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Lekcja 1: Daniel –
S³u¿ba dla Boga.
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Moj¿. 41; Jer. 25,1-11

Przeczytaj

Daniel 1,1-7
2,1-19
2,24-49

Z³oty wiersz

Daniel 2,28

Historia Daniela rozpoczyna siê, kiedy jego rodzinny kraj, Juda, zosta³a zajêta przez obce wojska, a on
sam zosta³ uprowadzony do niewoli. Upadek Judy by³ przepowiedziany przez proroków i by³a to kara
zes³ana przez Boga za niepos³uszeñstwo Bo¿ego ludu.
Przeczytaj Jeremiasza 25,1-2 i 8-11 i odpowiedz na poni¿sze pytania:
Kto by³ prorokiem w tym czasie?
1
Jak d³ugo Judejczycy bêd¹ s³u¿yæ w Babilonie?
Przeczytaj fragment do
przeczytania i uzupe³nij
dokumenty dotycz¹ce
niewoli Judy

Dane

osobowe

Król Judy

Król Babilonu

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

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

W którym roku jego
panowania nast¹pi³
atak na kraj?

Które miasto
zaatakowa³?

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

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

Daniel i trzej inni m³odzi ludzie znaleŸli siê w gronie tych, którzy zostali zabrani. Mieli zostaæ
przeszkoleni do s³u¿by królowi. Gdy przesiedlono ich do obcego kraju, uczyli siê nowego jêzyka
i otrzymali nowe imiona. W ten sposób mogli ca³kowicie utraciæ poczucie w³asnej to¿samoœci.
Wstaw litery zamieszczone obok nowego imienia do kratek przy ich oryginalnych imionach.
A - Abed-nego

B - Szadrach

C - Meszach

D - Baltazar
2

Miszael

Daniel

Azariasz

Ananiasz

G C1/1

Wpisz cztery cechy, jakich Babiloñczycy szukali u m³odych ludzi, którzy mieli byæ wybrani do
specjalnego przeszkolenia.

1.

2.

3.

4.

2

Pewnej nocy Nebukadnesar nie móg³ spaæ z powodu snu, który mu siê przyœni³.
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ.
Król opowiedzia³ swoim mêdrcom, co mu siê œni³o.
Mêdrcy byli w stanie podaæ interpretacjê tego snu.
Król rozkaza³, aby zabito wszystkich mêdrców.
(Rozkaz obejmowa³ równie¿ Daniela i jego przyjació³).
Daniel i jego przyjaciele szukali Bo¿ej pomocy.
4
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poziomo
Jeden z przyjació³ Daniela
Drugi z przyjació³ Daniela
Bóg objawi³ j¹ Danielowi (w. 19).
Pionowo
Prowincja, nad któr¹ zarz¹d zosta³
powierzony przyjacio³om Daniela.
Pewnej nocy król mia³ ............... .
Nie mogli pomóc królowi (w. 10).
Pomóg³ królowi.

7

3

Daniel by³ w stanie powiedzieæ, co œni³o siê królowi i wyjaœniæ ten sen,
bo Bóg mu pomóg³ (zobacz z³oty wiersz).

1

Wpisz poni¿ej, z jakiego materia³u by³y zrobione ponumerowane
czêœci pos¹gu.

2
3

1 ...............................
2 ...............................
3 ...............................

4 ...............................
5 ...............................
6 ...............................

4
5

6

4
6

5

4

Pomimo tego, ¿e Daniel i jego przyjaciele zostali zabrani do obcego kraju, gdzie oddawano czeœæ fa³szywym
bogom i zostali oddzieleni od swoich rodzin, ci¹gle prosili Boga o pomoc w ich codziennych problemach.
My tak¿e musimy zaufaæ Bogu, ¿e nam pomo¿e. Gdy napotykamy na problemy, powinniœmy modliæ siê, ¿e
da nam si³ê i odwagê, aby powiedzieæ NIE grzesznym pokusom i TAK rzeczom, które podobaj¹ siê Bogu.
Mo¿emy byæ pewni, ¿e zawsze nam pomo¿e jak Przyjaciel, w ka¿dej potrzebie.
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Lekcja 2: Daniel –
Wytrwanie przy Bogu.

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
2 Moj¿. 20,1-6; Dz.Ap. 5,27-32

Z³oty wiersz

Daniel 3,1-30

Daniel 3,17

Nebukadnesar mia³ sen o wielkim pos¹gu i zrobi³ takiego wielkiego bo¿ka. Wyda³ rozkaz, aby wszyscy
ludzie upadli i oddali czeœæ temu bo¿kowi, gdy us³ysz¹ dŸwiêki muzyki. Przyjaciele Daniela odmówili
wykonania tego rozkazu.
6

Krzy¿ówka
Odpowiedz na poni¿sze pytania a potem wpisz odpowiedzi
do przygotowanej Krzy¿ówki.

4

5

7

2

Z tego zrobiony by³ pos¹g (bo¿ek) ........................... (1)
Jeden z wymienionych instrumentów. .................. (2)
Ludzie oddawali ............................. temu bo¿kowi. (3 poziomo)
Chaldejczycy oskar¿yli .............................. (4)
Tam wrzucono tych, którzy nie oddali pok³onu pos¹gowi

3

.................................. (3 pionowo)
Imiona trzech przyjació³, którzy chcieli oddawaæ pok³on tylko
prawdziwemu Bogu. (5), (6), (7) (pisownia wg lekcji 1)

8
1

............................... ............................... ...............-...................
Król rozgniewa³ siê, kiedy us³ysza³, ¿e byli oni niepos³uszni
jego rozkazowi. Kiedy przyprowadzono ich do króla i wypytywano, co odpowiedzieli?
Wpisz z³oty wiersz, aby odpowiedzieæ na to pytanie.

1
Który wiersz mówi nam, ¿e nie chcieli oddawaæ czci z³otemu bo¿kowi?
Przyjaciele Daniela byli gotowi za ka¿d¹ cenê byæ wierni Bogu. Woleli raczej umrzeæ ni¿ okazaæ Bogu
niepos³uszeñstwo. Wierzyli, ¿e Bóg mo¿e ich uwolniæ i nie bali siê powiedzieæ królowi o swojej wierze w
Boga. Tak samo jest z nami. Nie³atwo byæ prawdziwym chrzeœcijaninem. Czasami oznacza to, ¿e musimy
sprzeciwiæ siê t³umowi. Jeœli naprawdê kochamy Pana Jezusa jako Zbawiciela, chcemy Mu siê podobaæ bez
wzglêdu na koszt. Pamiêtajmy, jak¹ cenê On zap³aci³, gdy odda³ ¿ycie na krzy¿u za nasz grzech.

1
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Przyjaciele powiedzieli, ¿e nie zrobi¹ dwóch rzeczy. Jakich?

1

2

1

Wpisz w poni¿szych kratkach obok jêzyków ognia odpowiedzi (liczby) na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ile mo¿liwoœci
pok³onienia siê
pos¹gowi da³ im
król?

2. Ile razy
bardziej ni¿
zwykle rozpalono
ognisty piec?

4. Ilu mê¿ów
zobaczy³ król
w ogniu?

3. Ilu mê¿ów
wrzucono do
ognistego pieca?

2
1

Czyimi s³ugami nazwa³ ich Nebukadnesar?
Jakie trzy rzeczy zauwa¿yli wszyscy, gdy trzej przyjaciele wyszli z ognistego pieca?

1

2

3

1

Przeczytaj wiersze 28-30 i dokoñcz poni¿szy fragment wstawiaj¹c w³aœciwe s³owa, aby odkryæ, co
król zrobi³ potem.
Król ............................. wys³awia³ .................. Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, poniewa¿
.................... swoje s³ugi. Oni .................... na swoim Bogu. Król wyda³ rozkaz, aby nikt nigdy nie
mówi³ ....................... przeciwko ich Bogu. On równie¿ ....................... tym
3
trzem mê¿om dawne stanowiska w prowincji babiloñskiej.
Podsumuj W£ASNYMI S£OWAMI najwa¿niejsze rzeczy, których nauczyliœmy siê z tego
rozdzia³u Ksiêgi Daniela.

2
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Lekcja 3: Daniel –
Przemawianie w imieniu Boga.
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Job 33,14-30; Izajasz 57,15; 2 Tym.1,8

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Daniel 5,1-6,1

Daniel 5,23

Daniel jest teraz o wiele starszy. Królem nie jest ju¿ Nebukadnesar lecz Belsazar. Król Belsazar niczego
nie nauczy³ siê z b³êdów Nebukadnesara - by³ dumny i arogancki.
Ilu dostojników zaprosi³ król Belsazar na
zorganizowane przez siebie przyjêcie?

1

Opisz W£ASNYMI S£OWAMI, co król zrobi³ na tym wielkim przyjêciu.

2
Wtedy pojawi³y siê palce ludzkiej rêki
i pisa³y na wapiennej œcianie
królewskiego pa³acu.

Napisz „na œcianie”, co tam by³o
napisane.

1
Który z wierszy mówi nam, jak bardzo król
siê przestraszy³, kiedy zobaczy³ tê pisz¹c¹ d³oñ?

Wiersz:

1

Zaznacz w³aœciwe kratki, aby wskazaæ, co król obieca³ daæ cz³owiekowi, który wyjaœni ten napis.
Bia³e lniane szaty
Worek srebra

Swoj¹ córkê za ¿onê

Z³oty ³añcuch

Pozycjê trzeciego zarz¹dcy w królestwie

Kto powiedzia³ królowi o Danielu?

1
1

W jaki sposób ta osoba opisa³a Daniela?

2
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Odpowiedz PRAWDA - P lub NIEPRAWDA - N i podaj numer wiersza, aby potwierdziæ swoj¹
odpowiedŸ.
Belsazar s³ysza³, ¿e boski duch jest w Danielu.
Daniel powiedzia³ królowi, ¿e nie chce ¿adnej nagrody.
Nebukadnesar otrzyma³ swoje królestwo od Boga.
Z powodu swojej pychy zosta³ usuniêty ze swojego tronu.
Bóg zes³a³ rêkê, która pisa³a na œcianie.

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

Wiersz .........
Wiersz .........
Wiersz .........
Wiersz .........
Wiersz .........

5

Czego nie zrobi³ Belsazar, mimo i¿ wiedzia³, co przydarzy³o siê Nebukadnesarowi?
1
Wpisz ostatni¹ czêœæ Z³otego Wiersza.

2
PoprowadŸ liniê, aby po³¹czyæ trzy s³owa i ich prawid³ow¹ interpretacjê.
MENE (Policzone)

Zosta³eœ zwa¿ony na wadze i znaleziony lekkim.

PERES (Podzielone)

Bóg policzy³ dni twojego panowania i doprowadzi³ je do koñca.

TEKEL (Zwa¿one)

Twoje królestwo bêdzie podzielone i dane Medom i Persom.

1

Czasami nie ³atwo jest mówiæ innym o Panu Jezusie, szczególnie kiedy poselstwo zawiera zarówno
dobre jak i z³e wieœci. Musimy jednak byæ wierni w przypominaniu ludziom o Bo¿ym s¹dzie nad
grzechem.

Uzupe³nij dokumenty
dotycz¹ce upadku króla
Belsazara.

Fakty

Fakty

Co siê sta³o z królem
Belsazarem?

Kiedy to siê sta³o?

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

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

Kto przej¹³ jego
królestwo?

Ile lat mia³ nowy król?
................

........................................
2
Bóg nienawidzi pychy serca ale przyjmuje ka¿dego, kto uni¿y siê przed Nim. Ka¿dy z nas musi uni¿yæ
siê przed Bogiem, pamiêtaj¹c kim On jest. Powinniœmy siê staraæ, by podobaæ Mu siê we wszystkim,
co robimy.
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Lekcja 4: Daniel –
Cierpienie dla Boga

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mat. 23,34-35 1 Jan 3,11-12 Judy 11

Z³oty wiersz

Daniel 6,1-28

Daniel 6,23

Jeszcze inna inwazja nieprzyjacielska sprawi³a, ¿e Daniel s³u¿y³ nowemu królowi. Bez wzglêdu jednak
na to czy s³u¿y³ Babiloñczykom czy Medom i Persom, Daniel wci¹¿ by³ pracowity i godny zaufania.
Ponad wszystko jednak pozostawa³ wierny Bogu, który nigdy go nie opuœci³.
Wpisz rozwi¹zania obok poni¿szych
hase³ i wykreœl je w rozsypance literowej.
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Tylu ministrów ustanowi³ król (w. 3) ........................
Imiê króla.

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

Jama/jaskinia pe³na ........................... .
Liczba dni, w których nikt nie móg³ zwracaæ siê
z proœb¹ (modliæ siê) do nikogo innego, tylko króla
...................................................................................
Daniel je otwiera³. ............................
Tyle razy dziennie modli³ siê Daniel .......................
Modli³ siê zwrócony w kierunku tego miasta
.............................................................
Niewzruszone prawo ............................ i
........................................ (w. 13)

5

Teraz id¹c za strza³k¹ w dó³ i do góry od lewej do prawej strony wypisz z rozsypanki pozosta³e
litery, aby odkryæ, czego Daniel nie zaprzesta³ robiæ, pomimo wprowadzenia nowego prawa.
1
Jaka by³a reakcja króla, kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Daniel jest oskar¿ony o z³amanie nowego prawa?
Co wtedy zrobi³?

2

Co król powiedzia³ Danielowi, zanim wrzucono go jamy pe³nej lwów?

2
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Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca.
jamy

opieczêtowa³

kamieñ

wsta³

pa³acu

król

noc

Przyniesiono jeden .................... i po³o¿ono go na otworze .................. a ............. ........................... go.
Potem uda³ siê do swojego ...................... i spêdzi³ ................ na poœcie.
Król .................. bardzo wczeœnie i poszed³ zobaczyæ Daniela.

4

Czyim s³ug¹ wed³ug Dariusza by³ Daniel?

1

Jakie s³owo mówi nam, jak bardzo Daniel s³u¿y³
Bogu?

1

Przeczytaj z³oty wiersz i na jego podstawie napisz, dlaczego lwy nie zrobi³y Danielowi krzywdy?
1
Porównuj¹c Daniela rozdzia³ 3 (przyjaciele Daniela w ognistym piecu) i Daniela rozdzia³ 6 (Daniel
w lwiej jamie) napisz DWA wa¿ne fakty, które dotyczy³y obu sytuacji.

2
Przeczytaj Daniela 2,48 i 49; 3,30 i 6,29 i W£ASNYMI S£OWAMI napisz JEDN¥ rzecz, która
mia³a miejsce, poniewa¿ Daniel i jego towarzysze zawsze stawiali Boga na pierwszym miejscu.

1
W tych historiach widzimy, ¿e Bóg obdarza wzglêdami tych, którzy Go czcz¹. Czy Bóg jest na pierwszym
miejscu w twoim ¿yciu? Czy pozwoli³eœ, aby Pan Jezus sta³ siê twoim Panem i Zbawicielem przez wiarê
i ufnoœæ w Niego? A czy w twoim chrzeœcijañskim ¿yciu On zajmuje pierwsze miejsce? Kiedy
poœwiêcamy czas na modlitwê, czytanie Biblii, uczêszczanie na zgromadzenia wierz¹cych ludzi, wtedy
Bóg nam bêdzie b³ogos³awi³. Pamiêtaj tak¿e, ¿e musisz byœ pos³uszny Bo¿emu S³owu.
Powinniœmy powiedzieæ tak jak Daniel i jego przyjaciele:

BÓG ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU!
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