Књига пророка
Данила

•Старозаветна историја

•-вежбе-

1. глава
•Треће године царовања Јоакима цара Јудина Јерусалим

бива опкољен и освојен од стране вавилонског цара
Навуходоносора
• Навуходоносор односи део судова из дома Божијег у
дом бога свога у Сенар
• Изабрани беху синови Јудини: Данило, Ананија,
Мисаило и Азарија
• Старешина над дворанима Данилу даје име Валтасар
• “И даде Бог Данилу те нађе милост и љубав у
старешине над двораним” ( Данило 1,9 )
•Иако једући само вариво лица им су се пролепшала
након 10 дана
•Пред царем Навуходоносором синови Јудини показаше
мудрост и разум

Вавилонски цар
Навух(к)одоносор

2. глава
Навуходоносор усни сан који је потом заборавио али
жели да му тај сан протумаче
•Врачи, гатаре и Халдеји то не могоше и цар нареди да
се сви побију
• То спречава Данило којем се Бог јавља и објављује му
тајну царевог сна
•Валтасар говори цару сан и тумачи га
• То је био сан о великом и светлом лику који је био од
чистог злата
• Након тога Данило добија велики углед
• Као награду Валтасар је измолио да његова браћа
Седрах, Мисах, и Авденаг буду постављени над послове
вавилонске

Данило тумачи царев сан

3.глава
Цар начини златни лик приликом чијег освећења су
сви морали да му се поклоне
Данилова браћа то не чине и Халдеји их тужише цару
Навуходоносор се тада напуни гнева и заповеди да их
убаце у пећ, ужарену 7 пута више него што је
уобичајено
“... видеше те људе где им телу огањ ништа не
може, нити им се коса на глави опали...” ( Данило
3,27 )
Пошто им се ништа није догодило у пећи цар нареди
да их изваде
Потом цар нареди да се не хули на њиховог Бога јер
нема другог Бога који може тако избавити

4. глава
Цар поново уснива сан; сада о дрвету, гранама и
лишћу
Нико га није могао протумачити осим Данила
(Валтасара) “у ком је дух светих богова” ( Данило
4,8 )
Данило тај тумачи тако што говори да то дрво
означава цара
Сан се остварује и цар бива прогнан
Глас дође са неба: “ теби се говори, царе
Навуходоносоре : царство се узе од тебе”
Цар губи ум и понижава се

5. глава
Нови цар Валтасар начини гозбу за кнезове
Цар затражи судове златне и сребрне које је
Навуходоносор донео из цркве Јерусалимске да
из њих пију
Тада се појавише прсти који писаху по зиду
Цар се узнемири и затражи гатаре и враче
Данило му прво говори о Навуходоносору а
потом и тумачи речи које написа рука која би
послана од Бога
Ово писмо је написано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ,
УФАРСИН
Исте ноћи би убијен Валтасар и наследи га
Дарије Мидијанин којем беше око 62 године

Данило чита натпис на зиду
Мене, мене, текел, уфарсин
(Данило 5,25)

6. глава
•Цар Дарије је поставио Данила за једног од три

старешине над 150 управника
• По наговору управитеља и старешина цар Дарије издаје
забрану да нико не сме да се моли Богу или човеку осим
њему а казна је бацање међу лавове
• Данило крши цареву наредбу тако што се мољаше 3
пута на дан лицем ка Јерусалиму
• Управитељи га оптужише код цара који није желео да
казни Данила али је морао да га баци у јаму са лавовима
• Цар се ослонио да ће Данила спасити његов Бог што се и
дешава
• Данило беше срећан за време Даријево и цара Кира
Персијанца

слика 1. Данило се моли кроз прозор
ка Јерусалиму
слика 2. Данило у јами међу лавовима

7. глава
•Прве године Валтасара

Данило усни сан
• У сну је видео 4 звери: 1. као лав 2. као медвед
3. као рис и 4. се разликоваше и имаше 10 рогова
• “... и старац седе, на ком беше одело бело као
снег, и коса на глави као чиста вуна, престо му
беше као пламен огњени, точкови му као огањ
разгорио”. ( Данило 7,9 )
• Те 4 велике звери јесу 4 цара која ће настати на
земљи
• 4. звер је 4. царство а 10 рогова је 10 царева
који ће настати из тог царства
•После њих наступиће вечно царство сина
човечија

Данилова визија
4 звери

8. глава
•“Треће године царовања Валтасарова

показа се мени Данилу утвара”(Данило
8,1)
• Данило описује утвари
• привиђење царства Мидског, Персијског и
Грчког и једног цара немилостивог према
народу Божијем
• “Потом Данило боловаше неко
време”(Данило 8,27)
• Међутим, устао је и вршио послове цареве
и чудио се утварама али нико није сазнао за
њих

9. глава
Прве године Даријеве владавине Данило је
разумео број година из речи Господње пророку
Јеремији (Јер 25,11-12) да ће се навршити
развалинама Јерусалимским
70 година
Потом следи Данилова покајничка молитва за
Израиљски народ
Божије откривење о 70 недеља
“ Седамдесет недеља је одређено твоме народу
и твоме граду светом да се сврши преступ и да
нестане греха и да се очисти безакоње и да се
доведе вечна правда, и да се запечати утвара и
пророштво, и да се помаже свети над
светима”
( Данило 9, 24 )

10. глава
Ново Данилово виђење
Данило тада би 3 недеље у жалости
Човек обучен у платно га дотаче и охрабри
Михаило му помаже против кнеза
Персијског
После Персијског кнеза доћи ће Грчки кнез
“ Али ћу ти казати што је написано у књизи
истинитој. Нема никога да јуначки ради са
мном у том осим Михаила кнеза вашег“
(Данило 10,21)

11. глава

Прорицање о царевима у
Персији
О Александру Великом
О Мисирским и Асирским
царевима
Посебно о Антиоху Епифану

12. глава
Запечањено прорицање
Избављење сваког који је записан у
књизи
Данило запечаћује књигу
Два човека на бреговима са две стране
реке
“ А он рече: Иди Данило, јер су
затворене и запечаћење ове речи до
последњег времена”
( Данило 12, 9 )

Крај књиге пророка
данила

