1. Daniels bok

2.

Vem är Daniel?
År 587-539 före Kristus

Daniel fördes med judarna i fångenskap till Babylon

Daniel och tre av hans vänner valdes ut att tjäna hos kung
Nebudkadnessar. De vägrar att tillbe avgudar
Gud ger Daniel vishet, kunskap, gåvan att profetera och att tyda
drömmar för sin tid, tiden fram tills Messias föds och sista tiden innan
Messias kommer tillbaka
Daniel är trogen mot Gud hela livet.
Folket får återvända till Israel under kung Kyros regering.

Daniel 1:17-21

3. Daniel profeterar till sin tid
Nebudkadnessars första dröm

4. Vad Nebudkadnessar gjorde
efter drömmen Daniel 3:24-30
En stor guldstaty som alla ska falla ner och
tillbe när de hör signalen genom musik
Daniels vänner tillber inte statyn och kastas
därför i den brinnande ugnen
Nebudkadnessar ser dem vandra oskadda i
elden tillsammans med en Gudason
”Det finns ingen Gud som kan hjälpa så som
han”

5. Nebudkadnessars andra dröm
om det avhuggna trädet


Ett väldigt träd som gav mat till
alla markens djur



En ängel steg ner från himlen och
befallde att trädet skulle huggas
av



Kungen förlorar förståndet tills han
omvänder sig till Gud
Då får han tillbaka makten



Gud råder över människornas riken

6. Kung Belsassars festmåltid
Daniel 5:22-28
Belsassar ordnar stor fest
Han använder kärlen från templet i
Jerusalem och gästerna prisar sina
avgudar

Guds hand skriver en text på väggen
Ingen kan uttyda texten
Kungens mor tar dit Daniel som tolkar:
”Gud har räknat ditt rikes dagar och
gjort slut på det. Du är vägd på en
våg och befunnen för lätt. Ditt rike är
delat och givet åt meder och perser”
Belsassar dödas samma natt

7. Kung Darejaves – från Medien
Daniel 6:16-23
Darejaves tillsätter 120 satraper och
tre furstar i sitt rike.
Daniel är en av furstarna
De andra är avundsjuka.
Ny lag: Man får endast tillbe kungen
under 30 dagar
Daniel kastas i lejongropen och
räddas

”Han är den levande guden som
evigt förblir. Hans rike kan inte
förgöras, hans välde har inget slut.”

8. Daniel profeterar fram till Messias
Synen om fyra världsriken Daniel 7:17-28
Under kung Belsassars första
regeringsår
Fyra stora djur steg upp ur havet
Babylonien - Lejon
Medo-Persien Björn

I himlen
Gud, Den Gamle sätter sig på tronen för
att döma
Det skräckinjagande djuret dödas och
kastas i elden
De andra djuren dog också efter
bestämd tid

Grekland - Leopard

En Människoson kom på himlens skyar
och fördes till Gud, den Gamle

Rom

Åt honom gavs makt, ära och rike. Alla
folk, stammar och språk måste tjäna
honom. Hans rike är evigt.

Ett skräckinjagande djur med
tänder av järn och tio horn

9. Synen om Baggen och bocken
Daniel 8:17-27

Under kung Belsassar i staden Susa i
provinsen Elam
En bagge med två horn stod vid
Ulajfloden – stångade mot väster,
norr och söder. Ingen kunde stå emot
den.
En bock med ett mäktigt horn i
pannan besegrade baggen

Bocken blev mycket stark. När den
var som starkast bröts hornet av.
Fyra horn kom i dess ställe och sist ett
litet som växte ända upp till himlen
och vanhelgade tempelplatsen och
stoppade det dagliga offret



Baggen – Medo-Persien



Bocken – Grekland



Fyra horn - Rom



Ett litet horn - Antiochos Epifanes



2300 kvällar den Sista Tiden

10. Daniels bön för Jerusalem
under kung Dareios Daniel 9:17-27


Daniel läste profeten Jeremia och
såg att Jerusalem skulle ligga öde i
70 år



Daniels bön
Omvändelse och förlåtelse för
Israels synd



”Låt ditt ansikte lysa över ditt
tempel som ligger ödelagt. Vi litar
inte på vår egen barmhärtighet
utan din stora barmhärtighet.
Herre hör! Herre förlåt! Herre lyssna
och grip in!”



Guds svar genom ängeln Gabriel

”För ditt folk och för din heliga stad är
70 veckor bestämda innan ondskan
hejdas, synden stävjas och skulden
sonas, innan den eviga
rättfärdigheten kommer i dagen, den
profetiska synen beseglas och det
allra heligaste invigs.”

Jerusalem och templet ska
återuppbyggas under 62 veckor
Sedan kommer den smorde att
förgöras och försvinna, staden,
helgedomen blir förstörda liksom
fursten som skall komma.

11. Daniels syn om framtiden
under kung Kyros
Daniels syn vid floden Tigris
Daniel ser Jesus Daniel 10:5-14
”Var inte rädd, du högt älskade, sade
han, allt skall gå väl. Var stark! Var
stark!”
Daniel ser maktkampen fram till
mellan Medo-Persien, Grekland,
Egypten och Syrien fram tills Messias
kommer

Daniel 11:2-9
Daniel ser maktkampen vid tidens slut
Löfte om uppståndelse efter döden
Daniel 12:1-13

