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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C1

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Genesis 41 • Jeremiáš 25,1-11

Příběh knihy Daniel začíná invazí cizí mocnosti do Judska a zajetím Daniela. Svržení
Judska bylo prorokováno a bylo trestem, který Bůh seslal na svůj lid za jejich
neposlušnost. 

O: Podívej se do Jeremiáše 25,1-2 a 8-11 a zodpověz následující:

Kdo v průběhu těchto událostí prorokoval?  

Jak dlouho měl judský lid sloužit Babylonu? 

O: Podívej se do biblického úryvku a doplň fakta ohledně dobytí Judského 
království:

Daniel a tři další mladíci byli mezi vybranými ke studiu na škole určené pro královské
úředníky. Nejenže byli odvedeni do úplně cizí země a museli se naučit nový jazyk, ale
také dostali nová jména, aby zcela ztratili svou původní identitu.

O: Přiřaď správné písmeno nového jména ke jménu původnímu:
A-Abednego       B-Šadrach     C-Mešach     D-Baltazar

Mišael Daniel Azariáš Chananiáš 

1. STUDIE Daniel
Slouží Bohu Přečti si:

Daniel 1,1-21
2,1-19 a 24-49

Klíčový verš:
Daniel 2,28

/ 1

/ 2

/ 2

Fakta

Král Judska

_________________

Ve kterém roce jeho
vlády došlo k útoku? 

_________________

Král Babylonu

_________________

Na které město
zaútočil? 

_________________



CELKEM:

O: Vypiš pět požadavků, které Babyloňané od mladíků určených ke studiu vyžadovali: 

Jedné noci král Nabukadnezar nemohl spát kvůli snu, který se mu zdál.

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Král převyprávěl mudrcům obsah snu, který se mu zdál.

Mágové byli schopni králi sen vyložit.

Král nařídil popravu všech mudrců. 
(To také zahrnovalo Daniela a jeho přátele.)

Daniel a jeho přátelé vyhledali Boží pomoc.

O: Křížovka:

1. Jedné noci měl král … .
2. Nemohli králi pomoct. 
3. Čtyři mladíci se modlili k Bohu … .
4. Král to nakonec ohledně mudrců neuskutečnil.
5. Velitel královské stráže.
6. Vysvětlil králi sen. 
7. Bůh Danielovi dal … . 
8. Danielovi přátelé dostali na starost … provincii.

Daniel byl schopen sen vyložit, protože mu Bůh pomohl. (Podívej se na klíčový verš.)

O: Podívej se do 2,31-33 a vypiš ke každému číslu, z čeho byla určitá část sochy:

Navzdory tomu, že byli odvedeni do cizí země, kde lidé uctívali
falešná božstva, a byli odloučeni od svých rodin, čtyři přátelé
nadále nepřestávali každý den žádat o Boží pomoc pro svůj
život. I my se potřebujeme spolehnout na Boha a žádat 
o jeho pomoc. Když čelíme obtížím, měli bychom se modlit, 
aby nám dal sílu a odhodlání říct „ne“ hříšným pokušením 
a „ano“ věcem, které se Bohu líbí. Můžeme si být jisti, že nám
vždy jako věrný Přítel podá pomocnou ruku.

4.

3.

2.1.

4.3.

2.1.

5. 6.

5.
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JMÉNO:
C1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Exodus 20,1-6 • Skutky 5,27-32

Nabukadnezar měl sen o soše a to ho inspirovalo k tomu, že jednu nechal vyrobit. Všem bylo
řečeno, že se jí musí poklonit a uctít, jakmile uslyší zvuk hudby. To bylo něco, co Danielovi
přátelé museli odmítnout.

O: Křížovka: (Je zde jen jedno správné řešení.)

Jaká byla národnost všech, kteří se odmítli poklonit? (jiné slovo než židovská) 
Z čeho byla socha vyrobena? Ze  ... .  
Co měli lidé před sochou dělat? Měli se  ... .
Jeden z nástrojů, na který se hrálo.
Ti, kdo neuposlechli, měli být uvrženi do ohnivé ... .
Jaká byla původní jména třech přátel, kteří se rozhodli nepoklonit? 

Král byl nepříčetný, když uslyšel, že neuposlechli jeho příkaz.

O: Když před něj byli předvedeni, co řekli? 
Vypiš klíčový verš a zjistíš to:

O: Ve kterém verši si čteme, že se rozhodli neuctívat zlatou sochu?

Danielovi tři přátelé byli připraveni zaplatit cenu, která je spojena s opravdovostí vůči Bohu.
Raději by zemřeli, než by neuposlechli Boha! Věřili, že Bůh je schopen je vysvobodit, a nebáli
se králi říct o své víře v něj! Pro nás platí totéž. Být křesťan/ka nikdy není snadné.
Někdy to může znamenat, že budeme stát sami proti davu. Pokud však opravdově milujeme
Pána Ježíše jako svého Spasitele, budeme se mu chtít líbit, ať to stojí cokoliv. Pamatujme, jak
mnoho to stálo jeho, když položil svůj život na kříži za naše hříchy!

2. STUDIE Daniel
Nezapírá Boha Klíčový verš:

Daniel 3,17
Přečti si:

Daniel 3,1-30

/ 8

/ 1
/ 1



CELKEM:

O: O kterých dvou věcech prohlásili, že je neudělají?

O: Zodpověz otázky u plamínků. Všechny odpovědi jsou čísla:

O: Za čí služebníky je Nabukadnezar označil?

O: Kterých tří věcí si všichni na mužích po výstupu z pece povšimli?

O: Přečti si verše 28-30 a dokonči odstavec vhodnými slovy. Zjistíš, co král udělal potom:

Král ______________ požehnal Abednega,  Šadracha a  Mešacha, protože se _________________

na svého Boha. Král nařídil, že se nikdo nesmí _______________ jejich Bohu. Postaral se také o to,

aby se jim v ________________ _____________ dobře dařilo.

O: Shrň VLASTNÍMI SLOVY důležité ponaučení, které si můžeme vzít z této kapitoly knihy Daniel:

3.

2.1.

2.1. / 1

/ 1

/ 1

/ 2

/ 2

/ 3

1. Kolik příležitostí
jim dal král, aby se
poklonili? (v.15)

3. Kolik mužů bylo
uvrženo do pece?

4. Kolik mužů viděl
král v plamenech?

2. Kolikanásobně
byla pec rozpálena
oproti obvyklé
teplotě?



JMÉNO:
C1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Job 33,14-30 • Izaiáš 57,15
• 2. Timoteovi 1,8

Daniel je teď o mnoho starší. Králem již není Nabukadnezar, ale Belšasar. Král Belšasar se
nikterak nepoučil z Nabukadnezarových chyb - byl stejně pyšný a arogantní. 

O: Kolik ze svých hodnostářů král Belšasar pozval na velikou slavnost, kterou uspořádal?

O: Popiš SVÝMI SLOVY, co král během slavnosti udělal:

Během slavnosti se ukázaly prsty lidské ruky
a psaly na omítku stěny královského paláce.

O: Napiš „na zeď“, co tam bylo napsáno:

O: Ve kterém verši si čteme o tom, 
jak byl král vystrašen, když uviděl 
píšící ruku?

O: Co slíbil král člověku, který dokáže přeložit vzkaz na zdi? Zaškrtni správné možnosti:

Obleče ho do purpuru. Dostane za manželku jeho dceru.

Dostane zlatý řetěz. Dostane pytle se stříbrem.

Bude třetí nejmocnější osobou v říši.

O: Jak se Belšasar dozvěděl o Danielovi?

O: Jak tato osoba Daniela popsala?

3. STUDIE Daniel
Boží mluvčí Klíčový verš:

Daniel 5,23
Přečti si:

Daniel 5,1-30 
a 6,1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 2

/ 2



CELKEM:

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé). 
Jako potvrzení své odpovědi uveď i číslo verše: 

Daniel byl zajatcem z Egypta.

Daniel králi řekl, že nechce žádnou odměnu.

Nabukadnezar obdržel své království od Boha.

Kvůli své pýše byl odstraněn z trůnu.

Bůh poslal ruku, která napsala nápis. 

O: Co Belšasar neudělal, i když věděl o všem, co se stalo Nabukadnezarovi?

O: Vypiš poslední část klíčového verše:

O: Spoj každé slovo se správným výkladem:

MENE (SEČETL) Byl jsi ‚zvážen' na vahách a shledán příliš lehkým.

TEKEL (ZVÁŽIL) Tvé království je ‚rozpolceno' a dáno Médům a Peršanům!

PERES (ROZDĚLIL) Bůh tvé kralování ‚sečetl' a podtrhl.

Není jednoduché říkat druhým o Pánu Ježíši především proto, že zpráva, kterou s nimi sdílíme,
zahrnuje kromě dobrých i špatné zprávy. Přesto musíme být věrní a varovat lidi před Božím
soudem ohledně hříchu.

O: Vyplň fakta týkající se pádu krále Belšasara:

Bůh nenávidí pyšné srdce, ale přivítá každého, kdo se na něj v pokoře obrátí. Každý z nás musí být
před Bohem pokorný a pamatovat, kým Bůh je. Měli bychom usilovat o jeho přízeň, ať děláme
cokoliv.

verš

verš

verš

verš

verš

/ 1

/ 2

/ 1

/ 2

/ 5

Fakta:

Co se stalo
Belšasarovi?

_________________

Kdo převzal jeho
království?

_________________

Kdy se to stalo?

_________________

Kolik let bylo 
novému králi?

_________________



JMÉNO:
C1poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Srovnej s Josefovou situací ve vězení – Genesis 39 a 40

Nová invaze vedla k tomu, že Daniel sloužil dalšímu novému králi. Ať už žil pod vládou Babylonu nebo
Médů a Peršanů, Daniel nepřestával pracovat svědomitě a tvrdě. Především však zůstal věrný Bohu,
který ho nikdy nezklamal.

O: Osmisměrka:

Počet říšských vládců. (verš 3) _____________ 
Jméno krále. _____________ 
Desatero, které obdržel Mojžíš, nazýváme Boží __________. 
(Exodus 20) 
_____________ jáma. 
Počet dnů, ve kterých všichni mohli prosit výhradně krále.
_____________ 

Co Daniel otevřel? _____________ 
Město, k němuž byl obrácen, když se modlil. 
_____________ 
Zákon Médů a _____________. (verš 13) 

O: Ze zbývajících písmen vylušti, jak se Daniel zachoval navzdory novému zákonu:

O: Jak si počínal král, když se dozvěděl, že Daniel byl obviněn z porušení nového zákona,
a co udělal?

O: Co král Danielovi před uvržením do lví jámy řekl?

4. STUDIE Daniel
Utrpení pro Boha Klíčový verš:

Daniel 6,23

/ 3

/ 2

/ 2

/ 3

Přečti si:
Daniel 6,1-28
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CELKEM:
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O: Doplň slova ve správném tvaru na vhodné místo:

JÁMA     ZAPEČETIT     KAMENNÁ DESKA     RÁNO     PALÁC     KRÁL         NOC

Ústí ___________________ bylo zataraseno ___________________. Ta byla

___________________ prsteny krále a velmožů. Potom ___________________

odešel do svého ___________________ a celou  ___________________ se postil.

___________________ vstal velmi brzy a rychle se šel podívat na Daniela.

O: Čí služebník byl Daniel podle Darjaveše?

O: Které slovo vystihuje, jak sloužil Daniel Bohu?

O: Přečti si klíčový verš a vypiš, proč byl Daniel nezraněn:

O: Srovnej 3. kapitolu knihy Daniel (Danielovi přátelé v ohnivé peci) 
s 6. kapitolou (Daniel ve lví jámě) a napiš dvě důležité skutečnosti, které se
objevují v obou situacích:

O: Vyhledej Daniel 2,48-49; 3,30; 6,29 a napiš JEDNU věc, ke které došlo, protože
Daniel a jeho přátelé vždy měli ve svých životech Boha na prvním místě:

Na těchto událostech vidíme, že Bůh ctí své ctitele. Je Bůh ve Tvém životě první?
Vložil/a jsi do Pána Ježíše svou důvěru? Dovolil/a jsi mu tím, aby se stal Tvým Pánem
a Spasitelem? Pokud si křesťan/ka, zaujímá Bůh první místo ve Tvém životě? Když si
uděláme čas na modlitbu, čtení Bible a pravidelné chození do shromáždění, potom
nám Bůh požehná. Pamatuj také, že Boží Slovo je třeba poslouchat. Podobně jako
Daniel a jeho přátelé bychom měli říct:

Bůh vždy na prvním místě!


