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DEL 2: DANIEL – EN KOMPROMISSLÖS MAN
Är det möjligt för en människa att veta vad Gud tänker? Jesaja 55-8-9
Vi kan fånga glimtar av hur Gud tänker genom att läsa Bibeln för att finna vad
han tycker om, och inte tycker om. Jesaja 57:15-21

VAD FÖREDRAR GUD?
Bibeln säger att Gud inte har anseende till personen, men denna hänvisning har
att göra med frälsningen, för han är villig att frälsa alla. Romarbrevet 2:11;
Apostlagärningarna 10:34
Gud uppenbarade för profeten Hesekiel att det finns några som han föredrar
framför andra; han sade det inte bara en gång utan upprepade det gång på gång.
Gud talade om att han tänkte sända domar över Israel. Om Noa, Daniel eller Job
fanns i landet skulle de gå fria genom sin rättfärdighet, men de skulle inte kunna
rädda sina familjer. Hesekiel 14:12-20
Eftersom Noa, Daniel och Job behagade Gud, låt oss finna ut hur det kom sig att
de behagade Honom.

DANIEL
Daniel, som föddes i slutet av Juda rike, kan ha varit ledsen när han som ung
hörde talas om en attack på Juda från Babylons sida. Han måste ha hört sina
föräldrar tala om konflikten mellan regeringen och profeten Jeremia. Jeremia
37:12-21
Han hörde att de politiska ledarna hatade profeten Jeremia. Jeremia 38:4-6
Som ung pojke förstod han att Jeremia vägrade kompromissa om sanningen.
vers 14-28
Som tonåring upplevde han Jerusalems fall och plundring. Han hade hört om
avrättningarna av kung Sidkias söner och hur kungens ögon blivit utstuckna med
ett glödande järn, och sedan förd till Babylon. Jeremia 39:1-8
Guds Tempel blev vanhelgat och nedbränt. Jeremia 52:12-15
Bortförandet av judar från Jerusalem skedde i tre etapper, och Daniel hamnade i
den första gruppen. vers 28-30; Daniel 1:1-4

DE HINDER DANIEL MÖTTE
1. Daniels hemland invaderades och blev en provins i det babyloniska
imperiet.
2. Tusentals judar hade dödats och staden Jerusalem låg i ruiner.
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3. Guds tempel var förstört och där fanns inte längre något centralt judiskt
prästerskap.
4. Daniel blev kastrerad och togs med till Babylon för att bli en hovtjänare
där.
5. Daniels föräldrar och syskon försvann och Daniel såg dem aldrig mer.
6. Det verkade som att Gud inte existerade eller hade övergivit sitt folk.
Om någon har haft rätt att känna sig deprimerad och modfälld så var det
Daniel. Allt han höll kärt hade tagits ifrån honom.

DANIEL HADE TRO PÅ GUD
Bibeln säger oss inte hur Daniel fick sin tro på Gud, men så långt Daniel visste
var Gud inte död även om Templet inte fanns längre, ty Gud stod över alla
omständigheter, nationer och kungar. Gud är allsmäktig och Daniel hade bestämt
sig i sitt hjärta för att aldrig kompromissa. Daniel 1:5-8
Precis som med Josef, föredrog Gud Daniel. vers 9
Daniel trodde att Gud skulle möta honom, om han tog ett steg i tro. vers 10-15
Gud mötte Daniels behov. vers 16-21

DANIEL VAR INTE RÄDD
Kung Nebudkadnessar fick en dröm som bekymrade honom men han kunde inte
komma ihåg hur den gick, och när kaldéerna, trollkarlarna och astrologerna inte
kunde inte kunde återge hans dröm och dess betydelse gav han order om att alla
spåmän skulle dödas, inklusive Daniel och hans vänner. Daniel 2:7-13
Daniel hade inte fått några instruktioner från Herren men han gick till kungen i tro
och bad om tid att tyda drömmen. vers 14-16
Tillsammans med Sadrak, Mesak and Abed-Nego sökte han Herren och Gud gav
dem svaret. vers 17-19

MAN MÅSTE TACKA OCH LOVA GUD
Daniel behövde inte säga något till Gud; för honom var det ett val han gjorde för
att han älskade Gud. vers 20-23

UTAN TVEKAN
När Daniel hade tagit sig tid att dyrka Herren, förkunnade han med stor djärvhet
att han hade kunskap om drömmen och stod redo att möta Nebudkadnessar.
Daniel visste att han skulle dödas på fläcken om han hade fel. vers 24-30
Daniel upphöjdes av kungen när han hade avslöjat drömmen och dess tolkning.
vers 46-48
Daniel glömde inte sina vänner. vers 49
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UTAN KOMPROMISSER
Daniel blev äldre och vande sig vid en pompös livsstil till kungens ära. Hans
position gjorde andra män i riket avundsjuka när han nu var så upphöjd. Nu när
han hade gått från att vara en enkel pojke till att bli kungens förtrogne och hade
eget tjänstefolk, vågade han då riskera sin position?
Andra politiska ledare konspirerade för att bli av med Daniel i ren avundsjuka.
Daniel 6:1-9
Daniel förbjöds genom ett dekret att i trettio dagar be till Gud. Daniel kunde ha
gjort som en politiker brukar göra och hållt sina böner helt privat, men ingen
kunde stoppa honom från att öppet dyrka och söka Gud, och därför öppnade han
fönstret så att alla kunde höra honom be och därmed gå emot kungens dekret
vers 10
Daniel visste inte att Gud skulle rädda honom och han bad inte heller kungen att
spara hans liv, han var nöjd med att kastas i lejongropen. vers 14-18
Beslutet att bli kastad i lejongropen togs av Daniel själv när han öppnade
sitt fönster och började be!
Guds ängel tillslöt lejonens gap och Daniel led ingen skada. vers 19-23
Hans fiender nedgjordes. vers 24
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud upphöjdes av en hednakung. vers 25-28
Daniel började med att TRO PÅ GUD!
Genom sin tro på Gud VAR DANIEL INTE RÄDD FÖR NÅGON!
Eftersom Daniel inte var rädd behövde han ALDRIG KOMPROMISSA!
Alla troende kan leva ett segrande liv som Daniel. Om du står på Guds Ord och
förkunnar att du älskar honom blir inget omöjligt. Rom. 8:28-31

VALET ÄR DITT!
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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