
22.	Daniel	
Chlapci	a	dievčatá,	 skúste	mi	na	začiatku	pomôcť.	Naposledy	sme	si	 rozprávali	o	prorokovi,	ktorý	
najskôr	nechcel	splniť	Boží	príkaz	a	utekal	pred	Bohom	Ako	sa	volal	ten	prorok?	Odpoveď:	Jonáš.	
A	viete,	 čo	 znamená	 jeho	meno?	 Odpoveď:	 Holubica.	 Áno,	 možno	 preto,	 že	 on	 sa	 tiež	 snažil	 tak	
odlietiť	 pred	 Pánom	 Bohom.	 Čo	 od	 neho	 Pán	 Boh	 žaidal?	 Aby	 ohlasoval	 obrátenie	 obyvateľom	
mesta	Ninive.	Áno,	správne.	Dokonca	my	vieme,	že	tpo	mesto	bolo	obrovské.	Ako	dlho	trvala	cesta	
mestom?	Odpoveď:	3	dni.	A	ako	teda	ten	Jonáš	utiekol	pred	Pánom	Bohom?	Išiel	na	loď	a	plavil	sa	
po	mori.	 Prišla	 búrka	 a	námorníci	 ho	 hodili	 do	mora	 a	more	 sa	 upokojilo.	 A	Jonáš	 sa	 utopil?	Nie,	
neutopil	sa.	Pán	poslal	veľkú	rybu	a	tá	ho	prehltla	a	na	tretí	deň	ho	„vypľula“	na	zem.	Áno,	chlapci	
a	dievčatá,	 Jonáš	 v	bruchu	 veľkej	 ryby	 zažil	 obrátenie.	 On	 si	 uvedomil,	 že	 nekonal	 správne,	 keď	
utekal	 prd	 Pánom.	 Potom	 šiel	 a	vyzýval	 obyvateľov	 Ninive	 na	 pokánie,	 oni	 ho	 poslúchli	 a	Pán	
nepotrestal	mesto,	ale	im	odpustil.	/amätajme,	že	ped	Pánom	Bohom	sa	neukryjeme,	neutečie.	Pán	
Boh	nás	nájde,	ale	nie	preto,	aby	nás	potrestal,	ale	preto,	že		
	

Dnes	 si	 budeme	 hovoriť	 o	ďalšom	 prorokovi,	 ktorý	 sa	volal	 Daniel.	 Počuli	 sme	 čítanie	 o	tomto	
prorokovi.	Velitelia	mu	závideli.	Čo	mu	závideli?	Odpoveď:	Že	kráľ	ho	chcel	povýšiť	a	že	bol	veľmi	
múdry.	 Správne.	 Chlapci	 a	dievčatá,	 nikdy	 nezáviďte	 druhým	 ich	 dary,	 talenty,	 nadanie.	 Velitelia	
nedokázali	zniesť,	že	aj	niekto	iný	okrem	nich	môže	byť	obľúbený,	šikovný	a	nadaný.	Závisť	je	jeden	
z	najhlupších	 hriechov,	 lebo	 z	toho,	 čo	 závidite,	 nič	 nemáte,	 iba	 zlosť	 a	nespokojnosť.	 Preto	
vymysleli	klamstvo,	vymysleli	falošné	obvinenie.	Obvinili	Daniela	pred	kráľom,	že	nepočúva	kráľov	
predpis.	Ešte	predtým	totiž	nahovorili	kráľa,	aby	vydal	zákon,	že	sa	ľudia	nesmú	modliť	k	Bohu,	ale	
iba	k	ich	modlám.	Viete,	čo	znamená	„falošne	obviniť?“	Znamená	to	hovoriť	o	druhom	to,	čo	nie	je	
pravda.	A	čo	urobil	Daniel?	Povedal:	Nechcem	mať	problémy,	alenbo	urobil	niečo	 ine?	 	Odpoveď:	
Daniel	ich	nepočúval,	modlil	sa	aj	naďalej	k	Pánu	Bohu.	Áno,	Daniel	bol	odvážny.	On	nezaprel	vieru,	
on	sa	za	svoju	vieru	nehanbil.		Vedel,	že	za	vieru	môže	aj	trpieť,	že	ho	falošne	obvinia,	ale	aj	tak	sa	
viery	nevzdal.	Preto	aj	Vás	povzbudzujem:	nikdy	 sa	 za	vieru	nehanbite,	nidky	 sa	viery	nevzdajte.	
Povzbudzujem,	 Vás,	 aby	 ste	mali	 odvahu	 sa	 napríklad	 pomodliť	 pred	 jedlom	 a	po	 jedle,	 keď	 ste	
v	školskej	 jedálni,	aby	ste	sa	nehanbili	katolícky	pozdraviť,	keď	stretnete	kňaza:	„Pochválený	buď	
Ježiš	Kristus!“	Možno	sa	Vám	budú	spolužiaci	posmievať,	ale	ani	vtedy	sa	za	vieru	nehanbite.	Buďte	
odvážni,	 ako	 bol	 odvážny	 Daniel.	 Daniel	 nepovedal:	 Ja	 nechcem	 mať	 problémy.	 Koľkokrát	 aj	 ja	
počujem:	 „Ja	 v	Pána	 Boha	 verím	 v	srdci“,	 ale	 nejde	 do	 kostola,	 ani	 neprijíma	 sviatosti,	 ani	 sa	
nemodlí.	 To	 je	 ako	 keby	 ste	 povedali	maminke:	Maminka,	mám	 ťa	 rad	 v	 srdci,	 ale	 ja	 ti	 to	 nikdy	
neprejavím,	 neprineisiem	 ti	 darček,	 nebudem	 ťa	 počúvať.	 Daniel	 povedal:	 Ja	 sa	 nebudem	
pretvarovať,	nebudem	zapierať	Pána	Boha.		
	

A	povedzte	mi,	ako	sa	kráľ	rozhodol	potrestať	Daniela?	Tak,	že	
ho	prikázal	hodiť	do	 jamy,	ktorá	bola	plná	 levov.	Čo	sa	potom	
stalo	 s	kráľom?	 Nemohol	 zaspať,	 mal	 nepokojnú	 noc.	 Chlapci	
a	dievčatá,	 prečo	 nemoho	 spať?	 Lebo	 vedel,	 že	 Daniel	 je	
nevinný,	 vedel,	 že	 nemal	 počúvať	 veliteľov,	 ktorí	 ho	 naviedli	
proti	Danielovi.	Viete,	ako	sa	to	povie,	keď	človek	vie,	že	neroibl	
dobre?	Povieme,	 že	má	výčitky	 svedomia,	 ale	 tiež	povieme,	 že	
ho	hryzie	svedomie.	To	znamená	Boží	hlas	v	nás	nám	vyčíta:	Ej,	
toto	a	toto	si	nerobil	dobre.	Výčitky	svedomia	máme	vtedy,	keď	
sme	 niečo	 urpobili	 nesprávne.	 A	takto	 kráľa	 hrýzlo	 svedomie,	
lebo	vedel,	 že	Daniel	 je	dobrý	človek,	 že	 je	nevinný,	 že	 sa	voči	
kráľovi	neprevinil.	A	povedzte	mi,	dá	sa	urobiť,	aby	sme	nemali	
tie	výčitky	svedomia?	Áno,	keď	to	človek	oľutuje.	Veľmi	dobre	
si	 odpovedala,	 keď	 človek	 oľutuje,	 že	 urobil	 zle,	 tak	 svedomie	

ho	prestane	hrýzť.	A	kde	dostanem	potom	odpoustenie?	Pri	spovedi.	Áno,	pri	spovedi	nám	Pán	Boh	



odpúšťa	naše	zlé	myšlienky,	slová	a	skutky,	a	preto	ten	Boží	hlas	v	nás,	ktorý	voláme	svedomie	nám	
potom	nič	nevyčíta.		
	

Takže	ráno	keď	kráľ	vstal,	utekal	k	jame	a	volal	na	Daniela:	Daniel,	vládal	ťa	Tvoj	Boh	zachrániť,	ku	
ktorému	si	sa	modli,	zachrániť?	Daniel	kráľovi	odpovedal,	že	to	Pán	Boh	zavrel	papule	levom,	aby	
mu	neublížili.	Chlapci	a	dievčatá,	 tento	príbeh	nás	učí	nezaprieť	Pána	Boha,	 	nehanbiť	sa	za	svoju	
vieru,	 byť	 odvážny	 ako	 Daniela	 aj	 vtedy,	 keď	 budeme	 kvôli	 tomu	 trpieť	 možno	 posmech	 od	
druhých.	Nikdy	 falošne	neobviňujte	druhého,	neohovárajte.	A	taktiež	nás	učí,	 aby	 sme	dôverovali	
Pánu	Bohu,	že	on	pri	nás	stojí,	že	nám	pomáha	aj	vtedy,	keď	prídu	na	nás	skúšky,	alebo	keď	sa	nám	
nedarí.	 Keď	 nám	 prídu	 výčitky	 svedomia,	 hneď	 treba	 oľutovať,	 prísťa	 	 povedať:	 „Prepáč	 mi,	
odpusť.“		
	

OTÁZKY	DO	SÚŤAŽE	

Meno	a	priezvisko_________________________________________________________________	
	

DANIEL	

1.	 	 Usporiadaj	 porozhadzované	 slabiky	 v	zátvorke	 a	dozvieš	 sa	 meno	 babylonského	 kráľa,	 ktorý	 panoval	 za	
účinkovania	proroka	Daniela	a	ktorý	dobyl	a	podpálil	 Jeruzalem	i	s	jeho	chrámom:	Kráľ	sa	volal:	 	 (bu-zor-Na-cho-
no-do)		.............................................................................................	

2.	Vypočítaj	príklady	a	doplň	do	tajničky.	Dozvieš	sa,	prečo	kráľ	Dárius	mal	rád	proroka	Daniela.	

Preto,	lebo	bol		.............................................		a		......................................................		.	
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