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DANIEL 
Daniel bortfördes till Babylonien elva år före Jerusalems förstöring jämte sina tre 
vänner. Dan. 1:1-6 
Han blev upphöjd till ett politiskt ämbete i Babylonien och var politisk rådgivare till 
konungarna i Babylonien tills det erövrades 61 år senare år 539 f. Kr. av 
perserna under Cyrus.  
Daniel behölls som politisk rådgivare av konung Darius och verkade i totalt 70 år 
som en hög politisk ledare. Dan. 6:1-3 
Profeten Hesekiel hänvisar till Daniel två gånger. Hes. 14:14; 28:1-3 
Daniel hänvisade till profeten Jeremia. Dan. 9:1-2 
Daniels bok är ett mäktigt vittnesbörd för det judiska folket om vad Gud kan göra 
när hans folk är lydigt och förtröstar på honom. Gud använde också Daniel för att 
avslöja en hel del av den yttersta tidens hemligheter, och tillsammans med 
Uppenbarelseboken har vi fått en klar uppfattning om den yttersta tiden. 

SAMMANFATTNING OM DE FYRA PROFETERNA 
Gud reste upp fyra profeter i Jerusalem för att förbereda Juda och Benjamin till 
att föra vidare budskapet om en levande Gud i generationer framöver. Dessa 
Guds tjänare framförde också grundläggande undervisning om den kommande 
Messias, som skulle komma till det judiska folket ca 450 år senare.  
Profeterna lovade aldrig det judiska folket att Gud skulle upprätta ett jordiskt, 
politiskt rike på jorden. Istället fick det folket höra att det skulle bli en fullständig 
uppfyllelse av profeternas profetior i framtiden, en uppfyllelse som ensamt skulle 
komma från Gud och då under ledarskap av den gudomlige Messias, inte en 
mänsklig politisk/militär ledare.  

ÅTERVÄNDANDET FRÅN BABYLON 
Konung Cyrus av Persien, som erövrade Babylon (eg. Babylonien) år 539 f. Kr., 
påbjöd under det första året av sin regeringstid att Jerusalems tempel skulle 
återuppbyggas och att judar som hållits fångna i Babylon var fria att resa hem till 
Juda. Cyrus dog bara nio år senare år 530 f. Kr. 
Det är viktigt att komma ihåg att Konung Cyrus inte gav judarna politisk frihet; 
Juda skulle förbli en lojal provins i det persiska imperiet men de hade frihet att 
återuppbygga templet och tillbe den sanne Guden. Ezra 1:1-11 



 

 
 

Endast en liten kvarleva av Juda och Benjamins ättlingar lämnade Babylon; totalt 
42 360 personer. Esr. 2:1, 64-70 
Den stora majoriteten judar blev kvar i Babylon där de kunde leva ett bekvämt liv. 
530 år senare, på Kristi tid, uppskattas den judiska befolkningen i Babylon ha 
vuxit till en miljon.1 Mellan åren 200-500 f.Kr., fanns det mer än två miljoner judar 
som levde sina liv i Babylon.  
Detta förklarar varför aposteln Petrus lämnade Jerusalem och vistades i Babylon 
ett år och grundade en stark kristen kyrka av babyloniska judar. 1 Petr. 5:13-14 

SVÅRIGHETER FÖR JUDARNA I JERUSALEM 
År 445 f. Kr. när Artaxerxes var konung av Persien, hade judarna svårigheter i  
Jerusalem. De hade kommit tillbaka 94 år tidigare, men på grund av politiska 
intriger hade återuppbyggnadsprogrammet för Jerusalem och templet gjort halt. 
Nehemja, som var Artaxerxes munskänk fick veta detta. Neh. 1:1-11 
Nehemjas jobb var att se till att konungen inte blev förgiftad. Så innan konungen 
åt eller drack något, skulle munskänken först smaka av det för att försäkra sig om 
att det inte var förgiftat. Det var en viktig ställning och munskänken uppnådde 
vissa politiska befogenheter.2 
När konung Artaxerxes fick veta varför Nehemja var sorgsen, gav han honom i 
uppdrag att resa till Jerusalem och upprätthålla makten i den staden. Neh. 2:1-20 
13 år senare var ett litet tempel färdigt och Jerusalems murar uppbyggda på nytt. 
Neh. 7:1-2; 8:1-18 

DEN SISTA PROFETEN FÖRE JESUS  
Den sista profeten Gud sände till judarna var Malaki, som betyder ”budbärare” på 
hebreiska. Han avslöjade aldrig sitt verkliga namn så vi vet inte vem han var. 
Tiden för denna profetia brukar av bibelforskare sättas till ca 432 f. Kr. Det skulle 
ta omkring 400 år innan Gud talade till det judiska folket igen genom en profet 
vars namn var Johannes Döparen. Matt. 3:1-12 
Malaki gav det judiska folket instruktioner om vad de skulle göra i den dåvarande 
situationen samt vad som skulle hända dem i framtiden. Det var ett klart budskap 
om att den kommande Messias inte skulle regera som en jordisk judisk konung 
utan som Gud själv. Mal. 3:1-18; 4:1-6 
 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det 
är viktigt att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 

                                            
1 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1948, p.227 
2 Merrill F. Unger, UNGER’S BIBLE DICTIONARY, 1966, p.230 


