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FÖRSTÖRINGEN AV BIBELN  
Från Edward Irvins dagar (1792-1834), har dispensationalister förlitat sig helt på 
profeterna i Gamla Testamentet för att bygga sina doktriner. Många gånger har 
man helt sonika tagit texter och ryckt loss dem ur sitt sammanhang för att de 
skall passa dipensionalismens läror. Detta är en svår synd och Jesus varnade 
oss noga för att ändra på Bibelns ord. Upp. 22:16-21 
I många år har liberala så kallade "läromästare" attackerat Daniels bok och sagt 
att denna bok skrevs år 167 f.Kr. för att kunna trycka på den moral de judiska 
ledarna hade under den mackabeiska eran, då de försökte bygga upp Israel 
genom att använda svärdet. Medan jag gick på seminariet 1969-73, var detta det 
jag fick lära mig. Det var på Golden Gate Baptist Theological Seminary i Mill 
Valley, Californien. Jag förnekade att så skulle vara fallet vilket fick till resultat att 
jag blev betraktad som mer eller mindre dum av den "lärda" fakulteten. Vidare 
lärde de också att de fem Moseböckerna faktiskt inte var skrivna av Moses; 
boken Jesaja var inte skriven av profeten, utan av tre andra personer, och därför 
var de inte pålitliga nog att predika ifrån. Vidare sade man mig, att de fyra 
evangelierna skrevs efter Kristi död, vilket får till resultat att inte någon vet säkert 
vad Jesus hade sagt medan han gick här på jorden. Dessutom sade man att 
Uppenbarelseboken vart skriven på en särskild kod så att aposteln Johannes 
skulle kunna sända ett budskap från ön Patmos – där han befann sig som en 
fånge – till de kristna i Efesus. Med denna av Gud förbannade teologi förstörde 
denna fakultet tron på Gud för hundratals unga män som hade kommit dit för att 
lära, men inte visste att seminariet var en kyrkogård för deras tro.  

KRITERIUM PÅ EN PROFET  
I denna serie av predikningar från profeterna, skall jag göra mitt bästa för att 
klarlägga historiska fakta, kulturmiljöer, men mesta av allt budskapet från Gud, 
som talade genom sina profeter. Profeterna sändes till Israel i kristider när när 
nationen gjorde uppror och synderna var många. Deras uppgift var att bekämpa 
synden, varna för kommande straffdomar och lära folket hur Gud ville att de 
skulle leva. Jeremia 1:1-10 

BAKGRUND 
 Daniel är ett hebreiskt namn som betyder “Gud är min domare.” 
 Bibeln ger oss ingen information om vilka Daniels föräldrar var; den enda 

information vi får är att han antingen var av kunglig, eller adlig ätt.  



 Han var även välutbildad. Daniel 1:3-4 
 Hans föräldrar bodde i Jerusalem under en orolig tid, och Daniels födelse är 

uppskattad till 615 f.Kr. Vid denna tid fanns det två supermakter i området, 
Babylon och Egypten, vilka båda försökte erövra kungadömet Juda och dess 
huvudstad Jerusalem.  

 Bibeln berättar att ondska och avgudadyrkan rådde. 2 Kon. 23:31-35 
 Kung Jojakim föddes 633 f.Kr. och dog 597. Han blev 36 år. 
 År 604 f.Kr. kom en babylonisk armé och tvingade kungen av Juda att säga 

upp sin allians med Egypten till Babylons förmån. 2 Kon. 23:36-37;  
 Kung Jojakim var en syndig man och han hånade det Guds ord som Jeremia 

talade. Jeremia 36:1-32    
 Det är lätt att förstå att Daniel fick sin uppfostran mitt i ett omoraliskt och 

korrupt samhälle, medan han blev utbildad av människor som följde profeten 
Jeremia.  

 Kungen av Babylon kom tre gånger till Jerusalem för att återupprätta sin makt 
över judarna. Första gången var år 604, Babylons mäktiga armé övertygade 
kung Jojakim att byta allierad från Egypten till Babylon. Det var vid denna tid 
som kung Nebukadnessar krävde att de klokaste och läraktigaste barnen av 
kunglig eller adlig härkomst skulle tagas ut och flytta till Babylon. Daniel bör 
ha varit omkring 11 år när han blev tvingad att flytta. 

POJKEN DANIEL ÄLSKADE HERREN GUD 
 Förr, när jag läste Daniels bok, förstod jag inte att Daniel bara var en ung 

pojke när han kastrerades för att bli eunuck. Hans första ställningstagande för 
Gud skedde inte som ung man, utan som en ung pojke. Daniel 1:5-8 

 Samma smörjelse som vilade över Josef fanns också tillstädes hos Daniel. 
Detta får mig att dra slutsatsen att Daniels föräldrar var fromma människor 
som hade uppfostrat Daniel till att frukta Gud. Han levde avskild från sina 
föräldrar, borta i ett främmande land, han blev stympad och tvingad att lära 
sig ett främmande språk; i allt detta står det klart att Daniel hade en verklig tro 
på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Daniel 1:9-16    

 Gud svarade dessa fyra unga pojkar med att ge dem övernaturliga gåvor när 
det gällde förståelse och visdom. Daniel 1:17; Hebr. 11:1-6 

 När Daniel var ca 14 år, stod han inför den mäktige kungen av Babylon; han 
blev dock inte skrämd, utan utstrålade Guds kraft, och imponerade på den 
mäktigaste mannen på jorden vid denna tid. Daniel 1:18-21 

LÄR DIN LÄXA  
 Gud kan och vill operera under alla sorters omständigheter. Det spelar ingen 

roll hur den politiska situationen ser ut, hur dåligt det moraliska läget är, eller 



hur syndiga människor må vara – Gud kan uppfostra barn mitt i omåttligheter 
och utsvävningar och förvandla dem till mäktiga vittnen för honom. 

 Det spelar ingen roll vem som styr en nation, vad folk säger och gör, Guds 
vilja kommer ändå att utföras på denna jord! 4 Mos. 14:21 

 Kom med i Guds härlighet idag! Joh. 14:15 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
KLAGAR DU, ELLER PRISAR DU HERREN? 
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