
DANIELS BOK I FOKUS   ―  SVARARK NR. 6 
 

KUN DETTE ARKET SENDES TIL RETTING!     Rettet: __________________________________ 

 
    Sendes til:    Deltaker navn:_________________________________________ 
    Sven A. Gustavsen 
    Vestringsvegen 2632  Adresse: ______________________________________________ 
    2657 Svatsum 
     Postnummer/Sted: ______________________________________ 
    Telefon:  612 28 261 
    Mobil:  913 67 439  Telefon: _______________________________________________ 
 
 
1. a) Hvilket valg ble Daniel stilt overfor i det femte kapittel i Daniels bok som i prinsipp ligner på det 

hans tre venner opplevde (i kapittel 3) mange år tidligere? b) Hvilken betydningsfull stilling fikk 
Daniel i det riket som overtok makten etter Babylon? c) Hvorfor ble akkurat Daniel valgt til denne 
stillingen? d) Ble dette valget godt mottatt av de andre? 

 
Svar a) _________________________________________________ b) ________________________ 
 
c) ______________________________________________________________________ d) ________ 
 

2. a) Hva var Daniels kollegaer preget av? b) Hva hadde Jesus å si om nettopp slike karaktertrekk? 
c) De andre Riksrådene og Satrapene bestemte seg for å legge en felle for Daniel. Hva gikk den ut på? 
 
Svar a) ________________________________________________b) __________________________ 
 
c) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

3. a) Hvordan reagerte kongen på Riksrådenes og Satrapenes tilbedelses forslag? b) Hvordan viste Daniel 
sin troskap mot Gud? 
 
Svar a) _______________________  b) __________________________________________________ 

 
4. a) Hvordan lød anklagen mot Daniel overfor kongen? b) Hvordan reagerte kongen da han fikk høre om 

den farlige situasjonen Daniel var kommet opp i? c) Hvilken Medo-Persisk lovgivning ble kongen 
konfrontert med da han forsøkte å finne en utvei for å redde Daniel? d) Ble Daniel kastet i løvehulen? 
 
Svar a) ____________________________________________________________________________  
 
b) ___________________ c) _________________________________________________ d) _______ 
 

5. a) Hvordan gav kongen uttrykk for sitt håp om at Gud kunne berge Daniel fra løvene? b) Ble Daniel 
angrepet av løvene? c) Hvilket Bibelsk prinsipp fulgte Daniel da han nektet å lyde kongens befaling? 
Se Apg 4:17-20 (NT 147)! 

 
Svar a) _______________________________ b) _________ c) ______________________________ 
 

6. a) På hvilken måte understrekte Daniel at han ikke hadde gjort noe galt i Guds øyne da han nektet å 
adlyde kongens bud? b) Hva må til dersom vi skal få den samme grad av tro og mot som Daniel? 

 
Svar a) ___________________________________ b) ______________________________________  


