
Profeten Daniel 5

Belsasar er barnebarn til Nebukadnesar, så en god 
del tid har gått siden kapittel 4.  
Kapittel 5 er plassert i denne «historie-delen» i 
Daniels bok, men passer tidsmessig inn etter 
kapittel 8. 

Det er lærerikt i hele disse første 6 kapitler å grunne på 
hvordan Guds tjenere forholder seg til styresmaktene.  
Romerbrevet 13 må ikke misbrukes slik Hitler gjorde, 
fordi Guds lov står alltid over politisk lov.



Det er de gode myndigheter man skal underordne seg 
for.
Daniel og vennene satt alltid Guds rettferdighet foran 
styresmaktenes urettferdighet. De lot seg ikke bøye.
Vi skal ikke godta urett  blant våre lederne.  Vi skal 
bekjempe verdslighet og korrupsjon blant våre valgte 
og ikke valgte myndigheter.
«Våg å stå som Daniel» bør stå skrevet på ditt hjerte!

Står det noen sted i Bibelen at vi skal underordne oss 
antikrist??



v. 1-4 Belsasar var ikke ukjent med historien om 
Nebukadnesars omvendelse (v.22).  
Han inntok heller en blasfemisk holdning overfor Gud.
Daniel kommer til å gi ham en passende salve!

Alkoholen her er et eksempel av det «de gamle» kalte 
«djevelen i flytende form».  

Mens denne festen pågår er general Gobryas for 
mederne i gang med å beleire byen Babylon.
Murene rundt byen var ca 90 meter høye, og brede som 
en europavei.  Historien forteller oss nøyaktig hvordan 
mederne greidde å ta byen.



v. 5 Var Gud vred??
Kan du komme på andre ganger Gud skrev med sin 
egen håndskrift?

v. 6  Man kan si at Gud klarte å få alles oppmerksomhet.
De ble fort edrue og.

v. 7 «tredje i riket» - Belsasars far Nabonidus var første 
i riket.  Han holdt til mye i de ytterste områder i riket 
mens Belsasar var hjemme i Babylon og styrte.

v. 8-16  «Dronningen» er nok dronningmora.
«Din far» er egentlig «din bestefar». Les Jeremias 27,7



v. 17-23
Den tonen Daniel bruker når han taler ned til Belsasar er 
på sin plass!  Han hadde forakt for Belsasar.
Gud holder «din livsånde i sin hånd». Daniel og vennene 
hadde personlig erfaring med dette!

v. 24-28  
Gud bruker sin rettferdige vektskål.  Det er derfor vi også 
blir funnet for lett.  Uten Kristi rettferdighet er vi fortapt, 
vi også!

v. 29-30  Nå er det slutt på det babylonske riket.
«Steinen» i kapittel 2 skal til slutt knuse alle verdens riker.



Den greske historikker Xenofon skriver at Gobryas
fikk stoppe kanalen som førte vann inn til byen fra 
Eufrat.  Dermed kunne de gå inn i byen tørrskodd 
fra under muren.


