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Lekcja 1:

Daniel – Obcy kraj.

Tê historiê mo¿esz znaleŸæ
w swojej Biblii.

Daniel
1,1-21

Daniel 1,20
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Z³oty wiersz

Daniel by³ jednym z Hebrajczyków uprowadzonych do Babilonu,
kiedy ich kraj zosta³ zdobyty przez króla Nebukadnesara.
Nebukadnesar dobrze potraktowa³ Daniela i jego trzech przyjació³:
Ananiasza, Miszaela i Azariasza. Przez trzy lata uczyli siê
w specjalnej szkole.
Podkreœl imiê króla, który uprowadzi³ Daniela, i nazwê kraju,
do którego zosta³ zabrany.
Neron
Egipt

Nebukadnesar
Juda

Syria

Niniwa

Nisroch

Babilon

4

Chocia¿ Daniel i jego przyjaciele byli w obcym kraju, postanowili, ¿e bêd¹ trzymaæ siê
z dala od wszystkiego, co z³e i bêd¹ staraæ siê zawsze podobaæ siê Panu, ich Bogu.
Otrzymali nowe babiloñskie imiona. Daniel zosta³ nazwany Baltazarem, Ananiasz zosta³
Szadrachem, Miszael - Meszachem a Azariasz - Abed-Negem.
Po³¹cz w³aœciwe imiê ka¿dego z tych m³odych ludzi z nowym imieniem.
(Jedno zosta³o po³¹czone za ciebie).
Daniel
Ananiasz
Miszael
Azariasz

Szadrach
Abed-Nego
Baltazar
Meszach
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M C1/1

Dostawali zupe³nie inne po¿ywienie. Czêœæ pokarmu pochodzi³a
z pogañskiej œwi¹tyni, gdzie by³a ofiarowana fa³szywym bogom
(bo¿kom). Czterej m³odzi Hebrajczycy zdawali sobie sprawê, ¿e to
jest z³e i postanowili tego nie jeœæ. Królewscy s³udzy bali siê, ¿e nie
bêd¹ wygl¹dali tak dobrze jak ci, którzy jedli królewski pokarm.

warzywa

woda

W koñcu zgodzili siê, aby zrobiæ próbê przez dziesiêæ dni i w tym
czasie Daniel i jego przyjaciele jedli warzywa i pili wodê zamiast
korzystaæ z królewskiego jedzenia.
Z poni¿szych s³ów wybierz odpowiedzi na pytania.
fa³szywym bogom

Daniel

dziesiêæ dni

Komu by³o ofiarowane królewskie jedzenie?
Kto postanowi³ nie jeœæ tego po¿ywienia?
Co jad³ zamiast tego?
Ile dni trwa³a próba „zamienionego jedzenia”?

warzywa

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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Gdy próba dobieg³a koñca, Daniel i jego trzej
przyjaciele wygl¹dali lepiej ni¿ reszta, wiêc
nie musieli jeœæ królewskiego jedzenia.
Bóg bardzo b³ogos³awi³ m³odym
Hebrajczykom i da³ im wiele m¹droœci.
Pomaga³ równie¿ Danielowi wyjaœniaæ sny. Po
zakoñczeniu szkolenia król stwierdzi³, ¿e s¹
dziesiêæ razy m¹drzejsi ni¿ inni doradcy
z ca³ego królestwa.

Bóg nagrodzi³ ich za to, ¿e byli Mu wierni. To bardzo wa¿ne, ¿e mówimy TAK Bo¿ej
drodze i NIE wszystkiemu co z³e.
Kto da³ Danielowi m¹droœæ? Zaznacz
Szadrach
Bóg

Uwagi prowadz¹cego

o
o

ý w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Szko³a
Nebukadnesar

o
o
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C1
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Ognisty piec.
Daniel
2,48 i 49;
3,1-30

Z³oty wiersz:

Daniel 3,17
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pewnego razu król Nebukadnesar zrobi³ z³otego bo¿ka - wielki pos¹g.
By³ on wysoki na oko³o 33 metry i szeroki na ponad 3 metry. Wtedy
rozkaza³, aby wszyscy wa¿niejsi dostojnicy - równie¿ Szadrach,
Meszach i Abed-Nego - przybyli na specjaln¹ uroczystoœæ.
Wszyscy stanêli przed wielkim bo¿kiem obok królewskiej
orkiestry. Zapowiedziano im, ¿e gdy tylko rozlegnie siê muzyka,
musz¹ upaœæ i oddaæ czeœæ pos¹gowi.
Zakreœl, z czego ten bo¿ek by³ zrobiony.
Z kamienia
Z plastiku
Ze srebra
Ze z³ota
Z drewna
2

Gdy ludzie us³yszeli dŸwiêk
muzyki, wszyscy upadli
i oddali pok³on bo¿kowi;
wszyscy za wyj¹tkiem
Szadracha, Meszacha
i Abed-Nego. Oni stali prosto!
Wiedzieli, ¿e oddawanie czci fa³szywym bo¿kom jest z³e i nie chcieli ³amaæ Bo¿ych
przykazañ.
Wpisz imiona trzech Hebrajczyków, którzy nie upadli i nie oddali czci bo¿kowi.
.................................. .................................. ..................................
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Kiedy król us³ysza³, co siê sta³o, bardzo siê rozgniewa³ i rozkaza³, aby przyprowadzono
do niego m³odych Hebrajczyków. Wtedy zapyta³ ich, czy to prawda, ¿e byli niepos³uszni
jego rozkazowi.
Powiedzia³ im te¿, ¿e musz¹ upaœæ i oddaæ czeœæ bo¿kowi albo zostan¹ wrzuceni do pieca
ognistego.

M C1/2

Trzej m³odzieñcy odpowiedzieli:
„Jeœli zostaniemy wrzuceni do ognistego pieca,

nasz Bóg, któremu
s³u¿ymy, mo¿e nas
uratowaæ
”.

4

Pokoloruj s³owa.

Król rozkaza³, aby piec rozpalono siedem razy mocniej ni¿ zwykle i aby wrzucono do niego tych trzech
ludzi.
Nagle król podskoczy³ ze zdumienia.
Zobaczy³ nie trzech ale czterech ludzi,
chodz¹cych wewn¹trz pieca, ca³ych
i zdrowych. Bóg ochroni³ swoje s³ugi. Gdy
wyszli ze œrodka, nie czuæ by³o od nich nawet
zapachu dymu.
Wtedy król odda³ chwa³ê Bogu mówi¹c, ¿e
Bóg ich uwolni³, poniewa¿ Mu zaufali.
Przykaza³ te¿, aby nikt nie mówi³ nic z³ego
przeciwko ich Bogu. Potem da³ Szadrachowi,
Meszachowi i Abed-Nego wysokie stanowiska
w swoim królestwie.
Jeszcze raz Bóg pomóg³ tym, którzy Mu zaufali. On uczyni to samo dzisiaj dla ciebie!

Wpisz odpowiedzi na poni¿sze has³a do Uk³adanki Wyrazowej.
1

4

Poziomo
1. Jakie by³o imiê jednego z m³odzieñców?
2. Ilu ludzi król zobaczy³ w piecu?

2

3. Czym nie pachnia³y ich szaty po wyjœciu z pieca?
Pionowo
3

4. Ile razy bardziej rozpalono ognisty piec?
8

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C1
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Daniel - Otwarte okna.
Daniel
6,1-16

Z³oty wiersz:

Daniel 6,16
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Daniel s³u¿y³ teraz nowemu królowi.
Wpisz pierwsze litery nazwy ka¿dego z obrazków, aby odkryæ
to imiê.

Daniel bardzo dobrze wykonywa³ swoj¹ pracê. Król
postanowi³ wiêc, ¿e bêdzie zarz¹dza³ ca³ym królestwem.
Inni ksi¹¿êta i zarz¹dcy byli zazdroœni z tego powodu.

2

Zdecydowali, ¿e spróbuj¹ znaleŸæ coœ z³ego w jego pracy, aby król móg³ zmieniæ zamiar.
Mieli jednak problem. Daniel by³ tak szczery i dok³adny we wszystkim co robi³, ¿e nie
mogli znaleŸæ ¿adnego powodu do skargi.
Wstaw TAK lub NIE obok poni¿szych zdañ.
Król postanowi³, ¿e Daniel bêdzie zarz¹dza³ ca³ym królestwem. .............
Daniel by³ zazdrosny o innych ksi¹¿¹t.

.............

Daniel by³ szczery i dok³adny w swojej pracy.

.............

6

Daniel wiedzia³, ¿e bêdzie podoba³ siê Bogu wykonuj¹c najlepiej jak potrafi³ swoj¹ pracê
i zawsze mówi¹c prawdê. Pamiêtajmy, czy to w szkole, czy w domu, ¿e jeœli kochamy
Pana tak jak Daniel, powinniœmy staraæ siê Mu podobaæ.
Nieprzyjaciele Daniela wiedzieli jak czêsto rozmawia³
z Bogiem w modlitwie. Postanowili wiêc zastawiæ pu³apkê.
Zaproponowali królowi Dariuszowi, ¿eby wprowadzi³ nowe
prawo. Przez 30 dni ka¿dy musia³ przychodziæ ze swoimi
proœbami do króla i nie wolno by³o prosiæ kogoœ innego ani
modliæ siê do Boga. Król siê zgodzi³ bez zastanowienia.

M C1/3

15 30 50

Pokoloruj liczbê dni, w których obowi¹zywa³o nowe prawo.

2

Daniel wiedzia³, ¿e to by³a pu³apka, ale zaufa³ Bogu,
¿e go ochroni.
Modlitwa do Pana by³a bardzo wa¿na w jego ¿yciu
i nic nie mog³o go powstrzymaæ. Jak zwykle Daniel
wszed³ do swojego pokoju i ukl¹k³ przed otwartymi
oknami, które by³y zwrócone w kierunku Jeruzalem.
W ten sposób trzy razy dziennie rozmawia³
z Bogiem.

Uzupe³nij poni¿sze zdanie.
Daniel u __ __ __ __ __

i m __ __ __ __ __ siê do Boga

przed otwartymi o __ __ __ __ __ .
6

Czy zaufa³eœ Panu? Czy poœwiêcasz czas, aby codziennie modliæ siê do Niego?
Nieprzyjaciele Daniela zobaczyli go gdy siê modli³ i szybko donieœli o tym królowi. Gdy
król o tym us³ysza³, by³o mu przykro i próbowa³ wszelkimi sposobami go uwolniæ. Ale
nie móg³ tego zrobiæ, bo prawo tego kraju nie mog³o byæ zmienione. Daniel zostanie
wrzucony do

lwiej jamy.
Pokoloruj litery i lwa.

4

Uwagi prowadz¹cego
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Czas na Bibliê

Lekcje dla M³odszego Wieku Szkolnego - Seria C1
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Daniel - Lwia jama.
Daniel
6,17-28

Z³oty wiersz:

Daniel 6,22
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Zanim Daniel zosta³ wrzucony do lwiej jamy i na jej
wierzchu po³o¿ono kamieñ, król powiedzia³ do niego:
„Twój Bóg, któremu nieustannie s³u¿ysz,
niech ciê wyratuje!”
Potem król powróci³ do pa³acu, ale nie móg³ jeœæ
ani zasn¹æ, gdy myœla³ o swoim wiernym s³udze
i przyjacielu, Danielu.

Uzupe³nij s³owa, które król wypowiedzia³.

Twój Bóg,
któremu nieustannie s³u¿ysz,
n __ __ __ __
c __ __
w __ __ __ __ __ __ __ .
4

Wczesnym rankiem król pospieszy³ do lwiej jamy. Zawo³a³ na Daniela i zapyta³, czy jego
Bóg by³ w stanie uratowaæ go od lwów.

Daniel odpowiedzia³, ¿e Bóg
pos³a³ anio³a, który zamkn¹³
paszcze lwom, tak ¿e
nie wyrz¹dzi³y mu ¿adnej
krzywdy.
Pokoloruj obrazek.

2

M C1/4

Kto uratowa³ ¿ycie Danielowi? Zaznacz w³aœciw¹
odpowiedŸ.
Dariusz
Ksi¹¿êta
Bóg

o
o
o

2

Król uradowa³ siê i rozkaza³, aby Daniela wyci¹gniêto z lwiej jamy. Wszyscy zobaczyli,
¿e lwy nie wyrz¹dzi³y mu krzywdy, poniewa¿ wierzy³ swojemu Bogu. Potem król
Dariusz rozkaza³, aby tych z³ych ludzi, którzy oskar¿yli Daniela, wrzucono do lwiej jamy
wraz z ich rodzinami. I jeszcze zanim dotknêli dna jamy, lwy rzuci³y siê na nich
i po³ama³y im wszystkie koœci.
Uzupe³nij Uk³adankê Wyrazow¹. (Wszystkie odpowiedzi znajdziesz powy¿ej).
1. Imiê nowego króla.
2. Daniel nie zosta³ zraniony,

1

poniewa¿ __ __ __ __ __ __ __
swojemu Bogu.

2

3. By³y w jamie.

D
A
N
I
E
3
L

Potem król napisa³ do wszystkim ludzi w swoim
rozleg³ym królestwie, aby im powiedzieæ
o wielkoœci Boga Daniela. Przykaza³ im, aby siê bali ¿ywego Boga i powiedzia³
im, ¿e ten Bog wyratowa³ Daniela od po¿arcia przez lwy.

9

Przekreœl NIEW£AŒCIWE wyra¿enia.
Daniel zosta³ wyratowany przez Dariusza.
Daniel zosta³ wyratowany, poniewa¿ wierzy³ swojemu Bogu.
Daniel wyratowa³ siê sam.

3

My te¿ potrzebujemy ratunku (zbawienia) od kary, na któr¹
zas³u¿yliœmy naszymi grzechami.
Pan Jezus umar³ za nas, wiêc mo¿emy dost¹piæ odpuszczenia a nie
potêpienia. Jeœli uwierzymy, ¿e On umar³ za nas, Bóg zbawi
(uratuje) nas i da nam ¿ycie wieczne.
Uwagi prowadz¹cego
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