
A jak to bylo s Danielem dál? 

To od něho byla ale velká 
neopatrnost. Nebo to byla 

věrnost svému Bohu? 

  VĚRNOST (Daniel 6. kap.) 

Poznámka:  Kde je v textu □ zatrhněte správnou odpověď 

Video naleznete: https://youtu.be/KQuMDKjuKjA 
 

 

 

 

 

Na dvoře krále Darjaveše byl Daniel jedním 

ze tří říšských vládců. Ostatní vládní úředníci 

mu jeho postavení záviděli a neustále hledali, 

z čeho by jej mohli obvinit. 

 
 
Králi Darjaveši, vydej příkaz, aby každý, kdo 
by podobu 
 

□ 7 dnů   □ 14 dnů   □ 30 dnů   □ 60 dnů 
 

prosil u jakéhokoliv boha nebo u člověka 
jiného než u tebe králi, byl uvržen do lví 
klece. 

 
Když se to Daniel dověděl, šel domů,  
tam jako vždy 

□ 1x    □ 3x   □  5x denně 

poklekal na kolena, modlil se a vzdával 
chválu před svým Bohem, neboť  
tak to činil i dříve. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Na to čekali jeho ……………………………….. 

 
A ihned šli sdělit ………………………………… 
 
Daniel ze synů judských vysídlenců na 

tebe, králi, nebere zřetel, ani na zákaz, 

který jsi vydal, a svou prosbu přednáší 

svému Bohu třikrát denně! 

 

Jakmile to král uslyšel, snažil se Daniele 

…………………………………………… 
Ale ti muži dál naléhali na krále. Král 
nakonec přikázal, aby Daniela přivedli a 
uvrhli ho do  
…………………………………………………………. 
Král Daniela oslovil a řekl mu: „Tvůj Bůh, 
kterého ty stále uctíváš, ten kéž tě vysvobodí. 
 

Kdo byl Daniel??? 
□ Fotbalista AC Milan 

□ Mládenec odvlečený z Jeruzaléma do 
Babylonu 
□ Učedník Jana Křtitele 
 

Pojď se podívat, co na něj 
jeho kolegové vymysleli 



Jak to dopadlo?  

 

Jakmile se rozednilo král spěchal ke 

lvímu doupěti a volal. Danieli, 

otroku toho živého boha, jestlipak 

tě tvůj bůh, kterého ty stále 

uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů?   

Daniel odpověděl: Králi, navěky 
buď živ.  
Můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili, 
poněvadž jsem nic špatného neprovedl. 
 

Potom král Dareios všem napsal: Nechť se vám pokoj rozhojní. 
Vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství obyvatelé 
třásli před Danielovým Bohem a báli se jej, neboť on je Bůh živý a stálý 
navěky, i jeho království, jež nebude zničeno, a jeho vláda bude až do 

konce. 
 

 

 

 


