PRACOVNÍ LIST K 83. LEKCI (Daniel - 2. část)
Úkol 1: Napiš, co napsala tajemná ruka na stěně a dokresli, jak to asi na té hostině vypadalo.
Nezapomeň nakreslit krále (jak asi vypadal) a připiš, co si asi říkal. Napiš také, co nápis znamenal.

Úkol 2: Napiš, proč byl Daniel vhozen do lví jámy a jak to s ním nakonec dopadlo.

Úkol 3: Spoj správně, o čem jsou texty ve druhé části knihy Daniel (kap. 7–12)

7. KAPITOLA

DANIELOVO VIDĚNÍ DALEKÉ BUDOUCNOSTI (POSLEDNÍCH ČASŮ)

8. KAPITOLA

DANIELOVA MODLITBA O BUDOUCNOST IZRAELE

9. KAPITOLA

DANIELOVO VIDĚNÍ 2 ZVÍŘATA (BERANA A KOZLA)

10. - 12. KAPITOLA

DANIELOVO VIDĚNÍ 4 OBROVSKÝCH ZVÍŘAT

Úkol 4: Vylušti biblický verš, který hovoří o tom, jak Ježíš vyřešil budoucnost každého, kdo mu svěří
svůj život.

15;14; ;14;1; ;19;22;5;13; ;20;5;12;5; ;22;26;1;12; ;14;1;19;5;
;8;18;9;3;8;25; ;14;1; ;11;18;9;26; ;1;2;25;3;8;15;13;
;26;5;13;18;5;12;9; ;8;18;9;3;8;21;13; ;1; ;2;25;12;9; ;26;9;22;9;
;19;16;18;1;22;5;4;12;14;15;19;20;9;
Klíč: A=1; B=2; C=3; D=4; E=5; F=6; G=7; H=8; I=9; J=10; K=11; L=12; M=13;
N=14; O=15; P=16; Q=17; R=18; S=19; T=20; U=21; V=22; W=23; X=24; Y=25;
Z=26
Řešení:

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize Daniel v kapitolách 5-12.
1. Jak se jmenoval král, kterému se zjevila píšící ruka na
stěně?
2. Co dostal Daniel jako odměnu za to, že králi vyložil to,
co napsala ruka na stěnu?
3. Kolik správců (satrapů) ustanovil král Darjaveš ve své
říši?
4. Jaké 4 obrovská zvířata viděl Daniel ve svém prvním
vidění?
5. Jaké království (krále) měl představovat beran (dvě
království) a kozel (jedno království)?
6. Jak se jmenoval anděl, který Daniela při jeho modlitbě
ujišťuje, že se Židé jednou navrátí do vlasti?
7. V kolika letech začal kralovat král Darjaveš, který musel
nechat Daniele hodit do lví jámy?
8. Jak dlouho (kolik dnů) měl platit králův zákaz modlit se
k někomu jinému, než k němu samotnému?
9. Kolik velmožů bylo na hostině, kde se králi zjevil
tajemný nápis psaný rukou?
10. Jak je nazýván tajemný muž (ochránce), který
v posledních časech bude chránit Izrael? (píše se o něm
na konci knihy Daniel)

