
Použité biblické verše

Daniel 1 
3 Potom babylonský kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi  
Izraelitov z kráľovského potomstva a zo šľachticov priviedol 4 mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných  
na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť  
v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči. 5 Kráľ im určil denný prídel  
z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vychovávať a po uplynutí tohto času 
mali zastávať službu pred kráľom. 7 Hlavný dvoran ich premenoval: Danielovi dal meno Béltšaccar, 
Chananjovi Šadrach, Míšaelovi Méšach a Azarjovi Abéd Nego. 8 Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní 
kráľovskou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa 
nemusel poškvrňovať.  12 Len vyskúšaj svojich služobníkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť 
zeleninu a piť vodu. 15 Po desiatich dňoch videl, že vyzerali lepšie a boli silnejší ako ostatní mladíci, 
ktorí jedli pokrm z kráľovho prídelu. 16 Dozorca odnášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im 
zeleninu. 20 V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že desaťkrát 
prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve.

Daniel 3
13 Potom Nebúkadnecar v zúrivom hneve rozkázal, aby priviedli Šadracha, Méšacha a Abéd Nega. 
Nato týchto mužov predviedli pred kráľa. 14 Nebúkadnecar im povedal: Je pravda, Šadrach, 
Méšach a Abéd Nego, že mojich bohov neuctievate a neklaniate sa podobe zlatej sochy, ktorú 
som dal postaviť? 16 Šadrach, Méšach a Abéd Nego odpovedali kráľovi: Nebúkadnecar, my sa  
nepotrebujeme pred tebou obhajovať. 17 Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť  
z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. 
22 Pretože kráľov rozkaz bol naliehavý a pec bola veľmi rozpálená, plameň ohňa usmrtil tých, čo 
priniesli Šadracha, Méšacha a Abéd Nega. 26 Vtedy Nebúkadnecar pristúpil k dverám rozpálenej 
pece a povedal: Šadrach, Méšach a Abéd Nego, služobníci Najvyššieho, Boha, vyjdite von! Potom 
Šadrach, Méšach a Abéd Nego vyšli spomedzi plameňov. 

Daniel 6 
4 Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ 
zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. 5 Vysokí úradníci a satrapovia sa usilovali nájsť proti 
Danielovi dôvod na obžalobu v úradnej záležitosti. Nemohli však nájsť nijaký dôvod ani zlý počin, 
pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nijakej nedbanlivosti ani zlého konania. 7 Potom 
sa vysokí úradníci a satrapovia vo veľkom počte zhromaždili u kráľa a povedali mu: Kráľ Dárius, 
ži naveky! 8 Všetci vysokí úradníci tvojho kráľovstva, predáci, satrapovia, radcovia a veľmoži sa 
uzniesli, že kráľ by mal vydať rozkaz, prísne rozhodnutie, takýto zákaz: Každý, kto by v priebehu 
tridsiatich dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy 
levov. 9 Takže, kráľ, vydaj takéto rozhodnutie a podpíš ho aj ako písomný rozkaz, ktorý sa nemôže 
zmeniť podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. 
11 Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby 
smerujúce k Jeruzalemu boli otvorené. Trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával 
vďaky pred svojím Bohom tak, ako to robieval predtým.12 Vtedy ta vtrhli tí muži a našli Daniela 
modliť sa a vyprosovať si priazeň od Boha. 13 Potom prišli pred kráľa a pripomenuli mu rozkaz: 
Kráľ, či si nevydal písomný rozkaz, že kohokoľvek, kto by v priebehu tridsiatich dní požiadal o niečo 
akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy levov? Kráľ odpovedal: To slovo 
platí ako zákon Médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. 14 Potom povedali kráľovi: Daniel, jeden 
z judských zajatcov, nevenuje pozornosť tebe, kráľ, ani tvojmu príkazu, ktorý si podpísal, ale trikrát 
denne vyslovuje svoju prosbu. 15 Keď kráľ počul túto reč, nepáčilo sa mu to a zaumienil si, že Dan-
iela zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. 
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