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Lekcja 1: Daniel – Obcy kraj.
Przeczytaj

Z³oty wiersz

Daniel 1,1-21

Mateusz 6,33

Naród izraelski czêsto grzeszy³ i Bóg musia³ ich karaæ.
W³aœnie dlatego pozwoli³, aby król innego kraju zniszczy³
stolicê Izraela, a wielu z mieszkañców kraju zabra³ do
niewoli.
Wpisz na mapie:

2.

1.

1. nazwê miasta, które zosta³o
zaatakowane,
2. nazwê kraju, z którego pochodzili wrogowie,
3. imiê króla, który przewodzi³ wrogiej armii.

3.

Przeczytaj wiersz 2 i wpisz W£ASNYMI S£OWAMI, co
król zabra³, aby to z³o¿yæ w œwi¹tyni swojego boga.

3

1
Król chcia³, aby niektórzy z przyprowadzonych niewolników zamieszkali w pa³acu królewskim.
Mieli siê uczyæ, aby s³u¿yæ królowi.
Zakreœl trzy cechy, które musieli mieæ m³odzi Izraelici, aby mogli byæ wybrani do s³u¿by dla tego
obcego króla.
M¹droœæ

q

Piêkny wygl¹d

Bogactwo

q

q

Wysportowanie

Zdolnoœci do nauki

q

q
3
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Pomiêdzy wybranymi znalaz³o siê czterech
m³odych ludzi z Judy.
Przeczytaj wiersze 6 i 7 i wpisz w poni¿szej
ramce ich prawdziwe imiona i imiona, które
otrzymali gdy zamieszkali w Babilonie.
Stare imiê

Nowe imiê

1 .....................................

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

2 .....................................

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

3 .....................................

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

4 .....................................

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

Jad³ospis
Króla
1...................
2...................

4

Ci m³odzi ludzie starali siê za wszelk¹ cenê nie
zapomnieæ o prawdziwym Bogu, pomimo tego, ¿e byli
w Babilonie, w otoczeniu wielu bo¿ków.

Jad³ospis
Izraelitów
1...................

Wpisz jad³ospis króla serwowany w pa³acu.

2...................
Wpisz jad³ospis Daniela i jego przyjació³ –
jakie potrawy spo¿ywali zamiast królewskich.

4
Daniel odmówi³ jedzenia pokarmu, który by³ ofiarowany jakiemuœ fa³szywemu bogu. Poprosi³
wiêc o dietê warzywn¹, któr¹ na próbê mieli stosowaæ przez dziesiêæ dni. By³ pewny, ¿e pod koniec tej
próby bêd¹ wygl¹daæ zdrowo, a co wa¿niejsze, pozostan¹ wierni Bo¿emu prawu.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL S£OWO, które mówi nam, jak powinniœmy traktowaæ Boga
w naszym ¿yciu.

2
Daniel i jego przyjaciele byli gotowi zrobiæ tak, jak mówi ten wiersz.
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ:
M³odzi ludzie z Judy stracili na wadze i byli chorzy.

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

Bóg da³ tym m³odym ludziom wiele m¹droœci i zrozumienia.

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

Ci m³odzi ludzie byli dziesiêæ razy bystrzejsi ni¿ królewscy magowie.

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

Gdy jesteœmy gotowi powiedzieæ NIE temu, co jest z³e i TAK temu, co w³aœciwe, mo¿e nie bêdziemy
zbyt lubiani przez kolegów, ale otrzymamy b³ogos³awieñstwo od Pana, tak jak ci m³odzi ludzie!

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 2: Daniel – Ognisty piec.
Przeczytaj

Daniel 2,48-49
3,1-30

Z³oty wiersz:

Daniel 3,17

Bóg b³ogos³awi³ Danielowi.
Dost¹pi³ awansu w wyniku swojej wczeœniejszej, pobo¿nej postawy (Daniel 1) i wy³o¿enia snu, który
mia³ król (Daniel 2).
Przeczytaj Daniela 2,48 i wpisz poni¿ej dwa nowe zajêcia Daniela.

2
Daniel poprosi³ równie¿, aby jego trzech przyjació³:
Szadrach, Meszach i Abed-Nego, zostali mianowani na
nowe stanowiska i król wyrazi³ zgodê.
Pewnego dnia król zrobi³ wielki pos¹g (bo¿ka).
Jego rozmiary i po³o¿enie:
1. Jaki wysoki by³ ten pos¹g?

2. Jakiej szerokoœci by³ ten bo¿ek?

3. Gdzie zosta³ ustawiony?

4. Z czego by³ zrobiony?
4
Herold og³osi³, co wszyscy musz¹ zrobiæ, kiedy w koñcu pos¹g zosta³ ukoñczony.
Przeczytaj wiersz 5 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co powiedzia³ herold.

2
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Zakreœl poprawn¹ odpowiedŸ, aby pokazaæ sposób ukarania tych, którzy nie byli pos³uszni
rozkazowi króla.

Wiêzienie

Spalenie

Powieszenie

Ukamienowanie

1

Przeczytaj wiersze 13 i 14 i wpisz w ramkach, kto odmówi³ oddania pok³onu pos¹gowi?
3
Ci mê¿owie wybrali pos³uszeñstwo Bogu, a nie królowi. Nie pok³oniliby siê i nie oddali czci nikomu
innemu, tylko prawdziwemu Bogu.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL s³owa, które podkreœlaj¹, co Bóg mo¿e zrobiæ dla tych, którzy
Mu ufaj¹.

2
1
2
3

4

5
6

7

Krzy¿ówka
Poziomo
2. Król powiedzia³, ¿e Bóg pos³a³ tê osobê, aby wyratowa³a ich
z pieca. (w. 28) .......................
4. Co spali³o ¿o³nierzy, którzy wrzucali m³odzieñców do pieca?
(w. 22) ........................
6. Zanim m³odzieñców wrzucono do pieca, zostali mocno
................... (w. 21).
7. Ile osób wrzucono do pieca? (w. 23) ....................
Pionowo
1. Król rozkaza³, aby rozpalono piec tyle razy mocniej.
(w. 19) .........................
3. Co robili m³odzieñcy, bêd¹c w piecu? (w. 25) .........................
5. Ile osób król widzia³ w piecu? (w. 25) ...................
Król by³ tak zdumiony tym, ¿e w piecu ognistym zobaczy³
cztery osoby, ¿e natychmiast rozkaza³, aby ich uwolniono.

6

Gdy wyszli z pieca, widaæ by³o ¿e ogieñ ich nawet nie dotkn¹³. To by³ cud! Ich odzie¿ i cia³a nie by³y
spalone i nawet nie przenikn¹³ ich sw¹d dymu. Bóg ich uratowa³!
Gdy jesteœmy naœladowcami Pana Jezusa, Bóg troszczy siê o nas. Jesteœmy w Jego rêkach i gdy
jesteœmy gotowi staæ przy Nim, On bêdzie przy nas. Bóg nie obieca³, ¿e ¿ycie zawsze bêdzie ³atwe, ale
obieca³, ¿e bêdzie z nami w naszych trudnoœciach.

Przeczytaj Jan 10,28, aby zobaczyæ wielk¹ obietnicê Pana Jezusa
dan¹ tym wszystkim, którzy Go naœladuj¹.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 3: Daniel – Tajemnicza rêka.
Przeczytaj

Daniel 5,1-31

Z³oty wiersz:

Daniel 5,23

Ka¿dy siê cieszy, gdy mo¿e wzi¹æ udzia³ w przyjêciu, czy to urodzinowym, czy innym. Przyjêcie
opisane we fragmencie do przeczytania by³o zupe³nie inne!
WyobraŸ sobie, ¿e jesteœ reporterem wys³anym na ten wielki bankiet, aby ustaliæ fakty dla
artyku³u, który bêdzie zamieszczony w jutrzejszym wydaniu „Dziennika Babiloñskiego”. Oto
kilka pytañ, które chcia³byœ zadaæ. Wpisz odpowiedzi w swoim reporterskim notesie.

1. Kto urz¹dzi³ takie wielkie przyjêcie? ...............................................

1

2. Ile ludzi przysz³o? .......................................................
3. Co poleci³ przynieœæ król, aby uczestnicy uczty
mogli u¿yæ jako kielichów do picia?
.................................................................................................................

1

1

4. Jakich bogów oni wys³awiali?
.................................... .................................... ....................................
2
.................................... .................................... ....................................
5. Co nagle pojawi³o siê na œcianie?
.................................................................................................................

1

6. Jak zareagowa³ król? Podaj dwa szczegó³y.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2
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Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ: co powiedzieli królowi jego mêdrcy?

q
q
q

Powiedzieli królowi, ¿e Bóg jest z niego zadowolony.
Powiedzieli, ¿e wiadomoœæ nie jest wa¿na.
Powiedzieli, ¿e nie s¹ w stanie wyjaœniæ napisu.

1

Król przestraszy³ siê jeszcze bardziej. Teraz by³ ju¿ przera¿ony. Wiedzia³, ¿e to Bóg mówi do niego, lecz
nie wiedzia³, jaka to by³a wiadomoœæ.
Wpisz brakuj¹ce s³owa, aby uzupe³niæ poni¿szy fragment i pokazaæ, co siê zdarzy³o potem.
m¹droœæ

królowa-matka

Danielem

Nebukadnesara

Wtedy wesz³a ...................-........................... i powiedzia³a królowi, ¿e jest cz³owiek zwany ...................,
który pokaza³, ¿e posiada wielk¹ .......................... i zrozumienie. On by³ wielk¹ pomoc¹ dla jego ojca,
króla ............................................
Kiedy Daniel przemówi³, przypomnia³ Belsazarowi, ¿e choæ Nebukadnesar by³ wielki,
to jednak jeden grzech zrujnowa³ mu ¿ycie.

4

2

1

3

5
4

Uzupe³nij UK£ADANKÊ, wpisuj¹c odpowiedzi na poni¿sze has³a, a potem
ZACIENIUJ s³owo, które pokazuje, jaki to by³ grzech.
1. To Bóg sprawi³, ¿e na œcianie pojawi³ siê .......................... (w. 24).
2. Nebukadnesar nauczy³ siê, ¿e Bóg .................................. ma w³adzê nad
królestwami ziemi (w. 21).
3. Tej samej .................. król Belsazar zosta³ zabity (w. 30).
4. Gdy Nebukadnesar zgrzeszy³, Bóg odebra³ mu jego ...................... (w. 20).
5. Nebukadnesar sta³ siê podobny do zwierz¹t i ¿ywi³ siê ............................ (w. 21).
Wpisz poni¿ej OSTATNI¥ CZÊŒÆ z³otego wiersza zaczynaj¹c od s³owa, które wskazuje,
jakiej lekcji musia³ nauczyæ siê Belsazar i której musimy nauczyæ siê i my.

6

1
Bóg ukara³ Belsazara i tej nocy umar³. Pamiêtaj: „Zap³at¹ za grzech jest œmieræ, lecz darem ³aski Bo¿ej
jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 6,23). Proœ Boga o przebaczenie
twojego grzechu, a otrzymasz dar ¿ycia wiecznego przez wiarê w Pana Jezusa.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Lekcja 4: Daniel – Lwia jama.
Przeczytaj

Daniel 6,1-28

Z³oty wiersz:

Daniel 6,22

Nasta³ nowy król imieniem Dariusz. Ustanowi³ on ksi¹¿¹t czy satrapów, aby zarz¹dzali ca³ym
królestwem. Pomiêdzy nimi by³ tak¿e Daniel. Wydaje siê, ¿e niektórzy z nich nie byli uczciwi. Daniel
zawsze by³ prawdomówny i inni nienawidzili go, poniewa¿ nie robi³ nic nieszczerze. Próbowali
oskar¿aæ go przed królem, ale nie mogli znaleŸæ nic przeciwko niemu.
Co wtedy powiedzieli? (Wiersz 6)

2
M¹dry król przejrza³by ich spisek, ale Dariusz poczu³ siê bardzo wa¿ny.
Wstaw numer w³aœciwego opisu ich trzyczêœciowego spisku pod odpowiednim rysunkiem.

1.
2.
3.

Król Dariusz mia³ wydaæ prawo.
Przez 30 nastêpnych dni wolno modliæ siê tylko do króla.
Kar¹ za z³amanie tego prawa mia³o byæ wrzucenie do lwiej jamy.

Opis Nr

Opis Nr

Opis Nr

3

Przeczytaj wiersze 10 i 11, a potem W£ASNYMI S£OWAMI opisz, co Daniel zrobi³.
U¿yj poni¿szych s³ów i wyra¿eñ w swoim opisie.
pada³ na kolana
modli³ siê
domu
trzy razy dziennie
Jeruzalem
wys³awia³ swojego Boga
okna

7
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Daniel wola³, by raczej zjad³y go wyg³odnia³e lwy ni¿ by mia³ byæ niepos³uszny BOGU! Pos³uszeñstwo Bogu
musi byæ na pierwszym miejscu bez wzglêdu na koszt. Kiedy odkryto, ¿e Daniel modli³ siê do swojego Boga,
król nie mia³ wyboru i rozkaza³, aby wrzucono go do jamy lwiej.
Przeczytaj wiersz 16 i wpisz obok, co król
powiedzia³ Danielowi, aby go zachêciæ.
Król tak siê martwi³ o Daniela, ¿e nie móg³
spaæ przez ca³¹ noc. Zastanawia³ siê, czy Bóg
Daniela jest rzeczywiœcie tak mocny, aby
powstrzymaæ wyg³odnia³e lwy przed
rozszarpaniem go na czêœci? O œwicie wsta³ i poszed³
sprawdziæ. Na pewno dokona³ siê cud!

1

Jest jeszcze jedna przyczyna, dla której Daniel nie ba³ siê regularnie modliæ i nie zosta³ zjedzony. Wpisz poni¿ej
litery umieszczone w nawiasach przy prawid³owych odpowiedziach.

Daniel

__ __ __ __ __ __

Zaznacz piêæ prawid³owych odpowiedzi.
Daniel by³ bezpieczny, poniewa¿:
... lwy nie by³y g³odne
(PA)
... Bóg go ochrania³
(ZA)
... by³ pos³uszny Bogu
(UF)
... nie wygl¹da³ na smacznego
(AR)

__ __ __ __

... Anio³ Pañski by³ z nim
... lwy spa³y
... Bóg panowa³ nad lwami
... by³ on drogi w oczach Bo¿ych
... lwy by³y nastawione przyjaŸnie

(A£)
(SL)
(BO
(GU)
(RM)
6

Ma³o prawdopodobne, abyœ ty te¿ zosta³ wrzucony do lwiej jamy, ale z pewnoœci¹ spotkasz siê
z jakimœ rodzajem krytyki, jeœli staniesz po stronie Pana Jezusa.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz. Pomo¿e ci zrozumieæ, jak Bóg mo¿e ci pomóc.

1

Kiedy modlisz siê, poproœ Boga, aby pomóg³ ci zaufaæ Mu nawet
wtedy, gdy wydaje siê, ¿e wszystko zwraca siê przeciwko tobie.
Uwagi prowadz¹cego
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