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Vi skal adlyde Gud mere end mennesker

TeksTgennemgang

Tales of Glory

daniel oG løVerne

Baggrund
Daniel: 
Daniel betyder “Gud er min dommer”.
Daniel var af fornem slægt og opvokset i Jerusalem. 
Han var nu i tjeneste hos babylonerkongen Nebu-
kadnesar, der havde indtaget Juda (Israel) år 605 
f.Kr. og brugte de unge mennesker i sin tjeneste. 
Både under mederkongen Dareios (6,2-3) og siden 
under perserkongen Kyros (6,29-10,1) beholdt Dan-
iel en betydningsfuld stilling ved hoffet. 

Der fortælles om Daniels liv i Daniels Bog i Bibelen. 
Daniels venner er kendt for, hvordan Gud reddede 
dem ud af den brændende ovn (kap. 3). 

Daniel fik Guds hjælp til at tyde drømme og blev 
ophøjet til hersker over provinsen Babylon og over-
hoved for alle Babylons vismænd (2,48). 

For kong Belshassar tydede Daniel den hemme-
lighedsfulde skrift på væggen og blev udnævnt til 
den tredjemægtigste i riget (5,29).   

Leksikon
Satrapperne: En slags embedsmand.
Kongen var den, der bestemte i landet, derefter 
fulgte 3 rigsråd (hvoraf Daniel var den ene). Derefter 
blev landet ledet af 120 satrapper, der hver skulle 

bestemme i en enkelt del af riget. De skulle bruge 
rigsrådene som mellemmænd mellem dem og 
kongen.

Dekret: En bestemmelse, der er besluttet af en of-
fentlig myndighed.

Fokuspunkter 
- Vi må og skal bede til Gud.
- Vi må adlyde Gud mere end mennesker.
- Gud hører os og hjælper på sin måde.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.
 
Kan evt. suppl. med:
Se: Medbring en legetøjsløve.
Høre: Lav løvebrøl.
Røre: Træk i tov. (Træk Daniel op af kulen).
Gøre: Fold hænderne, bed en bøn og brug evt. andre 
bedeformer end normalt.

Tekst: 
Daniel 6,6-27

Rekvisitter fra Tales of Glory
En løve, Daniel og en væg.

Ledertanker: 
Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? 
Hvis du havde været Daniel – havde du så 
handlet på samme måde?

Til bruG i 
kirke oG klub.



kreaTiviTeT og leg

PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Bibelord
”Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke 
for døve til at høre” (Es 59,1).

Bøn
Tak, Gud, fordi du hjalp Daniel… og tak fordi du også vil 
hjælpe mig. 
Amen.

Sange – Syng med
174: Sommer tider siger Gud ja
175: Mød mig, mød mig, Gud
176: Vor Fader

Tales of Glory Til bruG i 
kirke oG klub.

Vi må og skal bede til Gud
Fortæl om Daniel (vis Daniel). Han var en af de øver-
ste af kongens tjenere. Han passede sine ting, og 
kongen kunne lide Daniel.
Han fik mere og mere ansvar, hvilket ikke passede 
de andre medtjenere. De blev misundelige og 
forsøgte at få Daniel af vejen, men de havde ikke 
noget at udsætte på ham. 

Dog kun på ét punkt var Daniel anderledes: Han 
troede på Gud. Kunne de måske bruge det til noget? 
Derfor fik de kongen til at udstede en lov om, at man 
kun måtte tilbede ham – ellers blev man straffet. 

Daniel overtrådte landets nye lov. Han fortsatte 
med at bede til Gud og adlød Gud mere end men-
nesker. Tal om bøn og gaven i det at kunne bede.  

Vi må adlyde Gud mere end mennesker
“Daniel, du er en modig mand”.
Vi kan måske undre os over, at Daniel ikke holdt sit 
bønsliv lidt mere skjult. Han kunne have bedt til Gud 
under dynen, så ingen kunne se det. Hvis han ikke 
havde gjort det åbenlyst, havde det været svært for 
hans fjender at fælde ham som lovovertræder. Men 
Daniel er ikke flov over sin Gud og nægter at vise, 
at der er noget forkert i at bede til Gud. Når han 
fortsat bliver ved med at bede, viser det hans frimo-
dighed og tillid til, at Gud nok skal hjælpe, uanset 
hvad udfaldet bliver. Det er nu lagt over til Gud. Nu 
er det hans ansvar.

Tag et hverdagseksempel med fra børnenes hver-
dag, hvor man er lidt flov over at vise andre, at man 
sætter sin lid til Gud. Man “glemmer” at bede sin 

aftenbøn, når man er på skolekolonien. Eller man vil 
vise, at man også tør bande eller sige, at man heller 
ikke tror på Gud! Vi kender alle den fristelse som 
Daniel har stået i, men han modstår den.

Fortæl, hvordan Daniel kom i løvekulen (brug Dan-
iel, løven og væggen). Kongen vidste, at ingen kom 
levende op derfra. Derfor sendte han Daniel direkte 
i døden...  han havde intet andet valg. Nu skulle 
Daniel dø.

Gud hører og hjælper på sin måde
Den eneste, der kunne hjælpe nu, var Gud. Det øn-
ske var det eneste, kongen kunne give Daniel med 
i døden. Et ønske om Guds hjælp, selvom kongen 
ikke selv personligt troede på Gud. 

”Kast” Daniel ned i en ”kule”. Vi kan forestille os, 
hvilket kaos der har været af grædende og leende 
folk. Hvad mon Daniel har tænkt? Hvad mon hans 
venner har tænkt? Osv. Vi ved ikke så meget om, 
hvad der sker i løvekulen. Vi ved blot, at løverne 
ikke gør Daniel noget. 

Tal med børnene om engle og Guds måder at sende 
hjælp til sine børn på. Nævn også her, at det til 
tider kan opleves, som om Guds hjælp udebliver. 
Det er dog aldrig et spørgsmål om, at Gud ikke har 
hørt vores bøn om hjælp, men derimod, at vi ikke 
kan gennemskue og kende alle de måder, som Gud 
hjælper os på. Ikke underligt, at alle i landet nu 
skulle tilbede Gud i himlen – Daniels Gud.

Kreativitet og leg
Lav en ny bordbøn/sang, morgenbøn, aftenbøn, 
venne-bøn osv. De store kan skrive, de små kan 
tegne.
                               


