Daniel 6
Kapittel 6 er det siste i den «historiske» delen av
Daniels bok.
Uten det kapittel ville man ha visst lite om mederen
Darieos.
Selv om lite utenom bibelske kilder er bevart som
omhandler begivenhetene i dette kapittel, finnes det
etter hvert nok som bekrefter disse.

For den student av Bibelen med interesse for bibelforsvar
kan jeg anbefale boka «The Authenticity of the Book of
Daniel» ved Dr. William R. Cooper, copyright 2012.
Kort oppsummert – Daniels bok er pinlig nøyaktig på alle
måter og hevet over alle de kritiske røster fra teologiske
høyskoler. De har ikke gjort hjemmeleksene sine!
v. 1 Året er 539 f. kr. Datoen er også kjent!
En ny tidsregning begynner med verdensriket av «sølv» –
Mederne og Perserne.

v. 2-4 Byråkratiet skulle ledes av Daniel. Han var blitt så
høyt påaktet på grunn av sin visdom, perfekt oppførsel, og
lang og trofast tjeneste, at han ble utpekt til å styre alt i
riket.
Det er nok vanskeligere å holde sin sti ren i palasset til en
verdenshersker enn å overleve i løvehulen.
Daniel bør være forbildet til en hver offentlig tjener.

v. 5 Les Fil. 2,12-18
v. 6 Daniel satt lydighet mot Gud høyere enn lydighet mot
statsmakten.
Tenk på eksempler der norske kristne kan komme i slike
situasjoner der man må sette Gud over norsk lov.

v. 7-10 I Belsasars regjeringstid var alle avgudene fra rundt
i hele riket samlet i Babylon til oppbevaring. Det var slik at
Belsasars far Nabonidus var en tilbeder av måneguden, og
ikke tillot at disse andre guder var gjenstand for tilbedelse.
Når Dareios overtar er det en måneds tid da det religiøse
livet i riket står i stampe mens avgudene blir skipet ut igjen
til distriktenes templer der de hørte til.
(Nabonidus Krønikken linjer 16b-17a)
Da kommer det et «bra» forslag fra disse andre byråkrater
at i mellomtid (30 dager) må all tilbedelse rettes mot
kongen Dareios.
Kongen ble smigret.

v.11 «Våg å stå som Daniel».
Daniel var en offentlig person som Gud hadde satt der
på den plassen midt i maktens sentrum for å sikre Sitt
vitnesbyrd i verden og gjøre det mulig for andre til å
tilbe Ham.
Du er også satt i en viktig plass med et vitnesbyrd som
leses av andre.
v. 12 Daniel hadde rykte på seg. Har du rykte på deg?
v. 13-18 Darieos hadde tydeligvis mindre makt enn
Nebukadnesar engang hadde. Husk at Nebukadnesar
var «hodet av gull» og Darius representerer en arm av
sølv. (kapittel 2)

v. 17 bekrefter at Daniel hadde klart å holde minnet om
Gud levende i samfunnet. Hans vitnesbyrd hadde også
nådd Assyria (mederne) og Persia.
v. 19-24 «Gud sendte Sin engel» er en henvisning til
den samme som var hos vennene til Daniel i ildovnen.
Det var nok den samme som slåss med Jakob, og
besøkte Abraham - Den andre person i Treenigheten.
v. 25 Ved utgravninger ved borgen i Susa ble det funnet
en liste over 484 menn av høy rang som døde i
løvehulen. Daniels navn var ikke blant dem.

v. 26-28
Darius kom til den samme bekjennelsen som Nebukadnesar.
Han henviser til synet av Nebukadnesar i kap. 2.

v. 29 Kyros har en spesiell plass i profetiene (nevnt ved navn
i Jesaja rullen over 100 år før han ble født). Jesaja 44,24 –
45,13
Les også den historiske beretningen i Esra 1,1-2.
Daniels vitnesbyrd og undervisning var viktig for Kyros som Gud
hadde utpekt på forhånd.
Når vi først ser hvor stor Daniel var, bør vi studere de neste seks
kapitler med Daniels profetier med den største forventning!
For en Guds mann!!!

