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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTÉnET: Dániel
A különös ország Kulcsvers:

Máté 6:33

Olvasd el:
Dániel 1:1-21

Izráel népe gyakran esett bűnbe, és ezért Isten megbüntette őket. Ebben az történetben
Isten megengedte egy idegen királynak, hogy lerombolja a fővárost és sok embert
elhurcoljon közülük.

K: A térképen nevezd meg:

1. A várost, amelyet
megtámadtak.

2. A királyt, aki a megszállók
csapatát vezette.

3. Az országot, ahonnan
az ellenség jött.

K: Olvasd el a 2. verset és írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit vitt el a király,
azért, hogy azt a maga isteneinek kincstárába tegye!

A király azt akarta, hogy pár fogoly az ő palotájában éljen és az ő szolgálatára legyenek.

K: Karikázd be azt a 3 jellemzőt amire szükségük volt a fiatal zsidó férfiaknak ahhoz,
hogy a királyt szolgálhassák!

Bölcs          Gazdag          Sportos

Jóképű          Értelmes
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öSSZESEn:

2. oldal

A kiválasztottak közé tartozott négy fiatal ifjú, akik a Júda nemzetségéből valók voltak.

K: Olvasd el a 6 és 7 verset és írd le ezeknek az ifjaknak az eredeti nevét és azt a nevet is, amit
Babilonban kaptak!

Ezek a fiatalok elhatározták, hogy nem fogják elfelejteni az igaz Istent, még hogyha Babilonban körül is
voltak véve hamis istenekkel.

K: Töltsd ki a király étrendjét és azt az étrendet, amit Dániel és barátai ehelyett választottak!

Dániel megtagadta, hogy azokból az ételekből egyen ami hamis isteneknek volt áldozva. Helyette egy tíz
napos próbaidőt kért, ami alatt csak zöldséggel táplálkoztak és biztos volt benne, hogy a próbaidő után
ugyanolyan egészségeseknek fognak kinézni. Ami még fontosabb: hűek maradtak Isten törvényéhez!

K: Írd le a kulcsverset és húzd alá azt a szót, ami megmondja, hogy hányadik helyet kellene adnunk
Istennek az életünkben!

Dániel és barátai készek voltak, hogy azt tegyék, amit ez az igevers mond.

K: Írd a következő állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

A júdai ifjak lesoványodtak és megbetegedtek.

Isten a fiatalokat sok bölcsességgel és értelemmel áldotta meg.

A fiatalok tízszer bölcsebbek voltak a király varázslóinál.

Mikor készek vagyunk „nEM”-et mondani a rossznak és „IGEn”-t a jónak, lehet nem leszünk mindenki
előtt népszerűek, de Isten áldása lesz rajtunk, ahogy ezeknek a fiataloknak az életéből is látható volt.

Dániel és barátai
ÉTrEnDJE

étel: _____________

ital: _____________

A király
ÉTrEnDJE

étel: _____________

ital: _____________

régi név Új név
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2. TörTÉnET: Dániel
Az égő kemence Kulcsvers:

Dániel 3:17

Olvasd el:
Dániel 2: 48-49

3: 1-30

Isten megáldotta Dánielt. A hozzáállása alapján (Dániel 1) és a király álma megfejtése után
(Dániel 2), Dánielt előléptették.

K: Olvasd el Dániel 2:48-at és írd le a két új tisztséget, amit a király Dánielnek adott!

Dániel kérte hogy három barátja, Sadrak, Mésak és Abédnegó is
új kinevezést kapjon és a király bele egyezett.

Egy nap, nebukadneccar király egy hatalmas bálványt 
(szobrot) csináltatott.

K: Mi volt...

...a magassága a szobornak?

...a szélessége a szobornak?

...annak a helynek a neve, ahol felállították?

...az anyag, amiből a szobor készült?

A hírnök kihírdette mit kellett mindenkinek tenni, 
amikor a szobor elkészült.

K: Olvasd el az 5. verset és írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, amit a hírnök mondott!
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öSSZESEn:

4. oldal

K: Karikázd be a helyes választ ábrázoló képet, ami megmutatja mi volt annak a személynek a
büntetése, aki nem engedelmeskedett a király parancsának!

Bebörtönzés Megégetés Felakasztás Megkövezés

K: Olvasd el a 13. és 14. verset és írd le, kik voltak azok a személyek akik megtagadták, hogy térdet
hajtsanak az állókép előtt!

Ezek a férfiak inkább Istennek engedelmeskedtek mint embereknek. Ők senki előtt nem hajtottak térdet
az igaz Istenen kívül.

K: Másold ki ide a kulcsverset, amiben kétszer is olvashatjuk, hogy mit tud megtenni Isten azokért, akik
bíznak Benne! Húzd alá ezeket!

K: KErESZTrEJTVÉny

Függőleges
1. Ő mentette meg a kemencéből az ifjakat a király szerint.
2. Ezt állíttatott fel nebukadneccar király.
3. Ennyiszer melegebbbre fűtötték a 

kemencéket.

Vízszintes
4. Ezt tették az ifjakkal, mielőtt

bedobták őket a kemencébe.
5. Ebben a városban szolgáltak az ifjak.
6. Ennyien voltak az ifjak, akiket bedobtak a kemencébe.

A király annyira elcsodálkozott azon, hogy négy férfit látott a tüzes kemencében, hogy azonnal
megparancsolta, hogy jöjjenek ki. Sértetlenül jöttek ki ami nagy csoda volt! ruhájuk és testük egyáltalán
nem égett meg és még füstszagúak sem lettek! Isten megszabadította őket!

Ha keresztyének vagyunk (az Úr Jézus Krisztus követői), Istennek gondja van ránk. Az Ő kezében van az
életünk, és ha készek vagyunk kiállni mellette, akkor Ő velünk lesz mindig. nem azt ígéri, hogy az életünk
mindig könnyű lesz, hanem azt, hogy a nehéz időkben is mindig ott lesz mellettünk.

Olvasd el a János 10:28-at, azt az ígéretet, amelyet az Úr Jézus adott azoknak, akik követik Őt.
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3. TörTÉnET: Dániel
A rejtélyes kézírás Kulcsvers:

Dániel 5:23

Olvasd el:
Dániel 5:1-30

Mindenki szeret ünnepelni legyen az Karácsony, szülinap vagy bármilyen más különleges alkalom,
de sehol nem volt még ilyen ünneplés, mint ebben a történetünkben.

Képzeld el, hogy egy riporter vagy, akit elküldtek erre a partira, hogy egy cikket írj a holnapi újságba!
Itt van pár kérdés amit valószínűleg feltennél.

K: Írd be a válaszokat az újságírói jegyzetedbe!

JEGyZETEK

1. Ki az ünnepség szervezője?

2. Hány ember lett meghívva?

3. Miből ittak az ünnepség idején a király parancsára?

4. Milyen isteneket (bálványokat) tiszteltek? (6 válasz van)
1. 2.
3. 4.
5. 6.

5. Mit láttak hirtelen a falon?

6. Hogyan reagált a király? Írj két jellemzőt!
1.
2. /2
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öSSZESEn:

6. oldal

K: Pipáld ki a HELyES választ arra, hogy mit mondtak a király bölcs emberei!

Azt mondták a királynak, hogy Isten elégedett vele.

Azt mondták, hogy ne törődjön az üzenettel, mert nem fontos.

Azt mondták, hogy nem tudják megfejteni az írást.

A király nagyon meg volt rémülve és ettől a választól még jobban aggódott. Tudta, hogy Isten szólt hozzá,
de nem értette az üzenetet.

K: Egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal, hogy kiderüljön, mi történt ezután!

bölcs         királynő         Dániel         nebukadneccar

A ............................ bement a terembe és elmondta a királynak, hogy van egy ........................... nevű férfi,

aki nagyon értelmes és nagyon .................................. . Ő sokszor jelentett nagy segítséget a király apja,

...................................... számára is. Amikor Dániel szót kapott, emlékeztette Bélsaccart arra, hogy milyen

hatalmas király volt nebukadneccar, ám a bűnével tönkretette az életét.

K: Töltsd ki a SZÓrÁCSOT, hogy megtudd, mi volt a bűne a király apjának!

1. Ilyen volt az az ezer ember, 

aki hivatalos volt a lakomára.

2. Ebből készült Isteneket is imádtak

a lakoma közben. (4. vers, utolsó jelző)

3. Ezzel a jelzővel illette Dániel Istent. (18. vers)

4. Ők próbálták először megfejteni az írást.

(összefoglaló név; 7. vers)

5. Ő adott hatalmat a király apjának (is).

Egy jelzőt találsz függőlegesen.
Írd ide azt a jelzőt, hogy milyen volt a király: __ __ __ __ __

K: Írd ki a kulcsvers utolsó mondatát, amiből láthatjuk, valójában mi volt Bélsaccarnak a hibája, amire
nekünk is oda kell figyelnünk!

Isten megbüntette Bélsaccart, aki még azon az éjszakán meghalt. ne felejtkezzünk el arról, hogy „a bűn
zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
(róma 6:23) Kérd Istent, hogy bocsássa meg a bűneidet és fogadd el az örök élet ajándékát Tőle az Úr
Jézus Krisztusba vetett hit által!
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4. TörTÉnET: Dániel
Az oroszlánok vermében Kulcsvers:

Dániel 6:4

Olvasd el:
Dániel 6:1-29

Új király került trónra, akit Dáriusnak hívtak. Kormányzókat és elöljárókat nevezett ki királysága
élére, közöttük Dánielt is. Úgy néz ki, néhányan ezek közül a tisztviselők közül nem voltak becsü le -
te sek. Amikor a király Dánielt föléjük akarta helyezni megpróbálták bevádolni őt a király előtt, de
nem találtak egyetlen ürügyet sem, amivel célt értek volna.

K: Mit mondtak? (6. vers)

Lehet, hogy másnak gyanús lett volna a cselszövésük, de Dárius hiú volt és tetszett neki ez a dolog.

K: Írd a meghatározások betűjelét a megfelelő kép alá!

a.  Dárius király egy parancsolatot ad ki.
b.  Csak a királytól volt szabad könyörögni a következő 30 napban.
c.  Aki megszegte a parancsot, azt az oroszlánok vermébe kellett dobni.

K: Olvasd el a 11. és 12. verset és írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, mit tett Dániel!
Használd a következő kifejezéseket a leírásodban:

letérdelt    imádkozott    otthon    naponta háromszor    Jeruzsálem    ablak

3. meghatározás: 2. meghatározás: 1. meghatározás: 
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Dániel inkább választotta az oroszlánok vermét, minthogy engedetlen legyen
Istennek. nekünk is az Istennek való engedelmesség kell a legfontosabb legyen az
életünkben, függetlenül a következményektől. Amikor kitudódott, hogy Dániel az
Istenéhez imádkozott, a királynak nem volt választása és az oroszlánok vermébe
kellett dobassa Dánielt.

K: Olvasd el a 17. verset, és írd le, mivel bíztatta a király Dánielt!

A király annyira aggódott Dániel miatt, hogy egy percet sem aludt egész éjjel. 
Elég erős Dániel Istene, hogy megmentse őt a kiéheztetett oroszlánok szájától?
Amint felvirradt, kiment, hogy maga győződjön meg róla. És csoda történt!

K: Pipáld ki az 5 helyes választ!    Dániel biztonságban volt mert ... 

...az oroszlánok aludtak. (SL) ...az oroszlánok nem voltak éhesek.(PA)

...Isten megőrizte. (ÍT) ...Isten irányítja az oroszlánokat. (OZ)

...engedelmeskedett Istennek. (EB) ...ártatlan volt Isten szemében. (In)

...nem tűnt túl ízletes falatnak. (Ar) ...az oroszlánok szelidítettek voltak. (rM)

...Isten angyala vele volt. (Tn)

K: Van még egy ok, amiért Dánel életben maradt, és ez ugyanaz, mint amiért nem
félt továbbra sem Istenhez imádkozni. Egészítsd ki a szavakat a kipipált vála -
szok melletti betűkből!

Dániel     b __ __ __ __t     __ s __ __ __ __ e __ 

Kevés az esélye, hogy oroszlánok vermébe dobjanak, de biztos hogy kritizálni,
esetleg gúnyolni fognak, hogyha kiállsz Jézus mellett.

K: Írd le a kulcsverset, ami segít abban, hogy jobban megértsük, hogyan segíthet
nekünk Isten!

Amikor imádkozol kérd Istent, hogy segítsen hinned Benne,
még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy minden ellened fordul.
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