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HISTORISKA FAKTA 
I början av detta kapitel får vi veta hur regeringen fungerade i det nya kungarike 
som hade tagit över Babylon. Titta på följande tabell för att bättre förstå denna 
tid: 
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Bardija (Gaumata)  (6 månader) 
Darejaves  (35 år) 

Cambyses II  (8 år) 
Cyrus II  (20 år) 

 
Cyrus II började regera år 550 f.Kr., han erövrade Babylon 539 f.Kr. och dog 530 
f.Kr. Cambysses II var hans son; han regerade från 530 f.Kr. till 522 f.Kr., då han 
dog.  
Cyrus II blev far till en rad barn, bland dem två söner, Cambysses och Bardija. 
Enligt historien blev Bardija mördad i hemlighet av Cambysses, och ersatt av en 
bedragare, Gaumata Magikern. Cambysses ville säkra tronen och ersatte därför 
sin bror med en man som han trodde skulle vara lojal mot honom. Men 
bedragaren vände sig emot honom, och medan Cambysses kämpade i Egypten 
med sin medo/persiska armé, gjorde Gaumata en kupp och förklarade sig själv 
vara kung. Cambysses for tillbaka för att göra något åt situationen, men dog på 
vägen hem.  
Med Cambysses död och med en usurpator på tronen, for Darejaves, som hade 
varit en del av Cambysses livakt, hastigt till Medien, och med hjälp av sex adliga 
perser angrep han usurpatorn och dödade honom. Gaumata regerade bara i 
ungefär sex månader innan han stupade. Darejaves proklamerade sig själv som 
kung över mederna och perserna. En rad provinsguvernörer vägrade acceptera 
Darejaves som kung och under det blodiga inbördeskrig som följde kämpade 
Darejaves och de generaler som var lojala mot honom i tre år innan all opposition 
mot denne hade krossats 518 f.Kr. Darejaves var Hystaspes son, satrapen av  
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Partien. Han var 62 år när han grep makten. Han regerade från 521 f.Kr. till 486 
f.Kr. 

PROFETISKA HÄNDELSER  
 År 539 f.Kr., då Babylon styrdes av Cyrus II, utfärdade han ett dekret för  

judarna att de kunde bli fria och återvända till Jerusalem. Esra 1:1-7 
 Händelsen, som är beskriven i Daniel kapitel 10, ägde rum år 536 f.Kr., 

under Cyrus den andres styre. 
 Händelsen, som är beskriven i Daniel kapitel 9, ägde rum år 521 e.Kr under 

Darejaves styre.  
 Daniel levde fortfarande år 539 f. Kr.,  och var ca 80 år när Cyrus II utfärdade 

sitt dekret om att judarna fick återvända till Jerusalem, men Daniel reste inte 
tillbaka med dem. Han tjänade under Cyrus och blev utnämnd av Darejaves 
till premiärminister. Kapitel sex i Daniels bok är den sista noteringen om 
Daniels livsgärning, och de kvarvarande kapitlen består av de syner och 
uppenbarelser som han fick.  

 Det finns många historier bland judarna om Daniel, men ingen av dem kan 
styrkas. Bibeln ger heller ingen mer information om hans liv, förutom att han 
är den gammaltestamentliga profet som Jesus citerar angående den yttersta 
tiden. 

KONSPIRATIONEN FÖR ATT DÖDA DANIEL  
 När väl Darejaves hade stärkt sitt grepp över det medo/persiska riket, 

upprättade han en regering för att kunna kontrollera sina provinser.  
Daniel 6:1-2 

 Darejaves hade tagit makten genom smarta manövrer och mord, och visste 
att det fanns andra som ville göra likadant mot honom. Han visste att Daniel 
var en man som inte skulle kompromissa och inte kunde köpas, därför litade 
han på Daniels okränkbarhet och på de övernaturliga krafter han hade visat 
när han tjänat Gud den Allsmäktige. vers 3 

 Om Darejaves skulle störtas borde hans premiärminister, Daniel, manövreras 
ut först, eftersom  inget kuppförsök kunde ske så länge Daniel styrde riket. 
Därför började furstarna och satraperna (som var politiska ledare) konspirera 
för att kunna döda Daniel. vers 4 

 Dessa politiker blev plötsligt mycket religiösa och gjorde upp en plan som var 
smickrande mot Darejaves och tilltalade hans ego. verserna 5-8 

 Darejaves kunde inte genomskåda deras plan och införde en lag till deras 
fördel. vers 9 



DANIELS PRÖVOSTUND 
 När Daniel fick reda på den nya lagen, kunde han ha kompromissat och inte 

förättat bön under 30 dagar eller ha bett i tysthet i sin kammare. Men Daniel 
bestämde sig för att konfrontera Satan direkt. vers 10 

 Konspiratörerna väntade på Daniels handling, och så snart han började be, 
rapporterade de det till Darejaves. verserna 11-13 

 Darejaves blev upprörd när han förstod att han hade lurats av dessa sluga 
politiker. Han visste att även han skulle störtas när Daniel var borta. vers 14 

 Darejaves hade inget val, han måste hålla sig till den nya lag som stiftats, 
eller möta sammanbrottet av sitt styre. verserna 15-17 

 Det måste ha varit en lång natt för Darejaves när han varit tvungen att störta 
sin mest betrodda och trogna tjänare i hela kungariket. verserna 18-19 

 Det är viktigt att förstå vad Bibeln berättar för oss, att Darejaves var rädd och 
inte högmodig när han kom till lejongropen. Han måste ha undrat om 
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud hade räddat Daniel från döden. vers 20 

TRO PÅ GUD! 
Kungen var lättad och glad; Bibeln understryker att det var Daniels tro på Gud 
som räddade honom från att ätas upp levande av lejonen. vers 23;  
Matt. 17:14-21; Hebr. 11:1-6 

DAREJAVES, POLITIKERN 
 Darejaves tvekade inte att i sin vrede förgöra konspiratorerna. vers 24 
 Huruvida Darejaves var uppriktigt imponerad av Daniels Gud, eller om han 

bara använde tillfället för att stärka sitt grepp om riket kommer inte att bli känt 
förrän Guds dom vid den Stora Vita Tronen. Men vi vet att Darejaves 
informerade alla sina furstar och medborgare, att varje människa i riket måste 
frukta Daniels Gud. verserna 25-27 

BELÖNINGEN 
Bibeln säger att Guds tjänare Daniel hade det bra under Cyrus och Darejaves 
regering. vers 28 

VAD LÄR OSS DETTA IDAG? 
1. Lyd Gud och håll hans Ord! Joh. 14:6 
2. Kompromissa inte, utan sök Guds rike först! Matt. 6:19-34 
3. Var ödmjuk! Jak. 4:6-10 

ÄR DU EN DANIEL ELLER EN ESAU? Hebr. 12:15-17 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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