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Bibliatanulmányozó feladatlap 

bibliai felfedező

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C1
Ajánlott további olvasásra:  •  1. Mózes 41  •  Jeremiás 25:1-11

Dániel története Júda földjének elfoglalásával és Dániel foglyul ejtésével kezdődik. Júda
bukását már korábban megprófétálták. Ez büntetés volt Istentől népe engedet len sége
miatt.
K: Olvasd el a Jeremiás 25:1, 2 és 8-11 verseket majd válaszolj a kérdésekre!

1. Ki volt a próféta ebben az időben?

2. Hány évig kellett a júdeaiaknak szolgálni Babilonban?

K: Nézd meg az elolvasandó verseket, és töltsd ki a feljegyzést a Júda elfogla lásával
kapcsolatos információkkal!

Dániel, három másik ifjúval együtt azok között volt, akiket elhurcoltak, hogy betanítsák
őket az új király szolgálatára. Amellett, hogy egy egészen idegen országba vitték őket,
ahol új nyelvet kellett megtanuljanak, még új neveket is kaptak, hogy egészen elve szít -
sék az eredeti személyiségüket.

K: Párosítsd össze az új neveket az eredetiekkel, és írd be a négyzetekbe a megfelelő
betűjeleket!

A - Abednegó        B - sidrák        C - Misák         D - Baltazár

Misáél Dániel Azariás Ananiás

törtéNElMI

Júda királya,
_______________

(neve)

uralkodásának
________

évében
megtámadták

a várost.

fElJEgyzés

Babilónia királya,
________________

(neve)

megtámadta és
körülzárta

________________
(a város neve)

városát.
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1. rész: Dániel
Istent szolgálni Kulcsvers:

Dániel 2:28

Olvasd el:
Dániel 1:1-7,

2:1-19 és 2:24-49



összEsEN:

K: Írj le négy tulajdonságot, amit a babilóniak kerestek azokban az ifjakban, akiket kiválasztottak a
külön leges kiképzésre!

Egyik éjjel Nabukodonozor király nem tudott aludni egy álom miatt.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IgAz vagy HAMIs!

A király megmondta a bölcseknek, hogy miről szólt az álom. 

A bölcsek megfejtették az álmot. 

A király megparancsolta, hogy öljék meg a bölcseket 
(Dánielt és a barátait is beleértve).
Dániel és barátai Isten segítségét kérték.

K: KErEsztrEJtvéNy

vízszintes
1. A király ...... látott.
4. Egyik éjjel a király nem tudott tovább ....... .
5. Ő tudott segíteni a királynak.
6. Ők nem tudtak segíteni a királynak. (10. vers)
8. A király testőrparancsnoka.

függőleges
2. A titkot éjszakai ......-ban jelentette ki Isten.
3. Dániel barátait ebben a tartományban

rendelték szolgálatba.
7. A négy barát az ......  Istenéhez imádkozott.

Dániel Isten segítségével meg tudta fejteni az álmot. (Nézd meg a kulcsverset!)

K: Nézd meg a 2:31-33. verseket, és írd le mindegyik szám mellé miből készült a megadott része a
szobornak!

Annak ellenére, hogy egy idegen országba lettek elhurcolva, ahol
az emberek idegen isteneket imádtak és a családjuktól el szakít va
éltek, a négy barát továbbra is kérte Isten segít sé gét a minden -
napi életükre. Nekünk is kérnünk kell Isten segít sé gét a minden -
napok ban. Amikor nehézségekben vagyunk kérnünk kell Őt, hogy
adjon erőt és bátorságot nemet mondani a kísértéseknek és meg -
tenni azt, ami kedves Neki. Biztosak lehetünk abban, hogy Ő
mindig mellettünk lesz, mint egy jó barát a nehéz időkben.

6.5.

4.3.

2.1.

4.3.

2.1.
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2. rész: Dániel
Kiállni Isten mellett Kulcsvers:

Dániel 3:17

Olvasd el:
Dániel 3:1-30

Ajánlott további olvasásra: • 2. Mózes 20:1-6  • Apostolok Cselekedetei 5:27-32

Miután Nabukodonozor egy szoborról álmodott, úgy döntött, hogy csináltat is egyet. Kihírdettette az
egész tartományba, hogy felavatásakor mindenkinek le kell borulnia és imádnia kell a szobrot.
Dániel barátai azonban elutasították ezt.

K: válaszolj a kérdésekre majd írd be a választ a keresztrejtvénybe! A zárójelben levő szám a
szó betűinek számát jelöli. Csak Egy lehetséges megoldás van.
(Javaslat: kezdd a leg hosszabb szavakkal.)

Miből készült az szobor? (5)  __ __ __ __ __
Mit csináltak az emberek az szobor előtt? (10)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Milyen hangszer volt az egyik amit használtak? (6)
__ __ __ __ __ __ 
Hova dobták be azokat akik nem engedelmeskedtek
a parancsnak? (7)  __ __ __ __ __ __ __ 
Milyen nemzetiségűek voltak akik elutasították, hogy 
leboruljanak az állókép előtt? (5) __ __ __ __ __ 
Hogy hívták a három barátot akik csak az igaz
Isten előtt voltak hajlandóak leborulni?
(5)  __ __ __ __ __
(6)  __ __ __ __ __ __
(8)  __ __ __ __ __ __ __ __ 

A király nagyon ideges lett mikor meghallotta, hogy megszegték a parancsát.

K: Mit mondott a három barát a királynak, amikor elé vitték őket? 
Írd le a kulcsverset válaszként erre a kérdésre!

K: Hányadik versben van, hogy ők nem imádnak egy aranyszobrot?   

Dániel három barátja készek voltak megfizetni az Istenhez való hűségük árát. Ők inkább meghaltak
volna, minthogy engedetlenek legyenek Istenhez. Hitték, hogy Isten meg tudja őket szabadítani és
nem féltek erről bizonyságot tenni a király előtt sem. Ez nekünk is szól. Keresztyénnek lenni nem
könnyű. sokszor ez azt is jelentheti, hogy egy tömeg előtt kell kiállnunk Isten mellett. Hogyha igazán
szeretjük az Úr Jézust, mint Megváltónkat, arra fogunk igyekezni, hogy Neki tetsszünk függetlenül
az ártól. Jusson eszünkbe milyen sokba került Neki, amikor életét adta értünk a kereszten!

/8

/1

/1



összEsEN:

K: Mi volt az a két dolog, amit a három férfi elutasított?

K: Írd be a kockákba a lángok mellé a válaszokat a következő kérdésekre!

K: Kinek a szolgáinak nevezte őket Nabukodonozor?

K: Mi volt az a három dolog, amit mindenki észrevett, amikor a három barát kijött a tüzes kemen céből?

K: Olvasd el a 28-30. verseket és egészítsd ki a következő bekezdést, amiből kiderül mit tett ezután
a király!

............................... király áldotta sidrák, Misák és Abednegó ..............................., 

mert ................................... szolgáit, akik benne ............................... .

A király megparancsolta, hogy mindenki ............................... sidrák, Misák és Abednegó Istenét.

Azután a király ...................................... őket tisztségükben Babilon városában.

K: Írd le a sAJát szAvAIDDAl, mit tanultál Dániel könyvének ebből a fejezetéből!

3.

2.1.

2.1. /1

/1
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1. Hány további lehe -
tő séget adott nekik
a király, hogy
leboruljanak?

3. Hány ember
lett bedobva a

kemencébe?

4. Hány embert
látott a király a
kemencében?

2. Hányszorta jobban
lett bemelegítve a
kemence?
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3. rész: Dániel
Istenről beszélni Kulcsvers:

Dániel 5:23

Olvasd el:
Dániel 5:1 - 31

Ajánlott további olvasásra:  •  Jób 33:14-30 • ézsaiás 57:15 • 2. timóteus 1:8

Dániel már sokkal idősebb volt. Már nem Nabukodonozor a király hanem Belsazár. sajnos Belsazár
nem tanult Nabukodonozor hibáiból, hanem ugyanolyan büszke és arogáns volt.

K: Hány főemberét hívta meg Belsazár a lakomára, 
amit szervezett?

K: Írd le a sAJát szAvAIDDAl, mit tett a király a lakomán!

Az ünneplés alatt egy emberi kéz jelent
meg és elkezdett írni a királyi palota falára.

K: Írd a falra, amit odaírt a kéz!

K: Hányadik versben van leírva a király
ijedtsége, mikor a kézírást meglátta?

K: Pipáld ki azokat a dolgokat, amiket a király felajánlott annak az embernek, aki meg tudja fejteni
az üzenetet!

Ünnepi bíborruhát lánya kezét Arany nyakláncot

láda ezüstöt Harmadik pozíciót a királyságában

K: Ki szólt a királynak Dánielről?

K: Hogyan mutatta be ez a személy Dánielt?
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összEsEN:

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IgAz vagy HAMIs, valamint az igeverset, ahol a válasz talál ható!

Dániel egy Egyiptomból való fogoly volt.

Dániel semmilyen jutalmat nem várt a királytól.

Nabukodonozor Istentől kapta királyságát.

Büszkesége miatt eltávolították trónjáról.

Isten küldte a kezet, ami a falra írt.

K: Mit nem tett Belsazár annak ellenére, hogy tudta mi történt Nabukodonozorral?

K: Írd ide a kulcsvers utolsó mondatát!

K: Kösd össze a szót a jelentésével!

MENE Megméretettél a mérlegen és könnyűnek találtattál.

tEKEl felosztotta Isten a királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta.

PErEsz számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak.

Néha nem könnyű másoknak az Úr Jézusról beszélni, kivált amikor az üzenet rossz híreket is tartalmaz
nem csak jót. Mégis emlékeztetnünk kell az embereket Isten ítéletére a bűnnel kapcsolatban.

K: Egészítsd ki a ‘történelmi feljegyzést’ Belsazár király bukásáról!

Isten gyűlöli a büszke szívet, de mindenkit szeretettel fogad aki alázatosan közeledik Hozzá.
Mindannyian alázatosnak kell lennünk Isten előtt, emlékezve arra ki is Ő valójában.
Arra kell törekednünk, hogy Isten tetszésére legyünk mindenben, amit teszünk.

vers:

vers:

vers:

vers:

vers:
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törtéNElMI
Mi történt Belsazár

királlyal?
_______________

Ki vette el a
királyságát?
__________

fElJEgyzés
Mikor halt meg a

király?
________________

Hány éves volt
az utódja?

__________
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4. rész: Dániel
szenvedni Istenért Kulcsvers:

Dániel 6:23

Olvasd el:
Dániel 6:1-28

Ajánlott további olvasásra:  •  1. Mózes 39 és 40. rész - hasonlítsd össze Józseffel a börtönben

Az ország megszállása révén Dániel egy új király szolgálatába került. Akár a babiloniak, a médek,
vagy a perzsák uralma alatt élt, Dániel továbbra is megbízható és szorgalmas volt. Ezen felül
hűséges maradt Istenhez, aki soha nem hagyta cserben őt.

K: Írd a válaszokat a kérdések mögé, majd keresd meg és karikázd be őket a szÓKErEsŐBEN!

A kormányzók száma:  ....................................

A király neve: ......................

Ezzel kapcsolatban kerestek hibát Dánielben:
Isten ....................

Ezeknek a vermébe dobták a törvényszegőt:
..................................

Hány napig nem szabadott máshoz könyörögni?
...............................

Ez volt nyitva: ....................... (egyes számban!)

Ez volt a város neve, ami felé nézett imádság közben Dániel: ...............................

A ......................... és ........................ törvénye szerint lett kiadva a rendelet.

K: Olvasd össze a megmaradt betűket a nyíltól kiindulva, soronként válta koz va fel- és lefelé,
balról jobbra haladva, és írd ide, hogy mit csinált továbbra is Dániel az új törvény ellenére!

K: Mi volt a király reakciója, és mit tett, amikor megtudta, hogy Dánielt az új törvény megszegé -
sé vel vádolják?

K: Mit mondott a király Dánielnek, mielőtt bedobták az oroszlánokhoz?
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

összEsEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:
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K: Írd be a szavakat a megfelelő helyre!

verem    lepecsételte    követ    fölkelt    palotájába    király    éjszakát    gyűrűjével

Odavittek egy ................., és a .................... szájára tették. A ...................... pedig

............................... a ............................. .   Azután a király a ............................ ment,

és böjtölve töltötte az ........................... . Korán reggel .......................... , és 

sietve odament megnézni Dánielt.

K: Kinek a szolgájának mondta Dárius Dánielt?

Mit mondott, hogyan szolgálta Dániel Istent?

K: Olvasd el a kulcsverset és írd le, miért maradt Dániel sértetlen!

K: összehasonlítva Dániel 3. részét (Dániel barátai a tüzes kemencében) ezzel a
történettel írj le két nagyon fontos dolgot, ami jellemző mind a két történetre!

K: Keresd ki a Dániel 2:48-49; 3:30; 6:28 verseket, és sAJát szAvAIDDAl írj le
Egy dolgot, ami azért történt meg, mert Dániel és barátai számára mindig Isten
volt a legfontosabb az életükben!

Ezekben a történetekben azt láthatjuk, hogy Isten megbecsüli azokat, akik Őt tisztelik.

A te életedben Isten az első? Engedted, hogy az Úr Jézus az Urad és Megváltód legyen
azzal, hogy Belé veted a bizalmadat? Ő van az első helyen az életedben, mint hívő
keresz tyén nek? Ha időt szánunk az imádságra, a Biblia olvasására, az Isten tiszte le -
teken való részvételre, akkor Isten meg fog minket áldani. és ne feledd, hogy engedel -
meskedni kell Isten Igéjének! Dánielhez és barátaihoz hasonlóan mondhatjuk mi is:

1

2

MINDENBEN IstEN lEgyEN Az ElsŐ!
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