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HISTORISK ANGIVELSE  
 Kapitel 10 börjar med en angivelse om vilken tid det rör sig om, Daniels 

fysiska vistelseort, liksom hans aktiviteter.  
 Daniel var vid denna tid chefsrådgivare för den babyloniske kungen, ändå är 

tidsperspektivet från kung Cyrus av Persien. Cyrus regerade år 550 f. Kr. och 
därför fick Daniel synen år 547 f. Kr., åtta år före Babylons fall. Daniel 10:1 

 Daniel hade varit fastande i 21 dagar. verserna 2-3  
 Han befann sig på floden Hiddekels strand, den flod som idag kallas Tigris, 

som rinner genom den moderna staden Bagdad. Därför var Daniel inom det 
babyloniska rikets gränser. Den verkliga dagen när Daniel fick sin syn får man 
om man studerar den babyloniska kalendern. vers 4 

BESKRIVNING AV ÄNGELN  
 Ängeln kom till Daniel med full kraft. Han gick över från den andliga världen 

och dolde inte sin överlägsna kraft som annars inte ofta syns till i den fysiska 
världen. verserna 5-6  

 När Jesus och hans änglar kom till Abraham, hade de klätt sig i fysisk form 
som vanliga män, det samma gäller för ängeln Gabriels besök hos Maria, 
Jesu moder. 1 Mos. 18:1-5; Lukas 1:26-33 

 Den kraft som strålade ut från denna ängel var så stark, att till och med om 
Daniels tjänare inte kunde se honom, började de skaka och fruktan kom över 
dem så häftigt att de sprang och gömde sig. vers 7 

GUDS LAG BETRÄFFANDE SIN SKAPELSE  
Den andliga dimensionens lagar i står alltid över de fysiska lagarna i universum. 
När detta blir synligt på jorden kallar människan det ett underverk!  

 Gud flyttade dagsljuset bakåt. 2 Kon. 20:1-11 
 Jesus helade människor med olika problem. Matt. 8:1-17 
 Jesus uppväckte Lasarus från de döda.  Joh. 11:38-45 
 Den lame mannen blev helad. Apg. 3:1-10 



GODA NYHETER! 
Inte bara har Gud gett sitt tillstånd att vi får bruka hans andliga kraft, men det är 
meningen att vi skall leva och verka på det andliga området hela tiden. Markus 
16:14-20; Rom. 8:11-17; 2 Kor. 10:3-6 

KRAFTENS PÅVERKAN PÅ DANIEL 
 Den andliga kraft som strålade från ängeln blev för mycket för Daniel och han 

föll till marken. Daniel 10:8-9 
 Folk faller till marken därför att ett starkt kraftfält från andevärlden inkräktar på 

det elektriska flödet i kroppens nervsystem. Den Helige Ande, Guds heliga 
änglar samt onda andar producerar ett kraftfält; Satan kan göra, och gör, en 
förfalskning av Guds kraft. 2 Kor. 11:13-15; 2 Tess. 2:1-12; Upp. 13:11-18 

INFORMATION FRÅN ÄNGELN 
 Ängeln rörde vid Daniels hand. vers 10 
 Ängeln informerade Daniel om att han var älskad i himlen. vers 11 
 När Daniel började bedja och söka Herren, hördes hans bön genast, och 

ärkeängeln  "kom för Daniels ords skull," från en annan uppgift som han hållit 
på med. vers 12 

 Daniel  får veta att den sataniske fursten (archon) som styrde över Persien, 
förde krig med Guds ärkeängel, och därför kunde han inte komma till Daniel 
förrän Mikael, en hög archon i Guds tjänst kom med sina änglar och slog ut 
Satans archon och hans beväpnade styrkor. vers 13 

 Inte förrän 637 år senare, när Gud tog upp saken med Johannes, tillät Gud 
oss få litet mera kunskap om vad som tilldragit sig i den andliga dimensionen. 
Upp. 12:7-13 

 Ängeln informerade Daniel att han skulle få insikt i vad som skulle hända med 
Abrahams ättlingar och även med Kristi kyrka. vers 14 

 Daniel kunde inte svara den förste ängeln och inte heller den andre. Daniel 
sade till den andre ängeln att han var förvirrad och hade förlorat sin kraft och 
blev betjänad igen av samma ängel som rörde vid honom och styrkte honom.  
versarna 15-18 

 Daniel blev sålunda styrkt och fick veta att han var älskad och inte skulle vara 
rädd. Den första ängeln informerade sedan Daniel att striden i andevärlden 
inte var slut och att han än en gång måste kämpa mot den onde andefursten 
av Persien, och senare, den onde andefursten av Grekland. Daniel fick också 
veta att han skulle få kännedom om framtiden, ända fram till Messias 
ankomst. versarna 19-21 



SLUTSATS 
 Det är viktigt att förstå att kapitelindelningarna i Bibeln stadfästes långt efter 

det att Bibeln skrevs. Originaltexten hade inte kapitel och verser; dessa slogs 
fast senare för att det skulle bli lättare att studera och hänvisa till Bibeln. 

 Satan har byggt upp en kommandostruktur för varje nation på jorden. Det 
finns en archonchef med stridstrupp av onda andar som håller varje nation 
som i ett skruvstäd. Ef. 6:10-17 

 Det var därför som Jesus sade att den starke mannen först måste bindas 
innan hans hus kan plundras. Den starke mannen måste först bindas – i sina 
affärer, när det gäller utbildning, missionsarbete, predikan, bön för de sjuka, 
utkastande av onda andar, etc, innan Kristus kan verka på det andliga 
området. Matt. 12:25-29 
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