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FÖRBEREDELSETID  
Innan Gud tillåter oss att möta en stor utmaning, ger han oss alltid en tillräcklig 
tid för att förbereda oss. För Daniel och hans vänner, kom deras förberedelsetid i 
deras ungdom. 

 Daniel och hans tre vänner fick erfara den fruktansvärda belägringen och 
fallet av Jerusalem. Det måste ha varit en tuff och känslosam tid för dessa 
tonårspojkar när de såg sin stad falla; kvinnor våldtagna, männen dödade, 
och hur staden ödelades. Daniel 1:1-2 

 De blev inte bara tillfångatagna och fick marschera till Babylon, de blev också 
kastrerade. versar 3-5 

 Med så många förkrossande slag hade de flesta tonårspojkar blivit arga, 
bittra, också på Gud. Istället tog Daniel och hans vänner ett steg närmare 
Gud och förtröstade på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.  
versar 6-14 

 Gud gav sina fyra tjänare en stor seger och upphöjde dem till stor politisk 
makt i härskardömet som hade förstört deras rike. versar 15-21        

NOT: Dessa fyra män hade blivit kastrerade och kunde aldrig gifta sig och få 
barn. Men de accepterade sin lott, böjde sig för Guds vilja, och tjänade Gud av 
all sin kraft hela sitt resterande liv på denna jorden! Jesus satte ett exempel för 
oss när han bad i Getsemanes trädgård. Matt. 26:36-44  

NÄR DU KÄNNER GUD KAN DU MÖTA ALLTING 
 Döden förskräckte inte dessa hebreiska män. Daniel 3:1-30 
 Döden förskräckte inte Daniel. Daniel 6:1-27 
 Gud valde att låta Stefanus dö. Apg. 7:54-60 
 Aposteln Petrus hölls vid liv. Acts 12:1-19 
 Om du vill ha denna sorts tro, måste du lita på Gud helt och hållet eller rensas 

ut! Jak. 1:1-8 

ATT LITA PÅ GUD 
 Herren är min Herde. Psalm 23:1 
 Det är Gud och inte människan som har kontrollen. vers 2 
 Gud är en återupprättande Gud. vers 3 
 Gud är med i våra mörkaste stunder och har ett bord redo på en bankett för 

oss. versar 4-6 



Har du ett öra till att höra? 


