
DANIEL - Daniel i lejongropen

Undervisningsförslag:

Berättelsen om Daniel i lejongropen
Daniel 6

Tips
Här är videoundervisning ett bra
alternativ (ca 20 min)

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln”
 På video; Hanna-Barbera´s ”Daniel i lejongropen”
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 6)

Egna tips:
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Gamla Testamentet
DANIEL; Profetia

LEKTION:
Daniel i lejongropenSång

Han är klokare än andra,
ganska många honom klandra.
Han ej äter kött och fisk,
kan han vara riktigt frisk?

Vi ska fixa honom - basta!
Ner till lejon honom kasta.
Hej, vad är det som nu händer?
Är det fel på djurens tänder?

Daniel vi vet,
din styrka är från Gud,
därför att du tror
på en Gud som är stor.
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DANIEL; Profetia

LEKTION:
Daniel i lejongropen

DANIEL
B

DANIEL I LEJONGROPEN
Det grymma lejonet öppnade sitt gap, det hördes bara - ett litet rap.

En ängel ned från himlen klev och lilla jag räddad blev.
Vem är jag?
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Gamla Testamentet
DANIEL; Profetia

LEKTION:
Daniel i lejongropen

C
Uppgift: Klipp upp öppningen efter de streckade
linjerna och limma kungen på pappret under.
Stenen som fästs med en påsnit genom krysset,
placeras antingen ovanpå öppningen eller mellan
öppningen och kungen. Det skall gå att öppna
och stänga.
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Gamla Testamentet
DANIEL; Profetia

LEKTION:
Daniel i lejongropen

Han är klokare än andra,
ganska många honom klandra.
Han ej äter kött och fisk,
kan han vara riktigt frisk?

Vi ska fixa honom - basta!
Ner till lejon honom kasta.
Hej, vad är det som nu händer?
Är det fel på djurens tänder?

Daniel vi vet
din styrka är från Gud,
därför att du tror
på en Gud som är stor.

Text
&

Musik:

Dan
&

Ruth
Bertlin

B/C

Tippa rätt om Daniel.
Använd bibeln eller läs texten som hjälp.
Skriv 1, X eller 2 i rutraden.

1. Till vilket land fördes Daniel? (Dan 1:1)
  1 Egypten X Babel 2 Israel
2. Vilket namn fick Daniel där? (Dan 1:7)
  1 Beltesassar  X Sadrak  2 Ben-Hur
3. Vilken gåva hade Daniel? (Dan 1:17)
  1 Kunde göra fina statyer  X Kunde tyda drömmar
  2 Kunde skriva vackra dikter
4. Vilka djur fanns i gropen dit Daniel kastades?
  (Dan 6:22)   1 Lamm X Varg 2 Lejon
5. Vad blev Daniels räddning? (Dan 6:22)
  1 En ängel  X Kungen 2 Daniels vänner
6. Vad kallade Jesus Daniel? (Matt 24:15)
  1 Präst  X Profet 2 Drömmare

Minnesvers:

Min Gud har sänt sin ängel
och stängt till lejonens gap.

Dan 6:22

Daniel i lejongropen - Daniel 1:17, kapitel 6

Daniel blev som ung pojke bortförd från Jerusalem till Babel.
Han var noga med att lyda Gud hela tiden och han blev en
mycket vis man. De olika kungarna i Babel såg detta och
gjorde honom till en inflytelserik person i det främmande
landet. Men det fanns också andra mäktiga män där och de
blev avundsjuka på Daniel. De försökte ge Daniel dåligt

rykte genom att bestämma att
ingen fick tillbe någon annan än
kungen i Babel. Naturligtvis kunde
inte Daniel gå med på detta. Han
fortsatte att böja knä, tre
gånger om dagen, inför himlens
Gud. Då blev han kastad i lejongropen! Men Gud
skyddade honom och han fick ännu större respekt

än tidigare.
Daniel var också en
stor profet och
Gud visade honom

mycket som skulle
ske i framtiden.


