
Mit kellett csinálni az 
arany szobor előtt a 

kürtszóra?

Hány napi próbaidőt 
kért Dániel, amíg csak 

zöldséget esznek?

Ki volt a király 
Júdában, amikor 
Nabukodonozor 
elfoglalta?

Dicsőítette-e Istent 
Nabukodonozor miután 

visszanyerte értelmét?
Kiről nevezte el 

Dánielt Nabukodonozor?
Miből volt az állókép 

hasa és oldala a király 
álmában?

Mennyi ideig böjtölt 
Dániel, mielőtt a 
látomást látta a 
Hiddekel partján?

Kit küldött el Isten a 
tüzes kemencébe?

Hány éves volt Dárius, 
amikor elfoglalta 

Babilont?

Miből volt az állókép 
mellkasa és karjai a 

király álmában?

Miből részesültek a 
kiválasztott ifjak?

Melyik király vitte el 
Júdából a zsidókat 

Babilonba?

Hol sétált 
Nabukodonozor, amikor 

megőrült?

Mit parancsolt 
Nabukodonozor, mi 

történjen azzal, aki 
káromolja Sidrák, Misák 
és Abednégó Istenét?

Hol állíttatta fel 
Nabukodonozor az arany 

szobrot?

Hány szarva volt a 
fenevadnak Dániel 

látomásában?

Milyen állatok 
szerepeltek Dániel 

látomásában?

Melyik méd király 
foglalta el Babilont?

Miből volt az állókép 
lábszára a király 

álmában?

Szebben néztek-e ki 
Dániel és barátai a 

többieknél, miután csak 
zöldséget ettek?

Mit vitt el 
Nabukodonozor a 

jeruzsálemi templomból?

Melyik király ivott 
Isten házának 
edényeiből?

Mit látott második 
álmában Nabukodonozor?

Hova vetették azt, aki 
nem borult le az 

aranyszobor előtt?

Kit küldött el Isten az 
oroszlánok vermébe?

Mi történt azokkal, 
akik Dánielt 
bevádolták?

Hány tiszttartót 
rendelt Dárius a 
birodalom fölé?



Miből volt az állókép 
lábfeje a király 

álmában?

Elmondta-e 
Nabukodonozor az első 
álmát a Káldeusoknak?

Mire taníttatta 
Nabukodonozor a 

kiválasztott ifjakat?

Mitől rémült meg 
Belsazár mulatozás 

közben?

Ki volt az, akit a 
hatalmas fa 
jelképezett?

Hány ember nem borult 
le az aranyszobor 

előtt?

Mivel pecsételték le a 
követ a veremnél?

Milyen volt a médek és 
perzsák törvénye?

Hova vetették azt, aki 
nem a királytól kért 

valamit?

Mi történt az 
állóképpel a király 

álmában?

Meg tudták-e fejteni 
Nabukodonozor álmát a 

Káldeusok?

Hány évig taníttatta 
Nabukodonozor a 

kiválasztott ifjakat?

Ki ajánlotta Dánielt 
Belsazárnak, hogy 

megfejtse az írást?

Mit ettek Dániel és 
barátai a királyi étel 

helyett?

Hányszorosára fűtötték 
be a kemencét a király 

parancsára?

Mit égetett le a tűz 
Dániel barátairól?

Minek képzelte magát a 
király őrült 
állapotában?

Mit csinált a király, 
amíg Dániel az 

oroszlánok vermében 
volt?

Mi lett a kőből a 
király álmában?

Ki fejtette meg 
Nabukodonozor álmát?

Hogy hívták Dániel 3 
barátját zsidó nyelven?

Hány igazgatót rendelt 
Dárius a tiszttartók 

fölé?

Meghagyták-e a fa 
gyökerét Nabukodonozor 

álmában?

Mi történt azokkal, 
akik Dániel barátait 
bedobták a tűzbe?

Hány évig volt őrült 
Nabukodonozor?

Hogy hívták a babiloni 
udvarmesterek 
fejedelmét?

Melyik város felé 
néztek Dániel ablakai, 

mikor imádkozott?



Ki volt az, akit az 
aranyfej jelképezett?

Hogy hívták a királyi 
testőrség fejét?

Mi lett Dániel 3 
barátjának babiloni 

neve?

Találtak-e Dánielben 
valamilyen hibát az 

ellenségei?

Ki fejtette meg az 
írást a falon?

Hány férfi járkált a 
tüzes kemencében?

Mi lett Belsazárral a 
mulatozás után?

Hány napig kellett a 
királyhoz fordulni 
bármilyen kéréssel?

Mit írt a kéz a falra?

Miből  volt  az  állókép 
feje a király álmában?

Hogyan mutatta meg 
Isten Dánielnek, mit 

álmodott Nabukodonozor?
Mi lett Dániel neve 

Babilonban?

Hány év telt el a fáról 
szóló álom és a 

megvalósulása között?

Érződött-e a tűz szaga 
Dániel barátain?

Mi lett Dánielből, 
miután megfejtette 
Nabukodonozor álmát?

Napjában hány 
alkalommal imádkozott 

Dániel?

Mi lett Dánielből, 
amiért megfejtette az 

írást?

Mit evett a király 
őrült állapotában?


