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PoznejBibli
biblické příběhy pro nejmenší

Vedoucí skupiny:

1. příběh

O čem je příběh:

Daniel – podivná země

Říkat NE špatným věcem

Přečti si:
Daniel 1,1-21

D __ __ __ __ __

Napiš Danielovo jméno nad jeho hlavu.

C1

pro nejmenší

Daniel a jeho tři přátelé – Chananiáš, Mišael a Azariáš – byli vězněni
v babyloně. Král Nabukadnezar k nim byl laskavý a poslal je do školy pro
královské služebníky. Museli se tam učit nový jazyk a dostali nová jména.
K jídlu jim král určil pokrmy ze svého stolu.

Ačkoliv byl Daniel daleko od domova, rozhodl se držet se stranou od všeho
špatného. Chtěl se stále líbit bohu.
Daniel proto odmítl jíst královo jídlo, protože bylo nejprve obětováno
falešným bohům. Místo toho jedl deset dní jen zeleninu a pil vodu. Chtěl
dokázat, že nebude vypadat hůře než chlapci, kteří jedli královo jídlo.
Nakonec vypadal mnohem lépe!

bůh požehnal Danielovi a jeho přátelům, protože měl v jejich životech první
místo. Když dokončili školu, byli desetkrát moudřejší
než všichni ostatní!
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2. příběh

O čem je příběh:

C1

Daniel – Nabukadnezarova modla

Danielovi přátelé říkají NE špatným věcem

Přečti si:

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

Jednoho dne nechal Nabukadnezar udělat obrovskou
sochu neboli modlu ze zlata. přikázal všem svým
důležitým úředníkům včetně Šandracha, Mešacha
a Abednega, aby se zúčastnili zvláštního shromáždění.
(To byla nová jména Danielových přátel.)

podtrhni, z čeho byla modla vyrobena:
ze stříbra

z kamene

ze zlata

ze dřeva

Všem bylo oznámeno, že
jakmile uslyší hudbu
královského orchestru,
musejí se modle poklonit.
pokud tak neučiní, budou
hozeni do ohnivé pece.

Danielovi přátelé věděli, že klanět se modlám je špatné, a tak když všichni padli a klaněli
se, oni zůstali stát. Když to král uslyšel, rozzlobil se. řekl jim, že se buď pokloní modle nebo
budou vhozeni do ohně.
Odpověděli mu: „Jestli nás

bŮh
ZAChRÁNí NÁS.“
, kterého ctíme, bude chtít zachránit,

Daniel 3,17. Vybarvi slova.

Král nařídil, aby byli vhozeni do pece. Když byl jeho rozkaz vyplněn, šel se Nabukadnezar
do ohně podívat. byl velmi překvapen, protože v peci byli čtyři muži – nebyli ani trochu
popálení a procházeli se! bůh se totiž o své tři služebníky nádherně postaral. Král je
zavolal, aby vyšli ven. Neměli spálené oblečení a dokonce ani nebyli cítit kouřem!
bůh vždy žehná těm, kdo mu ve svém životě dávají první místo,
poslouchají jeho Slovo a důvěřují mu.
-2-
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3. příběh

O čem je příběh:

C1

Daniel – Otevřená okna
Daniel se modlí k Bohu

Přečti si:
Daniel 6,1-16

Daniel si vedl v práci pro nového krále Darjaveše tak
dobře, že se král rozhodl svěřit mu celé své
království. Ostatním správcům a úředníkům se to
nelíbilo a snažili se na Danielově práci najít nějakou
chybu. Nic však nenašli, protože Daniel byl velmi
poctivý a pečlivý.

Jak se jmenoval nový král?
D __ __ __ __ __ __ Š

pokud stejně jako Daniel milujeme pána, měli
bychom mu dělat radost tím, že budeme všechno
dělat, jak nejlépe dovedeme, a budeme poctiví při
každé příležitosti.
Tito proradní muži věděli, že se Daniel často modlí k bohu a žádá ho o pomoc. Rozhodli se
proto nastražit past. přiměli krále, aby ustanovil nový zákon. Tento zákon nařizoval, aby se
po třicet dní lidé modlili pouze ke králi.
Daniel se o novém zákoně dozvěděl a i nadále důvěřoval bohu, že ho ochrání. pro Daniela
byla modlitba k bohu nanejvýš důležitá a nic mu v tom nemohlo zabránit.
Třikrát denně vcházel Daniel do svého pokoje, poklekl před otevřenými okny a modlil se
k bohu v nebi.
Správci ho pozorovali a všechno
oznámili králi. Ten z toho byl
smutný a snažil se vymyslet
způsob, jak Daniela zachránit. Ale
nepodařilo se mu to. Zákon byl
zapsán a nemohl být jen tak
změněn. bude muset Daniela
nechat předhodit LVŮM!

/10

Nakresli lvy.
-3-

úroveň 1

4. příběh

O čem je příběh:

Daniel – Ve lví jámě

Důvěřovat Bohu za všech okolností.

Přečti si:
Daniel 6,17-28

Než Daniela předhodili lvům, král mu řekl: „Moc bych si přál, aby tě tvůj bůh,
kterému věrně sloužíš, zachránil.“ potom se král vrátil do svého paláce. Nic
nejedl a v noci nemohl vůbec spát.

brzy ráno dalšího dne spěchal král ke lví jámě. Zavolal na Daniela. Zeptal se
ho, jestli ho jeho bůh dokázal zachránit před lvy.

Daniel odpověděl, že
bůh poslal anděla,
který lvům zavřel
tlamy, takže mu
nemohli ublížit.
bůh to způsobil,
protože Daniel byl
nevinný.

Kdo zachránil
Danielovi život?
Zakroužkuj
správnou odpověď:
Darjaveš

správci

bůh

Král byl velmi šťastný, když uviděl živého Daniela. pak ihned nařídil, aby byli
správci hozeni do jámy lvům. Ti je v mžiku roztrhali.
pamatuj si, že pokud věříme v pána
Ježíše, který za nás zemřel na kříži,
zachrání nás bůh od našich hříchů.
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body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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