
Profeten Daniel 3-4

v. 1
Billedstøtten var 27 meter høy og 2.7 meter bred.  
Den ble laget av gull!  
Den var sannsynligvis en statue av Nebukadnesar.  
Den ble plassert på et stort slettelandskap slik at den 
kunne sees fra langt avstand.
Vi kan tenke oss at han fikk idéen fra synet i kap. 2.
Stormannsgalskap er ingen ukjent fenomen.



v. 2-7
Nebukadnesar innkaller alle lederne fra hele riket til 
innvielsen av den nye samlende religionen.  
En gjenskapning av Babel.
Her er ingen religionsfrihet.  
(Slik blir det under en slik verdensreligion som et 
enverdensrike skal innføre. Under slik tvang vil alle 
myndigheter følge loven!)

Legg merke til hvordan musikk spiller en viktig rolle i høytid.  
Det hadde vært interessant å høre et opptak av den musikken 
de spilte.
Gud hater urett og høytid sammen! (Jes. 1,13   Amos 5, 21-23)



v. 8-18
Ingen kompromiss for Guds folk!
«Noen menn fra kaldeerne» er «Stasi» overvåkere i 
dette totalitære systemet.
Nebukadnesar er tydelig mentalt forstyrret.
Det tillates at man tilber «sin» gud, men må ikke 
forkaste de andre sine guder.
Den samlende gud for Antikrist blir Satan.
Vi skal ikke adlyde ugudelige lover og befalinger.
Det kan koste deg livet, men det er prisen du må betale.
Les Johannes 16,33.
Vær tydelig slik som Daniels venner!



v. 19-25
Forskjellen mellom de «liberale» og de «konservative» er 
at de liberale tror ikke på under.  
De liberale tror heller ikke på Daniels bok fordi den er 
profetisk, og omtaler slike undere som her.
Tror du på under?
Kristus ble med de tre vennene i ildovnen.  
Slik er han i dag, og slik skal han være i trengselstiden 
under Antikrist, den siste verdenshersker før «Steinen» 
(kap. 2).



v. 26-30
Nebukadnesar erkjenner Gud men ikke gir ham ære i 
sitt eget liv.
Kap. 2 fører Nebukadnesar inn til en erkjennelse av at 
det er en gud over andre guder.  
Kap. 3 fører ham nærmere.
Kap. 4 blir et personlig vitnesbyrd om Gud.

Kap. 4
Det er lang prosess for Nebukadnesar.  Han er født og 
oppdradd i hedenskap (Baal tilbedelse - v. 8).  Det kan 
sammenlignes med den påvirkning som avkristnet land 
har på sine barn.



v. 1-5
Nebukadnesars egen beskrivelse av hvordan Gud tok tak i 
ham.  Legg merke til hvor personlig han skriver.

v. 6-18
Legg merke til v. 17.  Han tilstår at Gud setter dårlige 
mennesker som ledere over folket.  Hvis media hadde tørt 
å granske våre ledere, ville de ha kommet til samme 
konklusjon.

v. 19-27
Daniel rådet kongen i v. 27 til å omvende seg.  Klar tale.



v. 28-33
Nebukadnesar fikk et nådens år, men omvendte seg ikke.
Vår stolthet står mellom oss og Gud.
Han fikk beskjed direkte fra himmelen.
Alt ble oppfylt. 

v. 34-37 
Nebukadnesar måtte gjennom mye for at Gud skulle trenge 
inn til hjertet.
Vi kan si at Nebukadnesar var «utvalgt» i bibelsk forstand.
Hvorfor var det viktig for Gud at nettopp Nebukadnesar 
skulle bekjenne Ham?


