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Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. törtéNEt: Dániel
A különös ország Kulcsvers:

Dániel 1:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Dániel 1:1-21

Dániel egy volt a sok zsidó közül akiket
elhurcoltak Babilonba, amikor Nabuko -
donozor király elfoglalta az orszá got.
Nabukodonozor jól bánt Dániellel és a
három barátjával Ananiással, Misáellal és
Azariással. Ők három évig egy külön -
leges iskolában kaptak kiképzést.

K: Húzd alá annak a királynak a nevét, aki elfoglalta az országot és az
ország nevét ahova Dánielt elvitték.

Nero      Nabukodonozor      Ninive      Nisroh

Egyiptom      Júda      Szíria      Babilon

Dániel és barátai, még ha egy idegen országban is voltak, elhatározták, hogy
megpróbálnak Isten tetszése szerint élni és ellenállnak minden rossznak. 
Új nevet kaptak. Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak és
Azariást Abednegónak hívták.

K: Kösd össze egy vonallal a zsidó ifjak régi nevét az új nevükkel!
Használj különböző színeket!

Dániel Sidrák

Ananiás Abednegó

Misáel Baltazár

Azariás Misák
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öSSzESEN:

Egy másik változás az étel volt, amit enni kaptak. Ennek egy része
a pogány templomban volt először áldozatként bemutatva idegen
isteneknek. A négy zsidó ifjú tudta, hogy ez helytelen és úgy dön -
töttek, hogy nem esznek ezekből az ételekből. A király udvar -
mestere félt, hogy nem fognak olyan jól kinézni mint a többi ifjú,
akik a király ételéből ettek.

Megegyeztek, hogy 10 napig próbára teszik őket, csak zöldséggel
és vízzel fognak táplálkozni a király étele helyett.

K: A következő szavakból válaszd ki a válaszokat a kérdésekre!

idegen istenek          Dániel          tíz nap          zöldségek

Kinek volt a király eledele felajánlva először?

Ki döntötte el, hogy nem eszik ebből az ételből?

Mit evett helyette?

Mennyi ideig tartott ez a próba?

Amikor a próbaidő lejárt, Dániel és
barátai sokkal jobban néztek ki,
mint a többiek és így ők ezután nem
kel lett a király ételéből egyenek.

Isten nagyon megáldotta a fiatal
zsidó férfiakat és sok bölcsességet
adott nekik. Isten segítette Dánielt,
hogy álmokat fejtsen meg. A kikép -
zés végére a király tízszer böl -
csebb nek találta őket mindenkinél
az egész országban.

Isten megjutalmazta őket, mert hűségesek maradtak Hozzá. 

Na gyon fontos hogy mindig igent mond junk Istennek és nemet a rossznak!

K: Ki tette bölccsé Dánielt? Pipáld ki a helyes választ.

Sidrák Az iskola

Isten Nabukodonozor

zöldségek

víz
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2. törtéNEt: Dániel
Az égő kemence Kulcsvers:

Dániel 3:17

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Dániel 2:48-49

és 3:1-30

Egy nap Nabukodonozor király csinál tatott egy arany -
szobrot. Magassága körülbelül 27 mé ter, széles sé ge
pedig 3 m volt. Meg parancsolta, hogy minden fontos veze -
tő, Sidrákot, Misákot és Abednegót is beleértve részt
vegyen egy különleges szertartáson. Mindenki körülállta a
nagy szobrot a királyi zenekarral együtt. Bejelentették,
hogy mikor felhangzik a különböző hangszerek hangja,
mindenki boruljon le és imádja a szobrot. Aki nem borul le
a szobor előtt, a tüzes kemencébe lesz dobva.

K: Karikázd be miből készült a szobor!

Kő            Műanyag            Ezüst

Arany                  Fa

Amikor az emberek meghallották a zenét, mind leborultak és imádták a szobrot Sidrák,
Misák és Abednegó kivételével. Ők állva maradtak! Ők tudták, hogy nem helyes idegen
isteneket imádni és nem akarták Isten parancsolatát megszegni.

K: Írd ide a három zsidó ifjú nevét, akik nem imádták a szobrot!

Mikor a király meghallotta a történteket nagyon mérges lett és megparancsolta, hogy vigyék
elé a zsidó ifjakat. Megkérdezte tőlük, igaz-e, hogy nem engedelmeskedtek a parancs nak.

Újra megparancsolta nekik, hogy boruljanak le és imádják az  állóképet, mert ha nem enge -
del mes  kednek, a tüzes kemencébe lesznek dobva.
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öSSzESEN:

A három ifjú így válaszolt:
„Hogyha a tüzes kemencébe leszünk is dobva, 

a mi Istenünk akit mi szolgálunk  

meg fog minket
szabadítani.”

K: Színezd ki a szavakat a Dániel 3:17-ből, és rajzolj négy embert a képen a tűzbe!

A király meg pa ran csol ta, hogy
a kemen ce legyen hétszer
jobban befűt ve és a három ifjút
dob ják a lángok közé.

Miután ezt megtették, a király
hirtelen felugrott meg lepetésé -
ben. A há rom férfi helyett
négyet látott a lángok között,
ráadásul teljes épség ben! Isten
vigyá zott a szolgáira! Mikor
kijöttek a lángok közül még
füst szaguk sem volt.

A király dicsérni kezdte Istent,
amiért megmentette azokat,
akik bíztak Benne. Megparan -
csolta, hogy senki se káromolja többet Sadrak, Mésak és Abédnegó Istenét. Ezután komoly
rangot kaptak a birodalmában.

Isten újra megmentette azokat, akik bíztak Benne! Ugyanezt teszi veled is ma!

K: Írd be a keresztrejtvénybe a helyes választ a kérdésekre!

Függőleges
1. Mi előtt kellett leborulnia és

hódolnia mindenkinek?

vízszintes
2. Hányszor melegebbre kellett

befűteni a kemencét?
3. Az egyik zsidó férfi neve .
4. Mit kellett csinálni az aranyszobor előtt?
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Dániel most egy új királynak szolgált.

K: Írd le mindegyik tárgy kezdőbetűjét, hogy
megkapd a király nevét!

Dániel annyira jól végezte a munkáját, hogy a király minden kormányzó fölé akarta helyezni.
Ez féltékennyé tette a többi vezetőt.

Elhatározták, hogy keresnek valami hibát Dániel munkájában, hogy a király meggon dolja
magát. Egy problémájuk volt csak: Dániel annyira becsületes és figyelmes volt mindenben,
hogy nem találtak semmit ellene.

K: Írjál IGEN-t vagy NEM-et az alábbi mondatok mögé!

A király Dánielt akarta mindenki fölé helyezni.

Dániel féltékeny volt a kormányzókra.

Dániel becsületes és figyelmes volt a munkájában.

Dániel tudta, hogy Isten szerint jár el, hogy ha becsületesen végzi a munkáját. Nem számít
hol vagyunk, az iskolában vagy otthon, ne felejtsük el, hogy ha szeretjük Istent, úgy, mint
Dániel, akkor meg kell próbálnunk Neki tetsző életet élni.

Dániel ellenségei tudták, hogy gyakran beszélget imádság -
ban Istennel. Elhatározták, hogy csapdát állítanak neki. Azt
tanácsolták Dárius királynak, hogy hozzon egy új törvényt,
ami szerint harminc napig csak őhozzá imádkozhat bárki.
Anélkül, hogy sokat gondolkozott volna az ajánlaton, a király
elfogadta és aláírta azt.
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3. törtéNEt: Dániel
A nyitott ablak Kulcsvers:

Dániel 6:17

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Dániel 6:1-17



öSSzESEN:

K: Színezd ki azt a számot, ahány napig tartott az új törvény!

15   30   50
Dániel tudta, hogy ez csapda, de ő
bízott Istenben. Nagyon fontosnak
tartotta az életében, hogy Istenhez
imádkozzon, és semmi sem
állíthatta meg ebben. 

Úgyhogy ahogyan korábban is,  a
szobájába ment, letérdelt a nyitott
ablak előtt, ami Jeruzsálem felé
nézett és naponta háromszor imád -
kozott Istenhez.

K: Egészítsd ki a mondatot. 

Dániel l __ __ __ __ __ __ __ __  és Istenhez  i __ __ __ __ __ __ __ __ __

a nyitott  a __ __ __ __   előtt.

te bízol Istenben? Imádkozol Hozzá naponta?

Miközben Dániel imádkozott, az ellenségei meglátták és
megmondták a királynak. Amikor a király ezt meghallotta
nagyon szomorú lett és megpróbált kiutat találni, hogy
megmentse Dánielt. Ez azonban lehetetlen volt, mivel a
törvényt nem lehetett megváltoztatni.

Dánielt be kellett dobni az 

oroszlánok vermébe.
K: Színezd ki a betűket és a képeket!
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4. törtéNEt: Dániel
Az oroszlánok verme Kulcsvers:

Dániel 6:22

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Dániel 6:17-28

Mielőtt Dánielt az oroszlánok vermébe dobták, a király azt mondta neki: 

„A te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, Ő szabadítson meg téged.”

A király visszament a palotájába, de nem tudott sem enni, sem aludni, mert mindig csak
hűséges szolgájára és barátjára, Dánielre gondolt.

K: Egészítsd ki a szavakat, amit a király mondott!

Másnap korán reggel a király az oroszlánok verméhez sietett. Szólította Dánielt és
megkérdezte tőle, hogy megmentette-e őt Istene az oroszlánoktól.

Dániel azt válaszolta, hogy Isten elküldte az ő angyalát, aki bezárta az oroszlánok száját,
hogy ne bántsák őt.

K: Színezd ki a képet!

A te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, 

Ő sz __ __ __ __ __ __ __ __ __   m __ __   t __ __ __ __.
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K: Ki mentette meg Dániel életét?  
Pipáld ki a helyes választ!

Dárius

A fejedelmek

Isten

A király nagyon boldog volt és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a
veremből. Látták, hogy semmilyen sérülés nincs rajta, mert hitt Istenben. Akkor
a király megparancsolta, hogy a gonosz embereket, akik Dánielt vádolták, dobják
be a családjaikkal együtt az oroszlánok vermébe. Még mielőtt a verem aljára
értek volna, az oroszlánok rájuk rontottak és összezúzták minden csontjukat.

K: töltsd ki a keresztrejtvényt!

1. A király neve.
2. Őket is bedobták a fejedelmekkel

együtt a verembe.
3. Ezeket zúzták össze az oroszlánok.
4. Ezt tette Dániel, amiért megszabadult.
5. Itt töltötte Dániel az éjszakát
6. Ilyen állatok között volt Dániel.

A király ezek után írt az embereknek, a birodalma minden tartományába elhíresz -
telve, hogy milyen hatalmas Dániel Istene. Leírta, hogyan szabadította meg Dánielt
az oroszlánok szájából és megparancsolta, hogy mindenki Dáni el Istenét imádja.

K: Húzd át a hibás mondatokat!

Dánielt Dárius szabadította meg.

Dániel megszabadult, mert hitt Istenben.

Dániel a saját erejéből szabadult meg.

Nekünk is szükségünk van szabadulásra attól a büntetéstől, amit a bűneink miatt
érdemelnénk. Az Úr Jézus azért halt meg, hogy mi bocsánatot kapjunk és ne
vesszünk el. Ha hisszük, hogy Ő értünk halt meg, Isten megszabadít minket és
örök életet ad nekünk.
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