Profeten Daniels Bok

2. del – Hva handler de enkelte kapitler om?
Kap.1 Stedet for begivenhetene
Daniel og hans venner ble bortført til Babylon hvor de hurtig måtte forholde seg til
problemet en Guds tjener møter i en ugudelig verden.
Kap.2 Den første profeti
Daniel tyder Nebukadnesars drøm. Den handler om et symbolskt bilde av en mann,
laget av fire metallsorter som forutsier fire verdensmakter inntil opprettelse av Guds
rike.
Kap.3 Den brennende ildovn
Daniels tre venner ble kastet i en overopphetet ildovn fordi de nektet å tilbe
Nebukadnesars billedstøtte av gull.
Kap.4 Nebukadnesars sykdom
Gjennom sin sykdom og en drøm tydet av Daniel, får Nebukadnesar lære at Gud har
herredømme over det som skjer på jorden, og at han selv er en stor og mektig konge
fordi det er Guds vilje.
Kap.5 Belsasars gjestebud
I et anfall av overmot bruker Belsasar gull og sølvkarene fra templet i Jerusalem til å
drikke av for seg og sine gjester. Gud lar Daniel fortelle ham at Babylons
kongedømme er til ende.
Kap.6 Daniel i løvehulen
I mederkongens regjeringstid blir Daniel kastet i løvehulen fordi han fortsatte å tilbe
Gud. Gud befrier ham.
Kap.7 Den andre profeti
Daniel får et syn av fire symbolske dyr som svarer til de fire metaller i Nebukadnesars
billedstøtte i kap.2 og beskriver de samme verdensrikene, men nå hvordan Gud
betrakter dem: fire villdyr istedenfor støtte av en statelig mann, sett med
menneskelige øyne.
Kap.8-9 Den tredje profeti
Kap.8 – Visjonen følger det samme mønster som de tidligere profetier med
symbolske dyr. Den fører oss gjennom begivenhetene i verden frem til Guds rike.
Men denne gang beskrives virkningen på Israel og det som skjer på Jesu tid, også
hans offerdød.
Kap.9 – Daniel ber om tilgivelse for sitt folks synder som førte til bortførelsen til
Babylon. Svaret på hans bønn er en mer detaljert forklaring på noen av
begivenhetene beskrevet i kap.8, og handler om profetien om de 70 årsuker, en
profeti som slutter med Jesu offer og muligheten til evig rettferdighet ved tilgivelsen
av synder.
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Kap.10-12 Den fjerde profeti
Kap.10 – Daniel ser engelen som er sendt for å gi ham visjoner og han mister all sin
kraft. Hans tilstand blir en symbolsk død som engelen oppreiser ham fra og styrker
ham så han blir istand til å motta visjonen.
Kap.11 – Mesteparten av visjonen forteller om fremtidige begivenheter helt frem til
endetiden, noen gjengitt meget detaljert.
Kap.12 – Visjonen avslutter med å berette om Jesu gjenkomst og opprettelsen av
Guds rike på jorden.

DANIELS PROFETI – OVERSIKT
Guds rike er kjernen i Daniels budskap. Daniel viser oss i boken at:
 Gud har herredømme over begivenhetene på jorden og har gitt en
begrenset tid for menneskelig styre. Det vil bli erstattet med Guds rike
som vil vare evig.
 Før dette kunne skje, måtte Messias komme og ofre sitt liv for å gjøre det
mulig for de trofaste å få evig liv i Guds rike.
 Menn og kvinner som forstår og tror på disse sannheter blir nye
mennesker som forandrer sitt liv fordi de er innstillet på Guds rike.
1. Guds rike
Når Gud betrakter jorden, ser han bare to riker, menneskenes rike og Guds rike.
Menneskenes rike er verden under menneskelig herredømme. Det har gjennomgått
mange faser i historien og har bestått av et endeløst antall nasjonale grenser, men
tross dette er de i Guds øyne bare ett rike. Det er et menneskelig opprør, hvor
mennesket påberoper seg eiendomsrett over jorden og vil regjere etter eget
forgodtbefinnende. Menneskenes rike har alltid vært i strid med Guds rike, men det
er aldri tvil om resultatet. Og Daniels bok avslutter med en fullstendig seier for
guddommelig styre med Jesu Kristus som konge.
Vi oppdager at Daniels hovedbudskap er at uansett hva mennesket måtte tenke, så
er det under Guds kontroll og at det er uten mulighet til påvirkning fører til
fullbyrdelsen av hans hensikt med jorden. Gjennom fire omfattende profetier tar
boken oss med gjennom begivenhetene i menneskehetens historie fra Daniels egen
tid til den fast besluttede avslutning:
 Disse fire profetier forteller oss avslutningen på menneskelig herredømme
og opprettelsen av Guds rike.
 Billedstøtten i Nebukadnessars drøm i kapittel 2 symboliserer fire
verdensriker, men viser bare støtte av èn mann fordi de alle fra Guds
synsvinkel symboliserer ett rike – menneskenes rike.
 Et meget viktig uttrykk er brukt tre ganger i kapittel 4: "Den Høyeste har
makt over kongedømmet blant menneskene" (v.17, 25 og 32). Gud har
kontroll og styringen over begivenhetene på jorden. (NB: ordet
"kongedømme" står i entall, som bekrefter at det fra Guds synspunkt bare
er ett kongedømme under menneskenes herredømme).
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 Belsasars gjestebud i kapittel 5 var en opprørsk handling som
karakteriserer måten å tenke på menneskenes rike. Ved å bruke kar fra
Guds tempel under dette gilde med overdreven alkoholbruk, forsøker han
å bevise at menneskene hadde seiret over himmelens Gud. Denne seier
var kortvarig! (½ døgn).
2. Ofringen av Jesus
Guds hensikt er å herliggjøre seg selv gjennom sitt rike på jorden. Han elsker alle
menn og kvinner og ønsker at vi alle skal være med ham i hans rike. Dette er ikke
mulig i vår nåværende syndige tilstand. Derfor har han tilveiebragt Jesus: "til å
forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig
rettferdighet." (Dan.9;24), og dette er forutsagt i Daniels bok. Daniel setter ofringen
av Jesus i dens rette sammenheng – i forbindelse med Guds rike. Først kommer
profetiene om dette rike; så forteller han om ofringen av Jesus. Når Guds rike er
opprettet er det Jesu offer som vil gjøre det mulig for menn og kvinner å bli en del av
Guds herlighet. Frelse er ikke bare til vår gagn, det er et uttrykk for Guds herlighet.
Kapitlene som forteller om ofringen av Jesus er:
 Kap.8 – den siste verdensmakt vil sette seg opp "mot fyrstenes fyrste"
(v.25). Dette forutsier romernes korsfestelse av Jesus.
 Kap.9 – 70 årsukers profeti gir rekkefølgen av begivenhetene som fører til
korsfestelsen av Jesus.
3. Beskrivelse av virkningen på menneskene
Disipler tilber Gud og ønsker å komme inn i Guds rike. De bestreber seg på å leve
etter Guds bud. Fordi de lever i menneskenes rike, som blir styrt av egne verdier, vil
de ha en annen livsførsel enn sine omgivelser. Og noen ganger fører dette til
forfølgelser. Daniel og hans venner synliggjør at Guds vilje må komme først:
 Daniel og hans venner avslår å ete av maten de blir tilbudt ved det
babyloniske hoff, fordi den stred mot Guds lov. (kap.1).
 Daniels tre venner blir kastet i den overopphetede ildovn fordi de ikke ville
kaste seg ned for og tilbe billedstøtten av gull (kap.3).
 Daniel blir selv kastet i løvehulen fordi han ikke ville slutte å tilbe Gud
(kap.6).
 Guds folk blir forfulgt som følge av sin lydighet mot Guds lov. (kap.11).
Bibelen i miniutgave
Disse tre store temaene er ikke bare Daniels budskap, men det er hovedbudskapet i
Bibelen. Under denne synsvinkel kan Daniels bok bli betraktet som en konsentrert
orientering om Bibelens budskap – en enkel oversikt over Guds plan og hensikt med
jorden. Men den er ikke fullstendig uten den gjentagne påminnelse om Guds støtte
til dem som søker ham under sin kamp mot synd i alle dens skikkelser.

3

