Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:

PoznejBibli
biblické příběhy pro děti

Vedoucí skupiny:

1. lekce

Daniel
Cizí země

Přečti si:
Daniel 1,1-21

c1

Klíčový verš:
Matouš 6,33

Izraelité často hřešili a Bůh je trestal. Proto bylo jednomu cizímu králi dovoleno, aby
zničil jejich hlavní město a zajal mnoho lidí.
O:

Na mapě uveď:

1. město, které bylo napadeno.
2. zemi, ze které nepřítel přišel.

1.
3. jméno cizího krále,
který přitáhl se svojí armádou.
3.

O:

Podívej se do 2. Letopisů 4,1-16
a vypiš, co z vybavení chrámu
mohl cizí král odnést a uschovat ve své chrámové pokladnici:

starší žáci

2.

/3
/1

král chtěl, aby někteří ze zajatců žili v jeho paláci a sloužili mu.
O:
Zaškrtni 3 předpoklady, které mladí židovští muži museli splňovat, aby byli
vybráni pro službu králi:
chytrý

bohatý
hezký

dobrý sportovec
učenlivý

/3

Mezi vybranými byli čtyři mladí muži z Judy.
O:

Podívej se na 6. a 7. verš a napiš původní i nová jména těchto čtyř mužů:
1

staré jméno

nové jméno

2
3

/4

4
Tito čtyři muži nechtěli za žádnou cenu zapomenout na svého pravého Boha,
přestože byli v Babylonu obklopeni nepravými bůžky.
O:

Napiš, jaké jídlo měli dostat od krále a co si místo toho vyžádali:
Královské menu

Židovské menu

k jídlu: _____________

k jídlu: _____________

k pití: _____________

k pití: _____________

Daniel odmítl jíst jídlo, protože bylo obětováno nepravým bohům. Místo toho si vyžádal jen
zeleninu a věřil, že po deseti dnech této stravy budou jeho přátelé i on sám vypadat stále zdravě.
Ještě důležitější však je, že zůstali věrni Božím zákonům.
O:

Vypiš klíčový verš a podtrhni slovo, které nám říká, na jakém místě by měl být Bůh v našich
životech:

/2

Daniel a jeho přátelé byli připraveni dělat to, co tento verš popisuje.
O:

/4

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

Mladí muži z Judy zhubli a onemocněli.

Těmto mladým mužům dal Bůh mnoho poznání a porozumění.
Tito mladí muži byli desetkrát chytřejší než královi věštci.
Pokud budeme připraveni říkat „Ne“ tomu, co je špatné, a „ANO“ tomu, co je dobré, nezalíbíme
se možná všem lidem, ale budeme mít Boží požehnání stejně jako tito čtyři mladí muži.
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celkeM:

/3

poznejBibli
biblické příběhy pro starší žáky

2. lekce

c1

JMÉNO:

Daniel
Ohnivá pec

Přečti si:
Daniel 2,48-49
a 3,1-30

Klíčový verš:
Daniel 3,17

Bůh Danielovi žehnal. Díky dodržování Božího zákona (1. kapitola) a vyložení králova snu
(2. kapitola), byl Daniel povýšen.
O:

Podívej se na Daniel 2,48 a napiš dvě věci, kterými král Daniela pověřil:

/2

Daniel také požádal o jmenování svých přátel Šadracha, Mešacha a Abednega a král řekl
„ANO“.
Jednoho dne si Nabukadnezar vyrobil sochu (modlu).
O:

Jaká byla...

1.

výška sochy?

2.

šířka této modly?

3.

kde byla postavena?

4.

Z čeho byla vyrobena?

když byla modla dokončena, všichni museli dělat to,
co jim oznámil hlasatel.
O:

/4

Přečti si 5. verš a VlASTNÍMI SlOVY napiš,
co přikázal:

/2
-3-

O:

Zakroužkuj správnou odpověď na otázku, jaký trest čekal ty,
kdo neuposlechnou královo nařízení:

vězení
O:

upálení

oběšení

ukamenování

Přečti si 13. a 14. verš a napiš do rámečků, kdo se odmítl klanět modle:

Tito muži si sami zvolili, že se chtějí raději klanět Bohu než modlám. Neklaněli by se a neuctívali by
nic a nikoho jiného než Boha.
O:

Vypiš klíčový verš a podtrhni slovo, které zdůrazňuje, co Bůh činí těm, kdo mu důvěřují:

O:

křížovka:

/1
/3

/2

Vodorovně
1. co muži v peci dělali? (verš 25)
2. Nabukadnezar řekl, že je zachránil …...............
(verš 28)
3. Pec byla rozpálená …..........krát víc než obvykle.
(verš 19)
Svisle
4. co zabilo vojáky, kteří hodili muže do pece?
(verš 22)
3
5. Muži dopadli do pece …............ (verš 23)
6. kolik mužů do pece hodili?

5

6

/6

4
1

2

když král uviděl v ohnivé peci čtyři muže, byl tak ohromen, že okamžitě přikázal, aby je vytáhli.
Vůbec nic se jim nestalo. Byl to zázrak. Jejich těla ani šaty nebyly popálené a dokonce nebyly ani
cítit kouřem. Bůh je zachránil!
když jsme křesťané (následovníci Pana Ježíše krista), Bůh se o nás stará. Jsme v jeho rukách,
a pokud jsme připraveni se k němu přiznat, bude stát při nás. Neslibuje nám, že život bude
jednoduchý. Slibuje, že nám bude v našich těžkostech po boku.
Přečti si v Janovi 10,28 úžasný slib, který Pán Ježíš dává těm, kdo ho následují.
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celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro starší žáky

3. lekce

c1

JMÉNO:

Daniel
Záhadná ruka

Přečti si:
Daniel 5,1-30

Klíčový verš:
Daniel 5,23

každý má rád oslavy, ať už jsou to Vánoce nebo narozeniny. Ale takovou oslavu, jakou
popisuje tento biblický úryvek, asi nikdo z nás nezažil. Představ si, že jsi novinový reportér a
máš za úkol o této oslavě napsat článek do „Babylonského zpravodaje“. Tady je několik
otázek, na které by ses mohl/a zeptat.
O:

Zapiš si odpovědi do svého novinářského notesu:

Poznámky
1. kdo pořádal hostinu?

/1

2. kolik lidí přišlo?

/1

3. Z čeho král nařídil, aby se pilo?

/2

4. Jaké bohy uctívali?
5. co náhle uviděli na zdi?
6. Jak na to zareagoval král? (Uveď dvě věci.)
1
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/1

/1
/2

O:

co o zprávě na zdi soudili mudrci? Zaškrtni správnou odpověď:

❑
❑
❑

Řekli králi, že Bůh je s ním spokojen.
Řekli, že ta zpráva nebyla důležitá.
Řekli, že nápisu na zdi nerozumí.

král se začal bát ještě víc. Byl úplně vyděšený. Věděl, že k němu mluví Bůh, ale nerozuměl,
co mu říká.
O:

/1

Doplň chybějící slova do odstavce a zjistíš, co se potom dělo:
moudrý

královna

Daniel

Nabukadnezar

…............................. přišla na slavnost a řekla králi, že ví o muži jménem …............................., který

je velmi …............................. a důvtipný. Byl velkým pomocníkem králova otce …............................. .

Daniel připomněl Belšasarovi, jak velký Nabukadnezar byl, ale přesto ho jeden hrozný skutek dokázal

zničit.

O:
1.
2.
3.
4.

Doplň křížovku chybějícími slovy v následujících větách. Potom v křížovce najdi a vystínuj
slovo, které říká, co to bylo za hřích :

Belšasar se pozvedl …................ Pánu nebes. (verš 23)
Nabukadnezar byl vyhnán, žil mezi osly a jedl trávu jako …........ . (verš 21)
Daniel odmítl královy dary, když řekl: „.............. si své dary.“ (verš 17)
Babylonský král Belšasar byl ještě té noci …......... . (verš 30)
2

/4

3
4

1

/6
O:

Vypiš poslední část klíčového verše. Začni slovy, která dala Belšasarovi lekci.
I my se z ní můžeme poučit:

/1

Bůh Belšasara potrestal. Ještě té noci zemřel. Pamatuj: „Odměnou hříchu je smrt, ale Božím darem
je věčný život v kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6,23) Popros Boha, aby Ti odpustil hříchy.
Vírou v Pána Ježíše získáš věčný život.
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celkeM:

poznejBibli
biblické příběhy pro starší žáky

4. lekce

c1

JMÉNO:

Daniel
Lví jáma

Přečti si:
Daniel 6,1-28

Klíčový verš:
Daniel 6,23

království vládl nový král Darjaveš. Ten pověřil vládou nad královstvím několik princů neboli
satrapů. Mezi nimi byl i Daniel. Avšak ne všichni satrapové byli zcela čestní. Daniel vždy mluvil
pravdu a ostatní ho nenáviděli, protože proti němu nemohli nic použít. chtěli ho namočit do
problémů a postavit tak krále proti němu, ale nikdy na něj nic nenašli.
O:

co řekli? (verš 6)

Moudrý král by odhalil léčku, ale Darjaveš si díky takovému nařízení připadal velmi důležitý.

/2

O:
Očísluj obrázky podle toho, jakou část spiknutí proti Danielovi představují:
1. král Darjaveš vydal nařízení.
2. Následujících 30 dní se lidé smí modlit pouze ke králi.
3. Trestem za porušení bude hození do lví jámy.

O:

Přečti si 11. verš a VlASTNÍMI SlOVY popiš, co Daniel udělal.
Ve svém popisu použij uvedená slova a fráze:

/3

poklekl modlil se doma třikrát denně Jeruzalém vzdal Bohu díky okna

-7-

/7

úroveň 3

Daniel by se radši nechal sežrat hladovými lvy, než aby neposlechl BOHA!
Poslušnost vůči Bohu musí být vždy na prvním místě, ať to stojí cokoliv.
když se zjistilo, že se Daniel modlí ke svému Bohu, vydal král nařízení, aby ho
hodili lvům.
O:

Přečti si 17. verš a napiš, co král Danielovi řekl, aby ho povzbudil:

král se o Daniela tolik bál, že nemohl celou noc ani oka zamhouřit. Je Danielův
Bůh skutečně tak mocný, aby mohl zastavit hladové lvy dřív, než Daniela rozsápají
na kusy? Hned za úsvitu vstal a šel se sám přesvědčit. Stal se opravdový zázrak!
O:

Zaškrtni 5 správných odpovědí:
Daniel byl v bezpečí, protože....

….........
….........
….........
….........
….........

O:

/1

lvi neměli hlad. (PA)
byl poslušný Bohu. (HUD)
byl s ním Boží anděl. (ŮV)
Bůh má vládu nad lvy. (ĚŘO)
lvi byli přátelští. (RM)

….........
….........
….........
….........

Bůh ho ochránil. (BO)
nevypadal příliš chutně. (AR)
lvi spali. (Sl)
byl nevinný v očích
Hospodinových. (VAl)

/6

existuje ještě jeden důvod, proč Daniel nebyl sežrán a nebál se k Bohu
modlit. Přepiš písmena v závorkách ze správných odpovědí a zjistíš ten
důvod:
Daniel __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ .

Není příliš pravděpodobné, že by Tě někdo chtěl hodit do jámy se lvy, ale může se
Ti stát, že Tě lidé budou kritizovat, když se přiznáš k Pánu Ježíši.
O:

Vypiš klíčový verš a zjistíš, jak nám Bůh může pomoct:

/1
c1
Body (vyplní vedoucí skupiny)
1. příběh:

Když se modlíš, popros ho, aby Ti pomohl důvěřovat mu i ve chvíli,
kdy to vypadá, jako by se všechno spiklo proti Tobě.

celkeM:

Poznámky:

lekci vraťte zpět na adresu:

2. příběh:
3. příběh:
4. příběh:
celkem:

celkový součet:
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