
		

Kaj	boste	naredili:	
Ob	 prihodu	 otrokom	 razložite,	 da	 morajo	 iz	 gline	
oziroma	plastelina	oblikovati	leva.	Vsakemu	otroku	
dajte	grivo,	da	jo	bo	levu	namestil	na	glavo.	Pustite	
otrokom,	 naj	 bodo	 ustvarjalni	 in	 jim	 razložite,	 da	
bodo	levi	pomemben	del	današnje	lekcije.	
	

Druga	opcija	
Daniel	v	levji	jami	(pobarvanka)	–	str.	7	
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	 posebej	 za	 učitelje,	 da	 bi	

Božja	beseda	bila	podeljena	na	pomenljiv	način.		
c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	

Božje	 besede	 in	 povabilo	 Svetemu Duhu,	 naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

DANIEL V 
LEVJI JAMI 

PREROK DANIEL 

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	 otroci	 izvedeli,	 kako	 je	 Bog	 obvaroval	 Daniela	 pred	
nevarnostjo.	Naučili	 se	bodo,	da	 jim	bo	Bog	pomagal	v	 težkih	časih,	 če	
mu	bodo	zaupali	in	ostali	zvesti.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Izrezane	levje	grive	(str.	5)		
Hiter	in	preprost	recept	za	
plastelin	–	po	želji	(str.	6)	
Trši	papir	

Teme:		
Pogum,	vera,	slediti	Bogu,	čudeži,	poslušnost,				
		 	

	

	
	
KRVOLOČNI	LEV	(ročno	delo)	
Otroci	 bodo	 iz	 gline	 izdelali	 krvoločne	 leve	 kot	
predpripravo	na	lekcijo	o	Danielu	v	levji	jami.	

Teme:	
Pogum,	Daniel.	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	pripravite	dovolj	modelirne	mase	
oziroma	 gline	 ali	 plastelina.	 Natisnite	 levje	 grive	
za	 vsakega	 otroka	 na	 trši	 papir.	 Lahko	 natisnete	
tudi	 kakšno	 več,	 da	bo	na	 zalogi,	 če	bi	 se	 katera	
raztrgala.	Vse	grive	izrežite	že	pred	pričetkom.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Danielu	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	Med	branjem	držite	
v	rokah	svojega	leva.	
	

Daniel,	človek	molitve	(zgodba)	–	str.	8 	
	
Druga	opcija:	Preberite	Daniel	6,1-28	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kako	je	bilo	ime	kralju?	(Darej.)		
2) Kolikokrat	 na	 dan	 je	 Daniel	 molil	 k	 Bogu?	

(Trikrat	na	dan.)	
3) Zakaj	je	bil	Daniel	vržen	v	levjo	jamo?	(Ker	ni	bil	

poslušen	 novemu	 zakonu,	 ki	 ga	 je	 podpisal	
kralj.)	

4) Kaj	je	naročal	nov	zakon?	(Da	bo	vsak,	ki	moli	k	
Bogu,	vržen	v	levjo	jamo.)	

5) Ali	 je	Bog	rešil	Daniela	pred	sestradanimi	levi?	
(Da.)	

6) Koga	 je	 poslal	 Bog,	 da	 bi	 levom	 zaprl	 žrela?	
(Angela.)	

7) Kako	se	 je	kralj	Darej	počutil,	ko	 je	 izvedel,	da	
je	Daniel	še	živ?	(Zelo	se	ga	je	razveselil.)	

8) Ali	mislite,	da	Bog	 lahko	zaščiti	 tudi	vas,	glede	
na	 to,	 da	 je	Daniela	 zaščitil	 pred	 lačnimi	 levi?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	

	
	
DANIEL	ZAUPA	BOGU	(skeč)	
Lutkarski	 skeč,	 ki	 otroke	 uči,	 da	 lahko	 zaupajo	
Bogu	 tako	 kot	 Daniel,	 ko	 je	 bil	 vržen	 v	 levjo	
jamo.	
	

	
Teme:	
Daniel,	molitev,	zaščita.	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	natisnite	strani	z	lutkami	in	vsako	
posebej	 izrežite.	 Nalepite	 vsako	 papirnato	 lutko	
na	 manjšo	 palico,	 da	 jo	 boste	 lahko	 držali.	 S	
svinčnikom	 oblikujte	 papirnat	 zvitek.	 Pred	
pričetkom	 skeča	 pripravite	 primerna	 ozadja,	 na	
primer	 Danielovo	 sobo,	 kraljevo	 dvorano	 s	
prestolom,	 levjo	 jamo	 in	 zvitek	 novega	 zakona.	
Preprost	 oder	 za	 lutke	 lahko	 oblikujete	 tako,	 da	
nekaj	 stolov	 prekrijete	 z	 odejo	 in	 jih	 postavite	
tako,	da	so	stoli	obrnjeni	proti	lutkarjem.	
	
	
	
DANIEL	IN	LEVI	(aktivnost)	
Otroci	 uživajo	 v	 sestavljanki	 in	 se	 ob	 tem	učijo,	
da	nas	Bog	ščiti.	
	

Teme:	
Daniel,	poslušnost,	zaščita.	
	

Ta	vrstica	opominja	otroke,	da	jim	daje	Bog	pogum	in	
spodbudo,	ki	jo	bodo	potrebovali	v	težkih	časih,	ko	jih	
bo	 strah.	 Bog	 nas	 nikoli	 ne	 bo	 zapustil.	 Vrstico	
nekajkrat	 preberite	 skupaj	 z	 otroki	 in	 jo	 še	 večkrat	
ponovite	med	lekcijo.	

»Gospod je na moji strani, 
ne bom se bal.« 

Psalm 118,6a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Nekaj	otrok,	ki	odigra	skeč	(ali	vi	in	pomočnik)	
Trši	papir	
Papirnati	izrezi	lutk	(str.	9-11)	
Besedilo	(str.	12-13)	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Palčke	(lahko	od	sladolednih	lučk)	
Lepilo	
Slika	Daniela	z	levi	(str.	14)	
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Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 sliko	Daniela	 z	
levi	 in	 jo	 prilepite	 na	 palčke.	 Ko	 se	 posušijo,	 jo	
izrežite	 po	 črticah	 (glej	 primer	 spodaj).	 Lahko	
naredite	po	eno	sestavljanko	za	vsakega	otroka	ali	
pa	otroke	razdelite	v	ekipe.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	sestavljanko	med	otroke.	Medtem	ko	se	
otroci	 ukvarjajo	 s	 sestavljanjem,	 naštejte	 nekaj	
načinov,	 na	 katere	 je	 Bog	 zaščitil	 ljudi	 v	 Svetem	
pismu	in	nekaj	primerov,	kako	nas	Bog	ščiti	danes.	
Otrokom	 po	 potrebi	 pomagajte.	 Ko	 otroci	
dokončajo	 sestavljanko,	 jim	 recite:	 »Daniel	 je	 bil	
poslušen	Bogu	in	Bog	ga	je	zaščitil.«	
	
	
	
LEVJI	KREKERJI	(kuharska	delavnica)	
Levi	 se	 prelevijo	 v	 okusen	 prigrizek	 za	 otroke,	
medtem	 ko	 se	 le-ti	 spominjajo,	 kako	 je	 Bog	
zaščitil	Daniela	v	levji	jami.	
	

Teme:	
Živali,	pogum,	Daniel,	strah,	zaščita,	prigrizek.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	

Priprava:	
Pripravite	 dovolj	 sestavin,	 tako	 da	 bo	 lahko	 vsak	
otrok	naredil	vsaj	dve	ali	tri	levje	glave.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pomagajte	 otrokom,	 da	 piškote	 po	 sredini	
namažejo	 z	 arašidovim	maslom.	Nato	naj	dodajo	
rozine	 za	 nos	 in	 oči.	 Zunanji	 del	 piškota	
predstavlja	grivo.	Če	kdo	povpraša	o	levjem	žrelu,	
pojasnite,	da	je	zaprto.	Če	vam	čas	dopušča,	lahko	
vsak	otrok	naredi	več	levjih	glav	kot	prigrizek	med	
veroučno	uro	in	za	domov.	
Naročite	 otrokom,	 da	 ne	 smejo	 pojesti	 levov,	
dokler	jim	ne	dovolite.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Najprej	 se	pogovorite	o	 tem,	 kako	 je	Bog	 zaščitil	
Daniela	 pred	 tem,	 da	 bi	 ga	 levi	 v	 jami	 živega	
požrli.	Poslal	 je	angela,	ki	 je	levom	zaprl	žrela,	da	
ne	 bi	 požrli	 Daniela.	 Zato	 naši	 levji	 piškoti	 tudi	
nimajo	 žrel.	 Pojasnite,	 kako	 nam	 Bog	 lahko	
pomaga,	 ko	 v	 naše	 življenje	 pridejo	 levi.	 Samo	
verovati	 mu	 moramo	 in	 mu	 zaupati,	 da	 bo	
poskrbel	 za	 nas.	 Kaj	 lahko	 predstavlja	 “leva”	 v	
tvojem	 življenju?	 Vsakokrat	 ko	 kdo	 od	 otrok	
omeni	nekaj,	kar	predstavlja	“leva”,	vsi	odgriznite	
del	levjega	piškota.	
Primeri:	
a) Strah	pred	temo.	
b) Ko	sem	ločen	od	staršev.	
c) Ko	se	znajdem	na	čudnem	kraju.	
d) Ko	se	poškodujem.	
	

Začnite	z	zahvalo	Bogu,	ker	nas	ljubi	in	ščiti,	nato	
pa	si	privoščite	levje	piškote	in	uživajte.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	 boste	 o	 drugih	 junakih	
Svetega	pisma.	

	

PRIPOMOČKI: 
Okrogli	piškoti	
Arašidovo	maslo	in	rozine	
Plastični	noži	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci naučili, da je bil Daniel zaradi svoje molitve in zvestobe Bogu 
vržen v levjo jamo. Toda Bog je poznal njegovo srce. Vedel je, da ga Daniel ljubi, 
zato ga je zaščitil pred levi. Levi ga sploh niso poškodovali in ko je kralj to videl, je 
bil navdušen nad tem, kar je Bog storil Danielu! Otroci so se naučili tudi, da se nam 
ni potrebno bati, ko smo zvesti Bogu in mu zaupamo (svetopisemsko besedilo iz 
Daniela 6,1-28).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Gospod je na moji strani, ne bom se bal!« (Psalm 118,6a)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku.	

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z otrokom obiščite živalski vrt in si oglejte resnične leve. Medtem ko jih opazujete, 
spomnite otroka na to, da bo Bog vedno z nami, tudi kadar so okoliščine težke ali 
strašljive. Povejte otroku, da je bil Daniel najbrž zelo prestrašen, ko je bil v levji 
jami. Vprašajte otroka, kako bi se počutil, če bi moral noč preživeti v kletki skupaj z 
levom. Razložite pa mu tudi, da ko smo Bogu poslušni in zvesti, nas bo zaščitil, tako 
kot je zaščitil Daniela in levom zaprl žrela. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si Danielu rešil življenje. Hvala, da lahko beremo to 
zgodbo in vemo, kako nas ti lahko in boš, če te ubogamo, zaščitil pred slabimi 
stvarmi. Pomagaj nam, da molimo ob vsakem času in ne postavimo nikogar ali 
ničesar pred tebe. Amen. 

 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
	



3			.	lekcija	–	DANIEL	V	LEVJI	JAMI	
	

5	

	



3			.	lekcija	–	DANIEL	V	LEVJI	JAMI	
	

6	

	
	
PREPROSTI	RECEPTI	
Uporabite	spodnje	recepte	in	si	naredite	svoje	pripomočke	za	ustvarjanje.	
		
PLASTELIN	
pripomočki:	
1/2	skodelice	soli		
1	skodelica	moke		
1	čajna	žlička	vinskega	kamna		
1	čajna	žlička	olja		
1	skodelica	vode		
Prehransko	barvilo	
	
Postopek:	V	kozici	 zmešajte	sestavine	skupaj.	Rahlo	segrejte	 in	vmes	ves	čas	mešajte.	Ko	
plastelin	doseže	ustrezno	gostoto,	ga	odstavite	z	ognja	in	pustite,	da	se	ohladi.	
		
PAPIRNA	KAŠA		
pripomočki:	
1	skodelica	moke		
2	skodelici	vode		
2	čajni	žlički	soli	
postopek: Sestavine	zmešajte	v	gosto	zmes.	Trakove	časopisnega	papirja	namočite	v	zmes	
in	tako	naredite	ogrodje.	
		
BELO	LEPILO	
pripomočki:	
1	skodelica	moke		
1	1/2	skodelica	vode		
1/3	skodelica	sladkorja		
1	čajna	žlička	kisa	
	
Postopek:	Moko,	sladkor	in	skodelico	vode	dajte	v	manjši	lonec.	Mešajte,	da	dobite	trdno	
zmes.	 Potem	 dodajte	 preostalo	 vodo	 in	 kis	 in	 natančno	 zmešajte.	 Počasi	 segrevajte	 na	
majhnem	 ognju,	 dokler	 se	 zmes	 ne	 začne	 zgoščevati.	 Potem	 jo	 ohladite	 in	 do	 uporabe	
shranite	lepilo	v	neprodušnem	kozarcu.	
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DANIEL, ČLOVEK MOLITVE 

 
V daljni deželi je živel kralj Darej, ki je postal Danielov prijatelj. Daniel je bil sedaj v Babilonu zelo 
pomemben mož, ker je pomagal kralju Dareju. V tej zgodbi nastopa še mnogo drugih mož, ki pa so 
hudobni. Želeli so se znebiti Daniela, zato so iskali in iskali nekaj, kar bi jim pokazalo, da Daniel v resnici 
ni dober mož. 
 
Seveda niso mogli najti ničesar, ampak namesto da bi se s tem nehali ukvarjati, so storili nekaj, kar 
lahko naredijo le zlobneži – nekaj so si izmislili, da bi lahko obtožili Daniela. Vedeli so, da je Daniel molil 
k Bogu vsaj trikrat na dan. Tako so se odločili, da bodo naredili nov zakon, po katerem bo molitev k 
Bogu prepovedana (nezakonita). Da pa bi to lahko storili, je moral najprej kralj Darej odobriti, da je 
molitev k Bogu prepovedana. Šli so h kralju in ga prepričali, da je rekel, kar je bilo potrebno. Tako so 
ukanili kralja, da je podpisal zakon, po katerem je bila molitev k Bogu nezakonita. 
 
Ta zakon so si izmislili posebej za Daniela in vedeli so, da bo deloval. Napisali so nov zakon, v katerem je 
pisalo, da bo vsak, ki ga zasačijo pri molitvi k Bogu, vržen v levjo jamo. No, ti zlobni možje res niso 
morali Daniela; kaj pa mislite, da je storil Daniel? (Pustite otrokom, da malo ugibajo.) Še naprej je molil. 
Daniel je vedno molil trikrat dnevno in tudi sedaj je s tem nadaljeval. Zlobni možje so šli na mesto, kjer 
so vedeli, da Daniel moli, in kaj so zagledali? Videli so, kako Daniel moli k Bogu, zato so ga prijeli in 
odpeljali h kralju. 
 
Spomnimo se, da sta bila Daniel in kralj Darej dobra prijatelja. Ko je kralj Darej spoznal, da njegov 
prijatelj Daniel ni ubogal novega zakona, je bil zelo žalosten in je skušal zakon spremeniti. Ampak zakon 
je bil že podpisan. Tako da ga je kralj moral izvršiti. Nato so zlobni možje prišli po Daniela in ga vrgli v 
levjo jamo. 
 
Naslednje jutro je kralj Darej prišel do levje jame. V upanju, da je njegov prijatelj še živ, je zaklical: 
“Daniel, ali te je tvoj Bog rešil levov?” 
 
Na njegovo presenečenje je Daniel odgovoril: “Ja, kralj, moj Bog me je rešil, poslal je angela, ki je levom 
zaprl žrela. Nič me niso poškodovali!” 
 
Kralj je bil zelo vesel, ko je slišal, da je z Danielom vse v redu in da ga je njegov Bog rešil sestradanih 
levov. 
 
Odločil se je, da morajo vsi ljudje izvedeti, kaj je Danielu storil njegov Bog. Ukazal je tudi, naj molijo k 
Bogu, ki je Daniela rešil levov. Kralj Darej je prav tako poskrbel za zlobneže. Nikoli več jih niso videli. 
 

KONEC 
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DANIEL ZAUPA BOGU 

 
(1.prizor se začne tako, da Daniel sam moli na odru) 
Pripovedovalec: Nekoč je v daljni deželi živel mož po imenu Daniel. Vedno je molil k svojemu Bogu, a ni 
slutil, da bo kmalu postavljen na preizkušnjo. 
Daniel: Bog, spet sem tukaj. Hvala, da me boš danes blagoslovil in pomagal kralju, da me bo videl kot 
vrednega zaupanja! 
Pripovedovalec: Daniel je ravno končal z molitvijo, ko so mimo prišli trije možje in razmišljali, kako bi 
lahko pri Danielu našli kaj slabega. 
(Na oder pridejo trije zlobni možje.) 
Hudobni mož 1: Poglejte Daniela, nič slabega ne moreš najti na njem! Nič čudnega, da ga ima kralj za 
svojega najboljšega namestnika! 
Hudobni mož 2: Ja, ampak gotovo mora biti na njem kaj slabega. Nihče ni popoln. Potrebno je najti eno 
slabo stvar, tako da bo kralj videl, da Daniel ni najboljši za to službo. Mogoče bi lahko celo kdo od nas 
opravljal to službo. 
Pripovedovalec: In točno tako so storili. Še naprej smo opazovali Daniela, da bi ga zasačili pri kakšnem 
slabem dejanju, a Daniel nikoli ni storil nič slabega. Potem so se spomnili, da so ga slišali, kako moli, in 
se odločili, da to povejo kralju. 

 
(2.prizor se začne s kraljem, ki sedi na prestolu, z zvitkom in tremi zlobneži.) 
Hudobni mož 1: O kralj, imamo predlog za nov zakon in mislimo, da ti bo zelo všeč. 
Hudobni mož 3: Samo podpisati moraš ta zvitek, da lahko začnemo z delom. Mi mislimo, da bi moral biti 
vsak, ki moli k Bogu, vržen v levjo jamo. Kajti, o kralj, če nekdo moli k Bogu, to pomeni, da ne moli k 
tebi. 
(Hudobni mož 3 potisne zvitek kralju v roko.) 
Pripovedovalec: Kralju je bila ta ideja zelo všeč in podpisal je zvitek. Toda ob tem se ni niti spomnil na 
svojega prijatelja Daniela, ki je k Bogu molil trikrat na dan. 

 
(3.prizor se zopet začne z Danielom, ki sam na odru moli.) 
Daniel: O Bog, kralj je podpisal nov zakon in mi ne dovoli več, da molim. Toda jaz verujem, da me boš ti 
rešil. Zaupam ti, da mi boš pomagal, ko bom še naprej molil k tebi. 
(Trije hudobneži pridejo na oder.) 
Hudobni mož 1: Daniel, iti moraš z nami, prosim. Prekršil si zakon, ki ga je izdal kralj, in zato moraš biti 
usmrčen. 
Hudobni mož 2: Slišali smo, da si molil k Bogu, in zato boš po kraljevem ukazu vržen v levjo jamo. 
Pripovedovalec: Tako je šel Daniel z njimi h kralju in med potjo ves čas molil, naj ga Bog usliši in nekako 
reši pred levi. 

 
(4.prizor se začne tako, da Daniel in trije zlobneži stojijo pred kraljem.) 
Kralj: Oh, ne, Daniel, moj prijatelj, pozabil sem nate, da ti moliš k Bogu. Sedaj pa bom moral dovoliti 
tem možem, da te vržejo levom v jamo. Nič ne morem storiti, da bi ti pomagal. Naj te tvoj Bog reši! 
Hudobni mož 3: No, pa smo uredili. Sedaj bo končno umaknjen s poti in bomo lahko prevzeli njegovo 
službo ter se tako približali kralju. 
Hudobni mož 1: Tako navdušen sem! Storimo to! 



3			.	lekcija	–	DANIEL	V	LEVJI	JAMI	
	

13	

Pripovedovalec: Tako so Daniela odpeljali do levje jame, da bi ga vrgli vanjo, toda hudobni možje niso 
vedeli, da bo tudi Danielov Bog zraven njega.  
 
(5. prizor se začne tako, da je Daniel v levji jami, obkrožen s tremi levi.) 
Daniel: Oh Bog, kaj sem storil narobe? Saj sem pa molil k tebi, sedaj pa sem končal tukaj s temi levi. 
Izgledajo tako lačni in hudobni. Prosim te, Bog, reši me. Zaupam, da mi boš ti pomagal. Pomagaj mi, da 
se ne bojim.  
(Levi hodijo okrog Daniela.) 
Pripovedovalec: Kralj je poskušal zaspati to noč, vendar ni mogel nehati premišljevati o svojem 
prijatelju, ki ni storil nič narobe. Sedaj so ga verjetno že pojedli tisti levi. V sebi pa je kralj upal, da bo 
Daniela njegov Bog rešil.  
 
Ko je kralj premišljeval o tem, je Bog storil nekaj čudovitega. Poslal je enega svojih angelov v levjo jamo, 
da je zaprl žrela levom. Vsa žrela levov so bila v trenutku zaprta, zato Daniela niso niti malo poškodovali. 
Imel je celo priložnost zaspati in se prebudil zgodaj zjutraj, ko je mimo prišel kralj.  
 
(Na oder pride angel. Nalepi črn »X« na gobec vsakega leva.) 
Kralj: (Izza odra) Daniel, ali te je tvoj Bog rešil? 
Daniel: Oh kralj, moj Bog je poslal angela, da je zaprl žrela levom. Niti malo nisem ranjen! 
Pripovedovalec: Kralj je bil poln veselja. Tako so potegnili Daniela ven iz levje jame. Še naprej je lahko 
molil k svojemu Bogu. Kralj je svojim ljudem dal vedeti, kaj se je zgodilo Danielu in jim zapovedal, da 
tudi oni morajo moliti k Bogu, ki rešuje ljudi, celo pred levjim žrelom.  
 

KONEC 
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