
Daniel på en halvtime 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Hoseas bok på en halvtime. Du vil få bokens 

høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. Kanskje du også her 

vil finne ord som har noe å fortelle deg i Norge i 2022, i ditt liv?  

• 1,1-20 

• 2,1-49 

• 3,1-30 

• 5,1-31 

• 6,1-28 

• 11,25-35 
 

Fakta om Daniels bok 
Daniels bok er nærmest å regne som to helt forskjellige korte bøker. De 

første seks kapitlene er biografiske og fortellende. De siste seks kapitlene 

er endetidsprofetier fulle av symboler og gåtefulle bilder. Første del er en 

novelle, andre er en apokalypse. Dette betyr endetidsbeskrivelser. 

Språket og handlingen er voldsom og fargerik.  

Daniels bok er den eneste bibelske boken som har noen av sine 

opprinnelige avsnitt skrevet på arameisk, Jesu eget språk. Dette til 

forskjell fra gresk og hebraisk som resten av Bibelen er skrevet på.  

 

Nøkkelord og stikkord i Daniel 
Trofasthet. Diskriminering. Kompromissløshet. Engler. Åndskamp. 

Fremtidshåp.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hvordan ville du møtt motstanden om det hendte deg noe lignende som 

Daniel: Du var en undertrykket og diskriminert minoritet uten tillatelse 

til å leve ut det du trodde på?   

 

Daniel i Det nye testamente 
Særlig andre halvdel av Daniel får gjenklang i NT. Endetidsprofetiene og 

språket som brukes preger den nytestamentlige måten å omtale de siste 

tider på. Daniel inneholder viktige messiasprofetier og gire en viktig 

bakgrunn for den forventningen som preget jødene i nytestamentlig tid. 

I 7,13 introduseres den betegnelsen på en messiasskikkelse som Jesus gjør 

til et kallenavn på seg selv, Menneskesønnen. Han finner sitt alias, så å si, 

«Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var 

lik en menneskesønn.» 

Engelen Gabriel introduseres også i Daniel.  

 

Ord å ta med  
«Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dagen du viet ditt hjerte til å 

vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, 

og på grunn av ordene dine har jeg kommet.»  
(10,12) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel er tema for gudstjenesten søndag 4. september.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 12:22 

Daniel 
Boken oppsummert 
Daniels bok begynner omtrent der de historiske bøkene i Det gamle 

testamente slutter, med at Juda og Jerusalem inntas av babylonerne, og 

folket føres bort i kollektivt fangenskap, til en eksiltilværelse langt 

hjemmefra. Blant disse bortførte er den unge jøden Daniel og hans tre 

venner. Disse får etter hvert en høy stilling ved hoffet i sitt nye 

hjemland. De utmerker seg med sin integritet, høye moral og 

kompromissløse jødiske tro. De firer ikke en tomme i møte med nye 

religiøse regler og trusler, selv om det fører dem inn i både en brennende 

ovn og en løvehule. De nekter å dyrke en statue av kong Nebukadnesar 

og å følge andre påbud som ikke går overens med deres religion.  

Daniel har også evnen til å tolke drømmer og får være til hjelp for 

kongen med dette, lik en Josef tidligere i Bibelen. Han får også, som 

Josef, være tett på hoffet og forutsi kommende hendelser. Gud sparer 

Daniel i løvehulen, og han blir et kroneksempel på en troendes mot og 

standhaftighet i møte med diskriminering og trusler.  

Siste del av Daniels bok skildre Daniels syner av fremtiden. Han ser dyr 

og verdensriker og herskere, og synene har både en nær politisk 

horisont, men også en langt videre: mot en kommende Messias og de 

siste tider.  


