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HISTORISK BAKGRUND 
 Detta kapitel handlar om slutet för det babyloniska riket. Nebukadnessar var 

död och efterträddes av sin son Avil-Marduk, som regerade i ett år (561-560). 
Han hade inte stöd från de hedniska prästerna i Babylon och blev avsatt och 
ersatt av sin svåger, Nergal-Sar-Usur. Fast han var general, varade hans 
styre bara i tre år (559-556) eftersom prästerskapet också var emot honom 
och mördade hans yngste son, så att denne inte kunde bestiga tronen.  

 Nergal-Sar-Usur dog och hans änka Nitokris, Nebukadnessars dotter gifte sig 
med Nabonidus, som då grep makten och tog plats som kung över Babylon. 

 I många år har kritiska bibelforskare hävdat att Daniels bok innehåller fel 
eftersom den säger att Daniel skulle bli den tredje härskaren i riket och inte 
den andre. Historiska bevis och arkeologiska fynd har visat att Nabonidus inte 
regerade från Babylon utan insatte hans son Belsassar på hans plats som 
medhärskare. Belsassar betyder “Bel beskyddar kungen.” 

 Nabonidus hade kämpat med sina armeer mot perserna och mederna rätt 
länge när de försökte erövra Babylon. Emellertid var hans huvudsakliga 
intresse att lära sig om avgudarna och att bygga tempel åt dem, och av 
denna anledning hade han inrättat sina kvarter i Arabien.  

 Profeten Jeremia profeterade i Jerusalem innan Nebukadnessar hade intagit 
staden, att judarna skulle få vara kvar i Babylon tills sonsonen kom till 
makten. Jeremia 27:6-7  

 Det är viktigt att tänka på att det hebreiska ordet "son" och "efterträdare" är 
detsamma. Så även om Belsassar inte var sonson på fädernet, så var han 
ändå sonson på mödernet genom sin moder, Nebukadnessars dotter. 

 När jag forskade i detta ämne, gjorde den Helige Ande det klart för mig att 
livet i Babylon på den tiden var fullt av intriger, småaktighet och maktspel 
mellan politiska och religiösa ledare. Ett liv var inte mycket värt – om man 
behövde avlägsna en person, var ett mord inget problem. Alla som bodde i 
Babylon dyrkade ju olika sorters demongudar, det fanns inga moraliska läror 
där från Gud. Folket levde som djur; sexuell omoral, lögner, bedrägerier och 
stölder var vanliga och ett accepterat sätt att leva. Samma demoner som 
producerade denna livsstil finns fortfarande kvar på jorden, och demonerna   
gör sitt bästa för att inlåta människor på utsvävningar och omåttlighet, både i 
Mellanöstern och i vårt land.  



 Det var till denna dynghög som Gud tog sitt avgudadyrkande judafolk för att 
straffa dem i 70 år. Jeremia 25:9-12  

DRYCKESFESTEN  
 Belsassar var ett partydjur; han hade makt och pengar som en kung; vilket 

fick till resultat att han hängav sig åt maximala utsvävningar. Daniel 5:1 
 Han beslöt i sin dryckenskap att vanhelga kärlen i Jerusalems tempel. 

verserna 2-3 
 Belsassar omgiven av sina hustrur och konkubiner hånade Abrahams, Isaks 

och Jakobs Gud; detta fick till följd att ett budskap från Gud sändes till honom. 
verserna 4-5  

 Han var först glad ock drucken men blev genast nykter och rädd när han 
märkte att något större än han själv fanns i palatset. vers 6 

 I desperation kallade han på sina ockulta rådgivare så att de skulle tala om 
för honom vad som stod på. vers 7 

 Dessa hedniska rådgivare kunde inte hjälpa kungen. vers 8 
 Efter att först ha varit rädd, började Belsassar nu få panik. vers 9 
 Just då måste någon ha talat om vad som hände för hans mor, drottning och 

Nabonidus fru. Hon hade sett gudsmannen Daniels handlingskraft, när han 
hade tjänat hennes far, Nebukadnessar. Även om hon trodde sig ha kunskap  
om den Levande Guden hade hon aldrig fört denna kunskap vidare till sin 
son. verserna 10-12 

 Daniel fördes till palatset och ombads tolka budskapet. verserna 13-16 
 Daniel var inte imponerad av Belsassar, han visste att inom några timmar 

skulle kungen vara död. Han sade till Belsassar att behålla sina rikedomar för 
sig själv, vilket var en förolämpning mot kungen. vers 17 

TOLKNINGEN – DOMEN 
 Gud var färdig med Babylon och Domedagen hade kommit för Belsassar. I ett 

modigt uttalande kungjorde Daniel vad som hade skett i det förflutna, och att 
det inte fanns någon ursäkt för Belsassars beteende. verserna 18- 24 

 Belsassar fick veta att hans jordeliv var över. verserna 25-27 
 Nu var Belsassar i ett andligt vacuum, han hörde, men förstod inte att han 

skulle bli dödad och därför utlovade han en belöning till Daniel. vers 29 
 Samma andliga vacuum tog Kung Saul i sitt grepp, när han dömdes av Gud 

genom profeten Samuel. 1 Sam. 15:22-30     
 Profeten Hosea talar om ett sådant vacuum. Hos. 4:1-13 
 Jesus talade om faran av att vara andligt blind. Matt. 13:10-23 



 

AVRÄTTNINGEN 
Bibeln säger att Belsassar blev nedhuggen denna natt. Följande är vad historien 
och arkeologin har sagt om detta: En armé av meder slogs norr om Babylon och 
generalen hade gjort upp en plan om hur man skulle inta staden. Babylon var 
ordentligt befäst, men floden Tigris rann genom staden. Mederna grävde en 
kanal längre uppåt floden som användes för att avleda huvudströmmen in i ett 
träskområde.  När vattenflödet in till staden började sina, beordrade generalen 
sina soldater att storma staden via den torra flodbanken och inta den. De intog 
staden utan mycket motstånd, och när mediska soldater kom till palatset, så 
högg de ner Belsassar. Daniel 5:30-31 

VILKET ÄR BUDSKAPET FÖR DIG OCH MIG IDAG? 
Försök inte håna Gud eller ta för lätt på honom. Gud är kärlek, men han är också 
domens Gud, något vi aldrig får glömma. Det val vi ställs inför är att följa Gud och 
bli rikt välsignade eller trotsa honom och ta konsekvenserna. Gal. 6:7-10 
  
 

VEM GÅR DU TILLSAMMANS MED? 
 
 

PRISAR DU GUD 
ELLER  

PRISAR DU DJÄVULEN MED DINA MED KLAGOMÅL? 
 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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