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Vyplň následující údaje

Věk: Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C1

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Daniel byl jeden z mnoha Židů, kteří byli odvedeni
do babylonu. Stalo se to, když jeho země byla
napadena králem Nabukadnezarem. Nabukadnezar
se o něj a jeho tři přátele – Chananiáše , Mišaela 
a Azariáše - staral dobře. Měli spolu tři roky
studovat na zdejší škole. Potom je čekala služba 
v královském paláci. 

O: Podtrhni jméno krále a království, do kterého byl Daniel odvlečen:

Nero        Nabukadnezar        Ninive        Nimrod

Egypt        Judea        Sýrie        Babylon

Ačkoliv se Daniel a jeho přátelé nacházeli v cizí zemi, rozhodli se, že se budou
vyhýbat všem špatnostem. budou se snažit těšit svým životem boha. Dostali
nová babylonská jména. Daniela přejmenovali na baltazara, Chananiáše na
Šadracha, Mišaela na Mešacha a Azariáše  na Abednega.

O: Nakresli spojnici mezi skutečným a novým jménem každého z nich:  

Daniel Šadrach

Chananiáš  Abednego

Mišael  baltazar

Azariáš  Mešach 

1. Příběh: Daniel
Cizí země Přečti si:

Daniel 1,1-21

Klíčový verš:
Daniel 1,20

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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Došlo i k další změně. Týkala se jídla, které měli jíst. Některé totiž
pocházelo z chrámů, ve kterých bylo obětováno falešným
božstvům. Mladíci poznali, že to není správné, a rozhodli se nic 
z toho nejíst. Králův úředník se bál, že pokud nebudou toto jídlo
jíst, bude to na nich ve srovnání s ostatními chlapci vidět. Proto se
domluvili, že Daniel a jeho přátele budou po deset dní dostávat
pouze zeleninu a vodu namísto jídla z královského stolu.

O: Z následujících slov vyber vhodné odpovědi na otázky:

falešným božstvům             Daniel        deset dní             zeleninu

Komu bylo obětováno královské jídlo?

Kdo se rozhodl, že nebude toto jídlo jíst?

Jaké jídlo jedl místo toho?

Jak dlouho trvala zkouška s jídlem?

Když vypršela doba zkoušky, Daniel a jeho přátelé vypadali daleko lépe než ostatní, a tak
nemuseli ani nadále jíst
královskou stravu. 

bůh tyto mladé Židy velmi
požehnal a obdaroval je
velikou moudrostí. Dokonce
pomohl Danielovi vykládat sny.
Na konci jejich výcviku král
shledal, že jsou desetkrát
moudřejší než kdokoli jiný 
v království! 

bůh odměnil jejich věrnost. Je
opravdu velmi důležité říct
„ANO“ boží cestě a „NE“
všemu špatnému. 

O: Kdo učinil Daniela moudrým? Zaškrtni správnou odpověď:

Šadrach ❏ škola ❏

bůh ❏ Nabukadnezar ❏

CELKEM:
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JMÉNO:C1poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Jednoho dne král Nabukadnezar nechal udělat
zlatou modlu. byla vysoká asi 27 metrů a skoro
3 metry široká! Potom nařídil všem, kteří zastávali
důležité funkce, včetně Šadracha, Mešacha a
Abednega, aby přišli na zvláštní oslavu.

Všichni se spolu s královským orchestrem
shromáždili před velikou sochou. Potom jim bylo
sděleno, že jakmile začne hrát hudba, musejí se
poklonit a uctít modlu. Pokud by se tak nezachovali,
budou uvrženi do ohnivé pece!

O: Zakroužkuj, z čeho byla socha vyrobena:

kamení          plast          stříbro
zlato          dřevo

Když lidé uslyšeli zvuk hudby, všichni se poklonili a uctívali modlu. Všichni kromě Šadracha,
Mešacha a Abednega! Tito tři zůstali vzpřímeně stát! Věděli, že je špatné uctívat cizí
božstva a nechtěli porušit boží přikázání.

O: Napiš jména tří Židů, kteří se nepoklonili modle:

Když král uslyšel, co se stalo, velmi se rozzlobil. Nařídil, aby byli před něj mladí Židé
předvedeni. Potom se zeptal, zda je pravda, že neposlechli jeho nařízení.

Zdůraznil jim, že se musejí poklonit modle, nebo budou uvrženi do rozpálené ohnivé pece!

2. Příběh: Daniel
Ohnivá pec Přečti si:

Daniel 2,48-49
a 3,1-30

Klíčový verš:
Daniel 3,17

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

Tři muži králi odvětili:

„Jestli nás BŮH, kterého ctíme, bude chtít zachránit, 

zachrání nás 
z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi.“

O: Vybarvi slova z Daniela 3,17 a nakresli čtyři muže v ohni:

Král nařídil, aby pec
rozpálili sedmkrát víc, než
bylo obvyklé, a vhodili do
ní tři statečné muže. Náhle
král zděšeně vstal. Neviděl
tři, ale čtyři muže, jak se
procházejí v plamenech
zcela nezraněni! bůh
ochránil své služebníky!
Když vyšli z ohně, dokonce
ani nebyli cítit kouřem!

Král poté chválil boha. 
Sám vyznal, že bůh,
kterému důvěřovali, 
je vysvobodil. Vydal nový
rozkaz - nikdo nesměl říct
slovo proti jejich bohu. Potom se postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi v jeho
království dobře vedlo.

bůh opět pomohl těm, kteří mu důvěřovali. I dnes udělá to samé pro Tebe!

O: Křížovka:

Svisle
1. Čím nebyli cítit? 

Vodorovně
2. Kolikanásobně měla být pec rozpálena? 
3. Král nechal postavit velikou zlatou … . 
4. Kolik lidí král v peci viděl? 
5. Muži se procházeli v … . 
6. Jak se jmenoval jeden z mladíků? 
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JMÉNO:C1poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Daniel sloužil novému králi.

O: Vypiš první písmena obrázků. Zjistíš jeho jméno:

Daniel se natolik osvědčil ve své práci, že se král rozhodl 
mu svěřit naprosto všechno! To vyvolalo v ostatních úřednících a rádcích žárlivost.

Rozhodli se, že se pokusí najít na Danielově práci nějakou chybu, aby změnili královo
rozhodnutí. Měli však jeden problém. Daniel byl tak čestný a svědomitý ve všem, co
dělal, že se jim to nepodařilo!

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

Král vše svěřil Danielovi.

Daniel žárlil na rádce. 

Daniel byl ve své práci čestný a svědomitý.

Daniel věděl, že dělá bohu radost, když pracuje, jak nejlépe dovede, a je za všech
okolností věrný. Ať už jsme ve škole nebo doma, pamatujme, že pokud stejně jako
Daniel milujeme hospodina, musíme usilovat o to, abychom mu svým jednáním 
dělali radost. 

Danielovi nepřátelé věděli, jak často mluví 
v modlitbě k  bohu. Rozhodli se proto, že na něj
připraví léčku. Navrhli králi Darjaveši, aby zavedl
nový zákon. Po 30 dní se všichni musí modlit
výhradně ke králi. Král souhlasil, aniž by tuto věc
pečlivě uvážil.

3. Příběh: Daniel
Otevřená okna Přečti si:

Daniel 6,1-16

Klíčový verš:
Daniel 6,16

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

O: Jak dlouho měl být tento zákon v platnosti? Napiš velká čísla:

Daniel poznal, že je to past, ale i nadále
věřil v boží ochranu. Modlitba k hospodinu
pro něho byla velmi důležitá a nic ho
nemohlo zastavit!

A tak jako obvykle Daniel šel do svého
pokoje a poklekl u otevřených oken
směrem k Jeruzalému. Zde třikrát denně
promlouval k bohu.

O: Doplň větu:

Daniel   p __ __ __ __ __ __   a   m __ __ __ __ __ 

se k bohu u otevřených   o __ __ __.

Důvěřuješ Pánu? Máš vyhrazený čas, kdy se k němu
každý den modlíš? 

Danielovi nepřátelé ho při jeho pravidelné modlitbě
přistihli a spěchali s touto zprávou ke králi. Ten byl
z udání svých poddaných velmi nešťastný. 
Snažil se ze všech sil najít způsob, jak Daniela
zachránit. Nebylo to však možné. Zákon země nešlo
jen tak změnit. Daniel měl být hozen do 

lví jámy.
O: Vybarvi písmena a lva.
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JMÉNO:C1poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Než byl Daniel uvržen do lví jámy a vstup zatarasen kamenem, řekl mu král:

„Kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!“

Král se potom vrátil do paláce. Nemohl nic jíst ani spát, protože stále myslel na svého
věrného služebníka a přítele Daniela.

O: Doplň slova, která král řekl:

Druhého dne velmi brzy ráno pospíchal král ke lví jámě. Zavolal na Daniela a ptal se ho,
jestli ho jeho bůh byl schopen zachránit před lvy.

Daniel odpověděl, že bůh poslal svého anděla, aby zavřel lví tlamy, takže ho nezranili.  

O: Vybarvi obrázek:

Kéž tě tvůj Bůh,

j __ __ __ __  v __ __ __ __ s __ __ __ __ __ __,

z __ ___ __ __ __ __!

4. Příběh: Daniel
Lví jáma Přečti si:

Daniel 6,17-28

Klíčový verš:
Daniel 6,23

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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Lekci vraťte zpět na adresu:Poznámky:

body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

O: Kdo zachránil Danielův život?
Zaškrtni správnou odpověď:

Darjaveš ❏

Rádci ❏

bůh ❏

Král měl obrovskou radost a rozkázal, aby Daniela okamžitě vytáhli z jámy ven.
Všichni viděli, že na něm nebylo ani škrábnutí, protože věřil svému bohu. Potom
Darjaveš nařídil, aby proradní služebníci, kteří obvinili Daniela, byli spolu se svými
rodinami uvrženi do lví jámy. Ještě než dopadli na dno, lvi se na ně vrhli a roztrhali
je na kusy!

O: Napiš správné odpovědi do následující doplňovačky:

1. Jméno krále 
2. Proradní služebníci byli

... do jámy.
3. Daniel ... svému bohu.
4. Král nemohl usnout, protože 

... o svém věrném 
služebníku a příteli.

5. Daniel se dostal do lví jámy, protože se 
... . 

Král potom napsal všem lidem svého velkého království, aby jim sdělil, jak mocný
je Danielův bůh. Přikázal jim,  aby se báli tohoto živého boha, a řekl jim, jak
zachránil Daniela před lvy.

O: Přeškrtni NESPRÁVNÉ věty:

Daniela zachránil Darjaveš.

Daniel byl zachráněn, protože důvěřoval Bohu.

Daniel se zachránil svou vlastní silou.

I my potřebujeme být zachráněni před trestem, který si za své hříchy zasluhujeme.
Pán Ježíš zemřel, aby nám mohlo být odpuštěno a nemuseli jsme zahynout. Pokud
uvěříme, že za nás zemřel, bůh nás zachrání a dá nám věčný život.

úroveň
2

CELKEM:
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