
Daniel i lejongropen 
(Jfr berättelsen i Gamla testamentet, Daniels bok kapitel 6) 

 
Roller  Kläder 

 
Daniel   lakan, större sjal över axlarna 
Kung Dareios krona, gärna röd mantel 
Ministrarna  finare tyger över axlarna, ev huvudbonad? 
Lejon päls, lejonmasker (finns fina att beställa på 

nätet) 
Elak babylonier sjal över axlar 
Berättare  -  

 
Lejongrop – använd t ex kuddar. 
 
Dramatiseringen kan göras med både barn, ungdomar och vuxna! Om man 
gör den med mindre barn kan berättaren överta replikerna också. 
 
Berättare 
Välkomna alla barn! 
Idag ska vi lära känna en berättelse ur Gamla testamentet. Det är en historia 
som ägde rum flera hundra år innan Jesus föddes. Vi ska träffa en man som 
hette Daniel. Daniel var en god, klok och pålitlig man, ingen kunde beslå 
honom med minsta fel. Han var omtyckt av alla och kungen ville sätta honom i 
spetsen för hela riket. Daniels hjärta var fyllt av en sak: hans kärlek till Gud. En 
gång råkade Daniel ut för de mest fasansfulla händelserna… nu ska vi se hur 
det gick för honom. 
 
Berättare 
Tillsammans med många andra från Israels folk hade Daniel blivit 
tillfångatagen och levde i ett rike som var ett grannland till Israel, Babylon. I 
Babylon blev Israels folk behandlade som slavar. Här ser ni Daniel. 
 

Daniel kommer in med ett stort leende. 
Berättare 
Men hoppsan, här kommer en elak babylonier! 
 

Elak babylonier kommer springande bakifrån och börjar slå på 
Daniel som hukar undan. 

 
Daniel 
- Låt bli! 
 
Babylonierna hade beslutat att det skulle vara dödsstraff att tillbe någon annan 
än kungen. Så Israels folk fick inte tillbe sin Gud. Men babyloniernas kung, 
Dareios, tyckte mycket om Daniel, för Daniel hade hjälpt honom att tyda 
drömmar och hade aldrig svikit honom. Kungen gjorde honom till sin rådgivare. 
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Kung Dareios kommer vänligt leende till Daniel. Klappar honom om 
axeln. 

 
Kung Dareios 

- Daniel, du är så omtyckt och du är mycket klok. Dessutom har du hjälpt 
mig att tyda min dröm. Jag skulle vilja be dig att hjälpa mig att leda hela 
mitt rike! 

 
Daniel 

- Du kan lita på mig! 
 
Berättare 
Nu var det några ministrar som blev avundsjuka på Daniel.  
 

Ministrar smyger med sura miner bakom kungen och Daniel. De 
tisslar och tasslar med varandra, pekar på Daniel. 

 
De tyckte inte om att just Daniel skulle vara kungens nära vän. De tänkte ut en 
elak plan och började spionera på Daniel. Och så fann de honom i en 
kammare på taket, däruppe hade han några fönster som var vända mot 
Jerusalem.  
 

Daniel klättar upp på en stol/bord eller liknande, gör korstecken och 
ber till Gud. 
Ministrarna fortsätter att spionera, kryper nu runt honom på golvet, 
pekar, upprörda… 

 
Där knäböjde Daniel tre gånger om dagen och bad till Gud. Han tackade Gud 
för att Gud inte glömt sitt folk, när de behandlades som slavar i Babylon. 
Ministrarna berättade detta för kung Dareios.  
 

Ministrarna går till kungen. 
Ministrar 

- Jo, kung Dareios. Du som tycker så mycket om Daniel…hm… vi tänkte 
vi skulle bara tala om för dig, du har ju infört en lag som ger dödsstraff 
till den som ber till andra gudar. Skulle du vilja veta vad vi har sett? 

- Jo, den där Daniel som du gillar, han håller på och ber till sin Gud tre 
gånger om dagen! 

 
Berättare 
Kungen blev mycket ledsen. Nu var han tvungen att följa sin egen lag och 
kasta Daniel i lejongropen.  
 

Kungen ser ledsen ut, suckar, hänger med axalarna, skakar på 
huvudet. 
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Lejonen skulle riva sönder honom med sina skarpa tänder, de skulle bita 
honom och döda honom. Men han måste låta det ske och Daniel fördes till 
lejongropen. Kungen tänkt på Daniels Gud, fanns det något hopp tro? 
 

Ministrarna (ser glada och triumferande ut) leder Daniel till en plats 
som är som en lejongrop. Daniel rädd, fast sätter sig och ber. 
Lejonen cirklar runt honom, farliga, hungriga… De buffar på 
honom, de ryter och vrålar. 

 
Kungen var väldigt orolig, han sov inte en blund hela natten.  
 

Kung Dareios ligger på en soffa, kastar sig runt i sängen, nervös. 
 
Så fort det blev morgon sprang han till lejongropen och ropade på Daniel:   
 

Kungen springer till gropen. 
 
Kung Dareios 
- Daniel, Daniel, lever du? 
 
Daniel  
- Må kungen leva evigt. Gud sände en ängel till mig, och ängeln stängde 
lejonens gap, så de kunde inte göra mig något. Det var för att Gud fann att jag 
var oskyldig. Jag har inte gjort något annat än bett till honom.  
 
Berättare 
Kungen blev mycket glad och befallde att man skulle hämta Daniel upp ur 
lejongropen. 
 

Ministrarna hjälper Daniel att komma upp ur gropen. 
Kungen och Daniel omfamnar varandra, dansar en glädjedans. 

Nu fick Daniel tillbaka sitt fina jobb som kungens rådgivare och kunde fortsätta 
be till sin Gud. Kungen utfärdade en order. 
 
Kung Dareios (läser ur en urkund) 
Jag befaller att Daniels Gud ska vördas och fruktas så långt som mitt välde 
når. 
Hans rike går aldrig under, hans makt har inget slut. 
Han räddar och befriar, 
Han gör under och tecken,  
i himeln och på jorden. 
Daniel har han räddat från lejonen. 

© KPN – Ulrika Erlandsson 2014 

 
SLUT 


	Daniel i lejongropen
	Berättare
	Berättare
	Berättare
	Daniel
	Kung Dareios
	Daniel
	Berättare
	Ministrar
	Berättare
	Daniel 
	Berättare



