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NAMNBYTET  
Mycket få människor har tagit sig tid att studera det byte av namn som Daniel 
och hans tre vänner undergick.  

 Daniel är hebreiska för "Gud är min domare," hans namn ändrades till 
Beltesassar, som betyder "herrens ledare" på det kaldeiska språket.  

 Hananja är hebreiska för “ utvald av Jahve,” hans namn ändrades till 
Schadrak, som betyder "mångud" på det kaldeiska språket. 

 Misael är hebreiska för "Vem är lik Gud," och hans namn ändrades till Mesak, 
som betyder "Vem är den som är med Aku", som var månguden i den 
kaldeiska kulturen. 

 Asarja är hebreiska och betyder  “Hjälpt av Jahve,” hans namn ändrades till  
Abed-Nego, som betyder "Nebos tjänare"= den babyloniske visdomsguden. 

 Dessa fyra unga män hade namn som ärade Abraham, Isak och Jakobs Gud; 
det babyloniska ledarskapet ville radera ut deras namn som bar vittnesbörd 
om den Levande Guden, och ändra de unga männens namn, till sådana som 
hyllade deras egna demoniska gudar. Trots deras obehöriga fingrande på 
dessa namn, kunde Gud "köra" över dem och det stod helt klart att Han var 
överlägsen alla deras demongudar.   

HISTORISKA FAKTA 
 Det babyloniska konungadömet hade bara existerat sedan 625 f.Kr., och när 

Nebukadnessar skule inta Jerusalem år 604 f.Kr., var han ännu inte konung, 
utan son till konung Nabopolassar, en kaldeisk krigsherre som hade lyckats 
driva ut assyrierna från Babylon år 625. Därför hade staden Babylon bara 
varit i denna familjs händer i 21 år när Daniel och hans tre vänner fördes dit.  
Nebukadnessar hade varit chef för den babyloniska armén i några år och 
sedan, år 604 f.Kr., medan han förtryckte Jerusalem, kom nyheten om att 
hans far hade dött. Därför blev han tvungen att skynda hem för att kunna 
försäkra sig om tronen för egen del.  

 Eftersom Nebukadnessar inte var född babylonier, försökte han förtrycka den 
lokala befolkningen och ledarskapet genom att föra in intelligenta personer 
från andra, tillfångatagna nationer, för att bygga upp sitt imperium. Det var av 
den anledningen han tog med sig de mest kloka och läraktiga ynglingarna 
från Jerusalem. 

 



 

GUD FRAMSTÄLLER DANIEL SOM GUDS MAN 
 Det skulle till en övernaturlig händelse för att övertyga Nebukadnessar om att 

hans demongudar var underlägsna Skaparen. Därför fick han en dröm av 
Gud som skakade honom, men när han vaknade ur denna dröm, så var allt 
han kom ihåg, att han verkligen hade haft en dröm. Daniel 2:1 

 Konungen kallade in sina ockulta spåmän för att få veta drömmens innehåll. 
verserna 2-6 

 Det var tydligen så att konungen bad dessa män om något som ingen köttslig 
person kan utföra, inte ens med med demoners kraft, och det talade de om 
för honom. verserna 7-11 

 När konungen förstod att hans ockulta spåmän inte kunde utföra uppgiften, 
blev han rasande och beslöt att döda dem. verserna 12-13 

 Daniel kunde inte varit mer än ca femton år vid denna tid, och även om han 
blivit presenterad för konungen som en rådgivare i framtida frågor, var han 
ännu för ung för att tillhöra det kungliga hovet. Daniel bodde fortfarande 
tillsammans med sina tre vänner, men eftersom de var framtidsrådgivare, 
skulle de också dödas. vers 13 

 Vi har här en 15-årig pojke, med sina tonåriga vänner, som hotades av döden 
genom halshuggning, fast de inte hade gjort något för att förtjäna det. Det 
verkade som de bara var på fel plats vid fel tid. Men istället för att gripas av 
panik, begärde Daniel audiens hos konungen. När han stod där, inför  
Nebukadnessar, frågade han konungen om han kunde få tid på sig för att 
söka ett svar på konungens dröm ifrån sin Gud. verserna 14-16 

 Daniel berättade för sina vänner vad de hade att vänta, men då startade de 
ett bönemöte, inte ett tafatt och nedstämt sådant, utan ett i vilket de kunde nå 
ända fram till Guds tron. verserna 17-18 

 Gud hade lärt Daniel och hans tre vänner att de skulle ha full tillförsikt till 
Honom. Därför fick de svar med en gång. vers 19 

 Daniel hov upp sin röst i bön och tacksamhet. verserna 20-23 
 Det är viktigt att Daniel tackade Gud i tro fast han ännu inte hade talat med 

konungen igen. Han skulle omedelbart märka om det var rätt, det som Daniel 
talde till honom. Mark. 11:20-23 

 Det är lätt att tacka Gud efter att han har välsignat oss, men det är mer 
välbehagligt för Gud när vi tackar och prisar Honom innan vi har fått 
bönesvaret.  

 "...men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud 
måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom." Hebr. 11:6 

 Daniel gick i tro till den miltäre chefen i palatset och sade åt honom att vänta 
med avrättningarna, för nu hade han fått svaret och ville träffa konungen 
omedelbart. verserna 24-25 

 



 

 Konung Nebukadnessar måste ha blivit förvånad när han såg denne unge 
pojke komma in med självförtroende, och höra att han hade svaret som 
konungen ville ha. verserna 25-28 

 Daniel gjorde det klart för Nebukadnessar att Daniel själv inte hade några 
svar som kunde avslöja drömmen, det var helt och hållet Guds verk. Daniel 
tog ingen ära själv, utan gav den till Gud. verserna 29-30 

DEN PROFETISKA DRÖMMEN  
 Först beskrev Daniel drömmen i detalj för konungen och denne kände igen 

drömmen när han hörde den. verserna 31-35 
 Sedan tolkade Daniel drömmen: 

 Det första riket var Babylon; det skulle vara i 84 år innan det tog sin ände 
med Belsassar, Nebukadnessars son. verserna 36-38 

 Det andra riket var det persiska-mediska, som varade mellan 539-330 
f.Kr., totalt 209 år.  

 Det tredje riket var det grekiska riket, som varade mellan 330-63 f.Kr., 
totalt 267 år. vers 39 

 Det fjärde riket var det romerska imperiet, som kom att härska över hela 
landmassan runt Medelhavet, från 63 f.Kr. till 410 e.Kr. och vid denna tid 
delades imperiet i två delar och staden Rom erövrades av germanska 
trupper från Centraleuropa. Därför varade det romerska imperiet i 473 år, 
medan det östra romarriket (det bysantinska) varade tills år 1453. 
verserna 40-43 

 Sedan profeterade Daniel om ett annat rike, som skulle vara i evighet och 
få namnet Guds Rike. verserna 44-45; Upp. 20:1-1-15 

 Nebukadnessar blev fångad av den Guds oerhörda kraft som fanns i denne 
unge pojke, Daniel, och gjorde honom till guvernör i provinsen Babylon. 
verserna 46-48 

 Daniel glömde inte sina vänner. vers 49 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
PRISAR DU GUD  

ELLER 
KLAGAR DU OCH PRISAR DJÄVULEN? 
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