
Profeten Daniel

En viktig nøkkel for å forstå mye av Bibelen – spesielt 
Johannes Åpenbaring.

Tidsrommet for boka spenner det meste av Daniels liv, 
fra han som ung mann ble ført til Babylon i 604 f.kr. til 
Kong Kyros første år i 536 f. kr..

Boka profeterer om verdensrikene fram til Jesu Kristi riket. 

Boka profeterer om Israel fram til «tiden ved enden».



Angrep på Daniels bok – en viktig studie.

Hvorfor blir Daniels bok angrepet?
Hvem står bak.

Profeti er overnaturlig.  Det er umulig. Dermed må Daniels 
bok være en falskneri skrevet etter at hendelsene har funnet 
sted.
Våre skriftlærde mener at den ble skrevet omkring 170 f. kr. -
400 år etter Daniel.

Som alle angrep på Skriften kan dette lett tilbakevises!



Jesus bekrefter Daniel som profeten. (Markus 13,14 og 
Matt. 24,13)  Håper man kan tro på det Jesus sier….. 
Septuaginten (gresk oversettelse av G.T.) inkluderer Daniels 
bok,  og den ble oversatt før år 170 f.Kr.!!!

Den jødiske historikkeren Josefus skriver at Aleksander 
den Store (322 f.kr.) ble vist profetien som taler om ham i 
Daniels bok.  Han gikk dermed fredelig inn i Jerusalem og 
tilba Gud i tempelet.

Sir Isaac Newton skrev, «To reject Daniel is to reject the
Christian Religion.»

Les Esekiel 14,13-20.



Daniel ble gjort til evnukk. (Jesaja 39,7)
Han var målrettet. Holdt seg til moseloven.
Kompromissløs.
En bønnens mann.
En profet som hadde Guds ånd.

Kap. 1
v. 4  Moses var også godt utdannet.  Gud kan faktisk bruke 
slike mennesker hvis de ydmyker seg for Herren.
Kan du komme på flere eksempler i Bibelen?
Har vi slike eksempler i Norge?



Kap. 2
Les 1. Kor. 1,18-25
Er det noen «vise» i vår tid som leser i Bibelen, og lar Gud styre i 
landet?  Finnes det en Josef som kan redde oss i denne farlige 
tid?  Er de ikke alle sammen som disse stakkars kaldeerne?

v. 8  Daniel velger å være tro til Gud.
v. 9  Guds nåde hviler over Daniel.
v. 17-21 Det er Gud som gir disse unge menn slike evner.
Det er ikke rart at de var ti ganger bedre enn de andre som 
ikke hadde sin kunnskap fra Gud, men fra verden.
Også i vår tid er Guds tjenere med Guds visdom ettertraktet, 
…….. bare de tier om Gud!



v. 10-11  Det at Daniel får åpenbart drømmen vitner at det 
er Gud som står bak. 

Vi leser v. 14-30
Gud styrer her.
Hva er Hans agenda?
For at Gud skal kunne nå inn til Nebukadnesar må Han gå 
mange runder med ham, skal du se.
I tillegg skal vi få et oversikt av verdensrikene fram til 
Messiasriket.  Slutten av synet har spesiell betydning for 
oss i vår tid (v. 28).



Les v. 31-36
Det var synet. 
Nebukadnesar kan bekrefte at Daniel snakker sant.
Nå kommer tydningen…….
Gud vil at vi skal skjønne det vi leser i Bibelen. 

v. 36-38  
(Jeremia 27,5-11)
Nebukadnesar var den første verdenshersker, og den 
største noensinne.  Han var «hodet av gull».

v. 39 De neste to verdensrikene er ikke av slik edel 
metall.  Mederne og Perserne er armene og brystparti av 
sølv, og Grekerne er bronsehoftene. 



v. 40-43  Det fjerde riket får mest spalteplass.
Romerriket ble aldri erstattet med et annet verdensrike.
Romerriket skal framtre til slutt som de ti tærne.  
Vi skal se dette igjen i kap. 7 med de ti hornene.
Er det noe her som vi kan være obs på?

v. 44-45  «Steinen» vet vi hvem er!

v. 46-49  Gud begynner å gjøre inntrykk på Nebukadnesar.
Det tar litt tid, som vi skal se, før det kommer en personlig 
bekjennelse.


