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Úvod
Vyučovanie biblických právd
Zbavujeme sa svojej zodpovednosti, ak deti učíme iba biblické príbehy. Je dôležité, aby sa deti
spolu s príbehmi učili aj pravdy, ktoré sú v nich obsiahnuté, aby sme tieto pravdy vysvetľovali krok
za krokom a ukazovali deťom, čo pre ne znamenajú v ich každodennom živote. Pravdaže, v jednej
lekcii nedokážeme vyučovať všetky pravdy, ktoré sú v danom príbehu, preto je pre každú lekciu
vybraná jedna pravda (ústredná pravda). Vyučovanie ústrednej pravdy je votkané do rozprávania
príbehu, ale aby sme vám pomohli v príprave, v osnove sme označili jej vyučovanie ÚP.
Všimnete si, že ústredné pravdy sú označené aj ÚPS a ÚPN, aby ukázali, akému druhu detí je táto
pravda aplikovaná – spaseným alebo nespaseným. Toto je tiež jasne vyznačené v texte použitím
úvodných viet ako napríklad: „Ak si ešte neuveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa...“ alebo „Ak
už patríš Pánovi Ježišovi...“
Možno si budete potrebovať prispôsobiť aplikácie, aby boli vhodnejšie pre deti, ktoré vyučujete.
Napríklad navrhovaná aplikácia môže byť s chlapčenským menom, no vy máte na stretnutí iba
dievčatá. Možno je aplikácia vhodnejšia pre staršie deti, ale tie vaše sú menšie. Ak je to potrebné,
tak si ju upravte. Dôležité je, aby bolo Božie Slovo aplikované v životoch detí.
Dajte sa k dispozícii pre poradenstvo
Keď vysvetľujete posolstvo evanjelia, budete mať deti, ktoré budú reagovať spontánne. Možno vám
neskôr povedia, že uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Ale budú tam i deti, ktoré
potrebujú vašu pomoc. Možno majú otázky, možno potrebujú radu alebo povzbudenie v tom, čo
majú povedať.
Keď vyučujete spasené deti, možno budú situácie, keď by ste im radi poradili v ťažkých veciach,
budú potrebovať vyjasnenie, ako sa daná lekcia aplikuje do ich každodenných životov; možno sa
nachádzajú v situácii, kedy nevedia, čo hovorí Biblia, ako sa majú zachovať, možno budú chcieť,
aby ste sa modlili za nejaký problém, zvlášť, ak ste jediný kresťan v ich okolí.
Pre tieto dôvody je dôležité, aby deti vedeli, že môžu za vami prísť, keď to potrebujú. Je tiež
dôležité, aby vedeli, kedy a kam môžu za vami prísť, keď sa potrebujú rozprávať. Taktiež je
dôležité, aby nespasené deti nemali pocit, že keď prídu za vami, prídu tým k Pánovi Ježišovi.
Vo všetkých prípadoch by ste sa nemali dať k dispozícii na rozhovor v tom istom čase, keď dávate
evanjelizačnú výzvu, aby si deti nemysleli, že bez toho, aby prišli za vami, nemôžu prísť za Pánom
Ježišom, alebo že môžu byť spasené iba keď sa s vami porozprávajú.
Príklad dania sa k dispozícii neveriacemu dieťaťu.
„Naozaj chceš žiť pre Pána Ježiša, ale nevieš ako? Rád ti to vysvetlím z Biblie, príď za mnou. Keď
skončí stretnutie, budem stáť pri tomto strome. Pamätaj si, ja nemôžem odpustiť tvoj hriech – iba
Pán Ježiš to môže urobiť – ale rád ti pomôžem lepšie porozumieť, ako môžeš k Nemu prísť.
Jednoducho príď a posaď sa pod tento strom.“
Príklad dania sa k dispozícii veriacemu dieťaťu.
„Keď si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a ešte si mi o tom nepovedal, prosím, povedz
mi o tom. Keď stretnutie skončím, budem stáť vedľa klavíra. Budem sa z toho tešiť, že si uveril
v Pána Ježiša a tiež sa budem za teba modliť a keď to bude potrebné, rád ti pomôžem.
Verš na zapamätanie
V každej lekcii je navrhnutý verš z Biblie, ktorý budete vyučovať. Keď učíte všetky lekcie za
sebou, bolo by lepšie vybrať z celého cyklu 2-3 verše, ktoré si deti zapamätajú. Keď sa budete
snažiť naučiť ich všetkých šesť, môže sa stať, že deti nebudú vedieť ani jeden z nich poriadne.
Precvičte si používanie flanelových obrázkov.

Pred tým, ako budete vyučovať, si precvičte používanie flanelových obrázkov. Zoznámte sa
s každým z nich a pred vyučovaním potrebujete vedieť, kedy máte ktorý použiť.
Doplnkové názorné pomôcky
Na kus papiera napíšte, alebo vytlačte slová Ústrednej pravdy a aplikácie. Vždy, keď ich budete
vyučovať, ukážte na ne. Prvý krát dajte tieto slová na tabuľu, keď budete prvý krát vyučovať
ústrednú pravdu.
Doplnkové informácie a aktivity
Kurzívou sú v texte napísané doplnkové informácie o období deja, nápady, čo robiť s deťmi ako
doplnkovú činnosť. Niektoré deti pri učení potrebujú vidieť, iné písať, alebo počuť a hovoriť,
dotknúť sa, držať niečo, iné sa potrebujú zapojiť. Keď čas dovolí, môžete použiť na stretnutí tieto
doplnkové aktivity.
Otázky na zopakovanie
Po každej lekcii sú otázky na zopakovanie. Tieto môžete použiť po vyučovaní lekcie, alebo na
nasledujúcom stretnutí pred vyučovaním novej lekcie.
Čas opakovania môže byť ideálnou príležitosťou k spätnej väzbe, či deti porozumeli vyučovaniu a
tiež je to čas na zábavu pre ne. Tento čas môžete využiť na:
1. Zistenie, čo deti porozumeli a pamätajú si.
2. Aby Vám, ako učiteľovi, pomohol vedieť, čo ešte môžete zdôrazniť, aby si to deti lepšie
pamätali.
3. Prináša pre deti čas zábavy. Deti radi súťažia a tešia sa na túto časť programu. Ale je to viac ako
iba hra, je to pre ne i čas učenia sa.
V tomto manuáli sú otázky iba z lekcie. Môžete tiež dať otázky z piesní, Biblického verša a
čohokoľvek iného, čo ste vyučovali. Takto deti zistia, že každá časť programu je dôležitá.

Prehľad lekcií

Lekcia

Ústredná pravda

Aplikácie

Verš na zapamätanie

Skúška štyroch
mládencov

Pán Boh sľubuje,
že poctí tých, ktorí
ctia Jeho.

Nespasené: Ctíš Pána Boha,
keď prijmeš Ježiša za svojho
Spasiteľa
Spasené: Vždy daj Boha na
prvé miesto vo svojom živote.

„Tých, ktorí mňa ctia,
uctím i ja.“
1. Samuelova 2, 30

Pán Boh vie
všetko a je múdry.

Spasené: Pros Pána Boha
o múdrosť.

„Ak sa niekomu z vás
nedostáva múdrosti, nech
si ju prosí od Boha... a
dostane sa mu jej.“
Jakub 1, 5

Daniel 1

Daniel prosí
o múdrosť
Daniel 1, 18 - 2,
49

Rozpálená pec
Daniel 3

Nebúkadnecarova
pýcha a pád
Daniel 4

Ruka píše na
stenu

„Boha treba
Spasené: Buď vždy ochotný
viac poslúchať ako poslúchať Boha, i keď sa budeš
ľudí!“
odlišovať od ostatných.
Skutky 5, 29

Pán Boh sa
pyšným protiví,
ale pokorným dáva
milosť.

Nespasené: Nebuď pyšný,
dôveruj Spasiteľovi.
Spasené: Vzdaj Bohu úctu,
ktorú si zaslúži.

„…opášte sa pokorou,
lebo Boh sa pyšným
protiví, ale pokorným
dáva milosť.“
1. Petrov 5, 5

Pán Boh berie
hriech vážne a
potrestá ho.

Nespasené: Odvráť sa od
hriechu k Ježišovi Kristovi, lebo
On ťa môže spasiť.

„Ak sa prehrešíte proti
Hospodinu, vedzte, že
trest za váš hriech vás
postihne.“
4. Mojžišova 32, 23

Pán Boh všetko
riadi.

Spasené: Rob to, čo je
správne a výsledok
odovzdaj do Božích rúk.

„Hospodin na nebi si
upevnil svoj trón a Jeho
kráľovská moc nad
všetkým panuje.“
Žalm 103, 19

Daniel 5

Daniel v jame
levov
Daniel 6

„Buďte mocní a udatní,
nebojte sa, ani sa ich
neľakajte, lebo
Hospodin, tvoj Boh,
kráča s tebou; nenechá a
neopustí ťa!“
5. Mojžišova 31, 6

Lekcia 1
Skúška štyroch mládencov
Písmo pre učiteľa: Daniel 1. kapitola
Ústredná pravda: Pán Boh sľubuje, že poctí tých, ktorí ctia Jeho.
Aplikácie:
Nespasené: Ctíš Pána Boha, keď prijmeš Ježiša za svojho Spasiteľa.
Spasené: Vždy daj Boha na prvé miesto vo svojom živote.
Verš na zapamätanie: „Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ 1. Samuelova 2, 30
Názorné pomôcky:
Flashcard 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,
alebo figúrky z flanelografu:
1DN – 1, 1DN – 2, 1DN – 3, 1DN – 4, 1DN – 5, 1DN – 6, 1DN – 7, 1DN – 8, 1DN – 9, 1DN – 10,
1DN – 11, 2DN – 12, 2DN – 13, 2DN – 14, 2DN – 15
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.
Nápis: Daj vždy Pána Boha na prvé miesto vo svojom živote.

Osnova lekcie
Úvod: „Nech už ten muž skončí svoje kázanie.“
Postup udalostí:
1. Jeremiáš varuje Židov
ÚP
2. Vpád Nebúkadnecara
3. Nebúkadnecar prikáže zajať šikovných mladých mužov
4. Daniel a traja priatelia sú medzi odvedenými do Babylona
5. Dostanú nové mená
ÚPS, ÚPN
6. Majú dostať kráľovské jedlo
ÚPS
7. Odmietnu jesť jedlo obetované modlám
8. Žiadajú o výnimku a dostanú 10-dňový test
9. Prejdú testom a sú zdravší ako ostatní
10. Študujú tri roky
ÚPS
Vyvrcholenie:
Dobre dopadnú na teste
Záver:
Kráľ dáva Danielovi a jeho priateľom dôležité postavenie ÚPS, ÚPN

Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie: „Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ 1. Samuelova 2, 30
Úvod:
To bol napínavý beh. Prví traja bežci zdolali celú dráhu a prešli cieľovou čiarou. Kto sa tam dostal
prvý? Vyhlásili mená víťazov a ich fanúšikovia začali skandovať a mávať zástavami.
Športový reportér povedal: „To bol ale beh! To bolo napínavé! Je to česť pre našu krajinu.“
Prezentácia:
V Biblii čítame o cti. Počúvaj, aký je dnešný verš na zapamätanie.
Ukážte Bibliu, vysvetlite, že je to Božie Slovo. Prečítajte verš z Biblie a vysvetlite, ako ste ho našli.
Nech deti prečítajú verš z názornej pomôcky.

Vysvetlenie:
Ty i ja môžeme prinášať česť Bohu. Môžeme sa správať a hovoriť tak, že ľudia spoznajú, že Mu
patríme. Biblia hovorí, že Boh si ťa uctí, keď budeš ctiť Jeho. To znamená, že Pán Boh sa postará,
aby ťa druhí rešpektovali a vážili si ťa.
Aplikácia:
Pre nespasené: Keď si žiješ tak, ako sa to tebe páči, zneucťuješ Boha. Keď hrešíš, nectíš Boha, robíš
to, čo teší teba. Potrebuješ sa odvrátiť od hriechu a dôverovať Pánovi Ježišovi
Kristovi ako svojmu Spasiteľovi. Iba tak Ho bude tvoj život ctiť.
Pre spasené: Pán Boh si zaslúži všetku chválu a česť, akú Mu môžeme dať a oveľa, oveľa viac. Ctíš
si Boha, a keď je na prvom mieste v tvojom živote, potom to, že Ho tešíš, je pre teba
dôležitejšie ako tešiť niekoho iného.
Opakovanie:
„Cti Boha“
Na osem hárkov papiera napíšte situácie, kedy môžu deti ctiť Boha, napríklad:
- Tvoj otec ťa požiada, aby si mu pomohol upratať garáž.
- Tvoji priatelia chcú, aby si sa spolu s nimi posmieval novému chlapcovi v škole.
- Nedeľná voľba: pozerať televíziu, alebo ísť do zboru?
- Priateľ ťa poníži.
- Pokladník sa nepozerá a môžeš „prekĺznuť“ na kúpalisko bez platenia.
- Tvoj učiteľ povie: „Dnes už nikto neverí všetkému, čo je napísané v Biblii.“
- Niektorí z tvojich priateľov pijú alkohol.
- Tvoj brat ťa udrie.
Dajte si papiere do tašky. Požiadajte dieťa, aby si jeden vybralo a prečítalo nahlas. Každý opakuje
spoločne verš a potom sa rozprávajte, ako vzdať česť Bohu v danej situácii.
Ďalšie dieťa si vezme kus papiera a prečíta ho nahlas. Potom znovu zopakujú verš a hovoríte o
situácii. Pokračujte dovtedy, pokiaľ deti nezoberú všetky papiere z tašky.

Lekcia
Scéna 1
Umiestnite postavu Jeremiáša (1DN – 4)

„Nech už ten muž skončí svoje kázanie.“ Takto premýšľali mnohí Židia, keď počuli Jeremiáša.
„Hovorí nám iba o prichádzajúcom treste“, nenávistne sa sťažovali.
Pán Boh poslal Jeremiáša, aby varovali Jeho ľudí, Židov, pred tým, čo sa má stať. Vedeli, že Pán
Boh je jediným pravdivým Bohom, poznali Jeho príkazy, napriek tomu sa odvrátili od Boha.
Namiesto toho, aby Ho uctievali, uctievali modly. Pán Boh prikázal, že má byť prvým v ich
životoch. – „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2. Mojžišova 20, 3) – ale Židia Ho
neposlúchali a vôbec sa nestarali o Boha.
Môžete prečítať niečo z Jeremiášových proroctiev: Jeremiáš 6, 22-25; 7, 1-7, 13-15; 13, 17 a 19; 25, 9 a 11.

Je dôležité si pamätať, že Pán Boh nás stvoril, aby sme Mu prinášali slávu. To znamená, že naše
skutky by mali ukazovať, že Pán Boh je prvým v našich životoch. Mali by sme hovoriť o Pánu
Bohu, o tom, aký je úžasný. Smutné je, že sme často iní. Pán Boh nie je na prvom mieste v našich
životoch a nemáme záujem o Ňom rozprávať. Ale On je jediným, pravdivým Bohom. Je mocný,
veľký a svätý. Má všetko právo, aby sme Ho ctili, každý z nás, i Židia, ktorým kázal Jeremiáš.
Varoval ich, že ak sa neodvrátia od modiel, určite príde katastrofa – Babylonský kráľ príde do
Júdska. Zničí vaše mestá a zoberie si túto krajinu do zajatia (z Jeremiáš 20, 4).
Nech deti nájdu na mape Judsko a Babylon. Babylon je dnešný Irán. Babylonská ríša sa rozpínala
od Perzského zálivu po rieku Níl až po južnú oblasť Turecka.
Odstráňte Jeremiáš (1DN-4). Umiestnite kráľa (1DN-5)

Po mnohých rokoch sa Božie varovanie uskutočnilo. Kráľ Babylona, Nebúkadnecar, poslal svojich
vojakov do mesta Jeruzalem. Vojaci priniesli nástroje, ktoré zobrali z chrámu (Židovské miesto
uctievania Boha) a ktoré boli používané na uctievanie jediného pravého a živého Boha.
Nech deti spolu s vami vyslovia mená (Babylon, Nebúkadnecar…). To im pomôže, aby si ich
zapamätali.
Kráľ tiež prikázal svojim sluhom, aby zajali pekných, silných a múdrych mladých mužov
z kráľovských rodín a priviedol ich do Babylona. Budú tam jesť kráľov pokrm a piť víno a dostanú
vzdelanie v jazyku a literatúre tejto ríše. Po troch rokoch, najlepší z nich budú vybraní, aby slúžili
kráľovi.
Odstráňte kráľa (1DN-5)

Scéna 2
Flashcard 1-1, Umiestnite zajatcov (1DN-1 a 1DN-2) a stráže (1DN-3).

Medzi týmito zajatcami boli štyria mladí chlapci, ktorí mohli mať 15 –16 rokov. Volali sa Daniel,
Chananja, Míšáél a Azarja. Ich rodiny určite poznali a milovali pravdivého a živého Boha, pretože
ich mená mali zvláštny význam o Bohu. Daniel znamená: Boh je mojím sudcom, Chananja: Boh je
milostivý, Míšáél: Kto je ako Boh? a Azarja: Pán pomohol.
Stráže viedli zajatcov do Babylona cez jednu z masívnych vykladaných brán v obrovských
dvojitých múroch, ktoré obkolesovali mesto. Za múrmi stáli vysoké budovy, tiež chrámy
Babylonským bohom, ozdobené farebnými obrázkami levov, býkov a drakov. V tomto zvláštnom
meste sa museli títo chlapci cítiť veľmi vzdialení od svojich rodín, ktoré poznali a milovali
pravdivého a živého Boha.
Odstráňte všetky obrázky.

Scéna 3
Flashcard 1-2, Umiestnite úradníka (1DN-6) a mladých mužov (1DN-7) a (1DN-8).

Stretli sa s kráľovským vrchným úradníkom a prvá vec, ktorú urobil, bola, že im dal nové mená.
Zmenil meno Daniel na Béltšaccar, Chananju na Šadrach, Míšáéla na Méšach a Azarju na AbédNega. Ich nové mená mali súvis s falošnými bohmi Babylona. Prečo si myslíš, že im dal úradník
také mená? Nech deti reagujú.
Béltšaccar (Bel, ochraňuj kráľa), vzťahuje sa k Mardukovi, alebo Bélovi, bohu Babylona, Šadrach
(bojí sa boha), vzťahuje sa k bohu Aku, bohu mesiaca, Méšach (pokorený pred bohom), vzťahuje sa
k bohu Aku, Abéd-Negó (služobník boha Nébo), boh Nébo – hlavný boh Babylona.
Chcel, aby zabudli na svojho Boha! Zabudnú? Nie! Tým, že im zmenili mená, nezmenili ich vo
vnútri. Pán Boh zostal ich Bohom. Milovali Ho a dôverovali Mu a boli rozhodnutí Ho poslúchať.
Si aj ty takýto? Nemôžeš skutočne ctiť Boha, pokiaľ nie si zachránený od svojho hriechu.
Potrebuješ byť zmenený vo vnútri a to môže urobiť iba Boh. Iba On môže z teba urobiť iného
človeka, takého, ktorý Ho ctí. Keď vieš, že tvoj hriech je už odpustený, môžeš premýšľať, ako
môžeš ctiť Pána Boha v škole, napríklad pri školskej práci.
Rozprávajte s deťmi o tejto veci.
Ži pre Boha, tak ako títo štyria chlapci boli rozhodnutí, že tak budú robiť.
Flashcard 1-3, Odstráňte mladých chlapcov (1DN-7 a 1DN-8). Položte Daniela (1DN-10) a jeho priateľov
(1DN-9) pri stole.

Keď bol čas stolovania, Daniel a jeho traja priatelia sedeli s ostatnými. Služobníci prinášali taniere
s jedlom a krčahy s vínom priamo z kráľovského stola. To bolo niečo! Hladným zajatcom muselo
jedlo tak voňať! Štyria mládenci sa však znepokojene pozerali jeden na druhého. Pán Boh dal totiž
Židom zvláštne zákony o jedlách, ktorým sa mali vyhýbať. Niektoré z nich pravdepodobne boli na
tanieroch. Mládenci tiež vedeli, že v Babylone bolo zvykom jedlo a víno pred stolovaním obetovať
modlám. Jedenie tohto jedla nemohlo osláviť pravého a živého Boha. Biblia hovorí, že Daniel si
zaumienil nepoškvrniť sa pokrmom z kráľovskej stravy. Poškvrniť sa znamená stať sa špinavým
alebo nečistým. Daniel a jeho priatelia však chceli zachovať svoje životy čisté pre Boha!

(Pozri 3. Mojžišova 11, 41 - 47; 17, 10 - 14. Babylončania, keď zabíjali zvieratá neodkrvovali
riadne mäso, čím porušovali pravidlá, ktoré dal Boh svojmu ľudu. 5. Mojžišova 32, 37 - 38 sa týka
pohanských praktík obetovania potravy modlám.)
Ak si uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, Boh chce, aby si zachoval svoj život čistý.
Pravdepodobne od teba nikto nebude chcieť, aby si jedol potravu obetovanú modlám. Sú ale iné
spôsoby, ako môže byť tvoj život znečistený. Tvoj kamarát ti môže ponúknuť pivo, keď nie sú jeho
rodičia doma. Možno niekto z tvojich kamarátov fajčí alebo berie drogy a môže ti povedať, aby si
to tiež skúsil. Možno kamarát chce, aby si pozeral neslušné video alebo časopis. To sú veci, ktoré ti
môžu škodiť, pretože z nich môžeš ochorieť alebo ovplyvňujú tvoju myseľ a telo spôsobom, ktorý
sa Pánu Bohu nepáči.
Ukážte nápis aplikácie pre spasené deti; Použite praktické príklady, ktorým porozumejú deti, ktoré
učíte.
Je ťažké povedať kamarátom „Nie“. Možno sa ti budú smiať. Boh však povedal, že tvoje telo je
veľmi vzácne. Keď uveríš v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, dostaneš večný život a Boh, Svätý
Duch bude žiť v tebe. Boh povedal: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého,
ktorý je vo vás... a že nie ste sami svoji? ...oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo
oboje náleží Bohu.“ (1. Korintským 6, 19 - 20). Boh chce, aby si Ho oslávil tým, že zachováš svoj
život čistý od vecí, ktoré môžu uškodiť tvojmu telu.
Prečítajte si dané verše priamo z Biblie.
Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní jedením kráľovskej potravy. On a jeho priatelia chceli
zachovať svoje životy pred Bohom čisté. Ich rozhodnutie však nebolo ľahké. Od nich, ako zajatcov
v Babylone, sa očakávalo, že budú jesť to, čo im dajú.
Vymeňte postavu Daniela (1DN-10) za obrázok (1DN-7)

Daniel odišiel potichu od stola a zdvorilo sa opýtal Ašpenaza, či by on a jeho priatelia nemuseli jesť
z kráľovskej stravy. Biblia hovorí, že Boh dal, aby bol Ašpenaz ku štyrom mladíkom zvlášť
láskavý, ale vtedy im Ašpenaz odmietol pomôcť.
Všimnite si, že Daniel jednal s úradníkom s taktom a rešpektom. Bol pevne rozhodnutý, ale nebol
drzý – je to dobrý príklad, ako by sme my mali reagovať v podobných situáciách.
„Bojím sa svojho pána, môjho kráľa!“ povedal Ašpenaz Danielovi. „Som zodpovedný za to, čo jete
a pijete. Ak budete vyzerať slabší alebo viac unavení ako ostatní, môžem prísť o hlavu!“
Rozhovor medzi Danielom a Ašpenazom môžete pripraviť aj ako hranú scénku.
Flashcard 1-4, Zoberte úradníka (1DN-6) a položte dozorcu (1DN-11).

Daniel sa nevzdával. Hovoril s dozorcom Melzarom. „Prosím, skús to s nami desať dní,“ žiadal
Daniel. „Daj nám len zeleninu a vodu, potom nás porovnáš s ostatnými.“
Melzar o tom chvíľu rozmýšľal. Tiež vedel o treste, ktorý ho čaká, ak nebudú vyzerať zajatci
zdravo. Nakoniec súhlasil s desaťdňovou skúškou.
Nahraďte Daniela (1DN-1) s obrázkom (1DN-10).

Pre mládencov nebolo určite ľahké jesť desať dní len zeleninu a piť vodu. Kráľovské bohaté jedlo
bolo lákavé. Možno sa im ostatní smiali. Oni však verili Bohu, že im dá silu prejsť touto skúškou.
Vedeli, že Boh im dal príležitosť osláviť svojho Boha tým, že zachovajú svoje životy čisté. Vedeli,
že robia správnu vec.
Daniel žiadal potravu, ktorá bola „siata“. Mohla obsahovať zrno alebo zeleninu. Možno by bolo
dobré na konci hodiny na pripomenutie lekcie podávať čerstvú zeleninu a vodu. deťom to pomôže
lepšie zapamätať lekciu.
Odstráňte všetky obrázky.
Scéna 4
Flashcard 1-5, Položte obrázok Daniela (1DN-7) a jeho priateľov (1DN-8) a dozorcu (1DN-11).

Keď ubehlo desať dní, Melzar si opatrne prezeral mládencov. Bol prekvapený, keď uvidel, že sú
zdravší a silnejší ako tí, ktorí jedli kráľovské jedlo! Daniel a jeho traja priatelia boli nadšení! Pán
Boh ich poctil, boli ukážkou zdravia. V Biblii Pán Boh sľubuje: „Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“

(1. Samuelova 2, 30). Keď dáš Pána Boha na prvé miesto, On sa postará o všetko ostané. Po zvyšok
času na výcvik im Melzar dovolil, aby jedli len jedlo, ktoré mohlo osláviť ich Boha.
Prečítajte verš z Biblie.
Pred nimi bol však ešte trojročný test! Počas troch rokov sa Šadrach, Méšach a Abéd-Negó učili
všetky spôsoby Babylona – jazyk, zvyky, náboženstvo. Pravdepodobne bol vyvíjaný tlak, aby
zmenili svoju vieru. Chlapci sa usilovne učili, ale neverili tým veciam, ktoré boli proti ich viere.
Keď si kresťanom, Pán Boh chce, aby si Ho ctil tým, že budeš veriť Jeho Slovu, Biblii. Možno iní
budú veriť „veľkému tresku“, že Zem je stará milióny rokov, a že sme sa vyvinuli z opíc. Tieto
myšlienky sú proti tomu, čo učí Biblia. Možno sa práve teraz týmto zaoberáš a potrebuješ radu
z Biblie, ako sa s tým vysporiadať. Rád sa budem s tebou rozprávať. Po stretnutí môžeš zostať na
svojom sedadle. Je dôležité veriť Božiemu Slovu a ctiť Boha tým, že Mu veríš tak, ako to robili títo
štyria mládenci.
Odstráňte všetky figúrky.

Scéna 5
Flashcard 1-6, Umiestnite kráľa (2DN-13) a mládencov (2DN-14 a 2DN-15).

Kráľ ich skúšal zo všetkého, čomu sa učili. Biblia hovorí, čo sa stalo. V tomto verši máme pôvodné
mená Danielových priateľov. Prečítajte nahlas Daniel 1, 19 - 20.
„Kráľ sa zhováral s nimi a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananja, Míšáél a Azarja.
V každej veci, kde bolo treba múdrosti a dôvtipu, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že desaťkrát
prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve.“
Urobili tiež trojročný test! Pán Boh oslávil Daniela a jeho priateľov, pretože sa rozhodli zachovať
svoje životy čisté!
Kráľ dal štyrom mládencom v kráľovstve dôležitú prácu a oni mu ďalej verne slúžili. Boh pomohol
Danielovi a jeho priateľom byť silnými v Pánovi. Aj keď to bolo ťažké, dokázali to a Pán Boh ich
poctil!
Dialo sa to presne tak, ako to Pán Boh sľúbil v Biblii - „Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja.“ (1.
Samuelova 2, 30). Tento sľub platí i pre teba, keď si kresťanom. Daj vždy Pána Boha na prvé
miesto v tom, kde sa rozhodneš ísť, aké knihy čítaš, vo svojich kamarátstvach, v postojoch,
v správaní. Popros o Božiu pomoc – On ti určite pomôže.
Ukážte nápis s aplikáciou pre spasené deti.
Keď nie si kresťanom, nemôžeš skutočne ctiť Boha, pokiaľ ťa nezmenil a neurobil svojím
dieťaťom. Prijmi Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a staneš sa Božím dieťaťom. Biblia hovorí: „tým,
čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími.“ (Ján 1, 12). Ctíš Boha, keď prijmeš Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa.
Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša.

Otázky na opakovanie:
1. Prečo Boh dovolil kráľovi Nebúkadnecarovi, aby obsadil Judskú krajinu? (Pretože ľudia
neposlúchali Boha.)
2. Čo chcel kráľ Nebúkadnecar urobiť so zvláštnymi mladými mužmi, ktorí boli zajatí
a odvlečení do Babylona? (Mali jesť kráľovské jedlo a byť vyškolení, aby najlepší z nich
mohli slúžiť kráľovi.)
3. Prečo mladíkom zmenili mená? (Ich staré mená hovorili o pravom, živom Bohu a kráľov
služobník chcel, aby na svojho Boha zabudli.)
4. Ako môže byť tvoj život zmenený, aby si ctil Boha a chválil Ho? (Keď poprosím Pána Boha,
aby ma zachránil od hriechu.)
5. Prečo Daniel a jeho priatelia nechceli jesť kráľovské jedlo? (Bolo to proti zákonom, ktoré dal
Boh Židom o jedle.)
6. Ako môžeš ctiť Boha v škole? (Odpovede môžu byť rôzne.)

7. O čo Daniel žiadal dozorcov, aby dovolili jemu a jeho priateľom? (Jesť počas desiatich dní
len zeleninu a piť vodu.)
8. Čo sa mohlo stať dozorcom, keby Daniel a jeho priatelia neboli zdraví? (Mohli byť
potrestaní.)
9. Čo môžeš robiť, keď si v pokušení robiť niečo, čo škodí tvojmu telu? (Pamätať, že Boh chce,
aby sme Ho oslavovali aj svojím telom; Modliť sa - prosiť Boha za odvahu; Povedať „nie“;
Odísť preč od tých, ktorí chcú, aby si robil zlé veci.)
10. Aký bol výsledok po desiatich dňoch, kedy Daniel a jeho priatelia jedli len zeleninu a pili
vodu? (Boli zdravší a silnejší ako ostatní mladíci.)
11. Odkiaľ môžeš získať silu, aby si robil to, čo je správne? (Pros Boha, aby ti ju dal.)
12. Čo zistil kráľ, keď skúšal Daniela a jeho priateľov? (Boli desaťkrát múdrejší ako všetci
múdri muži v jeho kráľovstve.)
Aktivita:
Škatuľa „Čo keď...“
Zoberte malú škatuľu a dopredu napíšte „Čo keď“. Okopírujte popísané situácie, vystrihnite a dajte
ich do škatule. Rozdeľte triedu na dve skupiny. Každá skupina si vyberie z škatule situáciu a hovorí
o tom, čo by robili v tejto situácii, aby zachovali svoje životy čisté pre Boha. Spojte skupiny spolu
a nech sa rozprávajú o tom, na čo prišli.

Ideš navštíviť kamaráta. Jeho rodičia nie sú
doma a tvoj kamarát ti ponúkne pivo.

Na ceste zo školy domov kamarát vytiahne
cigarety a navrhne, aby ste ich skúsili.

Tráviš noc v kamarátovom dome. Niekto nájde
videokazetu pre dospelých, ktorá patrí kamarátovým
rodičom a navrhne, aby ste si ju pozreli.

Si s niekoľkými kamarátmi a niekto
ti ukáže neslušný časopis.

Pri hre na ihrisku ti spolužiak ponúkne drogy.

Lekcia 2

Daniel prosí o múdrosť
Písmo pre učiteľa: Daniel 1, 18 - 2, 49
Ústredná pravda: Pán Boh vie všetko a je múdry.
Aplikácia:
Spasené: Pros Pána Boha o múdrosť.
Verš na zapamätanie: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha... a
dostane sa mu jej.“ Jakub 1, 5
Názorné pomôcky:
Flashcard 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,
alebo figúrky z flanelografu:
2DN – 12, 2DN – 13, 2DN – 14, 2DN – 15, 2DN – 16, 2DN – 17, 2DN – 18, 2DN – 19, 2DN – 20,
2DN – 21
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.
Nápis: Pros Pána Boha o múdrosť.
Osnova lekcie
Úvod:
Kráľa zobudil zvláštny sen. Čo znamenal?
1. Kráľ Nebúkadnecar volá svojich mudrcov, aby mu vysvetlili jeho sen. ÚP
2. Kráľ im odmieta povedať sen.
3. Nedokážu povedať sen, alebo jeho význam.
ÚPS
4. Rozzúrený kráľ prikazuje všetkých mudrcov zabiť.
5. Daniel si žiada hovoriť s kráľom.
6. Daniel prosí o čas, kráľ súhlasí.
7. Daniel a jeho priatelia sa modlia.
ÚPS
8. Boh zjavuje Danielovi Nebúkadnecarov sen.
9. Daniel oslavuje Boha.
10. Daniel ide ku kráľovi.
Vyvrcholenie:
Daniel vysvetľuje sen kráľovi.
Záver:
Kráľ spoznáva Danielovho Boha.
Daniel a jeho traja priatelia sú odmenení.
ÚPS

Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha...
a dostane sa mu jej.“ Jakub 1, 5
Úvod:
Čo znamená byť bystrý alebo inteligentný?
Povzbuďte deti k odpovediam - vedieť veľa, správne odpovedať, atď.
Vieš, že môžeš byť najbystrejším v škole, a pritom aj tak nebyť múdrym? Pravá múdrosť pochádza
len od Boha. Múdrosť je uplatňovanie znalostí a pravdy od Boha v tvojom každodennom živote.
Pozrime sa, ako môžeme získať múdrosť.

Prezentácia:
Ukážte svoju Bibliu, vysvetlite, že je to Božie Slovo. Prečítajte verš zo svojej Biblie a vysvetlite, ako
ste ho našli. Nech deti spoločne čítajú verš z názornej pomôcky.
Vysvetlenie verša:
„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti...“ Boh ti hovorí, čo máš robiť, keď nemáš múdrosť
správne sa rozhodnúť.
„...nech si ju prosí od Boha... a dostane sa mu jej.“ Ak potrebuješ múdrosť, Boh ťa pozýva, aby si
Ho prosil a dá ti ju.
Aplikácie:
Pre nespasené: Ak vieš, čo je správne, ale robíš to, čo je nesprávne, je to hriech. Ježiš zomrel, aby
zobral trest za tvoj hriech. Ak si to ešte neurobil, dnes môžeš uveriť v Pána Ježiša
a mať odpustené hriechy.
Pre spasené: Si niekedy v ťažkej situácii, kedy nevieš, čo máš robiť? Ak si uveril v Ježiša a si
spasený, môžeš prosiť Boha o múdrosť.
Spôsob memorovania verša: „Zastaviť“ a „Ísť“.
Vysvetlite, že budete pri hovorení verša používať dva signály. Zdvihnutá ruka hore s natiahnutými
kývajúcimi sa prstami znamená „ísť“; ruka s dlaňou dopredu znamená „zastaviť.“ Začnite so
signálom „ísť“. Deti začnú hovoriť verš, spolu s miestom, kde je zapísaný, - dotiaľ kým nedáte
rukou signál „zastaviť“. Znova signalizuj „ísť“, aby opäť hovorili verš. Verš opakujte niekoľkokrát,
striedajte signály „zastaviť“ a „ísť“, potom nechajte dobrovoľníka, aby riadil túto činnosť.
Lekcia
Kráľ Nebúkadnecar sa zobudil uprostred noci. Opäť mal ten sen! Čo znamená tento zvláštny sen?
Pokúšajú sa mi bohovia odovzdať nejakú správu? Rozmýšľal. Vedel, že už asi nezaspí, kým sa to
nedozvie. Ale kto je taký múdry, aby vysvetlil taký záhadný sen?
Niektorí si myslia, že sa kráľovi Nebúkadnecarovi sen sníval počas druhého roku jeho vlády a je
možné, že to bolo ku koncu trojročného obdobia výcviku Daniela a jeho priateľov.
Scéna 1
Flashcard 2-1, Položte kráľa (2DN-12) na tróne a mudrcov (2DN-16)

Keď nastalo ráno, kráľ zvolal svojich mudrcov. Daniel a jeho traja priatelia medzi nich tiež patrili.
Pracovali blízko kráľa a radili mu pri dôležitých veciach. Dnes však neboli v skupine poradcov,
ktorí sa zhromaždili okolo kráľa.
Niektorí z týchto mužov boli astrológovia, ktorí verili, že planéty ovplyvňujú životy ľudí.
Predpovedali budúcnosť podobne, ako to robia dnešné horoskopy. Ostatní boli čarodejníci
a zaklínači, ktorí používali čary a vyvolávali duchov, aby predpovedali budúcnosť a čarovali. Títo
muži vzývali falošných babylonských bohov a mysleli si, že dostanú od nich moc.
Neverili v jediného pravého a živého Boha, ktorý vie všetko. On vie všetko o minulosti, prítomnosti
a budúcnosti. Vie všetko o každom človeku, ktorý sa narodil. Ty chodíš do školy, aby si sa niečo
naučil. Ale Pán Boh sa nepotrebuje učiť, lebo On vždy všetko vedel. Tiež nikdy nič nezabudne.
Nikdy nie je ničím zaskočený. Počúvaj, čo hovorí Biblia: „Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju
myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.“
(Žalm 139, 2 - 3) Prečítajte (alebo nech dieťa prečíta) tieto verše z Biblie.
Pán Boh používa svoje vedomosti, aby Jeho plány boli dokonalé. Vždy robí to, čo je múdre a dobré.
Ako sa veľmi odlišuje od bohov, ktorým slúžili kráľovi radcovia!
Kráľ im povedal: „Mal som sen, ktorý ma trápi. Chcem poznať význam tohto sna.“
„O, kráľu, ži naveky!“ vykrikovali muži. „Povedz nám, čo sa ti snívalo a my ti povieme, čo to
znamená.“
„Nie,“ povedal kráľ. „Vy mi musíte povedať aj sen, aj jeho význam!“ Možno si kráľ spomínal na
svoj sen, možno nie, ale takto skúšal svojich mudrcov, či naozaj poznajú sny a vedia ich vykladať.

Kráľ pokračoval: „Ak mi poviete sen a jeho význam, budete bohato odmenení. Ak to však
nedokážete, všetci zomriete.“
Mudrci boli kráľovou požiadavkou zmätení a znova povedali: „Prosím, povedz nám tvoj sen a my ti
povieme, čo znamená!“
Flashcard 2-2

Kráľ zbledol hnevom. „Prestaňte plytvať časom!“ prikázal. „Ak mi neviete povedať sen, asi by ste
mi klamali aj o jeho význame. Len tak budem vedieť, že neklamete, ak mi poviete, čo sa mi
snívalo!“
Mudrci sa zúfalo pokúšali vysvetliť kráľovi: „Nikto nedokáže to, o čo žiadaš! Je to veľmi ťažké!“
vykrikovali. „Nikto nikdy nežiadal takúto nemožnú vec. Toto môžu zjaviť len bohovia!“ Vedeli, že
by bola potrebná nadprirodzená múdrosť na to, aby poznali sen a jeho význam. Nevedeli, či im ich
bohovia budú chcieť alebo budú môcť dať takú múdrosť.
Kráľ jasne cítil, že toto bol veľmi významný sen a chcel mať istotu, že bude správne vyložený.
Pochyboval o dôveryhodnosti svojich mudrcov a skúšal ich - ak naozaj majú moc predpovedať
budúcnosť, budú schopní tiež pripomenúť aj minulosť.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: „Pros Boha o múdrosť.“
Čo je múdrosť a kde môžeš múdrosť nájsť, keď ju potrebuješ? Múdrosť znamená vedieť vkladať
znalosti a pravdy od Boha do svojho každodenného života. Potrebuješ múdrosť, aby si sa rozhodol,
kto bude tvojím najlepším kamarátom, čo máš robiť a čo nie, ako riešiť problémy a rôzne situácie.
Možno tvoj kamarát číta horoskopy. Niektorí možno používajú kryštály, tabuľky alebo iné hry,
ktorými privolávajú duchov, čo je zlé. Iní možno dokonca hovoria s ľuďmi, ktorí prehlasujú, že
majú zvláštnu moc predpovedať budúcnosť.
Toto nie sú pravé zdroje múdrosti; to sú podvody, o ktorých Biblia hovorí „ohavné pred
Hospodinom“ (nenávidí ich) (5. Mojžišova 18, 12). Je to časť niečoho, čo sa volá okultizmus.
Naplní tvoju myseľ pochybnosťami a zlými myšlienkami. Niekedy sa zdá, že to funguje, ale ich sila
prichádza od Božieho nepriateľa, Satana. Tí, ktorí robia takéto veci, boli zvedení (oklamaní)
Satanom. Je len jediný pravý Boh, ktorý je všemocný a je zdrojom každej múdrosti. Ak vieš, že Pán
Ježiš je tvojím Spasiteľom, pros Boha o múdrosť. On ti dá múdrosť, ktorú potrebuješ, aby si sa
správne rozhodoval.
Využite túto príležitosť, aby ste pomohli svojim deťom podeliť sa o skúsenosti s vplyvmi New Age
(Nový vek). Možno vám pomôže, keď si pozriete knihy a videokazety, ktorým sú deti vystavené
v školách a médiách. Tak uvidíte, akým tlakom musia čeliť.
Keďže táto lekcia je zameraná na kresťanský rast, nie je tu dôraz na posolstvo o spasení. Mali by
ste preto svoje vysvetlenie evanjelia vsunúť do inej časti hodiny.
Odložte všetky obrázky.

Scéna 2
Flashcard 2-3, Položte Daniela (2DN-14), jeho priateľov (2DN-15) a Arjóka (2DN-17).

Dozorcovia zhromaždili mudrcov, aby mohli splniť kráľov príkaz. Išli tiež pre Daniela a jeho troch
priateľov. Arjók, veliteľ dozorcov, prišiel pre Daniela, ktorý asi ešte nepočul o rozsudku smrti.
Daniel sa pýtal, prečo dal kráľ takýto prísny rozkaz. Keď mu Arjók povedal o sne, Daniel prosil,
aby mohol hovoriť s kráľom.
Rozhovor Daniela s Arjókom môžete zahrať ako scénku.
Scéna 3
Položte Daniela (2DN-14)a kráľa na tróne (2DN-12 a 13).

Daniel naliehal na kráľa, aby odložil zabitie mudrcov. Potreboval čas, aby sa dozvedel sen a jeho
význam. Kráľ súhlasil.
Scéna 4
Položte Daniela (2DN-14) a jeho priateľov (2DN-15)

Čo by si robil, keby si bol Daniel? Nechajte deti odpovedať.

Daniel sa vrátil domov, zvolal Chananju, Míšáéla a Azarju a povedal im o vážnej situácii. Urobili
najlepšiu vec, akú mohli urobiť.
Nahraďte Daniela a jeho priateľov modliacimi sa postavami (2DN-18 a 19).

Modlili sa k jedinému pravému a živému Bohu, prosili Ho o múdrosť. Potom čakali na Božiu
odpoveď.
Ak poznáš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, pros Ho o múdrosť a očakávaj na Jeho odpoveď. Keď
sa potrebuješ rozhodnúť alebo vedieť, ako sa správať v ťažkej situácii, nehľadaj odpovede
v hriešnych, okultných podvodoch. Biblia hovorí: (citujte List Jakuba 1, 5). Ako Božie dieťa môžeš
slobodne prísť k Nemu pre múdrosť.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti.
P-R-O-S! Každé písmeno ti pomôže zapamätať si, čo máš robiť.
P - pros Boha o múdrosť. Napríklad, ak sa chceš rozhodnúť, kto by mal byť tvojím najlepším
kamarátom, pros Boha, aby ti dal múdrosť, ako sa máš rozhodnúť.
R - rozprávaj sa s veriacimi ľuďmi - s tými, ktorí poznajú a milujú Pána Boha. Tvoj kazateľ,
učiteľ nedeľnej besiedky, veriaci kamaráti alebo tvoji príbuzní ti môžu poradiť. Opýtaj sa ich, čo by
robili alebo aké vlastnosti by mal mať tvoj najlepší priateľ.
O - očakávaj na Božiu odpoveď, ver, že Pán Boh na tvoju modlitbu o múdrosť odpovie.
S - Slovo Božie ti dá odpoveď. Čítaj Bibliu, hľadaj verše o priateľstve, rozmýšľaj, ako tieto verše
aplikovať do tvojej situácie.
Ver, že Boh Ti dá odpoveď a ukáže ti správneho človeka, ktorý bude tvojím najlepším priateľom.
Tieto isté kroky môžeš robiť aj v iných situáciách, keď potrebuješ múdrosť. Ak sa potrebuješ
rozhodnúť, či je niečo správne alebo nie je, PROS. Nenechaj sa oklamať hriešnymi, okultnými
myšlienkami. Keď potrebuješ múdrosť, pros Boha o múdrosť, a potom očakávaj na Jeho odpoveď.
Zopakujte si spoločne s deťmi P – R – O – S.
Daniel a jeho priatelia prosili Boha o múdrosť; potom očakávali, že Boh odpovie zjavením
kráľovho sna a jeho významu. Neskôr, možno neskoro v noci, Boh odpovedal! Danielovi sa prisnil
kráľov sen a porozumel tomu, čo znamená! Daniel musel byť veľmi rozrušený, ale prv, než sa to
ponáhľal povedať kráľovi, poďakoval sa Bohu za odpoveď na jeho modlitbu.
Flashcard 2-4

„Nech je Boh všade a vždy chválený,“ povedal Daniel, „za múdrosť a moc, ktoré sú Jeho. Ďakujem
Ti a chválim Ťa, Bože mojich otcov, za to, že si mi dal múdrosť... a zjavil si mi to, o čo som Ťa
prosil.“ Daniel bol silný v Pánovi tým, že sa modlil a veril Bohu, že mu dá múdrosť a Boh
odpovedal na jeho modlitbu.
Scéna 5
Položte Daniela (2DN-14) a Arjóka (2DN-17).

Potom Daniel našiel Arjóka. „Nezabíjajte kráľovských mudrcov!“ povedal Daniel. „Vezmi ma ku
kráľovi a ja mu poviem jeho sen!“ Arjók sa ponáhľal ku kráľovi a povedal mu, že Daniel mu môže
vysvetliť jeho sen.
Flashcard 2-5, Položte kráľa na tróne (2DN-12 a13).

Nebúkadnecar sa pýtal Daniela: „Je to pravda? Si schopný povedať mi sen a čo to znamená?“
Daniel odpovedal: „Toto tajomstvo nemohli vyriešiť tvoji mudrci, ale v Nebi je Boh, ktorý zjavuje
tajomstvá. On zjavil tvoj sen. V noci si sa bál o budúcnosť kráľovstva. Tento sen je odpoveďou na
tvoje otázky.“
Kráľ sa počas Danielovho rozprávania určite dychtivo nakláňal dopredu. Daniel pokračoval: „Boh
mi to nezjavil preto, že by som bol múdrejší ako ostatní.“ Daniel pripomenul kráľovi, že jeho
múdrosť pochádza od Boha.

Flashcard 2-6, Položte obrázok obrovskej sochy (2DN-20) na kraj flanelovej tabule.

Potom Daniel kráľovi porozprával sen. Popísal obrovskú sochu zo zlata, striebra, bronzu, železa
a hliny. Rozprával tiež o veľkom kameni, ktorý narazil do sochy a rozbil ju. Kameň prerástol vo
vrch a zakryl celú zem. Kráľ mal určite doširoka otvorené oči od prekvapenia, ako presne opísal
Daniel jeho sen!
Daniel pokračoval vysvetlením významu sna. „Zlatá hlava predstavuje teba, ó, kráľu. Nebeský Boh
ti dal veľkú moc, ale nebudeš vládnuť naveky. Ostatné časti sochy predstavujú ďalšie kráľovstvá,
ktoré prídu po tvojom. Kameň predstavuje Božie kráľovstvo, ktoré premôže všetky ostatné.“ Potom
Daniel ukončil rozprávanie: „Význam tohto sna je pravdivý, pretože ho zjavil Boh. On vie, čo sa
stane v budúcnosti.“ Kráľ s úžasom pozeral na Daniela.
Boh dal Danielovi múdrosť splniť kráľovu nemožnú požiadavku!
Nie je potrebné zabiehať do podrobností, ale ak vyučujete staršie deti a čas vám dovolí, môžete
ďalej vysvetliť. Zlato - babylonská ríša; striebro - perzská ríša; bronz - grécka ríša, železo a hlina rímska ríša (na začiatku silná ako železo, zoslabla a rozdelila sa ako hlina.) Kameň, ktorý narástol
na vrch znamená Božie kráľovstvo, ktoré bude ustanovené Ježišom Kristom pri Jeho návrate
a premôže všetky kráľovstvá na Zemi.
Odstráňte sochu (2DN-20). Nahraďte kráľa (2DN-12) obrázkom (2DN-21).

Kráľ Nebúkadnecar bol tak prekvapený, že sa pred Danielom poklonil a priznal: „Tvoj Boh je
naozaj Boh bohov, Pán kráľov a zjavuje tajomstvá, keďže si mohol zjaviť toto tajomstvo.“
Kráľ odvolal rozsudok smrti a odmenil Daniela mnohými darmi. Tiež poveril Daniela oveľa
dôležitejšou prácou. Daniel požiadal, aby boli povýšení aj jeho traja priatelia, kráľ súhlasil. Daniel
bol veľmi rád, že poprosil Pána Boha o múdrosť!
Ak poznáš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš byť aj ty silný v Pánovi a môžeš prosiť Pána
Boha o múdrosť? On je pripravený a schopný dať ti múdrosť, ktorú potrebuješ pre každé
rozhodnutie alebo situáciu, ktorej čelíš. Nikdy sa neboj prosiť. Spomeň si, čo hovorí dnešný verš.
(Citujte spolu Jakub 1, 5.) Boh má radosť z toho, keď môže dať svojim deťom múdrosť, keď o ňu
prosia! Keď čítaš Bibliu a poslúchaš, čo hovorí, stávaš sa viac a viac múdrym.
Nasledujúce posolstvo môžete použiť, aby ste priniesli evanjelium nespaseným deťom.
Predtým, ako sa rozlúčime pre dnešok s Danielom, vráťme sa späť k snu. Pamätáš sa, čo urobil ten
kameň? Spolu s deťmi si zopakujte túto časť sna.
Nechajte obrázok sochy (2DN-20).

Kameň predstavuje Pána Ježiša Krista a Jeho kráľovstvo. Pán Boh mal nádherný plán, múdry plán.
Poslal svojho jediného Syna na tento svet v čase Rímskej ríše. Pán Ježiš tu žil dokonalý život
Potom dovolil, aby Ho pribili na kríž. Keď zomieral, bol potrestaný za naše hriechy. Ukázal nám,
že je Kráľom nad všetkým (smrť, hriech a diabol) a znovu ožil.
Odvtedy k Nemu prichádzajú ľudia s prosbou o odpustenie, lebo „pre Jeho meno dosiahne
odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Skutky 10, 43) Každý, kto dôveruje Pánovi Ježišovi
Kristovi, je prenesený do Jeho kráľovstva. Ako dlho bude trvať Jeho kráľovstvo? Áno, navždy.
Všetci, ktorí sú v Jeho kráľovstve, žijú s Ním na veky vekov.
Si v Jeho kráľovstve?: Budeš Mu dnes dôverovať? Popros Ho, aby ti odpustil a bol dnes tvojím
Kráľom. Potom budeš časťou veľkého Kráľovstva, ktoré videl Nebúkadnecar vo svojom sne.
Kráľ spoznal Danielovu nadprirodzenú autoritu, ktorá pochádzala od Danielovho Boha. Daniel sa
stal guvernérom nad babylonskou provinciou. Jeho traja priatelia sa stali správcami pod ním. Ukáž
Babylon na mape alebo ho daj vyhľadať deťom.
Ukážte Babylon na mape. Odložte všetky obrázky.

Otázky na opakovanie:
1. Prečo kráľ Nebúkadnecar zavolal k sebe svojich astrológov a čarodejníkov? (Chcel, aby mu
povedali jeho sen a jeho výklad.)
2. Koľko toho vie Pán Boh? (Všetko.)
3. Prečo myslíš, že kráľ nepovedal mudrcom svoj sen? (Myslel si, že keď im ho povie, budú mu
klamať o jeho význame.)

4. V akých rozhodnutiach potrebuješ múdrosť? (Mať správnych priateľov, vybrať si, čo robiť a čo

nie, vedieť, ako riešiť problémy.)
5. Čo urobil Daniel, keď zistil, že kráľ chce zabiť všetkých mudrcov? (Išiel za kráľom a prosil

o čas. Potom sa spolu s priateľmi modlil, prosili Boha, aby mu ukázal sen a jeho význam.)
6. Aký vzťah má Boh k horoskopom, kúzlam, astrológii, tabuľkám, kryštálom a podobným

veciam? (Nenávidí ich. Sú od Satana.)
7. Ako môžeš nájsť múdrosť robiť správne rozhodnutia? (PROS - prosiť Boha; rozprávať sa

s veriacimi; očakávať Božiu odpoveď; Božie Slovo dáva odpovede.)
8. O čom sa snívalo kráľovi? (O obrovskej soche zo zlata, striebra, bronzu, železa a hliny, ktorú

rozbil veľký kameň na kusy.)
9. Ako Daniel zistil, o čom bol sen a čo znamená? (Boh mu to ukázal.)
10. Čo je kameňom, ktorý zničil sochu? (Božie kráľovstvo, ktoré premôže všetky ostatné

kráľovstvá.)
11. Čo sa stane podľa Jakuba 1, 5, ak budeš prosiť Pána Boha o múdrosť? (Dá ti ju.)
12. Čo sa stalo s Danielom, keď povedal kráľovi jeho sen a jeho výklad? (Kráľ uznal, že Danielov

Boh je mocný. Dal Danielovi dary a povýšil ho na vyššie postavenie v kráľovstve.)
KVÍZ:
„Tajomné slová“
Na bielu tabuľu alebo veľký papier nakreslite linajky pre každé písmeno z nápisu „Božia múdrosť“.
(Pozrite diagram.) Rozdeľte triedu do družstiev. Keď člen družstva odpovie na otázku správne, háda
písmeno, o ktorom si myslí, že je v tajomnom nápise. Ak písmeno uhádne, napíšte ho na správne
miesto(a). Ak nie je správne, napíšte ho na spodnú stranu. Pokračujte v hre, kým nebudú
zodpovedané všetky otázky alebo kým sa neobjaví tajomný nápis „Božia múdrosť“. Družstvo, ktoré
uhádlo najviac písmen, víťazí.
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Aktivita:
„Lov na múdrosť“
Odkopírujte nižšie popísané situácie, vystrihnite ich a dajte do papierového vrecka. Povedzte
deťom, že idú na „lov múdrosti“. Nech deti vytiahnu papier z vrecka a prečítajú ho triede. Opýtajte
sa triedy, či je to dobrý spôsob lovu múdrosti. Hovorte o každom, zdôraznite, že len Boh dáva pravú
múdrosť cez svoje Slovo a svojich ľudí ako odpoveď na modlitbu.
Pozri si horoskop v novinách.

Navštív psychotronika.

Zavolaj na vešteckú linku.

Židom 13, 6 „Takže smele môžeme
vyznávať: Pán je mojím spomocníkom...“

Príslovia 3, 5 - 6 „Dúfaj v Hospodina celým svojím
srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na
všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná
chodníky.“

Efezským 6, 10 „...posilňujte sa v Pánu
a v moci Jeho sily.“

Hovor s dospelým kresťanom,
ktorému môžeš dôverovať.

Daj si čítať z ruky.

Choď na hypnózu.

Čítaj Bibliu a modli sa.

3. lekcia

Rozpálená pec
Písmo pre učiteľa: Daniel 3. kapitola
Ústredná pravda: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ Skutky 5, 29
Aplikácie:
Spasené: Buď vždy ochotný poslúchať Boha, i keď tým budeš iný ako všetci ostatní.
Verš na zapamätanie: „Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj
Boh kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!“ 5. Mojžišova 31, 6
Názorné pomôcky:
Flashcard 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6,
alebo figúrky z flanelografu:
3DN – 23, 3DN – 24, 3DN – 25, 3DN – 26, 3DN – 27, 3DN – 28, 3DN – 29a-b a 3DN – 30
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.
Nápis: Buď vždy ochotný poslúchať Boha i keď budeš sám.
Osnova lekcie
Úvod: „Julkin brat chce, aby kvôli nemu klamala.“
Postup udalostí:
1. Kráľ Nebúkadnecar dal postaviť zlatú sochu.
2. Prikazuje všetkým vodcom krajiny, aby jej boli oddaní.
3. Dáva nariadenie, aby sa všetci sklonili a uctievali sochu.
ÚP
4. Každý sa skloní, okrem Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega.
ÚPS
5. Nahnevaný kráľ im ponúka ešte jednu šancu, ktorú majú poslúchnuť. ÚPS
6. Traja muži odmietnu.
7. Kráľ prikáže dať ich zviazať a pec rozpáliť sedem krát viac ako predtým.
8. Kráľ vidí v peci štyroch mužov.
ÚPS
9. Kráľ ich volá, aby vyšli von.
10. Sú úplne nedotknutí ohňom.
Vyvrcholenie:
Kráľ vyhlasuje Božiu veľkosť.
ÚPS
Záver:
Kráľ prikazuje, aby každý človek vzdal slávu Bohu.
Šadrach, Méšach a Abéd-Negó sú povýšení.
ÚPS

Vysvetlenie evanjelia
Vyučovanie v lekcii je pre kresťanské deti, preto sme sem zaradili krátke vysvetlenie evanjelia, ktoré
môžete použiť v inej časti hodiny.
Dva tímy
Ktorý futbalový tím podporuješ?
Všeobecne sa rozprávajte o futbale.
Ján Vykopávač nie je šťastným futbalistom. Hrá v tíme, ktorý je na spodku v tabuľke, vždy bol a
bude posledným.
„V akom tíme by si rád hral?“ môžeme sa ho opýtať.
Jeho odpoveď by znela: „V akomkoľvek inom. Akýkoľvek iný tím je na tom lepšie ako ten môj.“
Vieš o tom, že my všetci sme sa narodili v tíme? Nie vo futbalovom tíme, ale v tíme ľudí. Sme
v Adamovom tíme (z Rímskym 5, 12 - 19). On bol prvým človekom. Neposlúchol Pána Boha a

odvtedy sa každý rodí ako hriešnik, v Adamovom tíme. Je to prehrávajúci tím, pretože
v Adamovom tíme nie je odpustenie, pokoj, radosť, nie je tam večný život, ani Nebo. Je to
prehrávajúci tím… trochu sa podobá na Jánov tím.
Možno by si mu poradil. „Dobre, ale prečo neprejdeš do iného tímu?“
„To sa nedá, lebo môj manažér chce, aby som zaplatil poplatok za prejdenie z jedného tímu do
druhého.“ „Nemôžeš to zaplatiť?“ „Nie, tím, ktorý ťa chce, ten musí zaplatiť.“
Môžete hovoriť s deťmi, koľko platia tímy za presun hráčov.
Keď chceš odísť z Adamovho tímu, existuje iba jediný tím, ku ktorému sa môžeš pripojiť. Je to tím
Pána Ježiša Krista. On bol jedinou Osobou, ktorá sa nenarodila v Adamovom tíme. Nenarodil sa
ako hriešnik, bol dokonalý. Ale zaplatil obrovský poplatok, aby ľudia mohli prejsť z Adamovho
tímu do Jeho tímu. Nezaplatil peniazmi, pretože žiadne množstvo peňazí by na to nestačilo. Zomrel
na kríži a Jeho vzácna krv bola vyliata. Toto bola platba, vďaka ktorej môžeme prejsť z Adamovho
tímu do Jeho tímu. (1. Petra 1, 18 - 19).
Pán Ježiš nezostal mŕtvy, takže dnes ťa môže vziať do Jeho tímu. V Jeho tíme sú skutoční víťazi.
Majú odpustenie, pokoj, radosť, majú večný život a Pán Ježiš je navždy ich kapitánom a priateľom.
Existujú iba dva tímy – Adamov a Pána Ježiša. V ktorom z nich si ty? Je ti úprimne ľúto, že si
hriešny a v Adamovom tíme? Ak skutočne chceš patriť Pánovi Ježišovi, povedz Mu to. Musíš Mu
dôverovať, že ťa zoberie z Adamovho tímu do svojho tímu. Potom budeš žiť pre Neho a patriť Mu
navždy.
Hriech prišiel skrze Adama, odpustenie skrze Ježiša Krista. „pre Jeho meno dosiahne odpustenie
hriechov každý, kto verí v Neho.“ (Skutky 10, 43)
Spievajte vhodnú pieseň a dajte sa k dispozícii k rozhovorom. Môžete povedať niečo takéto:
Možno teraz vidíš, že si v Adamovom tíme a nechceš tam byť. Chceš patriť k Pánovi Ježišovi
Kristovi, ale máš otázky. Rád ti na ne odpoviem z Biblie. Príď na konci stretnutia za mnou. Budem
(uveďte konkrétne miesto).
Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie: „Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj
Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!“ 5. Mojžišova 31, 6
Úvod:
Linda sa presťahovala do iného mesta, kde bolo len málo ľudí, ktorí verili v Pána Ježiša ako svojho
Spasiteľa. Niektoré deti sa jej posmievali preto, že je kresťanka. Cítila sa veľmi osamelá a bála sa
stáť na Božej strane. Potom si spomenula na sľub, ktorý sa naučila z Biblie. Tento verš môže
pomôcť aj tebe, ak si prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Čítanie verša: Ukážte svoju Bibliu, vysvetlite, že je to Božie Slovo. Prečítajte verš zo svojej Biblie
a vysvetlite, ako sa dá nájsť. Nech deti čítajú verš spolu s vami z názornej pomôcky.
Vysvetlenie verša: „Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte...“ - Boh ti prikazuje,
aby si bol odvážny a smelý. Nemáš sa báť tých, ktorí sú proti tebe.
„...lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou...“ - môžeš byť odvážny a smelý, lebo Boh, ktorý žije
v tebe, je stále s tebou.
„...nenechá a neopustí ťa!“ - Boh sľubuje, že ťa nikdy neopustí a neodvráti sa od teba. Môžeš rátať
s tým, že Boh ti dá silu a odvahu.
Aplikácie:
Pre spasené:

Ak si prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, môžeš stáť na Jeho strane. On ti dá
odvahu a silu, ktorú potrebuješ, aby si robil to, čo je správne.
Pre nespasené: Boží sľub o sile a odvahe je len pre tých, ktorí prijali Pána Ježiša ako svojho
Spasiteľa. Ak si nikdy neprijal Pána Ježiša, môžeš to urobiť dnes. Budeme o tom
hovoriť neskôr.

Spôsob memorovania verša: „Verš na povraze.“
Verš rozdeľte na päť častí. Každú napíšte na jeden kus papiera. Pomocou kolíkov na bielizeň alebo
spiniek zaveste časti verša v správnom poradí na povraz alebo na šnúru na bielizeň. Verš
niekoľkokrát opakujte. Potom časti pomiešajte a vyberte dobrovoľníka, ktorý dá verš do poriadku.
Opakujte verš, vyberte ďalších dobrovoľníkov a pokračujte.

Lekcia
Úvod:
Julkin brat odchádzal z domu s kamarátom. „Kam ideš?“ pýtala sa Julka. „Ideme do kina na ten
nový horor,“ odpovedal. „Ale ak sa bude mama pýtať, povedz jej, že som išiel do knižnice.“
„To by som však musela klamať! A Boh hovorí, že je to zlé,“ odpovedala Julka.
Brat sa zamračil. „Povieš, čo ti hovorím, lebo inak skončí tvoj bicykel pod niečím autom a viac ho
neopravíš.“
Čo mala Julka robiť? (Diskutujte o Julkiných možnostiach a pocitoch.) Bol si niekedy nútený urobiť
niečo zlé? V Biblii je zapísaný príbeh o troch mužoch, od ktorých mocný kráľ vyžadoval, aby išli
proti tomu, čo povedal Boh - alebo zomrú! Čo si vyberú?
Scéna 1
Umiestnite kráľa (3DN-23). Deťom pomôže, keď ukážete Babylon na mape.

Kráľ Nebúkadnecar, mocný panovník babylonskej ríše, dobyl mnoho krajín, vrátane krajiny Židov.
Zajaté národy chcel spojiť, aby im ukázať, aký je veľký a aby ich donútil, aby ho uctievali tak, ako
jeho bohov. Možno povzbudený snom, ktorý mu Daniel vyložil, rozhodol sa kráľ postaviť obrovskú
sochu, ktorú mali ľudia uctievať.
Flashcard 3-1, Položte sochu (3DN-24).

A tak postavili robotníci sochu 27,5 metrov vysokú a 3 metre širokú a celú ju pozlátili. Umiestnili
ju uprostred širokej planiny bez stromov. Keď ľudia videli sochu, boli veľmi prekvapení. Načo je
to? Na čo potrebuje kráľ takú veľkú sochu?
Kráľ poslal poslov s trúbami, aby zvolali ľudí. „Všetkým vládnym úradníkom zo všetkých častí ríše
sa prikazuje, aby prišli na slávnostnú posviacku sochy,“ oznamovali.
Prirovnajte výšku sochy k osemposchodovému domu; dvom telefónnym stĺpom na sebe alebo
k niečomu inému vo vašom okolí. Predškoláci môžu napodobňovať trúbenie na trúby.
Scéna 2
Príkaz dorazil ku všetkým vládcom provincií. Čoskoro sa všetci dôležití ľudia zhromaždili okolo
žiariacej, zlatej sochy.
Pridajte obrázky zástupu (3DN-25, 26), mladých mužov (3DN-27) a oznamovateľa(3DN-28).

V zástupe stáli aj traja Danielovi priatelia - Šadrach, Méšach a Abéd-Negó. Boli babylonskými
zajatcami a hoci mali v kráľovstve dôležité postavenie, neverili v babylonských bohov. Poznali totiž
jediného pravého Boha, ktorý stvoril Nebo a Zem. Zhromaždili sa so zvyškom zástupu okolo zlatej
sochy a potichu čakali, čo sa stane.
Biblia nehovorí, prečo tu Daniel nebol. Možno bol preč, zamestnaný prácou pre kráľa.
Kráľovskí hudobníci zaujali svoje miesta a hráči zatrúbili na trúby. Kráľov posol začal hlasno čítať:
„Toto je príkaz pre vás, ľudia všetkých národov a jazykov! Keď budete počuť zvuk hudobných
nástrojov, padnete na kolená a budete sa klaňať zlatej soche kráľa Nebúkadnecara.“
V kráľovom príkaze bolo dôležité slovo, a to je slovo „klaňať sa“. Pán Boh prikázal: „Neurobíš si
vyrezávanú modlu…nebudeš sa jej klaňať, ani jej slúžiť. (2. Mojžišova 20, 4-5).
Prečítajte, alebo nech dieťa prečíta verše priamo z Biblie.
Čie prikázanie bolo dôležitejšie: Božie, alebo Nebúkadnecarove? Nech deti reagujú.
Áno, Božie. On jediný je Bohom a je nad všetkými vládcami. Musíme Ho poslúchať. V Biblii nám
hovorí, čo je správne a čo je zlé. Keď Pán Boh hovorí, že niečo je správne, je to správne. Keď

hovorí, že niečo je zlé, je to vždy zlé. To sa nikdy nemení. Teraz vieme, že to, čo Nebúkadnecar
prikazoval, bolo proti Božiemu zákonu a bolo zlé.
Flashcard 3-2

Šadrach, Méšach a Abéd-Negó sa určite zmätene pozerali jeden na druhého. „My sa nemôžeme
klaňať tejto zlatej soche!“ možno si šepkali. „Boh nám prikázal, aby sme uctievali len Jeho.“
Utíchli, keď posol pokračoval v čítaní kráľových rozkazov: „Kto sa nepokloní a nebude uctievať
sochu, bude ihneď hodený do horiacej ohnivej pece!“
Scéna 3
Položte obrázok pece a plameňov (3DN-29a).

Traja muži sa možno pozreli na pec - na obrovskú pec, ktorú používali na pálenie tehál. Vo vnútri
šľahal oheň a z vrchu sa valil dym.
Keby si vedel, že tvoj život je v nebezpečenstve, stále by to bolo zlé pokloniť sa soche?
Nech deti o tom diskutujú.
Neposlúchnutie Pána Boha je vždy zlé. Biblia hovorí: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“
(Skutky 5, 29). Urobia to Šadrach, Méšach a Abéd-Negó?
Kráľ Nebúkadnecar prikázal hudobníkom, aby začali hrať. Ako sa planinou šíril zvuk nástrojov,
každý v obrovskom dave, zhromaždený okolo sochy, padol na zem, aby uctieval sochu. Takmer
každý.
Flashcard 3-3, Odstráňte obrázok kráľa (3DN-23), zástupu (3DN-25, 26) a posla (3DN-28).

Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odvážne stáli a odmietali vzdať úctu soche. Vybrali si poslúchať
Pána Boha a robiť to, čo je správne. Vedeli o nebezpečenstve, v ktorom sa nachádzali, ale pre nich
bolo poslúchanie Boha dôležitejšie. Pán Boh im dal odvahu, aby stáli, keď sa každý iný sklonil.
Keď si kresťanom, určite sa dostaneš do situácie, keď budeš iný, ako všetci ostatní okolo teba,
pretože poslúchaš Boha. Môže to byť napríklad, keď ťa kamaráti nahovárajú, aby si išiel s nimi do
kina a pozrel si film, v ktorom je násilie a škaredé slová. Je to skutočný horor. Tvoji kamaráti ti
povedia: „Poď, každý tam ide.“ Pán Boh hovorí: „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je
pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo
chválitebné!“ (Filipským 4, 8.) Čo urobíš, keď sa rozhodneš poslúchať Pána Boha?
Nech deti odpovedajú.
Je ťažké byť iný ako všetci ostatní, ale kresťania sa musia často rozhodovať ako Šadrach, Méšach
a Abéd-Negó.
Ľudia v dave museli stáť v úžase, že sa niekto odvážil neposlúchnuť kráľove nariadenie.
Umiestnite poradcov (3DN-25) a kráľa (3DN-23).

Kráľovskí poradcovia, ktorí neverili v pravého a živého Boha, boli nahnevaní, keď videli, že
Danielovi priatelia stále stoja. Povedali to kráľovi.
„Ó, kráľu, ži naveky. Vydal si nariadenie, že keď bude hrať orchester, každý človek má padnúť na
zem a uctievať zlatú sochu. Ktokoľvek tak neurobí, bude hodený do ohnivej rozpálenej pece. Sú tu
istí Židia, ktorým si dal v kráľovstve dôležité postavenie, a tí ťa neposlúchli! Sú to Šadrach, Méšach
a Abéd-Negó. Ignorujú ťa. Neslúžia tvojim bohom a neuctievajú zlatú sochu, ktorú si dal postaviť.“
Nebúkadnecar zúril! Kričal: „Priveďte ich ku mne!“
Scéna 4
Umiestnite mladých mužov (3DN-27) blízko kráľa (3DN-23).

Keď boli muži privedení pred kráľa, kráľ sa ich vypytoval: „Je to pravda, Šadrach, Méšach a AbédNegó, že neslúžite mojim bohom a zlatému obrazu, ktorý som dal postaviť?“
Kráľ si možno myslel, že nerozumeli jeho príkazu. Dal im druhú šancu: „Teraz bude znovu hrať
hudba. Ak sa pokloníte, budete zachránení. Ale ak nie, budete ihneď uvrhnutí do ohnivej pece! Aký
Boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk?“ opýtal sa ich prísne.
Čo by si ty urobil? Pamätaj, zlé je vždy zlé, dobré je vždy dobré. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó si
mohli myslieť: „Pokloníme sa, ale vo svojich srdciach nebudeme uctievať zlatý obraz.“ Ale Božie

Slovo bolo jasné: „Nebudeš sa klaňať“ (2. Mojžišova 20, 5) Traja muži boli rozhodnutí poslúchať
Pána Boha, ktorého milovali a ktorému dôverovali. Počúvaj, aká bola ich odpoveď.
Prečítajte nahlas Daniel 3, 16 - 18.
Inými slovami: Nebudeme nasledovať tých, ktorí robia zlé veci, my musíme poslúchať Pána Boha.
Možno poznali Boží sľub, ktorý dal Pán Boh cez proroka Izaiáša: „Neboj sa, lebo som ťa vykúpil,
povolal som ťa tvojím menom: môj si ty…keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa
nespáli. (Izaiáš 43, 1 - 3) Prečítajte, alebo nech dieťa prečíta tieto slová z Biblie.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: Buď vždy ochotný poslúchať Boha, i keď budeš sám.
Keď musíš byť iný ako ostatní v dave, môžeš si spomenúť na Božie sľuby. Poznač si ich v Biblii,
nauč sa ich naspamäť. Si tak vzácny pre Pána Boha ako boli Šadrach, Méšach a Abéd-Negó.
Flashcard 3-4

Nebúkadnecar bol strašne nahnevaný. Pozrel sa s nenávisťou na Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega.
„Rozžeravte pec sedemkrát viac!“ prikázal.
Zdvihnite sedem prstov a povedzte predškolákom, aby rátali spolu s vami.
Keď bola celá pec rozžeravená, Nebúkadnecar zavolal svojich najsilnejších vojakov: „Zviažte tých
mužov,“ prikázal, „a hoďte ich do pece!“
Vojaci zviazali troch mužov a začali ich strkať do pece, ale horúčava bola taká silná, že vojakov
okamžite usmrtila!
Scéna 5
Položte mladých mužov v peci (3DN-27).

Šadrach, Méšach a Abéd-Negó padli do horiacej pece, žeravé plamene vyrážali všade okolo nich.
Kráľ hľadel do otvoru pece, očakával, že uvidí ich telá v plameňoch, ale na svoje zdesenie uvidel
rozviazaných mužov, ako sa prechádzajú v plameňoch! Navyše tam bol s nimi ešte niekto štvrtý!
Flashcard 3-5, Položte štvrtého muža (3DN-30) do pece.

„Pozrite!“ vykríkol kráľ. „Vidím štyroch mužov, nie sú zranení a ten štvrtý vyzerá ako Boží Syn!“
Kto bol štvrtý muž, ktorý bol s mladíkmi v peci? Dovoľte deťom, aby reagovali.
Štvrtý muž mohol byť sám Pán Ježiš Kristus alebo Boží anjel, ktorého Boh poslal, aby zachránil
mladíkov. Boh ich zachránil pred istou smrťou a dal im odvahu stáť na Jeho strane.
Ak si Božie dieťa, Boh ti chce dať odvahu stáť na Jeho strane, nech sa robí čokoľvek. Môžeš čeliť
prenasledovaniu, ale Boh bude s tebou, aby ti pomohol. Keď sa bojíš stáť pri Ňom, spomeň si na
Jeho sľub, ktorý ti dal v dnešnom verši. Citujte spolu 5. Mojžišova 31, 6.
Buď silný v Pánovi! Boh ťa nikdy neopustí. On je tvoj pomocník. Pros Boha, aby ti dal odvahu
povedať nahlas to, čo je správne a odmietať robiť to, čo je nesprávne. Keď tvoji kamaráti chcú, aby
si pozeral filmy alebo počúval hudbu, ktorá Boha nepoteší, spomeň si na Boží sľub a pros Ho, aby ti
pomohol povedať „nie“. Keď ostatní diskutujú o evolúcii, spomeň si na Boží sľub a pros Ho, aby ti
pomohol priznať sa k svojmu Bohu, Stvoriteľovi.
Boh ti pomôže, aby si vedel, čo robiť v takýchto situáciách. Možno môžeš ponúknuť svojim
kamarátom kresťanské filmy alebo hudbu. Možno môžeš hovoriť so svojím učiteľom o svojej viere,
že Pán Boh je Stvoriteľom všetkého. Tvoji rodičia môžu požiadať, aby ťa oslobodili z činností,
ktoré sú proti tvojej viere. Ak sa nemôžeš vyhnúť takýmto činnostiam, modli sa pri nich, pros Boha,
aby ochránil tvoju myseľ od zlých myšlienok a pomohol ti namiesto toho rozmýšľať o Jeho Slove.
Biblia hovorí, že sa môžeš „posilňovať v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (Efezským 6, 10.) Boh je
s tebou, aby ťa chránil a dal ti odvahu stáť na Jeho strane.
Boh bol s tromi priateľmi v peci, aby ich chránil a dal im odvahu stáť na Jeho strane. Aký
prekvapený bol kráľ, keď videl mužov nezranených a štvrtého muža, ako chodí s nimi! Keď prišiel
bližšie, cítil prudkú horúčavu a zavolal: „Šadrach, Méšach, Abéd-Negó, služobníci Najvyššieho
Boha, vyjdite von a poďte sem!“
Odstráňte štvrtého muža z pece (3DN-30).

Scéna 6
Položte zástup (3DN-26), posuňte mladých mužov k zástupu (3DN-27).

Kráľovi dozorcovia sa prihrnuli, aby videli mužov, ktorí boli v plameňoch, ale neboli poranení.
Povrazy zhoreli, ale ich šaty ani vlasy neboli poznačené ohňom. Dokonca ani nepáchli od dymu!
Pre zdôraznenie môžete nechať kolovať kúsok látky, ktorá bola vystavená dymu. Pomôže to deťom
oceniť tento zázrak.
Flashcard 3-6

Kráľ vyvýšil jediného pravého Boha, ktorý zachránil mladíkov, pretože statočne stáli pri Ňom
a verili v Jeho ochranu. Ich odvážny čin prinútil kráľa, aby premýšľal o Pánu Bohu. To isté sa bude
diať s tebou. Keď poslúchaš Boha a si iný, ako ostatní ľudia, začnú premýšľať o Pánu Bohu. Možno
sa ťa začnú pýtať otázky.
Potom kráľ vydal nové nariadenie, v ktorom prikazoval, že ktokoľvek by hovoril proti pravému
a živému Bohu, bude zabitý. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó boli povýšení na ešte vyššie postavenie
v kráľovstve. Akí vďační boli za to, že im Boh dal odvahu byť silnými a stáť pri Ňom!
Aj keď kráľ uznal, že Boh naozaj urobil zázrak a zachránil troch mužov, neprijal Ho za svojho
osobného Boha [komentár Bible Knowledge].
Boh chce dať odvahu aj tebe, aby si bol silným a aby si stál pri Ňom. Ak si Božie dieťa, budeš tento
týždeň stáť na Božej strane, nech sa robí čokoľvek? Ak sa ti smejú, pochybujú o tebe pre tvoju
vieru v Boha alebo chcú, aby si robil niečo, čo Ho nemôže potešiť, spomeň si na Božie zasľúbenie
v 5. Mojžišovej 31, 6. Citujte spolu verš.
Spomeň si, že Boh je s tebou a pros Ho, aby ti dal odvahu „poslúchať radšej Boha ako ľudí.“
(Skutky 5, 29)
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti. Odstráňte všetky obrázky.
Otázky na opakovanie:
1. Prečo dal kráľ Nebúkadnecar postaviť obrovskú sochu? (Chcel, aby ju ľudia uctievali.)
2. V akého Boha verili Šadrach, Méšach a Abéd-Negó? (V jediného pravého Boha, ktorý stvoril
Nebo a Zem.)
3. Kto je vládcom nad všetkými vládcami? (Pán Boh.)
4. Čo sa mohlo stať každému, kto sa nepoklonil a neuctieval sochu? (Mal byť uvrhnutý do ohnivej
pece.)
5. Prečo Šadrach, Méšach a Abéd-Negó neuctievali sochu? (Boh im prikázal, aby uctievali iba
Jeho.)
6. Kedy potrebuješ odvahu stáť na Božej strane? (Keď niekto chce, aby si robil niečo zlé, alebo
veril v niečo zlé. Odpovede môžu byť rôzne.)
7. Čo povedali traja muži kráľovi, keď im prikázal uctievať sochu, lebo inak budú hodení do
ohnivej pece? (Boh ich môže vyslobodiť, ale aj keby tak neurobil, sochu uctievať nebudú.)
8. Čo sa stalo vojakom, ktorí zviazali Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega a hodili ich do ohňa?
(Oheň ich spálil.)
9. Čo prekvapilo kráľa Nebúkadnecara, keď boli muži hodení do pece? (Videl štyroch mužov
namiesto troch a neboli zviazaní, ani poranení.)
10. Ak si Božie dieťa, na aké zasľúbenie z dnešného verša sa môžeš vždy spoľahnúť? (Boh bude
vždy s tebou.)
11. Čo urobil oheň so šatami a vlasmi mužov? (Nič - dokonca ani nepáchli od dymu!)
12. Aké nové nariadenie vydal kráľ? (Ktokoľvek by hovoril proti pravému a živému Bohu, bude
zabitý.)

Kvíz:
„Nula“
Pripravte si 20 kartičiek 7 x 12 cm, na prednú stranu každej napíšte veľkými písmenami „NULA“.
Na zadnú stranu šestnástich z nich napíšte rôzne hodnoty bodov. Na zadnú stranu zvyšných štyroch
napíšte nulu. Rozdeľte triedu na družstvá. Kartičky položte na podlahu bodovou hodnotou dole
alebo držte karty v ruke. Keď dieťa správne odpovie na otázku, vytiahne si kartu. Družstvo, ktoré
získa najväčší počet bodov, víťazí.
Obmeny:
! Namiesto rozdelenia detí do družstiev pracuje celá trieda spolu, aby získala vopred určený
počet bodov.
! Ak máte staršie deti, môžeš im dať možnosť ťahania toľkých kariet, koľko chcú. Ak si však
vytiahnu nulu, strácajú všetky body v danom kole. Po každom kole dajte karty späť do hry.
(Hru môžete poznať pod názvom „Risk“.)
Aktivita:
„Stáť pri Bohu“
Okopírujte nižšie popísané situácie, potom ich rozstrihajte. Nech dieťa vyberie situáciu a prečíta
nahlas. Po prečítaní sa postaví prvý, kto vie, akou modlitbou môže prosiť Boha o pomoc a povie
triede, ako by sa modlil. Ukončite skupinovou modlitbou, vyzvite deti, aby sa modlili za silu od
Boha pre tento týždeň.
Deti sa ti smejú v škole,
keď sa modlíš pred obedom.

Na hodine prírodopisu napádajú tvoju vieru
v stvorenie a chcú, aby si uveril v evolúciu.

Kamarát chce, aby si v obchode ukradol
čokoládu.

Niektoré deti sa ti smejú preto,
že chodíš do Klubu Dobrej zvesti.

Tvoj kamarát ti vraví, že nevadí,
keď robíš zle, kým ťa nepristihnú.

Niektorí spolužiaci vravia,
že Biblia nehovorí pravdu.

Na párty sa tvoji kamaráti rozhodnú, že chcú
mať seansu, aby pokúsili kontaktovať sa
s duchmi. Chcú, aby si sa k ním pripojil.

Kamarát povedal, že Nebo neexistuje;
a že sa ľudia vrátia do života v inej forme.

Tvoj učiteľ ti dal horoskop a povedal ti,
že si ho máš prečítať.

Kamarát chce, aby si mu dal odpísať domácu
úlohu.

Lekcia 4

Nebúkadnecarova pýcha a pád
Písmo pre učiteľa: Daniel 4
Ústredná pravda: Pán Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Aplikácia:
Nespasené: Nebuď pyšný, dôveruj Spasiteľovi.
Spasené: Vzdaj Boh úctu, ktorú si zaslúži.
Verš na zapamätanie: „…opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva
milosť.“ 1. Petrov 5, 5
Názorné pomôcky:
Flashcard 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6,
alebo figúrky z flanelografu:
4DN – 32, 4DN – 33, 4DN – 34, 4DN – 35, 4DN – 36, 4DN – 37, 4DN – 38, 4DN – 39, 4DN – 40,
4DN – 41
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.
Nápis: Vzdaj Bohu česť, ktorú si zaslúži.

Osnova lekcie
Úvod:
Súťaž v plávaní
ÚP
Postup udalostí:
1. Nebúkadnecar sa chváli svojím kráľovstvom
ÚP
2. Kráľove sny:
- Nádherný strom
- Zoťatý
- Anjel: „Nech je ako živočích“
ÚP
3. Múdri muži nedokážu vysvetliť sen
4. Daniel sa postaví pred kráľa
ÚPN
5. Daniel vysvetľuje sen
ÚPN
6. Daniel radí kráľovi, aby sa odvrátil od hriechu ÚPN
7. O rok neskôr sa kráľ chváli svojimi výdobytkami
8. Hlas z neba varuje, že kráľovstvo je od neho odňaté
9. Zrazu je kráľ ako zviera
ÚPS
Vyvrcholenie:
O sedem rokov Nebúkadnecar spoznáva Boha ÚPN, ÚPS
Záver:
Kráľ je obnovený
Kráľ robí vyhlásenie, oslavuje Pána Boha
ÚPN, ÚPS

Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie:
„…opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ 1. Petrov 5, 5
Úvod:
Poviem niekoľko slov. Skúste ku každému z týchto slov povedať protiklady.

Povedzte niekoľko slov a nech deti povedia protiklady, napr.: rýchlo (pomaly), vysoko (nízko),
začiatok (koniec), vnútri (vonku). Skončite so slovami: pyšný (pokorný). Ak je to potrebné,
pomáhajte deťom.
Nehovoríme často o pokore, ale Pán Boh nám chce o nej povedať niekoľko dôležitých vecí.
Prečítanie:
Ukážte Bibliu, vysvetlite, že je to Božie Slovo. Prečítajte verš z Biblie a vysvetlite, kde ste ho našli.
Nech deti prečítajú verš z názornej pomôcky.
Vysvetlenie:
Opásať sa pokorou: mať postoj, že si taký, ako ťa Boh stvoril. Nemyslieť si o sebe viac, než by si
mal myslieť. V Božích očiach nie je niekto lepší ako ten druhý.
Boh sa pyšným protiví – Pán Boh je proti tým, ktorí si myslia o sebe viac ako by mali.
Ale pokorným dáva milosť – Pán Boh sa špeciálne stará o tých, ktorí majú postoj pokory.
Aplikácia:
Pre nespasené: I keď si ešte neprijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, Pán Boh ťa miluje. Stvoril ťa
presne takého, aký si. Vie všetko o tebe a chce, aby si veril Jeho Synovi, Pánovi
Ježišovi. Budeme o tom hovoriť viac počas dnešnej lekcie.
Pre spasené: Ak si uveril v Pána Ježiša, nedovoľ, aby pyšné myšlienky a postoje ovládli tvoju
myseľ. Pán Boh ťa stvoril takého aký si, tak daj Bohu česť, ktorú si zaslúži v tvojom
živote.
Opakovanie:
„Učiteľ hovorí“
Nech deti opakujú verš tak, že nasledujú tvoje pokyny, napr.: „Učiteľ hovorí: „Položte si ruky na
hlavu.“
Nech sú tieto činnosti jednoduché, aby deti mohli premýšľať nad slovami, ktoré hovoria. Iné
príklady: predkloň hlavu, pochoduj na mieste, tlieskaj rukami, zavri si oči, chyť sa za hlavu, postav
sa na jednu nohu.

Lekcia
Úvod:
Bola to skutočná súťaž v plávaní. „Poď, Matúš, rýchlejšie!“ kričal Filip, keď Matúš plával.
Matúš sa snažil zo všetkých síl, ale stále bol tesne za svojím súperom. Matúš nedosiahol najlepší
čas, tak sa museli uspokojiť s druhým miestom. „Dokážem bežať rýchlejšie,“ hundral Filip. „Hravo
by som to vyhral.“
Filip bol rýchly v bazéne, na bežeckej dráhe, alebo na futbale. „Pracujem na sebe,“ hovoril pyšne,
„preto som najlepší.“ Bola to pravda, cvičil každý deň a dával si pozor na to, ako sa stravuje.
Myslíš si, že Filip mal právo, aby bol pyšný?
Diskutujte o tom.
Pán Boh hovorí v Biblii: „Čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si
nebol dostal?“ (1. Korintským 4, 7). Kto dal Filipovi silné nohy a dobré zdravie? Pán Boh mu dal
tieto veci. Filip nemal právo byť pyšným. Toto je niečo, čomu sa musíme všetci učiť. Kráľ
Nebúkadnecar sa učil túto lekciu náročným spôsobom.
Prečítajte (alebo nech dieťa prečíta) verš z Biblie.

Lekcia
Scéna 1
Flashcard 4-1, položte kráľa (4DN – 36)

Toto bol pyšný človek. Býval v nádhernom paláci vo veľkolepom meste. Vládol nad obrovskou
ríšou a mal veľkú armádu.
„Toto všetko som ja urobil, to je moje dielo, som dôležitým panovníkom,“ premýšľal.
Bol „plný pýchy.“ Všimnite si, že slovo „ja“ je uprostred pýchy. Pýcha je o „ja“. Pyšní ľudia si
myslia: „Som skutočne dobrý, lepší ako ostatní,“ alebo „Viem, že mám pravdu, ja mám vždy
pravdu.“ Všetko je o „ja“. Nebúkadnecar bol veľmi pyšný, tak mohol očakávať, že Pán Boh bude
proti nemu. Biblia nám hovorí, že Pán Boh nenávidí pýchu a je proti pyšným ľuďom.
Prečítajte 1. Petrov 5, 5.
Čo urobí s Nebúkadnecarom?
Odstráňte kráľa.

Scéna 2
Flashcard 4-2 (so zakrytým Danielom a kráľom), Položte obrázok kráľa (4DN – 36) a stromu (4DN – 33)
nad kráľa.

Pán Boh dal kráľovi sen. Áno, ďalší sen!
Tento sen sa mu pravdepodobne sníval 30 rokov po príhode s ohnivou pecou.
Uvidel strom, ktorý sa zdal, že je v strede Zeme. Bol väčší než čokoľvek, čo dovtedy Nebúkadnecar
videl. Mal rád stromy a ešte nikdy nevidel taký krásny, ako bol tento. Narástol veľký a rozvetvený a
dotýkal sa oblohy. Kráľ si myslel, že ho možno vidieť z celej Zeme. Tento strom nemal iba pekné
listy. Mal i množstvo dobrého ovocia. Ovocie bolo dobré pre ľudí, zvieratá a vtáky. Pravdaže tento
obrovský strom vytváral nádherný tieň, takže všetky zvieratá sa tešili z tieňa a všetky vtáky si robili
hniezda v jeho konároch.
Ako sa Nebúkadnecar tešil z nádherného stromu, v jeho sne sa stala čudná vec.
Nahraďte strom (4DN – 33) za kmeň (4DN – 35).

Uvidel anjela, ktorý prišiel z Neba. Nebúkadnecar to opísal takto: „Anjel silno volal: Vytnite ten
strom a zničte ho, ale peň s koreňmi nechajte v zemi a to v železných a bronzových okovách,
v poľnej zeleni.“
Sen sa ešte neskončil. Čo anjel povedal ďalej, bolo ešte čudnejšie.
„Nech ho kropí rosa z neba a nech má s poľnou zverou svoj podiel, kým neprebehne nad ním sedem
časov. Toto sa stane, aby každý spoznal, že Najvyšší panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva
tomu, komu chce.“
„Sedem časov“ (Daniel 4, 22) hovorí o siedmych rokoch.
Aký čudný sen! Som si istý, že ti nedáva žiaden zmysel, ale je tu jedna vec, ktorej môžeme
rozumieť. Pán Boh chce, aby Nebúkadnecar vedel, že On, Najvyšší, je vládcom nad všetkým. Keď
vidíš, aký je Pán Boh veľký, mocný a silný, začneš rozumieť, aký si malý a slabý. V porovnaní
s Pánom Bohom sme takí malí, že sa prestaneme vychvaľovať. Porozumie tomu Nebúkadnecar?
Zobudil sa. Už sa necítil dobre. Bál sa.
Odstráňte všetky postavy. Nech deti ukážu na tvárach, ako vystrašene mohol kráľ vyzerať.
Scéna 3
Položte kráľa (4DN – 36) a radcov (4DN – 37)

„Priveďte mi radcov“, prikázal. „Potrebujem ich, aby mi povedali význam tohto sna. Radcovia
prišli. Čarodejníci, veštci a predpovedači budúcnosti, hádači. Myslíš si, že mohli vysvetliť sen? Nie!
Odstráňte radcov (4DN – 37). Položte Daniela (4DN – 38).
Nakoniec predstúpil pred kráľa Daniel. Kráľ Nebúkadnecar ho zavolal jeho babylonským menom:
„Béltšaccar,“ povedal, „viem, že si múdrejší ako ktorýkoľvek z mojich mudrcov. V tebe je duch
svätých bohov a nič nie je ťažké pre teba. Povedz mi, čo znamená môj sen.“
Daniel vedel, že to bol Pán Boh, ktorý mu dal túto dôležitú prácu. Bol závislý na Ňom, a nie na
svojej vlastnej šikovnosti pri výklade tohto sna. Daniel bol protiklad pýchy – on bol pokorný. Pán

Boh chce, aby sme boli takíto. Chce, aby si seba pokladal za takého, aký si skutočne, taký, ako o
tebe hovorí Biblia. Je dôležité, aby si vedel, že si hriešnik a nemôžeš urobiť nič, aby si sa zachránil.
Biblia hovorí, že Pán Boh „dáva pokorným milosť“ (1. Petrov 5, 5). Toto urobil pre Daniela.
Kráľ povedal Danielovi o sne. Čo mu povedal?
Dovoľte deťom, aby vám prerozprávali sen, držte pritom názornú pomôcku, ktorá im ho
pripomenie.
Keď skončil, kráľ čakal na vysvetlenie. Čakal a čakal. Daniel bol ticho. Nechcel povedať kráľovi
strašnú správu, ktorú mu Pán Boh ukázal.
Flashcard 4-3, Položte strom (4DN – 33) nad kráľa (4DN – 36).

Nakoniec Daniel povedal: „Pane môj, sen tvojím neprajníkom a jeho význam tvojim nepriateľom!“
Daniel použil slovo „pán“, aby vzdal úctu kráľovi, nie je to znak, že ho považoval za Boha.
Ten nádherný strom, ktorý si videl, si ty, kráľ Nebúkadnecar. Ty si sa stal veľkým a panuješ nad
najväčším kráľovstvom na zemi. Každý vie o tebe a o tvojom majestáte.
Nahraďte strom (4DN – 33) za kmeň (4DN – 34). Položte anjela.

„Potom si videl anjela, ktorý prišiel z Neba a povedal: „Zotnite strom a zničte ho.“ Daniel opatrne
vyberal každé slovo, keď pokračoval: „Najvyšší Boh nariadil, že budeš musieť opustiť svojich ľudí
a žiť so zvieratami. Budeš jesť trávu ako krava a spať vonku, takže budeš v noci mokrý od rosy.
Sedem rokov prejde, kým spoznáš, že Najvyšší Boh je pravý Vládca Zeme a vyznáš, že Boh je Ten,
ktorý ustanovuje kráľovstvá Zeme.“
Duševná choroba, známa ako Aoantrópia zapríčiňuje, že ľudia si myslia o sebe, že sú zvieratá
a správajú sa podľa toho. Touto chorobou mohol byť postihnutý aj Nebúkadnecar.
Aké to boli desivé správy. Pán Boh bol proti nemu. Nenávidí hriešnu pýchu a bojuje proti nej. V
skutočnosti pýcha je privlastnenie si cti, ktorá patrí Pánu Bohu. Si pyšný? Možno sa chváliš, aký si
dobrý v matematike, alebo ako ti ide dobre šport. Možno si myslíš, že si krajšia ako ostatné deti.
Možno odmietaš dôverovať Pánovi Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, pretože si myslíš, že si dosť
dobrý taký aký si. Pamätaj si, Pán Boh je proti tým, ktorí si myslia o sebe viac ako by mali. Preto
poslal svoje posolstvo kráľovi Nebúkadnecarovi.
Daniel mal však aj dobré správy. „Príkaz nechať peň stromu v zemi znamená, že tvoje kráľovstvo ti
bude vrátené, keď vyznáš, že Boh sám je Vládcom Neba a Zeme.“
Daniel veľmi dlho pracoval pre kráľa a nechcel, aby sa kráľovi stali tieto hrozné veci, preto mu dal
múdru radu. Povedal: „Odvráť sa od svojich hriechov a rob, čo je správne.“
Pán Boh chce, aby si sa aj ty odvrátil od hriešnej pýchy a bol pokorným. Je dôležité vedieť, že
všetko, čo si, alebo čo máš, je od Pána Boha a byť Mu za to vďačný. Chce, aby si si uvedomil, že
nie si dosť dobrý, že si hriešnik, ktorý si od Pána Boha zaslúži len odsúdenie. On dáva pokorným
milosť. Milosť je nezaslúžená láska. Pán Boh dal svojho jediného Syna, aby zomrel za náš hriech na
kríži. Nezaslúžili sme si to, ale On to pre nás urobil. Pán Boh odpúšťa
a zachraňuje každého, kto
sa odvráti od svojho hriechu a pýchy a uverí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Pán Boh ťa
príjme. Odpustí ti všetok hriech a urobí ťa navždy svojím dieťaťom. Stane sa tvojím Nebeským
Otcom, ktorý ťa miluje a stará sa o teba každý deň. Prečo by si zostal pyšným, keď môžeš mať
Božiu milosť? Nebúkadnecar nebol pripravený odvrátiť sa od pýchy.
Odstráňte všetky obrázky.

Scéna 4
Flashcard 4-4, Položte kráľa (4DN – 39)

Prešiel celý rok. Kráľ Nebúkadnecar sa vôbec nezmenil. Jedného dňa sa prechádzal po plochej
streche svojho paláca a pozeral sa na veľké mesto Babylon.
Kráľ si sám pre seba hovoril: „Nie je to nádherné mesto, ktoré som postavil? Pozrite na tento krásny
palác, ktorý som vybudoval. Urobil som to svojou vlastnou veľkou silou! Pozrite, aký som úžasný!“
Zatiaľ, čo pyšný kráľ hovoril, z Neba zaznel hlas: „Kráľ Nebúkadnecar, tu je pre teba posolstvo.
Tvoje kráľovstvo ti bude odňaté. Budeš vyhnaný od ľudí a budeš žiť medzi zvieratami. Budeš jesť
trávu ako dobytok. Uplynie sedem rokov, kým spoznáš, že Boh vládne nad všetkým.“
Predškoláci sa môžu postaviť na ruky a nohy a tváriť sa, že jedia trávu.

Flashcard 4-5, Vymeňte obrázok kráľa za obrázok 4DN-40.

V tú chvíľu sa všetko stalo tak, ako sa to kráľovi prisnilo. Nebúkadnecar stratil zdravý rozum.
Musel opustiť svojich ľudí a žiť vonku na poliach so zvieratami. Jedol trávu ako krava a spal vonku
pod holým nebom. Biblia hovorí, že jeho vlasy narástli ako perie orla. Nechty na rukách a na
nohách mu nikto nestrihal a boli dlhé a zakrútené ako vtáčie pazúry. Aký hrozný spôsob života kráľ
viedol!
Pán Boh hovorí v Biblii: „Pýcha znižuje človeka.“ (Príslovia 29, 23). Prečítajte (alebo nech dieťa
prečíta) verš z Biblie.
Pýcha ťa môže zničiť. Môže zničiť tvoj život, odlúči ťa od Pána Boha a On ťa bude musieť
potrestať. Keď si už kresťanom, odvráť sa od pýchy. Keď vyhráš nejakú cenu, nechváľ sa. Keď
dobre spievaš, keď si šikovný, keď si dobrý v športe, pamätaj, že Pán Boh ťa tak stvoril a ďakuj Mu
za to. Prečo ti odpúšťa? Prečo máš večný život? Prečo pôjdeš do Neba? Je to všetko vďaka Pánovi
Ježišovi Kristovi. Ním sa môžeš chváliť, ale nie sebou samým. Daj Pánu Bohu česť, ktorú si
zaslúži. Bolo tu niečo, čo sa kráľ Nebúkadnecar ešte nenaučil robiť.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti: Vzdaj Bohu úctu, ktorú si zaslúži.

Čas ubiehal pomaly. Jeden rok... dva roky... tri roky... Sedem rokov Nebúkadnecarov rozum
nepracoval správne a rozmýšľal a žil ako zviera. Nebol už mocným panovníkom, ktorého každý
uznával a obdivoval. Namiesto toho trpel hroznými príznakmi duševnej choroby. Jeho sebecká
pýcha nakoniec zničila jeho život. Predškoláci budú radi ukazovať na prstoch roky.
Scéna 5
Nahraďte kráľa 4DN-40 obrázkom 4DN-41
Flashcard 4-1

Na konci týchto siedmich rokov Nebúkadnecar povedal: „Pozdvihol som oči k nebu a moja myseľ
bola uzdravená. Potom som chválil Boha a oslavoval Ho. On je jediný, kto žije a vládne naveky nad
všetkými ľuďmi. Boh môže robiť, čokoľvek chce na Nebi, aj na Zemi. Nie je nikto, kto by ho
mohol zastaviť. Nikto nemá právo pýtať sa Ho, čo robí.“
Bol kráľ stále pyšný? Nie! Naučil sa, že Pán Boh je veľký a nie on. Dal Pánu Bohu miesto, ktoré
malo predtým jeho veľké „Ja“. Pán Boh pokoril kráľa.
Pyšný človek hovorí: „Môžem žiť dobre bez Boha.“
Pokorný človek hovorí: „Veľmi potrebujem Pána Boha.“
Pyšný človek hovorí: „Som lepší ako veľa iných ľudí. Boh ma nepotrestá.“
Pokorný človek hovorí: „Som zlý a hriešny. Zaslúžim si Boží trest.“
Pyšný človek hovorí: „Chcem si sám riadiť svoj život.“
Pokorný človek chce, aby ho riadil Pán Ježiš.
Otázka je, akým si ty človekom? Pyšným, alebo pokorným?
Na konci bol Nebúkadnecar pokorený a my vieme, že Pán Boh dodržal svoje slovo „pokorným dáva
milosť.“
Pán Boh uzdravil Nebúkadnecarovu myseľ a vrátil mu aj jeho kráľovstvo. Kráľ si svoj objav o Pánu
Bohu nenechal pre seba, ale chcel, aby sa každý o ňom dozvedel.
Vymeňte kráľa 4DN-41 s obrázkom 4DN-36.

Toto bolo kráľovo vyhlásenie: „Teraz ja, Nebúkadnecar, chválim, vyvyšujem a zvelebujem Kráľa
nebies, lebo všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo
chodia v pýche.“ (Daniel 4, 34) Prečítajte (alebo nech dieťa prečíta) verš z Biblie.
Kráľ povedal, že Božie kráľovstvo (nie Nebúkadnecarove) je večným kráľovstvom. Nebúkadnecar
chcel, aby Pánu Bohu bola vzdaná česť za všetko, čo urobil. Naučil sa lekciu o pýche. Aj ty si sa ju
naučil? Keď si Božím dieťaťom, mal by si vždy vzdať Bohu česť za všetko, čo pre teba urobil.
Dávaj pozor, aby sa pýcha nedostala do tvojho života. Popros Pána Boha, aby ti pomohol byť
pokorným a poradiť si s veľkým „Ja“.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti.

Flashcard 4-6

Najhorší druh pýchy však je, keď si myslíme, že si sami poradíme s naším problémom hriechu a
sami sa zmierime s Bohom. Nebuď pyšný a povedz Pánu Bohu, že s ňou chceš skoncovať. Uver
v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Kráľa. Pán Boh ťa príjme. On „pokorným dáva milosť.“ (1.
Petra 5, 5)
Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša, použite pri tom metódu, ktorá sa vám osvedčila.
Odstráňte kráľa.

Zakončite modlitbou a dajte sa k dispozícii pre deti, ktoré majú o to záujem. Môžete to vyjadriť
napríklad takto:
Možno sa chceš odvrátiť od svojho hriechu a pýchy a dať svoj život Pánovi Ježišovi, ale máš ešte
nejaké otázky. Rád ti ukážem v Biblii odpovede. Keď skončí naše stretnutie, môžem sa s tebou
rozprávať. (uveďte miesto)

Otázky na opakovanie:
1. Čo je to pýcha? (Myslieť si o sebe viac ako je potrebné.)
2. Prečo by sme nemali byť pyšní na to, ako vyzeráme, na svoju šikovnosť alebo múdrosť? (Pán
Boh nám dal tieto veci.)
3. Čo videl kráľ vo svojom sne? (Veľký, krásny strom, ktorý vyťal anjel.)
4. Čo sa malo stať kráľovi podľa jeho sna? (Mal dostať duševnú chorobu a sedem rokov mal žiť
ako zviera vonku a jesť trávu.)
5. Čo robí Pán Boh s pyšným človekom? (Je proti nemu.)
6. Čo robí Pán Boh s pokorným človekom? (Dáva mu milosť.)
7. Akú dobrú správu oznámil Daniel kráľovi? (Jeho kráľovstvo mu bude vrátené, keď uzná, že
Boh je naozaj Ten, ktorý vládne nad všetkým.)
8. Ako môže pýcha oddeľovať ľudí od toho, aby uverili v Pána Ježiša? (Myslia si, že sú bez Neho
v poriadku.)
9. Čo poradil Daniel kráľovi? (Odvrátiť sa od svojich hriechov a vzdať česť Bohu.)
10. Čím sa chvastal kráľ Nebúkadnecar? (Krásnym mestom a palácom, ktorý postavil.)
11. Keď sa kráľ naučil túto lekciu, akú správu poslal ľuďom vo svojej krajine? (Pravdivý živý Boh
je mocný a bude panovať nad všetkým navždy.)
12. Čo môžeš robiť, keď si v pokušení byť pyšným? (Pamätaj, že je to Boh, kto ti pomáha. Ďakuj
Mu a chváľ Ho.)
Kvíz:
„Dať a zobrať“
Na prúžky papiera napíšte rôzne hodnoty bodov a dajte ich do vrecka s nápisom „body“. Do iného
vrecka s nápisom „Dať a zobrať“ dajte osem prúžkov papiera so slovom „dať“ a desať so slovom
„zobrať“. Keď dieťa správne odpovie na otázku, ťahá si prúžok papiera z vrecka s bodmi. Potom
ťahá z vrecka „dať a zobrať“, aby sa rozhodlo, či trieda dostane body (zobrať) alebo body dostane
učiteľ (dať).
Aktivita:
„Rozhodni sa byť pokorným“
Okopírujte nižšie popísané situácie, potom ich rozstrihajte. Vyberte dieťa, ktoré jednu prečíta. Nech
trieda rozhodne, či prehlásenie ukazuje na pýchu alebo na pokoru. Ak prehlásenie ukazuje na
pýchu, deti sa môžu postaviť a ukázať na seba. Ak ukazuje pokoru, môžu zostať sedieť a ukázať na
druhých. Po prehláseniach, ukazujúcich na pýchu, hovorte o tom, ako môžu byť zmenené, aby
ukazovali pokoru.

„To je ten nový bicykel? No, ten ti veľmi
nepomôže. Stále chodím ešte rýchlejšie ako ty!“

„Poď sem, Sára, prejdime cez cestu, kým nás
Karolína neuvidí. Nechcem sa s ňou stretnúť.“

„Anita si myslí, že je v matematike
taká dobrá! Radšej by som dostal štvorku,
ako by som mal ju poprosiť o pomoc!“

„Je to smutné, že Janko nie je v basketbale
taký dobrý, ako my. Budeme s ním trénovať,
aby sme mu pomohli zlepšiť sa.“

„Drahý Pane, ďakujem Ti, že si zasľúbil,
že budeš stále so mnou. Prosím, veď ma tak,
aby Ťa tento sloh oslávil.“

„Ďakujem ti! Usilovne som trénoval
a Boh mi pomohol, aby som to zvládol.“

Lekcia 5

Ruka píše na stenu
Písmo pre učiteľa: Daniel 5. kapitola
Ústredná pravda: Pán Boh berie hriech vážne a potrestá ho.
Aplikácie:
Nespasené: Odvráť sa od hriechu k Ježišovi Kristovi, lebo On ťa môže spasiť.
Verš na zapamätanie: „Ak sa prehrešíte proti Hospodinu, vedzte, že trest za váš hriech vás
postihne.“ 4. Mojžišova 32, 23
Názorné pomôcky:
Flashcard 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6,
alebo figúrky z flanelografu:
5DN – 42, 5DN – 43, 5DN – 44, 5DN – 45, 5DN – 46, 5DN – 47, 5DN – 48, 5DN – 49, 5DN – 50
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.

Osnova lekcie
Úvod: Počul si niekedy, že by sa niekto chválil, že urobil niečo zlé?
Postup udalostí:
1. Kráľ Bélšaccar usporiada veľkú hostinu.
2. Nádoby z chrámu sú prinesené a používané.
ÚP
3. Objaví sa ruka a píše na stenu.
ÚP
4. Vydesený kráľ žiada o vysvetlenie.
5. Mudrci nie sú schopní to vyložiť.
6. Kráľovná povie Bélšaccarovi, aby zavolal Daniela.
7. Daniel je privedený a hovorí kráľovi o jeho hriechu.
ÚP
8. Daniel vysvetľuje nápis.
9. Kráľ odmeňuje Daniela.
Vyvrcholenie:
Nepriatelia napadnú Babylon.
Záver:
Bélšaccar stráca svoje kráľovstvo a život.
Méd Dárius sa stáva kráľom.
ÚP
Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie: „...ak sa prehrešíte proti Hospodinu, vedzte, že trest za váš hriech vás
postihne.“ 4. Mojžišova 32, 23
Úvod:
Aký je cieľ hry na skrývačku?
Nechajte deti, aby to vysvetlili.
Niekedy nájdeš veľmi dobré miesto, kde sa môžeš skryť- a trvá dlho, kým ťa niekto nájde. Pred
Bohom sa však ukryť nemožno. Pred Ním nikdy nemôžeme skryť seba alebo niečo, čo robíme.
Pozrime sa, čo nám o tom Boh hovorí.
Čítanie verša: Ukážte svoju Bibliu, vysvetlite, že je to Božie Slovo. Prečítajte verš zo svojej Biblie
a vysvetlite, ako ste ho našli. Nech deti čítajú verš s vami z názornej pomôcky.

Vysvetlenie verša:
„...ak sa prehrešíte proti Hospodinu...“ - Pán Boh hovorí, aby si si uvedomil, že si zhrešil proti
Nemu. Všetko, čo robíš, hovoríš alebo si myslíš a nepáči sa to Pánu Bohu, nazýva hriechom.
Všetky hriechy proti druhým ľuďom sú aj proti Bohu.
„...vedzte, že trest za váš hriech vás postihne“ - Pred Pánom Bohom neskryješ svoj hriech
a nemôžeš uniknúť dôsledkom alebo následkom svojho hriechu. Boh dovoľuje, aby mal hriech
v našich životoch dôsledky, pretože nás chce naučiť, aby sme Ho poslúchali.
Aplikácie:
Pre Nespasené: Ak si nikdy neuveril v Pána Ježiša, tvoj hriech ťa oddeľuje od Pána Boha. Musíš
uveriť, že Pán Ježiš zomrel za teba a musíš Ho prijať ako svojho Spasiteľa od
hriechu.
Pre spasené: Aj keď si už uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, stále budeš pokúšaný
k hriechu. Keď sa rozhodneš hrešiť, nemusíš vidieť výsledok hriechu hneď, ale prídu
jeho dôsledky. Pán Boh nemôže tvoj hriech len tak prehliadnuť.
Opakovanie verša: Kto je na rade?
Na šesť až osem kartičiek napíšte, kto bude rozprávať verš, napríklad všetci chlapci; všetky
dievčatá; tí, ktorí majú na topánkach šnúrky; tí, ktorí majú radi zmrzlinu; tí, ktorí radi športujú; tí,
ktorí radi telefonujú; všetci, ktorí sú v triede; tí, ktorí radi píšu kriedou. Dajte kartičky do
papierového vrecka a nechajte, aby dieťa jednu vytiahlo. Všetci, ktorí patria do danej kategórie, sa
postavia a povedia spoločne verš. Pokračujte, kým deti nevytiahnu všetky kartičky.
4. Mojžišova 32, 23 „...ak sa prehrešíte proti Hospodinu, vedzte, že trest za váš hriech vás
postihne.“

Lekcia
Vyučovanie v tejto lekcii je pre nespasené deti. Posolstvo pre kresťanské deti môžete mať v inej
časti programu.
Úvod:
Počul si niekedy, že by sa niekto chválil tým, že urobil niečo zlé? Možno si urobil niečo, o čom
vieš, že to bolo zlé a myslíš si, že ti to prejde. Kráľ v dnešnej biblickej lekcii urobil úmyselne niečo
zlé. Tiež si myslel, že mu to prejde - až kým mu Boh neposlal svoje desivé posolstvo! Večer bola
v paláci hostina...
Scéna 1
Flashcard 5-1, Položte obrázok hostiny (5DN-42).

Kráľ Nebúkadnecar už nežil. Teraz bol v Babylone kráľom Bélšaccar, príbuzný kráľa
Nebúkadnecara.
Bélšaccarov otec Nebonidus žil veľmi ďaleko od Babylona. Bélšaccara urobil spoluvladárom.
Bélšaccar pripravil pre svojich veľmožov a ich ženy veľkú hostinu. Bolo tam tisíc ľudí!
Keď hovoríte o hostine, možno by ste mohli podávať keksy alebo ovocie. Deti sa učia aj cez zmysly.
Na hostinu to bol nebezpečný čas. Za múrmi mesta boli nepriateľskí vojaci, ktorí sa snažili dostať
dnu! Kráľ Bélšaccar o tom vedel, ale myslel si, že sa nemusí báť. Múry mesta boli veľmi hrubé!
Boli príliš vysoké na to, aby sa dali preliezť a príliš hrubé na to, aby ich niekto rozbil. Rieka, ktorá
pretekala stredom mesta, poskytovala vodu a v meste mali dostatočnú zásobu potravín na 20 rokov!
Kráľ Bélšaccar sa cítil natoľko v bezpečí, že aj keď útočili na mesto nepriateľskí vojaci, urobil
hostinu na oslavu svojich falošných bohov.
Podľa povesti boli babylonské múry 100 metrov vysoké a 24 metrov široké.
Kráľ a jeho hostia jedli najlepšie jedlá a pili víno do chvíle, kým sa kráľ nerozhodol urobiť niečo
hrozné. Prikázal svojim služobníkom: „Prineste zlaté a strieborné poháre, ktoré Nebúkadnecar
doniesol z Božieho domu v Jeruzaleme, aby sme z nich mohli piť.“ Tieto zvláštne poháre mali byť

používané len na oslavu jediného pravého Boha, ale Bélšaccar sa chystal použiť ich na uctievanie
modiel - sôch, ktoré predstavovali jeho falošných bohov!
Babylončania usporadúvali pre svojich bohov výročné slávnosti každý rok v tom istom čase.
Flashcard 5-2, položte obrázok sluhov (5DN-43).

Sluhovia priniesli poháre a všetci z nich pili a oslavovali falošných bohov. Vysmievali sa jedinému
pravému Bohu Nebies tým, že pili z pohárov, ktoré boli určené na Jeho oslavu! Kráľ Bélšaccar
vedel, že použiť tieto zvláštne poháre takýmto spôsobom je zlé. Netrápilo ho, že hreší proti Bohu.
Pevne sa staval proti Bohu.
Možno si hovoríš: „Ja by som sa nikdy nepostavil proti Bohu tak, ako to urobil kráľ Bélšaccar.“
Naozaj? Vždy, keď neposlúchaš Boha, staviaš sa proti Nemu. Pán Boh prikázal, že máš poslúchať
svojich rodičov, a napriek tomu ich neposlúchaš vždy. Nevypneš televízor, keď ti to prikážu.
Nevrátiš sa domov vtedy, keď ti to určia. Niekedy sa s nimi hádaš. Keď sa takto správaš, staviaš sa
proti Pánu Bohu. To isté robíš, keď klameš, kričíš hnevlivé slová, keď podvádzaš. Je to veľmi
vážne, lebo Pán Boh je svätý a dobrý. Musí potrestať hriech. Biblia hovorí: „Odplata za hriech je
smrť.“ (Rímskym 6, 23.) Nemyslíš na to? Nebuď ako kráľ Bélšaccar, ktorý na Pána Boha vôbec
nepomyslel. Prečítajte verš (alebo nech ho dieťa prečíta) z Biblie.
Odstráňte sluhov.

Scéna 2
Flashcard 5-3. Umiestnite ruku (5DN-44).

Zrazu, keď kráľ a jeho hostia pili z chrámových pohárov a oslavovali svojich falošných bohov,
zjavila sa na stene ruka bez ramien a tela!
Umiestnite slová (5DN-45).

Potom sa ruka začala pohybovať a písala na omietku steny slová. Kráľ Bélšaccar bol taký
vystrašený, že jeho tvár zbledla! Biblia hovorí, že kolená sa mu klepkali o seba a nohy sa mu
chveli! Nikdy v živote nebol taký vystrašený! Čo myslíš, kto poslal správu pre kráľa?
Dovoľte deťom reagovať.
Na omietke stien v miestnosti na hostiny boli zvyčajne zapísané víťazstvá a skvelé činy kráľa.
Tentoraz tam namiesto nich kráľ mohol vidieť svoj rozsudok.
Áno, bol to Pán Boh. Nepáčilo sa mu správanie kráľa. Pán Boh je 100% čistý a dobrý. Nemôže
zniesť hriech, je pre Neho odporný. Žiadny hriech nezostane nepotrestaný. Možno si myslíš: „ Boh
ma nepotrestá, alebo „poznám deti, ktoré robia skutočne zlé veci a nič sa im nestane.“ Biblia jasne
hovorí, že jedného dňa sa každý bude zodpovedať Bohu. Po smrti príde súd: „ľuďom je uložené raz
zomrieť a potom príde súd.“ (Židom 9, 27) Trestom bude oddelenie navždy od Boha na strašnom
mieste, ktoré sa volá Peklo. Pán Boh berie vážne hriech, preto poslal kráľovi zvláštnu správu.
Odstráňte ruku (5DN-44).

Ruka zmizla, ale nápis zostal na stene a každý ho tam mohol vidieť. „Zavolajte mojich mudrcov!“
nariadil vystrašený kráľ. „Chcem svojich veštcov, astrológov a čarodejníkov! Musím vedieť, čo
znamená tento nápis!“
Odstráňte hostinu (5DN-42).

Scéna 3
Flashcard 5-4
Položte kráľa (5DN-46) a mudrcov (5DN-47).

Keď mudrci prišli, kráľ sľúbil odmenu tomu, kto by vedel prečítať nápis a povedať mu jeho
význam. Tento človek mal dostať kráľovský odev, aby bolo vidno, že má veľkú moc. Mali mu dať
okolo hrdla drahú zlatú reťaz a mal byť ustanovený za tretieho najvyššieho vládcu v kráľovstve.
Všetci mudrci chceli tieto zvláštne odmeny, ale nikto z nich nevedel nápis prečítať alebo povedať,
čo znamená! Tento nápis bol odkaz od Boha. Títo muži nemohli rozoznať jeho význam, pretože
nepoznali jediného pravého a živého Boha. Toto vystrašilo kráľa ešte viac! Jeho hostia boli udivení
a zmätení.

Ukážte zlatú reťaz a látku, predstavujúcu kráľovské šaty. Bélšaccarov otec mal v kráľovstve
najdôležitejšie postavenie, Bélšaccar bol druhý a tento človek mal byť priamo pod ním.
Odstráňte mudrcov(5DN-47). Položte kráľovnú (5DN-48).

Keď kráľovná začula z miestnosti na hostiny všetok hluk, prišla sa pozrieť, čo sa stalo.
„Netráp sa toľko!“ povedala kráľovi. „V tvojom kráľovstve je muž, ktorý ti môže pomôcť. Má
v sebe ducha svätých bohov. Za časov tvojho predchodcu, kráľa Nebúkadnecara, nachádzala sa
v ňom taká múdrosť a vedomosti, ako majú bohovia. Tento muž, Daniel, vie vykladať sny. Zavolaj
Daniela. On ti bude vedieť povedať, čo znamenajú slová na stene.“
Bola to pravdepodobne Bélšaccarova matka alebo stará mama, ktorá sa s Danielom stretla
v minulosti. Kráľovná v Danielovi 5, 11 použila slovo otec; podľa dvornej etikety sa odvolávala na
skoršieho kráľa, keďže Nebúkadnecar nebol Bélšaccarovým fyzickým otcom, ale príbuzným.
Odstráňte všetky obrázky.
Scéna 4
Flashcard 5-5, Umiestnite Daniela (5DN-49) a kráľa (5DN-50).

Tak bol Daniel predvolaný pred kráľa.
Bélšaccar sa ho opýtal: „Ty si Daniel? Počul som, že si veľmi múdry a vieš vykladať sny. Nikto
nebol schopný povedať mi, čo znamená tento nápis na stene. Ak ho vieš prečítať a vysvetliť mi ho,
dám ti veľkú odmenu.“
Daniela však nezaujímala kráľova odmena.
„Ó, kráľu,“ povedal Daniel, „vieš o svojom príbuznom, kráľovi Nebúkadnecarovi. Boh mu dal
veľkú moc a silu, takže všetky okolité národy sa ho báli. Stal sa však pyšným, a Boh mu musel dať
za to príučku. Stratil zdravý rozum a bol ako zviera. Musel žiť vonku so zvieratami a jesť trávu na
poli, kým nakoniec neuznal, že najvyšší Boh je jediný, kto naozaj vládne nad ľuďmi.
Toto všetko vieš, Bélšaccar,“ pokračoval Daniel, „ale stále sa staviaš proti nebeskému Bohu. Pil si
z nádob z Jeho chrámu a oslavoval pri tom svoje modly, ktoré ťa nemôžu počuť, ani rozumieť!
Nemyslel si na živého Boha, ktorý drží tvoj život vo svojich rukách! Preto Boh poslal túto ruku, aby
napísala posolstvo na stenu.“
Daniel jasne povedal kráľovi, že je bez výhovorky. Rozhodol sa zabudnúť na to, čo vedel o Pánu
Bohu. Rozhodol sa robiť si z Neho žarty. Rozhodol sa byť rebelom.
A čo ty? Vieš o tom, čo si Pán Boh myslí o tvojom hriechu, ale zaujíma ťa to? Možno ťa to
zaujíma, lebo sa bojíš zaslúženého Božieho trestu. Je tu pre teba dobrá správa. Pán Ježiš Kristus,
Boží Syn, miloval hriešnikov ako si ty a ja. Opustil Nebo a prišiel na Zem ako dieťa. Bol vždy
dokonalý a bol ochotný zobrať trest, ktorý si zaslúžime. Boh, Jeho otec „uvalil na neho neprávosti
všetkých nás“ (Izaiáš 53, 6). Prečítajte verš (alebo nech ho dieťa prečíta) z Biblie.
To znamená, že Pán Boh sa správal k svojmu Synovi tak, ako keby On urobil všetko zlé. Boh
potrestal svojho drahého Syna za naše hriechy. Utrpenie a bolesť boli strašné a to nám ukazuje, čo
si Pán Boh myslí o hriechu. Iba smrť Jeho Syna mohla vyslobodiť ľudí z Pekla. Pán Boh chce, aby
si vedel, že berie hriech vážne. Chce, aby si vedel, že iba Pán Ježiš ťa môže zachrániť. Keď chceš
uveriť Pánovi Ježišovi, ale nevieš ako, rád ti to ukážem z Biblie. Príď za mnou po stretnutí a
budeme sa spolu rozprávať. Budem (určite miesto). Je dôležité, aby si vedel tieto veci. Pán Boh
chce, aby i kráľ sa niečo dozvedel.
Umiestnite slová (5DN-45)

Teraz bol Daniel pripravený povedať kráľovi, čo znamenajú slová na stene. Boli to slová: mené,
mené, tekél, úfarsín.
Mené znamená „zrátaný“.
Tekél znamená „odvážený“.
Úfarsín znamená „rozdelený“.
Daniel povedal kráľovi: „Boh zrátal dni tvojho panovania a ukončil ich. Bol si odvážený na váhe
a zistilo sa, že si ľahký - nespĺňaš Božie požiadavky. Teraz bude tvoje kráľovstvo rozdelené a dané
tvojim nepriateľom, Médom a Peržanom.“

Flashcard 5-6

Znelo to pre kráľa Bélšaccara ako dobrá správa? Nie! Mal stratiť svoje kráľovstvo. Aj keď to bolo
strašné posolstvo, kráľ dal Danielovi sľúbenú odmenu. Obliekli ho do purpurového odevu, okolo
hrdla mu dali zlatú reťaz a ustanovili ho za tretieho vládcu v kráľovstve.
Odstráňte všetky obrázky.

V tú istú noc však preniklo do Babylona, kde sa kráľ Bélšaccar cítil taký bezpečný, nepriateľské
vojsko. Historické knihy nám hovoria, že nepriatelia vykopali pre rieku druhé riečište, aby voda
netiekla do mesta. Potom mohli ísť priamo popod múry mesta, kde bola predtým rieka. Dobyli
mesto a kráľa Bélšaccara zabili.
Pretože kráľ Bélšaccar úmyselne hrešil proti Bohu, stratil svoje kráľovstvo i svoj život!
Babylon prevzal nový kráľ - Méd Dárius, jeden z Bélšaccarových nepriateľov. Pán Boh bol však
verný a Daniel mohol pokračovať v službe aj novému kráľovi.
Bélšaccar spoznal, aké vážne je hrešiť proti Bohu a myslieť si, že si to nevšimne. Bélšaccar sa
musel stretnúť s Bohom. My sme si hovorili, že po smrti prichádza súd. Toto je stretnutie, ktorého
sa každý z nás musí zúčastniť. Sú ľudia, ktorí nebudú potrestaní. To sú tí, ktorí uverili v Pána Ježiša
ako svojho Spasiteľa. Pán Boh ich privíta v Nebi, pretože Jeho Syn už zobral ich trest. Patríš tiež
medzi nich? Iba Pán Ježiš Kristus ťa môže zachrániť. Biblia hovorí: „A nieto spasenia v nikom
inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“
(Skutky 4, 12). Prečítajte verš (alebo nech ho dieťa prečíta) z Biblie.
Môžeš Mu povedať práve teraz, v svojom srdci, že sa chceš odvrátiť od hriechu a chceš, aby bol
tvojím Spasiteľom a Pánom.
Pozvite deti, aby prijali Pána Ježiša, použite pri tom metódu, ktorá sa vám osvedčila.
Otázky na opakovanie:
1. Prečo bol pre Bélšaccara nebezpečný čas na hostinu? (Nepriateľské vojsko útočilo na mesto.)
2. Prečo sa kráľ cítil v Babylone bezpečný? (Hrubé, vysoké múry; hojnosť potravy a vody.)
3. Aké hriešne veci urobil kráľ s pohármi z Božieho chrámu? (On a jeho hostia ich použili na
uctievanie modiel.)
4. Prečo si myslíš, že pred Bohom sa nedá skryť žiadny hriech? (Boh vie všetko.)
5. Čo sa stalo, kým kráľ a jeho hostia pili z pohárov z chrámu? (Na stene sa objavila ruka a písala
posolstvo.)
6. Akými spôsobmi môžeš ísť proti Pánu Bohu? (Neposlušnosť, klamanie, hnev, podvádzanie.)
7. Čo kráľ sľúbil tomu, kto mu povie význam slov na stene? (Kráľovský odev, zlatú reťaz a tretie
miesto v kráľovstve.)
8. Prečo kráľovi mudrci nemohli povedať význam nápisu na stene? (Nepoznali pravého Boha
a On bol ten, kto nápis poslal.)
9. Ako môžeš získať odpustenie hriechu a jedného dňa večný život v Nebi s Bohom? (Keď sa
rozhodneš uveriť, že Ježiš zomrel za tvoj hriech a prijmeš Ho ako svojho Spasiteľa.)
10. Ako pripomenul Daniel kráľovi Bélšaccarovi, že živý Boh riadi všetko? (Keď mu znova
porozprával, ako kráľ Nebúkadnecar stratil zdravý rozum a musel žiť ako zviera.)
11. Prečo ľudia, ktorí dôverujú Pánovi Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, uniknú trestu, ktorý si
zaslúžia? (Pán Ježiš zobral ich trest.)
12. Čo povedal Daniel kráľovi Bélšaccarovi o význame nápisu na stene? (Neurobil, čo od neho Boh
chcel, preto jeho kráľovstvo bude dané jeho nepriateľom.)

Kvíz:
„Hláskuj“
Každé písmeno slova „Trestanie“ napíšte na prúžok papiera, podlepený flanelom a na dva
papieriky slovo „prepáč“. Pomiešajte papieriky a dajte ich do obálky. Hra sa môže hrať
v družstvách alebo celá trieda môže sa snažiť dosiahnuť určitý počet bodov. Keď dieťa odpovie na
otázku správne, vytiahne si papierik. Ak je to písmeno, dá ho na tabuľu a získava 1000 bodov. Ak
je tam „prepáč“, nedostáva žiadne body a dá papierik na tabuľu. Ak si dieťa myslí, že už vie slovo,
môže ho pošepkať učiteľovi. Ten, kto zoradí slovo ako prvý, získava 2000 bodov. Hra pokračuje,
kým nie sú zodpovedané všetky otázky alebo nie sú vytiahnuté všetky písmená.
Aktivita:
„Následky“
Okopírujte nižšie popísané situácie, potom ich rozstrihajte a dajte do obálok. Pripravte 1 obálku pre
každú skupinu, kde budú štyri deti.
V našej lekcii sme sa učili o konečných následkoch hriechu – byť oddelený od Pána Boha. I keď si
uveril v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána, budeš pokúšaný robiť zlé veci a tu sú následky,
ktoré si budeš niesť ako kresťan, keď sa rozhodneš hrešiť.
Dajte každej skupine jednu obálku.
Na daný signál tímy súťažia medzi sebou, ktorý ako prvý priradí hriechy k ich následkom.
Po ukončení pripomeňte deťom, že hriech prináša následky a Božie vychovávanie. Kresťan už
nepotrebuje požiadať Pána Ježiša, aby ho znovu zachránil, ale vyznať svoj hriech – súhlasiť
s Bohom, že to, čo urobil, bolo zlé a že je to hriech.
Prečítajte si 1. Jánov 1, 9 a nech si deti skúmajú svoje srdcia. Zdôraznite Boží sľub odpustenia.
Zakončite tichým vyznávaním hriechov Pánu Bohu.

Podvádzaš na písomke…

…prichytia ťa a dostaneš päťku.

Kradneš v obchode…

…zavolajú políciu a povedia to rodičom.

Neposlúchneš rodičov…

…si potrestaný.

Si zlý k iným…

…nemáš priateľov.

Nepodelíš sa s druhými… (keď si sebecký)

…iní sa nepodelia s tebou.

Klameš…

…klameš viac, aby si zakryl prvé klamstvo,
a tým sa dostávaš do väčších nepríjemností.

Lekcia 6

Daniel v jame levov
Písmo pre učiteľa: Daniel 6. kapitola
Ústredná pravda: Pán Boh všetko riadi.
Aplikácie:
Spasené: Rob to, čo je správne a výsledok odovzdaj do Božích rúk.
Verš na zapamätanie: „Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým
panuje.“ Žalm 103, 19
Názorné pomôcky:
Flashcard 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6,
alebo figúrky z flanelografu:
6DN – 52, 6DN – 53, 6DN – 54, 6DN – 55, 6DN – 56, 6DN – 57, 6DN – 58, 6DN – 59, 6DN – 60,
6DN – 61a,b,c
Ak máte možnosť, použite pozadie k flanelu: kontúry mesta.
Nápis: Rob to, čo je správne a výsledok odovzdaj do Božích rúk.
Osnova lekcie
Úvod: Róbertova voľba
Postup udalostí:
1. Kráľ Dárius udeľuje Danielovi vysoké postavenie.
ÚP
1. Ostatní vodcovia žiarlia a špehujú Daniela.
2. Vymýšľajú na Daniela pascu.
3. Použijú lichôtku a nahovoria kráľa, aby vydal nový zákon.
ÚP
4. Daniel sa rozhoduje pokračovať vo svojom každodennom uctievaní Boha. ÚPS
5. Nepriatelia obžalujú Daniela pred Dáriom.
ÚPS
6. Dárius nerád vydáva rozkaz, aby bol Daniel hodený k levom.
7. Pán Boh posiela svojho anjela a ochraňuje Daniela.
8. Nad ránom volá kráľ Daniela.
Vyvrcholenie:
Kráľ spoznáva, že Pán Boh má všetko vo svojich rukách.
Záver:
Daniel je vytiahnutý z jamy bez poranení.
Kráľ odmeňuje Daniela a prikazuje, aby všetci uctievali Pána Boha.
ÚPS
Vysvetlenie evanjelia
Vyučovanie v tejto lekcii je pre spasené deti, tak sme zahrnuli krátke vysvetlenie evanjelia, ktoré
môžete použiť v inej časti programu.
Tri kríže
Pripravte si nasledovné:
1. Papier, kde sú matematické príklady, niektoré sú označené ako dobré a niektoré zlé.
2. Narodeninovú pohľadnicu, vo vnútri s napísaným prianím, plus niekoľko X.
3. Volebný papier (ako v náčrte)
Slaný
Veselý
Múdry
Silný

X

Neviem, či vaša školská úloha vždy vyzerá takto?
Ukážete papier z matematiky s „X“.
Čo znamenajú „X“? Znamenajú, že niečo je zlé. To mi pripomína, ako je to s nami.
Robíme zlé veci a to nie je ako chyby v domácej úlohe. Pán Boh hovorí: „Nepožiadaš.“ (2.
Mojžišova 20, 17), ale ty si závidel chlapcovi, ktorý mal dobrý bicykel, alebo si závidela dievčaťu,
ktoré malo pekné šaty. To je zlé.
Pán Boh hovorí: „Cti si otca i matku.“ (2. Mojžišova 20, 12). To znamená, že ich musíš poslúchať.
Ale keď tvoja mama povedala: „Uprac si izbu“, tváril si sa, že nepočuješ. To bolo zlé.
Každý robí zlé veci. Biblia hovorí: „My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou
cestou.“ (Izaiáš 53, 6). Pán Boh je spravodlivý, dobrý a čistý. Nikdy nerobí zlé veci. To zlé, čo
robíme, nás od Neho oddeľuje.
Už si niekedy dostal takýto pozdrav?
Ukážte narodeninový pozdrav s krížami.
Čo znamenajú tieto kríže? To sú bozky! Znamenajú: „Mám ťa rád.“
To mi pripomína iný kríž, ktorý znamená: „Mám ťa rád.“ Boží jediný Syn, Pán Ježiš zomrel na
kríži. Žil dokonalým životom a nikdy neurobil nič zlé. Ale bol pribitý na kríž a potrestaný Bohom
Otcom. Zobral trest za všetko zlé, čo sme robili.
Prečo to urobil? Pretože nás miloval. Prečo to Pán Boh všetko naplánoval a dal svojho Syna?
Pretože nás miloval.
Prečítajte Ján 3, 16.
Nikto ťa tak nemiloval ako On.
Tento list papiera si ešte nepoužíval, budete ho používať, až keď budete mať 18 rokov.
Ukážte volebný papier s krížom.
Keď sú voľby, dáš kríž pri osobe, ktorú chceš voliť. Kríž ukazuje, koho si si vybral.
Potrebuješ si vybrať dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi, keď chceš, aby ti
bolo odpustené všetko zlé, čo si urobil. Keď sa chceš odvrátiť od hriechu, povedz to Bohu. Povedz
Mu, že Mu ďakuješ za Jeho lásku a za to, že Pán Ježiš zomrel za teba. Popros Pána Ježiša, aby
prišiel do tvojho života a vládol tam – to znamená „veriť v Neho“. Keď to urobíš, urobíš správne
rozhodnutie, najdôležitejšie, aké môžeš urobiť. Čo sa stane, keď uveríš?
Prečítajte Ján 3, 16 a nech deti odpovedajú.

Učenie verša na zapamätanie
Verš na zapamätanie: „Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým
panuje.“ Žalm 103, 19
Úvod:
Kto prvý uhádne, čo kreslím? Pomaly kreslite náčrt koruny.
Je to koruna! Keď človek nosí korunu, znamená to, že je to panovník. Náš biblický verš je o
Panovníkovi.
Čítanie verša: Čítame o Ňom zhruba v strede Biblie, v knihe Žalmov. „Žalmy“ znamenajú „piesne“
a my si nájdeme jeden z nich, 103.
Prečítajte verš zo svojej Biblie a nech deti s vami čítajú verš z názornej pomôcky.
Vysvetlenie verša:
Keď je niekto kráľom, má trón. Je to veľké, nádherné sedadlo, z ktorého panovník vydáva rozkazy
a hovorí k ľuďom. Kde je Boží trón? V Nebi. To však neznamená, že Pán Boh kraľuje iba v Nebi.
On tiež panuje na zemi. On je Kráľom Neba i Zeme. To znamená, že nič sa nestane na Zemi bez
toho, aby to On dovolil. Pracuje na svojich veľkých a nádherných plánoch cez všetko, čo sa deje.
Aplikácie:
Pre nespasené: Premýšľaj nad tým, Koho neposlúchaš. On je kráľom neba a zeme.

Pre spasené: Aké ťažké veci sa ti stávajú? Dovoľte deťom zapojiť sa. Je dôležité, aby si si pamätal,
že Pán Boh má všetko pod kontrolou. On vládne a robí všetko pre to, aby ti tieto veci
slúžili na dobré.
Spôsob memorovania verša:
„Popcorn“ (Pukance)
Nech sa deti postavia; postavte za seba stoličku. Začnite čítať verš, povedzte jeho časť, potom
zastavte a sadnite si. Deti „vyskočia“ a pokračujú vo verši, kým zase nevyskočíte vy
a nepokračujete tam, kde skončili a sadli si. Keď prestanete a sadnete si, zasa vyskočia a pokračujú
vo verši. Pokračujte v opakovaní verša; vždy na začiatku a na konci povedzte, kde je verš napísaný.

Lekcia
Úvod:
„Mami, ale v našej triede už nikto iný neverí, že Pán Boh stvoril tento svet,“ hádal sa Richard.
„Viem to, Richard. Ale ty máš napísať sloh na tému „Ako si predstavujem počiatok sveta.“ Môžeš
písať niečo iné ako je napísané v Biblii?“ dôvodila jeho mama.
Richard si myslel, že keď napíše, že verí, že Pán Boh stvoril svet, tak stratí väčšinu svojich
priateľov. „Urob to, čo je správne a výsledok nechaj na Pána Boha. On sa o to postará,“ poradil mu
jeho otec.
To mohlo byť aj Danielovo motto, nie? Riadil sa podľa neho, i keď sa v krajine stali veľké zmeny.
Kráľ Bélšaccar bol mŕtvy a jeho kráľovstvo zabrali Médovia a Peržania. Teraz bol novým kráľom
Dárius.
Scéna 1
Flashcard 6-1, položte kráľa (6DN-52)

Pretože Dáriova nová ríša bola veľmi veľká, vybral 120 mužov - satrapov (guvernéri), za svojich
poradcov.
Položte obrázok 120 (6DN-53) a satrapov (6DN-56)

Potom kráľ vybral troch mužov, ktorí mali byť nad 120 satrapmi. Daniela vybral ako jedného
z nich!
Položte obrázok 3 (6DN-54), vodcov (6DN-57) a Daniela (6DN-55)

Daniel mal pravdepodobne viac ako 80 rokov. Zajatý bol asi ako 18 - 20 ročný.
Pred 60 rokmi zobrali Daniela a jeho priateľov ako zajatcov do Babylona. Daniel bol teraz starec,
ale po všetky tie roky zostal verný Bohu.
Kráľ Dárius si všimol Danielovu vernosť i to, že je iný ako ostatní. Pretože Daniel bol múdry
a Dárius mu mohol dôverovať, že bude robiť to, čo je správne, chcel ho dať vládnuť nad celým
kráľovstvom ako druhého po sebe! Dárius robil tieto rozhodnutia ako v tom čase najsilnejší kráľ na
svete. Ale ten, kto vládol nad Dáriom a nad celým svetom, mal svoj plán. Pán Boh mal plán pre
Daniela a zariadil, aby dostal túto prácu. Nie je nádherné vedieť, že Pán Boh panuje nad všetkým,
dokonca i nad kráľmi a prezidentmi, ktorí si to neuvedomujú? V Biblii čítame: „Srdce kráľovo je
v ruke Hospodinovej.“ (Príslovia 21, 1) Toto je pravda o každom vládcovi vo svete, ako to bolo i
pri Danielovi. Keď sa o tom vysokí úradníci a satrapovia dopočuli, boli veľmi nahnevaní.
Odstráňte číslo 3 (6DN-54), číslo 120 (6DN-53), kráľa (6DN-52) a Daniela (6DN-55).

Predškoláci môžu napodobniť nahnevané tváre.
„Ako si to kráľ predstavuje, že chce ustanoviť Daniela nad nami?“ hovorili jedni druhým. „On je
predsa Žid, jeden zo zajatcov. Akým právom má mať dôležitejšie postavenie ako my?“ Biblia
hovorí, že skúšali nájsť na Danielovi nejakú chybu a plánovali sa ho zbaviť. A hoci aj veľmi
pozorne sledovali Daniela, nemohli na ňom nájsť nič zlé. Nebol dokonalý, ale bol čestný a snažil sa
robiť vždy to, čo je správne.
Tento rozhovor môžete napísať na niekoľko papierov a deti môžu čítať tie časti, ktoré hovoria
vysokí úradníci. Vysvetlite, že Daniel nebol dokonalý, ale snažil sa byť vo všetkom čestný a priamy.

Úradníci zistili, že jediný spôsob, ako obviniť Daniela, je dostať ho do situácie, kedy by si musel
vybrať medzi poslušnosťou Bohu a ľuďom.
Pretože muži nemohli Daniela prichytiť pri žiadnej zlej veci alebo nečestnosti, začali si všímať, ako
slúži svojmu Bohu. Chceli prísť na niečo, čo by mohli použiť proti nemu. Po dlhom hútaní
vymysleli plán, ako sa Daniela zbaviť a nemohli sa dočkať chvíle, kedy to povedia kráľovi. Museli
však opatrne vyberať slová, pretože kráľ nesmel spoznať pravý dôvod tohto plánu.
Scéna 2
Flashcard 6-2, položte kráľa (6DN-52)

„Kráľ Dárius, ži naveky,“ povedali vysokí úradníci, keď prišli ku kráľovi. „Všetci vysokí úradníci
sa dohodli, že by si mal vydať nový zákon. Nech sa počas 30 dní nikto nemodlí k nikomu inému k bohu alebo človeku - len k tebe, ó, kráľ. A ak tak niekto neurobí, bude hodený do jamy s levmi!
Napíš tento zákon a napíš, že je to médsky a perzský zákon, ktorý sa nedá meniť.“
Pyšnému kráľovi sa ich nápad veľmi páčil. Bude považovaný za boha! Kráľ Dárius bez
rozmýšľania zákon napísal a podpísal ho. Odstráňte všetky obrázky.
Scéna 3
Položte Daniela (6DN-55)

Daniel sa čoskoro o zákone dozvedel a vedel, že nie je možné ho zmeniť. Určite zistil, že jeho
nepriatelia sa ho snažia zničiť. Podarí sa im to? Biblia nám hovorí, že dokonca i Boží nepriatelia
nemôžu robiť to, čo sa im páči. Pán Boh má všetku moc. Tak má moc nad svojimi nepriateľmi,
panuje nad všetkým a každým. Tí, ktorí sú proti Bohu, nemôžu zničiť Jeho plány (Žalm 33, 10 11). Pán Boh dovolil, aby Danielovi nepriatelia uskutočnili svoj zlý plán. Ale tým neprekvapili
Pána Boha. On mal stále veci pod kontrolou. Daniel vedel tieto veci, keď sa nachádzal v ťažkom
rozhodovaní. Opýtajte sa detí, čo by robili na Danielovom mieste.
Pozrime sa na niektoré možnosti, ako sa Daniel mohol rozhodnúť. Mohol si myslieť: „Nemusím sa
modliť vtedy, keď ma vidia. Pán Boh ma vidí, kdekoľvek sa modlím.“ Mohol si myslieť: „Budem
sa modliť, keď pôjdem do práce.“ Čo by si urobil ty? Odstráňte Daniela.
Scéna 4
Flashcard 6-3, položte obrázok Daniela (6DN-59) a oblok (6DN-58).

Špióni sledovali Daniela, čo bude robiť. Prišiel čas, kedy sa pravidelne modlieval. Bude i teraz
Daniel verný?
„Pozri sa na to. On sa modlí k svojmu Bohu tak ako obyčajne. Dokonca pred otvoreným oblokom.
Vôbec si nevšíma zákon. To bude, keď sa o tom dozvie kráľ!“ takto asi premýšľali špióni.
Biblia hovorí: „Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom okná
jeho hornej izby boli otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená,
modlil sa a oslavoval svojho Boha, tak ako to robieval predtým.“ (Daniel 6, 11)
Mladšie deti môžu rátať, koľko krát za deň sa modlil, tiež si môžu kľaknúť a predstavovať, že sa
modlia. Na umiestnení okien k Jeruzalemu nebolo nič magické. Daniel to pravdepodobne robil
preto, že Jeruzalem bol ohniskom jeho nádejí a modlitieb, lebo Boh sľúbil mesto raz obnoviť.
Danielovi bolo úplne jasné, ku komu sa má modliť. Pán Boh povedal jasne vo svojom Slove:
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (2. Mojžišova 20, 3). Daniel sa nielenže modlil k Pánu
Bohu, on tiež počúval a poslúchal, keď k nemu Pán Boh hovoril vo svojom Slove. Prečo sa Daniel
modlil? Poznal Pána Boha a vedel, že Pán Boh je jediný, všemocný Boh. Daniel miloval Pána Boha
a bol rozhodnutý poslúchať Ho. Daniel roky prežíval Božiu pomoc. Vedel, že Pán Boh má všetko
pod kontrolou.
Keď patríš Pánovi Ježišovi, ty to môžeš tiež vedieť. Čokoľvek sa stane, Pán Boh to má pod
kontrolou. Keď si v ťažkých situáciách, rob to, čo Pán Boh chce a dôveruj Mu, že On sa postará o
to, ako to dopadne.
Ukážte papier s napísanou aplikáciou pre spasené deti: Rob to, čo je správne a výsledok odovzdaj do Božích
rúk.

Premýšľajme nad príkladom. Tu je krátky vymyslený príbeh. Adrián bol dobrý futbalista a hral za
miestny tím. Ich tím trénoval v nedeľu ráno. Adrián miloval Pána Boha a vedel, že Pán Boh chce,
aby išiel do zboru. Vedel tiež, že keď nepríde na tréning, tak ho môžu vyhodiť z tímu. Čo by mal
robiť?
Dovoľme deťom, aby o tom diskutovali. Túto aplikáciu urobíte veľmi praktickú tým, že budete
diskutovať o situáciách, v ktorých sa spasené deti musia rozhodnúť, či zostanú verné Bohu.
Keď Adrián poslúchne Pána Boha, Pán Boh sa o neho postará. Možno ho vyhodia z tímu, ale Pán
Boh to má stále pod kontrolou a jeho plány sú dobré a múdre. Daniel to vedel a dôveroval Bohu,
keď sa rozhodol, že sa bude naďalej modliť.
Stalo sa presne tak, ako vysokí úradníci a satrapovia dúfali. Daniela prichytili, ako porušuje zákon
tým, že sa modlí k svojmu Bohu! Satrapovia sa ponáhľali ku kráľovi Dáriovi!
Odstráňte všetky obrázky.

Scéna 5
Flashcard 6-2, Položte obrázok kráľa (6DN-52) a vodcov (6DN-56)

„Neurobil si zákon, ó, kráľu,“ dychtivo sa pýtali, „podľa ktorého každý, kto by sa počas 30 dní
modlil k inému bohu alebo človeku okrem teba, má byť hodený do jamy s levmi?“
„To je pravda,“ odpovedal kráľ. „Zákon bol podpísaný a nedá sa zmeniť.“
Muži sa museli snažiť, aby skryli svoje potešenie, keď pokračovali: „Daniel, judský zajatec, si tvoj
zákon nevšíma, ó, kráľu. Odmieta sa modliť k tebe, a naďalej sa trikrát denne modlí k svojmu
Bohu!“
Tieto slová zarmútili kráľa Dária. Pýtal sa pravdepodobne sám seba: Prečo som si to nerozmyslel?
Prečo som podpísal taký zákon? Dokonca taký zákon, že ho teraz nemôžem zmeniť. Čo mám
urobiť, aby som zachránil Daniela?
Odstráňte všetky obrázky.

Scéna 6
Položte obrázok kráľa Dária (6DN-60)

Celý deň sa pokúšal vymyslieť plán, ako by mohol Daniela zachrániť, ale keď prišiel večer, bolo už
neskoro. Rozsudok musel byť vykonaný do západu slnka. Pre jeho priateľa nebolo úniku.
Položte obrázok vodcov (6DN-56)

Úradníci sa zhromaždili okolo kráľa. „Pamätaj, ó, kráľu,“ povedali, „toto je zákon Médov
a Peržanov, ktorý sa nedá zmeniť.“ Ako veľmi si kráľ prial, aby mohol zákon zmeniť. Ale kráľ
Dárius nemohol Daniela oslobodiť.
Toto bol problém, ktorý bol príliš veľký na kráľa, ale nebol veľký pre Pána Boha. On má moc nad
všetkým a nad všetkými. Počúvaj tieto nádherné slová z Biblie: „U Boha je všetko možné“ (Marek
10, 27) Keď si kresťanom, pamätaj si tieto slová. Pán Boh je taký veľký a mocný, že môže urobiť
všetko, čo chce a čo je vždy to najlepšie.
Možno sa tvoji rodičia veľa hádajú a to ťa trápi – modli sa za to. Povedz Pánu Bohu, ako sa cítiš a
popros ho, aby pomohol tvojim rodičom, aby sa mali radi a aby bola tvoja rodina pohromade.
Popros Ho, aby ti pomohol Mu dôverovať a čakať na Jeho dobrú odpoveď.
Možno sa tvoj brat nachádza v ťažkostiach. Ako by si sa mohol za neho modliť? Potrebuje spoznať,
ako veľmi ho Pán Boh miluje? Potrebuje uveriť v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa?
Niekedy Pán Boh nezmení okolnosti, pretože chce zmeniť teba, alebo niekoho iného. Ale i keď
nevidíš zmeny, môžeš si byť istý, že Pán Boh má všetko pod kontrolou. On má všetko vo svojich
rukách, dokonca i keď Daniela hádzali do jamy s levmi. Nebolo inej cesty. Kráľ musel dodržať
zákon. Kráľ musel byť veľmi smutný, keď dával rozkaz, aby bol Daniel hodený do jamy s levmi a
keď do tejto jamy dopadol.

Scéna 7
Flashcard 6-4, Položte Daniela (6DN-59) a levov (6DN-61a,b,c)

Jama (jaskyňa), kde bývali levy, bola asi veľmi tmavá a vlhká. Daniel možno počul vrčanie levov,
ktoré pomaly sliedili okolo stien jaskyne. Možno videl aj ich pichľavé oči a ostré zuby, keď sa na
neho pozerali.
Predškoláci môžu napodobniť zvuk vrčania alebo revania levov.
Flashcard 6-5

Ako tak Daniel opatrne pozoroval levov, kráľ na neho zhora zavolal slová, ktoré ho museli
povzbudiť: „Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvale uctievaš.“
Mohol Boh naozaj zachrániť Daniela? Pred rokmi Boh zachránil Danielových troch priateľov
z ohnivej pece. Možno sa Daniel v myšlienkach vracal do tých čias a dôveroval Bohu.
Na vchod jaskyne privalili veľký kameň, ktorý zatienil svetlo. Na kameň dali kráľovskú pečať.
Teraz už nebolo cesty späť!
Jama levov bola pravdepodobne podzemná jaskyňa alebo šachta. Pred vchod privalili veľký kameň,
ktorý držali reťaze. K reťaziam pripli tabuľku z mäkkej hliny a kráľ do nej otlačil svoj prsteň. Takto
zapečatil vchod. Pečať nesmela byť zlomená pred stanoveným časom.
Kráľ išiel domov smutný. Nechcel nič jesť. Hudobníkov, ktorí ho zvyčajne zabávali, poslal preč.
Kráľ Dárius rozmýšľal celú noc. Je Daniel mŕtvy alebo živý? Naozaj ho Boh ochráni? Zatiaľ, čo
Daniel čelil divokým levom, kráľ Dárius nemohol spať. Vedel, že nemôže Danielovi pomôcť.
Myslíte si, že v najdôležitejšej situácii zabudol Pán Boh na Daniela? Nie! Poslal anjela, aby Daniela
ochránil pred hladnými levmi. Neroztrhali ho na kusy, vôbec mu neublížili. Prečo?
Dovoľte deťom odpovedať.
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti. Pomôžte spaseným deťom porozumieť, že i keď sa
teraz cítia neocenení za svoju vernosť, budú odmenení v Nebi.
Pán Boh mal tieto divoké zvieratá pod kontrolou. On ich stvoril a staral sa o nich. Dokázal ochrániť
Daniela, dokonca i v jame levov. On je ten istý i dnes. Môže spôsobiť, aby všetci ľudia a všetky
veci slúžili k naplneniu Jeho plánov. Ak si kresťanom, nie je nádherné vedieť, že je tvojím Bohom,
tvojím nebeským Otcom? Používa svoju veľkú moc, aby sa o teba postaral. To neznamená, že
kresťania nebudú mať nikdy ťažké obdobia. V niektorých krajinách sú kresťania väznení za vieru
v Pána Ježiša. Niekedy je pre nich ťažké nájsť si prácu, niekedy sú bití, dokonca i zabíjaní. Ale Pán
Boh je so svojimi deťmi, aby im pomáhal. Určite bol s Danielom.
Odstráňte všetky obrázky.
Scéna 8
Flashcard 6-5, položte kráľa (6DN-60)

Na svitaní sa kráľ ponáhľal k jame s levmi. Asi sa znepokojene obzeral, počúval vrčanie levov, bol
zvedavý, či Daniel žije. Zavolal bolestným hlasom: „Daniel, služobník živého Boha, či ťa tvoj Boh,
ktorému vytrvalo slúžiš, vládal zachrániť pred levmi?“
Kráľ Dárius čakal... a počúval.
Zaujmite pozornosť detí prerušením vety. Urobte pauzu pred Danielovou odpoveďou.
Flashcard 6-6

Potom sa z jamy ozval hlas! „Ó, kráľu, ži naveky! Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel levom
ústa, takže mi neublížili... Boh vie, že som neurobil nič zlé proti Nemu, ani proti tebe, preto ma pred
levmi zachránil,“ zavolal Daniel.
Boh odmenil Danielovu vernosť tým, že ho ochránil od levov!
Kráľ pocítil veľkú úľavu! Plný radosti prikázal, aby Daniela vytiahli z jamy! Nebol na ňom ani
škrabanec! Zostal verný, dôveroval svojmu Bohu a On ho vyslobodil.

Položte Daniela (6DN-55).

Kráľ potom rozkázal, aby tí, čo obvinili Daniela, boli za svoj zlý plán usmrtení.
Kráľ Dárius povedal: „Teraz vydám nariadenie (zákon), podľa ktorého v každej časti môjho
kráľovstva musia ľudia uctievať (uznávať) Danielovho Boha. On je živý Boh. Jeho kráľovstvo sa
nikdy neskončí. On robí zázraky. On zachránil Daniela z moci levov.“
Ukážte papier s aplikáciou pre spasené deti.
Kráľ Dárius odmenil Daniela za jeho vernosť a ustanovil ho za vodcu nad kráľovstvom. Dárius
urobil rozhodnutie, a tým plnil Božie plány.
Keď je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, pamätaj si, že Pán Boh sa o všetko stará. Buď ako Daniel,
zostaň verným Pánu Bohu, i keď je to ťažké. Dôveruj Mu, že On sa o všetko postará. Niekedy
zachraňuje kresťanov z nebezpečenstiev a problémov, často musia s Ním cez ne prechádzať. Ale
Pán Boh má stále všetko pod kontrolou, robí to, čo je najlepšie. Ak si kresťanom, môžeš počítať
s Pánom Bohom.
Odstráňte všetky obrázky.

Otázky na opakovanie:
1. Prečo sa kráľ Dárius rozhodol ustanoviť Daniela do vedenia nad všetkými úradníkmi? (Vedel, že
Daniel je verný, múdry a dôveryhodný.)
2. Prečo chceli kráľovskí úradníci nájsť na Danielovi niečo zlé? (Žiarlili na neho.)
3. Na aký nový zákon naviedli úradníci kráľa? (Nikto sa nemal modliť po 30 dní k nikomu inému,
okrem kráľa, a ak by niekto neposlúchol, mal byť hodený do jamy s levmi.)
4. V čom Daniel pokračoval každý deň aj napriek novému zákonu? (Tri razy za deň sa modlil
k pravému Bohu.)
5. Akým spôsobom môžeš byť verným v škole, aby sa to páčilo Pánu Bohu? (Odpovede môžu byť
rôzne - modlitba pred jedlom, povedať iným o Bohu atď.)
6. Akým spôsobom môžeš byť verným doma, aby sa to páčilo Pánu Bohu? (Odpovede môžu byť
rôzne.)
7. Prečo bol kráľ smutný, keď zistil, že Daniel porušil jeho zákon? (Daniel bol jeho priateľ a kráľ
nechcel, aby ho hodili do jamy s levmi.)
8. Čo kráľ zavolal na Daniela, keď ho hodili do jamy s levmi? („Nech ťa zachráni tvoj Boh,
ktorého vytrvale uctievaš.“)
9. Ak je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, kto ti pomôže byť verný Bohu v ťažkých situáciách? (Boh ti
pomôže.)
10. Prečo sa kráľ na svitaní ponáhľal k jame s levmi? (Chcel vidieť, či Daniela jeho Boh zachránil.)
11. Čo povedal Daniel kráľovi o tom, čo sa dialo, keď bol v jame s levmi? (Boh poslal svojho
anjela, ktorý zavrel levom ústa.)
12. Aký zákon vydal kráľ Dárius, keď bol Daniel vytiahnutý z jamy? (Všetci v kráľovstve mali
uznávať Danielovho Boha.)
Kvíz:
„Šnúrky z leva“
Obrázok hlavy leva podlepte tvrdým papierom. Dierkovačom prepichnite okolo okraja hlavy 15
otvorov. Nastrihajte 15 rôzne dlhých kusov vlny. Koniec každého kúska vlny prevlečte cez jeden
otvor na hlave leva, zvyšok vlny zostane skrytý za levom. Leva dajte na stôl alebo na zem. Keď
dieťa odpovie správne na otázku, vytiahne si jeden kúsok vlny z otvoru. Na konci kvízu sa kúsky
vlny každého družstva zviažu. Družstvo s dlhšou šnúrkou víťazí.

