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KAPITEL 11
DAN 6; PROFETER OG KONGER, S. 261-265.

Tre gange om
dagen
Kan du lide at tale med dine venner? Du kan tale med Jesus på samme måde, som du
taler med en ven, når som helst, hvor som helst, præcis som Daniel gjorde.

en nye kong Dareios sad
på sin trone omgivet af
tjenere. ”Dette er min befaling,“ begyndte han.
”Jeg vil inddele mit kongerige i 120 dele. Hver
del skal have en prins, som skal hjælpe
mig med at regere der. Og der skal
være tre mænd til at lede prinserne.
Daniel skal
være en af
dem.“
Huskevers:
Nogle af
”[Daniel] bad til
p
r
insersin Gud og takkede
ne, som
ham.“
kongen
(DAN 6,11)
h a v d e
Tema:
valgt, ønskede ikke, at Daniel skulle bestemme over dem. ”Lad
os lægge en fælde for ham,“ hviskede de hemmeligt sammen.
Vi tilbeder Gud, når
”Vi tager ham i at gøre noget forkert, og så fortæller vi det til
vi beder.
kongen.“
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Men selvom de holdt skarpt øje med Daniel hver dag, kunne de ikke finde noget forkert
på ham.
”Jeg har en plan!“ bekendtgjorde en af prinserne. Han stak hovedet sammen med de
andre jaloux mænd, og så gik de til kongen.
”Længe leve kong Dareios!“ sagde prinserne og bukkede dybt. ”Vi synes, du skal lave
en ny lov om, at man i de næste 30 dage ikke må tilbede andre end dig. Og hvis nogen
overtræder loven, skal de kastes i løvekulen.“
Kong Dareios blev smigret, når folk bukkede dybt for ham. Og hvis kongen udstedte en
ny lov, kunne den ikke ændres. Så han var enig.
Prinserne smilede, da de forlod kongen. ”Nu har vi ham! Alle ved, at Daniel beder tre
gange om dagen med vinduet på vid gab.“
Prinserne holdt øje. Snart efter så de Daniel bede, ikke til kongen, men til sin Gud. De
skyndte sig hen til kongen. ”Daniel beder stadig til sin Gud,“ rapporterede de.
Kong Dareios indså nu, at prinserne havde bedt om en ny lov, så de kunne skaffe Daniel
af vejen. Kong Dareios holdt meget af Daniel. Men kongen havde udstedt loven. Han
måtte overholde den. Daniel skulle kastes i løvekulen. ”Må din Gud, som du tjener, redde
dig!“ råbte kongen til Daniel, da soldaterne førte ham væk.
Hele den aften var kong Dareios bekymret for Daniel. Og da
han gik i seng, kunne han ikke sove. Så snart solen sendte
sine stråler op over horisonten, skyndte kongen sig af
sted til løvekulen. ”Daniel! Har din Gud reddet dig fra
løverne?“ råbte han.
”Må kongen leve evigt!“ svarede Daniel tilbage.
”Min Gud sendte sin engel for at lukke løvernes
mund!“
Kong Dareios smilede, da soldaterne løftede
Daniel op af løvekulen. Han skyndte sig tilbage
til paladset og skrev et brev, som skulle læses
højt for alle i hele kongeriget. ”Daniels Gud
er den levende Gud,“ skrev kongen. ”Hans
Gud kan redde og befri mennesker. Hans
Gud reddede Daniel fra løverne!“
Kong Dareios’ lov kunne ikke holde Daniel
fra at bede. Løverne kunne ikke holde Daniel
fra at bede. Gud hørte Daniels bønner. Gud
hører også dine bønner.
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Leg og lær
L Ø RDAG

ter hvor barnet kan bede og fire ting barnet kan
fortælle Jesus.
Tak Jesus fordi vi altid kan tale med ham.

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
[Daniel] bad
til sin Gud
og takkede ham
Dan 6,11

saml hænderne og bøj hovedet
peg opad
se op og spred armene ud til
siden
hold håndfladerne samlet og
åben hænderne som en bog

O N SDAG

Find en bog om løver I
sammen kan kigge i.
Spørg: Hvordan tror
du, Daniel havde det,
da han måtte blive hele
natten i løvekulen? Tror
du, han sov? Tror du,
han kunne se den
engel, der
beskyttede
ham?
Giv dit barn bind
for øjnene og før det rundt i huset. Spørg bagefter:
Var det let eller svært at stole på, at jeg ville passe
på dig, så du ikke slog dig? Var det let eller svært for
Daniel at stole på Gud?

S Ø NDAG

Læs sammen Dan 6. Spørg: Hvordan narrede
prinserne kong Dareios? Hvor gik Daniel hen
for at bede? Hvordan reddede Gud Daniel?
Hvad sagde kong Dareios nu om Gud?
Hjælp dit barn med at finde et særligt bønnested.

M ANDAG

Opmuntre dit barn til at vise duftblandingen som
de har lavet i Bibelklubben/sabbatsskolen til en ven,
mens de fortæller bibelhistorien. Mind barnet om
at dets bønner er som en sød duft, der stiger op til
Gud (Åb 5,8).
Hjælp dit barn med at begynde på en liste over
ting vi kan takke Gud for. Tilføj en ny ting hver dag
før bønnen.

TO R SDAG

Fortæl dit barn om et bønnesvar du har fået. Bed
det fortælle dig om et svar på bøn, det har fået. Lav
en bededagbog og hold øje med hvordan og hvornår dit barns bønner bliver besvaret.

F R E DAG

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at rollespille historien sammen med familien. Lav en løvekule af et tæppe
draperet hen over nogle stole eller et bord.
Lad alle knæle ned i en rundkreds, holde hinanden i hænderne og fortælle Jesus en ting hver
som de er taknemmelige for.

Tal om Daniel der beder i løvekulen. Spørg: Hvad ville du synes
om, hvis der kom en lov, der
sagde, at man ikke måtte bede til
Gud? Hvad ville du gøre?
Hjælp dit barn med at nævne
og tælle tre steder hvor man kan bede, to tidspunk-
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