hangszereinek hang ját, boruljanak
térdre és imádják a szobrot. Ha nem teszik,
bedobják őket egy nagy tüzes kemencébe.

Dániel három barátja tudta, hogy nem szabad
bálványokat imádni, így amikor min den ki térdet

hajtott, ők állva maradtak! Amikor a király ezt meghallotta, nagyon dühös lett és
megparancsolta nekik, hogy imádják a szobrot, különben a tűzbe dobják őket.

Ők viszont ezt válaszolták: „még ha be is dobnak minket a tüzes kemencébe,

a mi  Istenünk, akit mi szolgálunk,  ki
tud minket  szabadítani.”

Dániel 3:17. Színezd ki a szavakat!

A király parancsot adott, hogy Dániel három barátját dobják be a tüzes kemencébe.
Miután a szolgák végrehajtották a parancsot, a király benézett a tűzbe. Nagyon
megdöbbent, mert négy férfit látott sétálni a tűzben. Isten csodálatos módon a három
szolgájával volt és vigyázott rájuk. Amikor a király kihívta őket, látta, hogy a ruhájuk
sem égett meg, sőt még a füst szagát sem lehetett érezni rajtuk.

Isten mindig megáldja azokat, akik figyelnek rá, engedelmeskednek a
szavának és bíznak Benne.
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3. TörTéNET: Dániel - A nyitott ablak
Ez a történet arról szól, hogy: Dániel hűséges maradt Istenhez Olvasd el:

Dániel 6:1-16

Dániel olyan jól dolgozott az új királynak, hogy a
király őrá bízott mindent. Egyes kormányzók nak
ez nem tetszett és ezért próbáltak valami
rosszat találni Dániel munkájában. Dániel
nagyon figyelmes és becsületes volt mindenben
amit tett, ezért nem találtak sem mit sem.

Hogy hívták az új királyt?
D __ __ __ __ s

Hogyha úgy szeretjük Istent, ahogyan Dániel,
nekünk is meg kell próbálni a legjobbat adni
magunk ból és mindig becsületesnek lenni.

A gonosz kormányzók tudták, hogy Dániel gyakran imádkozik Istenhez, kérve őt,
hogy segítsen neki. Elhatározták, hogy csapdát állítanak Dánielnek. rávették a
királyt, hogy vezessen be egy új törvényt amiben az volt, hogy 30 napig mindenki
csak a királytól kérhet segítséget.

Amikor Dániel ezt meghallotta, hitt Istenben, hogy meg fogja őrizni őt. Dániel
számára az Istenhez való imádkozás volt a legfontosabb és semmi sem állíthatta
meg ebben.

Dániel naponta háromszor továbbra is bement a szobájába, letérdelt az ablaka előtt
és imádkozott Istenhez.

A gonosz kormányzók meglátták
és beárulták a királynál. A király
nagyon szomorú volt. Megpró -
bált kitalálni valamit, hogy meg -
ment se Dánielt, de semmi sem
segített. 

A törvény már érvényes volt és
nem lehetett megváltoztatni.
Dánielt be kellett dobni az

_____________  _________-be.

Színezd ki a képet!

rajzolj ide oroszlánokat!
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4. TörTéNET: Dániel – Az oroszlánok vermében
Ez a történet arról szól, hogy: mindig bízzunk Istenben Olvasd el:

Dániel 6: 17-28

Mielőtt Dánielt az oroszlánverembe dobták, a király azt mondta neki: 
„A te Istened, akit tisztelsz, szabadítson meg téged!” Ezzel a király
vissza ment a palotába. Nem evett és aludni sem tudott egész éjjel.

Másnap kora reggel a király az oroszlánok verméhez sietett. Kiáltott
Dánielnek és azt kérdezte, hogy meg tudta-e őt menteni az Istene az
oroszlánoktól.

Dániel azt válaszolta,
hogy Isten elküldte
az angyalát, aki be -
zár ta az oroszlá nok
száját, hogy ne bánt -
sák őt. 

Dániel meg mondta a
király nak, hogy Isten
azért men tette meg,
mert nem tett semmi
rosszat.

Karikázd be, hogy ki mentette meg Dániel életét!

Dárius          a kormányzók          Isten

A király nagyon boldog volt, hogy látta Dánielt. Gyorsan kihúzatta, majd
megparancsolta, hogy a kormányzókat dobják az oroszlánok elé.

Ne felejtsük el, hogy Isten minket is
megment a bűneikből, ha hiszünk
az Úr Jézusban, aki meghalt értünk
a kereszten.

Színezd ki a képet!


