
Μάθημα

1. Ο Βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα μεγάλο ____ ______

για 1.000 μεγιστάνες του.

2. Ο βασιλιάς χρησιμοποίησε τα χρυσά και ασημένια σκεύη που είχαν φέρει

από τον οίκο του __________ στην Ιερουσαλήμ.

τις σωστές λέξεις σε κάθε παρένθεση.

1. Ο βασιλιάς είδε ένα ανθρώπου να γράφει λέξεις

στον τοίχο.

2. Ο βασιλιάς πολύ.

3. Ο βασιλιάς ζήτησε από τους σοφούς του να

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Οι σοφοί μπόρεσαν να εξηγήσουν τη γραφή στον τοίχο.

2. Ο βασιλιάς φοβήθηκε ακόμα πιο πολύ.

3. Η βασίλισσα πίστευε πως ο Δανιήλ θα μπορούσε να εξηγήσει τη γραφή.

1. όλες τις λέξεις που λένε αυτά που έμαθε ο βασιλιάς για το

Δανιήλ. Έμαθε ότι…

_______________

_________________

Υπογράμμισ

Υπογράμμισε

ε

Γράψε

(κόκαλο, χέρι, δέρμα)

(χάρηκε, λυπήθηκε, φοβήθηκε)

(σβήσουν το μήνυμα από τον

τοίχο, πλύνουν τα χρυσά και ασημένια σκεύη, διαβάσουν και εξηγήσουν το

μήνυμα).

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____
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Μέρος Πρώτο:

Ο Δανιήλ διαβάζει

τη γραφή στον τοίχο

ΌΝΟΜΑ:

ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ

★

★

★

★

★

Ήταν ένας από τους εξόριστους

Ήταν πολύ όμορφος

Είχε μέσα του το πνεύμα των θεών

Μπορούσε να λύσει δύσκολα

προβλήματα

Έδινε ερμηνείες

★

★

★

★

Ήταν έξυπνος

Ήταν σοφός

Ήταν διάσημος

Ήταν πολύ πλούσιος

Δανιήλ 5:13-17
Ψαλμός 37:34
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2. Ο βασιλιάς είπε πως θα έντυναν το Δανιήλ με ______________________

και θα τον έκανε ___________________________ αν εκείνος διάβαζε τη

γραφή στον τοίχο και του έδινε την ερμηνεία της.

3. Ο Δανιήλ είπε στο βασιλιά να δώσει τα δώρα του ___________________.

4. Ο Δανιήλ γνώριζε πως ο Θεός τον βοήθησε να ερμηνεύσει το μήνυμα. Τι

σε βοήθησε ο Θεός να κάνεις τον τελευταίο καιρό;

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Ο Θεός ευλογεί εκείνους που ___________________________________

τον Δρόμο Του.

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ μετά από κάθε πρόταση.

1. Ο Θεός τιμώρησε το Βασιλιά Ναβουχοδονόσωρ εξαιτίας της περηφάνιας

του.

2. Ο Βαλτάσαρ δεν γνώριζε για την τιμωρία του Βασιλιά Ναβουχοδονόσωρ.

3. Ο Βαλτάσαρ δεν ταπεινώθηκε μπροστά στο Θεό.

4. Ο Βαλτάσαρ χρησιμοποίησε τα χρυσά και ασημένια σκεύη από το ναό του

Κυρίου για να λατρέψει τους ψεύτικους θεούς του.

την απάντηση σου σε κάθε «έκρηξη» άστρου.

1. Η παράξενη γραφή στον τοίχο ήταν μήνυμα του Θεού προς το βασιλιά.

Σήμαινε, «Είσαι ένας κακός βασιλιάς και θα χάσεις το βασίλειό σου.» Ποια

δύο εδάφια μας το λένε αυτό;

2. Ποιο εδάφιο μας δείχνει ότι ο Θεός ευλόγησε το Δανιήλ για την υπακοή του;

3. Ποιο εδάφιο μας λέει ότι ο Θεός τιμώρησε το Βαλτάσαρ για την ανυπακοή του;

Γράψε

Γράψε

_______ _

_______ _

_______ _

_______ _

____

____

____

____
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Λύσε

1 =Α, ο 2 =Β, ο 3=Γ.

το παρακάτω παζλ για να μάθεις πως θα τιμωρηθούν εκείνοι που

παρακούν το Θεό με το να απορρίπτουν το Γιο Του. Οι αριθμοί

αντιπροσωπεύουν τα γράμματα του αλφαβήτου. Για παράδειγμα ο αριθμός

Συνέχισε με τον ίδιο τρόπο ώσπου να βρεις όλα τα

γράμματα που αντιστοιχούν στους αριθμούς που υπάρχουν στο παζλ. Γράψε

τα γράμματα πάνω στις γραμμές που υπάρχουν πάνω από τους αριθμούς για

να βρεις την απάντηση.

ΕιδικήΔραστηριότητα
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Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο
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