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Sammanfattning 

Det har alltid funnits olika tolkningar och syn på olika bibliska texter. En av dessa texter som 

har varit grund till många olika teorier är Daniels bok. Diskussionerna kring denna bok har i 

huvudsak handlat om när och av vem boken är skriven och med det huruvida den är en 

profetisk eller en apokalyptisk text. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur en text tagen ur bibeln kan komma att tolkas på så 

olika sätt av olika religiösa grenar. Studien behandlar Daniels bok och huruvida denna text 

från gamla testamentet är en profetisk eller en apokalyptisk text. Arbetet behandlar också hur 

texten tolkas ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. De samfund som används i arbetet är 

Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna. Jehovas vittnen representerar ett samfund med 

stark tro till att Daniel själv skrev boken under sin livstid och att boken är en profetisk text. 

Sjundedagsadventisterna representerar i sin tur ett samfund där de ser på Daniels bok som en 

apokalyptisk text som berättar om den sista tiden, de är i huvudsak intresserad av det 

textstycke där Jesus återkomst avslöjas. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det ur ett religionsvetenskapligt perspektiv ter sig klart 

att Daniels bok inte skrevs av honom själv utan av flera olika författare, detta skulle betyda att 

boken är en apokalyptisk text. Jehovas vittnen har många egna teorier där de anser bevisa 

motsatsen men av de teorier som redovisas i studien finns ingen som håller när de skärskådas 

mot bibeln. 

 

Nyckelord: Profetisk, apokalyptisk, Daniels bok, Jehovas vittnen, Sjundedagsadventisterna 
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1. Inledning 

Bibeln har under alla år varit grund för diskussion och spekulation. Med tanke på dess 

kryptiska texter har det alltid funnits människor med olika tolkningar och förståelse för 

texterna. Så väl som hos gemene man som hos olika trosinriktningar har detta lett till 

osäkerhet om vad bibeln egentligen förmedlar för budskap. Ett klart tecken på detta är att det 

finns så många olika religiösa grupper med bibeln som sin grund men de tolkar den på olika 

sätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en text tagen ur bibeln kan komma att tolkas på så 

olika sätt av olika religiösa grenar. Texten i fråga är Daniels bok från gamla testamentet som 

har en stor del i de två religiösa grenar jag undersökt. Jag kommer även att se på Daniels bok 

ur ett mer religionsvetenskapligt synsätt. Huvuddelen i min undersökning berör vad för typ av 

text Daniels bok är. 

 

Det har förekommit många frågeställningar under tiden jag forskat kring detta ämne. Men till 

slut har jag begränsat mig till följande. 

 

 Vad innehåller Daniels bok? 

 Vilken typ av text är Daniels bok? 

 Vad är dess syfte? 

 Vilken funktion fyller Daniels bok för Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna? 

 

Dessa frågor kommer att ligga till grund för min forskning och de är riktade mot de två 

samfund min undersökning kommer att behandla. För att besvara mina frågeställningar 

kommer jag att undersöka vilken syn två olika religiösa grupper ser på texten. Jag kommer 

även att undersöka vad den sekulariserade forskningen anser om Daniels bok. 

 

2. Bakgrund 

De grupper jag valt att inrikta mig mot är Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna. Att 

jag valt just dessa beror på att Daniels bok spelar en stor roll i deras trosuppfattning. Jag 

kommer nedan att behandla de olika samfundens bakgrund och historia. Jag kommer också att 
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redovisa vad Daniels bok handlar om. Avslutningsvis redogör jag för skillnaderna mellan 

apokalyptiska och profetiska texter. 

 

2.1 Jehovas vittnen 

Här kommer jag att klargöra Jehovas vittnens bakgrund och historia. De rubriker jag kommer 

att behandla är Ursprung, Organisation och Teologiska uppfattningar. 

 
2.1.1 Ursprung 

Under 1870-talet började en grupp män från några olika trossamfund att träffas för att studera 

bibeln. De gjorde detta för att de ansåg att kyrkan inte grundade sin lära i bibeln. Denna grupp 

av utbrytare med grundaren Charles Taze Russel i fören kom att grunda det samfund som 

senare kom att kallas Jehovas vittnen. 

 

2.1.2 Organisation 

Jehovas vittnen leds av den styrande kretsen och är av den teokratiska1 typen. De tror att allt i 

bibeln är sant men har en egen översättning, den heter Nya världens bibelöversättning. De 

accepterar inte att medlemmar spelar, förtär alkohol eller andra droger. Dock utesluts de inte 

med omedelbar verkan utan oftast så försöker de att leda in personen i fråga på den rätta 

vägen igen. Detta dels pga. att det finns gott om människor som hoppat av Jehovas vittnen av 

en eller annan orsak och sedan gått ut till allmänheten med kritiska åsikter om samfundet. 

Enligt Jehovas vittnens egen hemsida hade de under år 2007 22 651 medlemmar i Sverige och 

6 613 829 medlemmar över hela världen. 

 

2.1.3 Teologiska uppfattningar 

Samfundet ser sig själva som den enda sanna kristendomen. Dock är de inte erkänd av de 

flesta andra kristna samfunden som en genuin gren av kristendomen. Inom Jehovas vittnen tar 

man avstånd från den kristna treenighetsläran, att Fadern, Sonen och den helige Ande, är tre i 

en. De tror alltså inte att Jesus är ett med Gud utan att han skapades av Gud. De tror även att 

Jesus var närvarande vid universums skapelse i form av ängeln Mikael. I deras egen 

bibelöversättning är den tydligaste skillnaden från en traditionell bibel att de översatt ordet 

Herren med Jehova. Ser vi till Gamla testamentet så finns det inget att kritisera i detta då de i 

                                                 
1 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Styrelseform i vilken makten härleds från Gud. 
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grundtexten använder tetragrammaton.2 Dock kan de kritiseras för översättningen när det 

kommer till Nya testamentet där de fortsätter att använda sig av namnet Jehova på Gud, 

närmare bestämt 237 gånger. Tetragrammaton finns nämligen inte med någonstans i Nya 

testamentet, där användes det grekiska namnet Kyrios (Herren) eller Theos (Gud).3 

 

2.2 Sjundedagsadventisterna 

Nedan kommer nu Sjundedagsadventisternas bakgrund och historia att redovisas. Det kommer 

vara samma rubriker jag tidigare använt, Ursprung, Organisation och Teologiska 

uppfattningar. 

 

2.2.1 Ursprung 

Sjundedagsadventisterna kommer ursprungligen ur den stora adventväckelsen som mellan 

1831 och 1844 leddes av baptistpredikanten William Miller. Grundat på sina studier av 

Daniels profetia i Daniels bok förutspådde Miller att Jesus skulle återkomma till jorden den 

22 oktober 1844. Då detta inte skedde så gick rörelsen miste om flertalet av sina medlemmar. 

Själva samfundet Sjundedagsadventisterna kom inte att börja formas för än 1860 då de 

medlemmarna som fortfarande inte tappat tron efter det att Millers beräkning visat sig vara 

felaktig började kalla sig just Sjundedagsadventisterna. 1863 organiserades de formellt till ett 

eget samfund med 3500 medlemmar. De var under denna tid begränsade till Nordamerika 

men de skulle senare komma att sprida sig över jorden. År 1873 började de i Nordamerika att 

ge ut en tidning till de svenska immigranterna och de i sin tur skickade den vidare hem till 

släktingarna. Detta var den första kontakten med Sjundedagsadventisterna de hade i Sverige. 

De första svenskarna som aktivt började sprida adventisternas budskap var en skomakare vid 

namn Jonas Pehrson Rosquist från Grythyttan och en bonde vid namn Olof Johnson från 

Åmot. De återkom till Sverige i maj 1880 efter att ha blivit döpta i Oslo.4 

 

2.2.2 Organisation 

Adventisterna har under hela sin historia förespråkat demokrati inom sina organisationer. I 

samtliga av samfundets nivåer tillämpas ett representativt styre där de enskilda medlemmarna 

har den största makten. Församlingarna består av döpta medlemmar och varje år väljer de en 

ny församlingsstyrelse och nya ämbetsmän. Var femte år har de en beslutande 

                                                 
 YHWH, hebreiska och översätts med Yahweh, eller möjligen Jehova. 2 :הוה
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen#Ursprung  

3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen#Ursprung  
4 http://www.adventist.se/econtent/2735/HISTORA%20(HASDA).html  
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generalkonferens där representanter från hela jorden behandlar samfundets principer och 

riktlinjer inom deras arbete i världen. De behandlar då också samfundets lära och ordning.5 

 

2.2.3 Teologiska uppfattningar 

De ser Bibelns Gamla och Nya testamente som Guds skrivna ord. I bibeln har gett människan 

de normer och karaktär hon behöver för att bli räddad. Till skillnad från Jehovas vittnen så har 

Sjundedagsadventisterna en stor tro på treenigheten. De ser Gud som en enhet av tre eviga 

personer; Fadern, Sonen och helig Ande. De tror starkt på Jesus återkomst. De väntar idag på 

Jesus andra återkomst, detta är församlingens hopp och evangeliets höjdpunkt. Att Jesus ska 

komma tillbaka till jorden är inte något symboliskt utan de tror på att han bokstavligt ska 

komma ner på jorden igen till allas åsyn. De rättfärdiga som dött kommer att återuppstå och 

tillsammans med de rättfärdiga som fortfarande lever kommer de att bli förhärligade och tas 

till himlen. De som ej levt ett rättfärdigt liv kommer att dö. Med tanke på världens tillstånd 

och som de själva skriver alla profetior uppfyllts så tyder det på att Jesus inom kort kommer 

att återkomma.6 

 

2.3 Daniels bok 

Daniels bok handlar om profeten Daniel som år 606 f.Kr. blev bortförd till Babylonien där 

han kom att ingå i den kungliga staben. Boken berättar om Daniels liv och de profetiska syner 

som uppenbarar sig inför honom. Några av de normer boken vill förmedla är att vi ska stå 

emot religiös förföljelse och stå fast vid de lagar och den tro vi alltid haft trots att vi blir 

tillsagd att byta trosuppfattningar eller åsikter under hot. Jag kommer nedan att redovisa två 

av de berättelser som gjort störst intryck på eftervärlden och de som mest lever upp till de 

normer jag talat om. 

 

2.3.1 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen 

En av de berättelser som är mest kända och flitigast berättade är när Daniels vänner Hananja, 

Mishael och Asarja kastas i ugnen.7 (Namnen är deras judiska namn. När de kom till 

Babylonien fick de sina babyloniska namn Shadrak, Meshak och Aved-nego.8) Detta utspelar 

sig efter att den babyloniske kungen Nebukadnessar låtit resa en gyllene bildstod av sig själv. 

Den var 30 meter hög och tre meter bred. Nebukadnessars krav var att samtliga invånare i 

                                                 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjundedagsadventisterna  
6 http://www.adventist.se/econtent/2733/TRO%20&%20LÄRA.html  
7 Bibel 2000, Daniel 3:1 
8 Bibel 2000, Daniel 1:7 
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hans kungarike skulle tillbe denna. När det kom till hans kännedom att det fanns tre hebreiska 

män som inte föll till knä inför denna bildstod blev han rasande och beordrade dem att kastas i 

den brinnande ugnen. Men tack vare deras tro på Jehova så kom Hananja, Mishael och Asarja 

inte alls till skada. De kunde kliva ut ur ugnen utan att ett hår på deras kroppar hade svets. 

 

2.3.2 Daniel i lejongropen 

Under tiden då denna historia utspelar sig heter konungen Dareios och Daniel har en hög 

position i konungens stab. Dareios visste att Daniel hade en övernaturlig förmåga när det kom 

till att förutspå händelser och tyda olika syner/drömmar. Detta plus att Daniel hade en god 

relation till de olika grupperna av landsflyktiga i Babylon gjorde att Dareios ville ha med 

Daniel i sin stab. Dareios beslutade att göra Daniel till en av tre höga ämbetsmän som skulle 

ha uppsikt över satraperna.9 Att denna gamla jude fick en så högt uppsatt position retade 

många inom konungens stab. Daniel var älskad av kungen men fick även många fiender bland 

sina kollegor. För att få bort Daniel från hovet planerades en lömsk plan. Hans kollegor visste 

att Daniel alltid bad till sin Gud på sin kammare och att han var väldigt principfast när det 

gäller bön. Så de gick till Dareios och föreslog att ingen i hela kungariket under en 

trettiodagarsperiod skulle få be till en annan Gud eller människa förutom konungen själv. Den 

som bryter mot detta skulle bli kastad till lejonen. Dareios, likt många andra kungar var 

väldigt kär i sig själv, tyckte naturligtvis att det var en alldeles utmärkt idé och gav order om 

att genomföra den. Inom kort kom det till kännedom att Daniel trots förbudet att be till någon 

annan än konungen fortsatt att be till sin Gud på sin kammare. Konungen hade då även om 

han var väldigt förtjust i Daniel inget annat val än att låta kasta honom till lejonen. Det lades 

en stor sten för hålet ner till lejongropen. Morgonen därpå gick Dareios ner till lejongropen 

och till sin förtjusning kunde han höra Daniels röst. Han gav order om att genast ta upp 

honom och när han steg upp ur lejongropen kunde de inte finna ett endaste rivsår på hans 

kropp. Konungen lät nu istället kasta de män som angett Daniel tillsammans med deras fruar 

till lejonen. Innan de hade slagit i backen hade lejonen kastat sig över dem. 

 

2.4 Apokalyptiska och profetiska texter 

Jag kommer att avsluta bakgrundskapitlet med att nedan behandla de största skillnaderna på 

en apokalyptisk och en profetisk text. 

                                                 
9http://sv.wikipedia.org/wiki/Satrap Riket var indelat i olika provinser där satraperna var och en styrde en varsin 
provins. 
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Apokalyptiska texter behandlar ofta den yttersta tiden och avslöjar vad som komma skall. 

Ordet apokalýpto kommer från grekiskan och betyder ”avslöja, uppenbara”. Bertil 

Albrektsson och Helmer Ringgren menar i sin bok En bok om gamla testamentet att den enda 

bibliska skrift som kan kallas för en sann apokalyptisk skrift är Daniels bok. Det finns många 

texter som anses apokalyptiska då de innehåller delar som karaktäriserar en sådan text men 

det är enligt Albrektsson och Ringgren bara Daniels bok som innehåller alla de faktorer som 

krävs för att vara en fullt utbildad apokalyptik.10 

 

Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är en apokalyptisk text och vad som är en 

profetisk. Bådas syfte är att i huvudsak ge hopp till dem som behöver det. Profeterna är i 

större utsträckning talare och därmed innehåller dessa böcker en mer muntlig förkunnelse. 

Deras texter är ofta förklarande och visar på ett tydligt händelseförlopp. Profeternas bilder är 

enkla att förstå utan några dolda budskap. Detta till skillnad mot de apokalyptiska texterna 

vars författare är personer som inte på samma sätt är så utpräglade talare som profeterna. De 

för fram sina visioner via text och inte med profeternas enkla och tydliga skildringar. 

Apokalyptikernas syner ”excellerar i bisarra och utspekulerade symboler, allegorier och 

gåtfulla liknelser”.11 Det förekommer ofta att det uppenbarar sig en ängel för att tolka synen. 

Albrektsson och Ringgren menar att det ska betona den stora skillnaden mellan vad som är 

gudomligt och mänskligt, det behövs en budbärare för att människan ska kunna tyda det 

gudomliga. Typiskt för profeter var att de verkade offentligt, de var dåtidens kändisar. Detta 

till skillnad från apokalyptikerna, de verkade ofta under pseudonym. De använde sig av 

personer som tidigare i historien varit välkända för sin fromhet och skrev sina verk i deras 

namn. Detta innebär att en apokalyptisk text illustrerar något som komma skall när det i själva 

verket redan hänt för hundratals år sedan. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de metoder jag använt för att komma fram till de 

slutsatser jag till slut gjort. 

 

Jag har i huvudsak använt mig av tidigare skriven litteratur för min faktainsamling. I början 

av detta arbete var det min ambition att genomföra intervjuer med en person från varje gren 

jag undersökt, en från Jehovas vittnen och en från Sjundedagsadventisterna. Det var även 

                                                 
10 En bok om gamla testamentet, s. 226 
11 En bok om gamla testamentet, s. 226 
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tänkt att intervjua en person med en mer sekulariserad syn på Daniels bok. Då jag tidigt fann 

det svårt att komma i kontakt med de båda samfunden bestämde jag mig för att inte 

genomföra en intervjustudie. Dock kom jag till slut i kontakt med en präst från 

Adventistkyrkan. Han rekommenderade en brevkurs som jag kunde anmäla mig till via deras 

hemsida. Jag följde hans rekommendation och anmälde mig till densamma. Dock fullföljde 

jag den inte då jag kände att en av deras kontaktpersoner blev allt för personlig och ihärdig i 

sina försök att ”värva” mig till samfundet. De tycktes inte acceptera att jag deltog i deras 

studiegrupp av enbart studieintresse. 

 

4. Resultat 

I mitt resultat kommer jag att redovisa de olika religionernas syn på Daniels bok och hur den 

påverkat religionerna. Avslutningsvis kommer jag också att redogöra för den sekulariserade 

synen på Daniels bok. 

 

4.1 Jehovas syn på Daniels bok 

Jehovas vittnen har under många år vänt sig till Daniels bok för styrka när det kommer till 

deras position i samhället. Jehovas vittnen har länge varit en grupp som fått utstå mycket 

kritik och onda ord från omvärlden. Med hjälp av Daniels bok kan de finna styrka i sitt 

utövande av deras egen religion. Daniel levde också han i en värld där hans tro inte var 

accepterad av allmänheten. Men han vägrade att dölja sin tro och blev starkare för det.12 

 

Jehovas vittnen tror på att Daniel själv skrivit boken under sin livstid. De har också enligt dem 

själva gott om motargument mot dem som påstår något annat.13 Till att börja vill jag klargöra 

när boken är skriven ur de olika teorierna. 

 

Enligt Jehovas vittnen så är boken alltså skriven av den hebreiske profeten Daniel som levde 

på 600- till 500-talet f.Kr. Det kan fastställas via bibelns kronologi att boken omfattar 

perioden från omkring år 618 till 536 f Kr. Antagonisterna till Jehovas vittnens teori anser att 

Daniels bok skrevs under en tid då judarna förföljdes av den syriske kungen Antiochos IV 

Epifanes kring 160-talet f. Kr.14 Den skrevs då för att motivera judarna i en tid då de som 

mest behövde det. De menar då att boken skrivits av en person som har återgett historiska 

                                                 
12 Ge akt på Daniels Profetia!, s. 12 
13 Ge akt på Daniels Profetia!, s. 14 
14 En bok om gamla testamentet, s. 228 
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moment men framställt dem som profetiska.15 Jag vill härmed redovisa några av Jehovas 

vittnens argument för att boken är skriven av Daniel. 

 

I kap. 5 i Daniels bok kan man läsa att Nebukadnessars son Belshassar härskade som kung i 

Babylon då medern Dareios tog över makten i riket. Detta faktum har hamnat under 

granskning hos många kritiker då det inte fanns några tecken på att denna Belshassar funnits 

någon annan stans än i bibeln. Den tyske bibelkritikern Ferdinand Hitzig påstod 1850 att 

Belshassar var en produkt av skribentens fantasi. Fyra år senare fann dock arkeologer 

lercylindrar i ruinerna av den forntida babyloniska staden Ur i det som idag är södra Irak. 

Dokumenten i dessa cylindrar var från kung Nabonid och innehöll en bi till hans äldste son 

”Bel-sar-ussur”. Detta visade sig enligt Jehovas vittnen vara tillräckligt för att bevisa att 

Belshassar fanns inte bara i Bibeln.16 

 

Men enligt bibeln så är ju Belshassar inte Nbonids son utan Nebukadnessars. Så här hade 

fortfarande Jehovas vittnens kritiker tecken på att det inte var Daniel som skrivit texten. Men 

Jehovas vittnen anser sig även kunna svara på denna fråga. Nabonid tycks nämligen vara gift 

med en dotter till Nebukadnessar. Om då Nabonid hade ett barn med denna dotter till 

Nebukadnessar skulle det betyda att barnet skulle vara Nebukadnessars dotterson. Och varken 

inom arameiska eller hebreiska finns det ord för ”morfar”, ”farfar” eller ”dotterson” m.m. 

”Dotterson” blir istället där helt sonika ”son”. De anser även inom Jehovas vittnen att det 

finns tecken på att Belshassar är Nabonids son när Belshassar ser den olycksbådande skriften 

på väggen och erbjuder den som kan tyda den att han ska ”kläs i purpur, få en gyllene kedja 

om halsen och bli den tredje i riket”.17 De menar då att det ter sig märkligt att Belshassar inte 

erbjuder andra platsen i riket. Anledningen är att första platsen tillhör Nabonid, andra platsen 

tillhörde Belshassar som var ställföreträdande konung när hans far var borta och därmed så 

kunde Belshassar inte erbjuda något bättre än tredje platsen i riket.18 Att dessa fakta om den 

babyloniska monarkin inte kommit fram inom babylonisk historia beror på att de forntida 

profanhistoriker som återgett den inte levde i Babylon. Det gjorde å andra sidan Daniel och på 

så sett, enligt Jehovas vittnen, har kunnat ge en mer detaljerad bild då han var ett ögonvittne. 

 

                                                 
15 En bok om gamla testamentet, s. 228 
16 Ge akt på Daniels Profetia!, s. 18 
17 Bibel 2000, Daniel 5:7 
18 Ge akt på Daniels profetia!, s.20 

 11



Det finns även tecken på att Daniel hade kännedom om skillnader mellan babylonisk och 

medo-persisk lag. När Daniels tre vänner ska bestraffas för sin ovilja att lyda konungens order 

under babylonisk lag så blev de kastade i en eldsugn som bestraffning.19 Forskare har senare 

också hittat arkeologiska fynd som stärker denna typ av bestraffning. När Daniel själv gör sig 

skyldig till ett liknande brott årtionden senare och under medo-persisk lag så blir han kastad 

till lejonen. Detta, menar Jehovas, beror på att elden var helig för perserna och därför använde 

de sig istället av en lejongrop. Detta var inte känt under 160-talet f. Kr. 

 

Trots att Jehovas vittnen påstår sig ha alla dessa bevis för att Daniel skrev denna 

omdiskuterade text så finner de sitt starkaste argument i att Jesus Kristus själv omnämner 

Daniel.20 Om nu Daniels bok skulle vara ett falsarium så skulle det betyda en av två saker. 

 

 Jesus lät sig luras av den person som i så fall skrivit texten till Daniels bok 

 Det som står i Matteus evangeliet stämmer inte. 

 

Inget av dessa påståenden är enligt Jehovas vittnen särskilt trovärdiga. Jesus är Guds son och 

med det allvetande. Han skulle inte låta sig bli lurad av en simpel bedragare. Att Matteus 

evangeliet skulle vara felaktigt är inte heller det troligt. Aposteln Paulus skriver ”Varje bok i 

skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och 

fostrar till ett rättfärdigt liv”.21 

 

Dessa är ett utplock av de belägg Jehovas vittnen använder för att bevisa att Daniels bok är 

skriven av Daniel under sin livstid i Babylon. 

 

Inom Jehovas vittnen spelar berättelserna i Daniels bok en stor del i att motivera 

medlemmarna i svåra tider. Man anser dem särskilt viktig i dagens samhälle med de problem 

Jehovas vittnen står inför. Ser man till hur det är runt omkring i världen idag så översköljs de 

av negativa iakttagelser. Världen är idag inte alls vad Gud hade i åtanke när han skapade den. 

Det var den inte på Daniels tid heller. Daniel och hans vänner satt i samma sits som dagens 

Jehovas vittnen sitter i. Han levde i ett samhälle utan samma religiösa ståndpunkter och där 

                                                 
19 Bibel 2000, Daniel 3:1 
20 Bibel 2000, Matteus 24:15 
21 Bibel 2000, Andra Timotheosbrevet 3:16 
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han inte accepteras på grund av sin tro. På grund av detta så har Jehovas vittnen ofta tagit till 

Daniels bok när det har varit svårt. 

 

4.2 Sjundedagsadventisternas syn på Daniels bok 

Idag går det att via Sjundedagsadventisternas hemsida studera Daniels bok. I det första 

kursbrevet går att läsa om Daniels inverkan på den bibliska historien. De hänvisar till Daniels 

bok som den mest citerade boken i hela bibeln och är väldigt angelägna om att föra fram hur 

mycket Jesus använder sig av Daniels bok i sina förkunnelser. De hänvisar också till Daniels 

bok som en apokalyptisk text då den särpräglas av olika konstarter, poesi, kungörelser, 

drömmar, ett symboliskt bildspråk samt inblick i den himmelska världen.22 Moment som 

enligt deras kursbrev är typiska för en apokalyptisk text. 

 

Längre fram i deras kursbrev, under rubriken ”När blev den skriven”, står det: 

 

 Ett historiskt faktum är, att då Alexander den Store med sin här tågade mot

 Jerusalem år 333 f.kr., möttes de av Jerusalems befolkning utanför staden.

 Prästen som gick längst fram bar Daniels bok och visade Alexander att det stod

 i den att en grek skulle komma och ta över det persiska riket.23 

 

I samma stycke går att läsa: 

 

 Den här kursen är skriven med utgångspunkt från bibeln och historiska

 fakta, där vi i överensstämmelse med Jesu ord ser Daniel som en profet och

 tror på att det han skrivit är sant.24 

 

Båda dessa stycken tyder på att de ändå ser på Daniel som en profet och att boken är skriven 

av honom själv samtidigt anser de att texten är apokalyptisk. 

 

Samfundet hade förmodligen aldrig kommit till om det inte varit för Daniels bok. Samfundets 

grundare William Miller startade den stora adventväckelsen 1831 och med hjälp av Daniels 

                                                 
22 Evighetsljus, s.4 
23 Evighetsljus, s. 6 
24 Evighetsljus, s. 6 
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profetia i Daniel 8:14 beräknade Miller Jesus återkomst till jorden.25 Daniel blev upplyst av 

ängeln Gabriel att Den smorde, alltså Jesus, skulle återkomma efter 69x7 årsveckor (483 år) 

och 70x7 årsveckor (490 år) innan Jerusalem skulle bli centrum för en världsregering.26 Enligt 

Millers beräkningar skulle Jesus åter beträda jorden den 22 oktober 1844. Det har funnits 

många som försökt beräkna Jesus återkomst med hjälp av Daniels bok utan att lyckats och så 

även Miller vars beräkning inte heller stämde och det gjorde många av hans anhängare 

besvikna. De kom att kalla det hela för den stora besvikelsen.27 Församlingen tappade 

tusentals av sina anhängare men Miller var fast besluten om att undersöka profetian närmare. 

Han återgick till bibeln för att hitta en förklaring. Det de kom fram till var att datumet, den 22 

oktober, var korrekt. Dock hade Miller missuppfattat vad som skulle inträffa då. Det var inte 

att Jesus skulle komma till jorden utan att han avslutade sin tid som förebedjare i himlen.28 

Även om detta var en besvikelse så hölls församlingen vid liv och än i dag väntar de på att 

Jesus ska återkomma till jorden. 

 

4.3 Den sekulariserade synen på Daniels bok 

Den dominerande åsikten inom den religionsvetenskapliga forskningen kring Daniels bok är 

att den är skriven av flera olika personer. Det finns flera tecken på att författaren till boken har 

bristfällig kunskap om den Babyloniska historian kring 500-talet f. Kr. då texterna utspelar 

sig.29 Bland annat så blandar författaren ihop persiska konungar med mediska och vilka som 

är fäder till vilka. En sådan okunnighet ter sig osannolik hos en samtida författare men blir 

sannolik om man föreställer sig att författaren lever flera sekel senare och grundar sina texter 

på exiltiden, folkliga traditioner och skrifter från gammaltestamentliga skrifter. De historiska 

skildringarna blir mer och mer korrekta ju längre från tiden då Daniel levde och ju närmare 

man kommer tiden då Antiochos IV Epifanes härskade. Det är runt denna tid som den 

sekulariserade forskningen menar att texterna om Daniel är komponerade, det vill säga ca 

175-164 f. Kr.30 Under denna tid var Antiochos IV ute på två krigståg mot Egypten och dessa 

är korrekt illustrerade i Daniels bok. Här beskrivs också uppställandet av ett altare Antiochos 

lät resa i templet i Jerusalem år168 f. Kr. Efter detta blir dock profetiorna suddigare och inte 

längre lika exakta i relation till de fastställda historiska fakta som finns. Någonstans mellan 

                                                 
25 http://www.adventist.se/econtent/2735/HISTORA%20(HASDA).html  
26 Daniels visioner och apokalypsen s. 113 
27 http://www.adventist.se/econtent/2735/HISTORA%20(HASDA).html  
28 http://www.adventist.se/econtent/2735/HISTORA%20(HASDA).html  
29 En bok om gamla testamentet, s. 228 
30 En bok om gamla testamentet, s. 228 
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vanhelgandet av templet 168 f. Kr och Antiochos död 164 f.Kr. går gränsen mellan fingerad 

och faktisk framtidsförutsägelse. 

 

Inom den sekulariserade forskningen används även det faktum att Daniels bok är skriven med 

två olika språk som ett tecken på att texten är skriven av olika författare. Dock har det vållat 

huvudverk varför det är på det viset. I bokens inledning används hebreiska för att sedan 

övergå till arameiska i kapitel 2. Det arameiska stycket sträcker sig till och med kapitel 7 för 

att sedan återgå till hebreiska i de återstående kapitlen, 8-12. Det finns gott om hypoteser för 

hur detta fenomen kommer sig men man har ännu inte kommit fram till något säkert.31 

 

Sammanfattningsvis går det att fastslå att den sekulariserade forskningsvärlden är överens om 

att Daniels bok är skriven av en person som levde under tiden då Antiocho IV Epifanes (175-

164 f. Kr) regerade Babylon. Personen i fråga har med hjälp av gamla texter om Daniel och 

historiska verk skrivit en text med Daniel som den talande och framställt historia texter till 

profetiska. Denna apokalyptiska text skrev han med all säkerhet för att inspirera judarna att 

härda ut och ha tålamod under det religionsförtryck Antiochos bedrev. 

 
5. Diskussion 
 
5.1 Vilken typ av text är Daniels bok? 
När jag diskuterat denna uppsats med lärarkollegor som undervisar i religion så har deras 

första reaktion varit: ”Är inte profetiska och apokalyptiska texter samma sak?” Detta har 

inspirerat mig ytterligare i min undersökning. Faktum är att de två olika typerna av text ligger 

väldigt nära varandra. Båda är per definition en text om framtiden och hur den kommer att se 

ut. Den största skillnaden är att en profetisk text är skriven av profeten själv medan en 

apokalyptisk text ofta har fler olika författare som skriver under speudonym, ofta namnet på 

någon framstående person som levt tidigare. När det kommer till Daniels bok ter det sig 

uppenbart att den tillhör den apokalyptiska familjen. När Albrektsson och Ringgren till och 

med skriver ”Men bara i en bok i GT kan man tala om apokalyptik i egentlig mening: i 

Danielsboken”. 

 

I min undersökning har jag tagit del av teorier där de kommer med argument som, för en 

person utan djupa kunskaper i bibliska texter, alla verkar ha en bra grund och bakomliggande 

                                                 
31 En bok om gamla testamentet, s. 229  
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forskning. När det kommer till Jehovas vittnen så har de funnit motargument mot de 

vanligaste teorierna till varför Daniels bok inte skulle vara en profetisk text. Till exempel att 

Belshassar skulle vara en påhittad karaktär slår Jehovas vittnen tillbaka med fyndet av 

lercylindrar i den forntida babyloniska staden Ur där kung Nabonid ska ha lämnat en bi till sin 

äldsta son ”Bel-sar-ussur”. Detta skulle, enligt Jehovas vittnen, vara ett tydligt bevis på att 

Belshassar fanns på riktigt. De argument de presenterar kommer från boken Ge akt på Daniels 

profetia! som är publicerad av Vakttornet. Jag ställer mig en aning kritisk till dess 

sanningshalt då jag haft svårt att hitta liknande förklaringar i några andra mer opartiska texter. 

Detta gäller även då Jehovas vittnen beskriver skillnaden mellan babylonisk och medo-persisk 

bestraffning. Det verkar till en början rimligt att elden skulle vara helig för perserna och 

därför använde de sig av lejongrop istället för eldsugn men då det inte redovisas några säkra 

källor för dessa teorier i Vakttornets skrift förblir jag kritisk. 

 

Det faktum att Jehovas vittnen vill få det till att Belshassar skulle vara Nabonids son finner 

jag också det svårt att ta på allvar. I bibeln står det klart och tydligt att Belshassar är son till 

Nebukadnessar. Att Belshassar skulle vara ställföreträdande för Nebukadnessar finns det 

ingen grund för enligt mig. I kap 4:33 i bibeln, den föregår verserna med den gåtfulla skriften, 

framgår det att Nebukadnessar från att fördrivits ut ur människors krets på grund av sin 

illojalitet mot den sanna Guden till sist får sitt förstånd tillbaka. Det framgår inte svart på vitt 

men det är uppenbart så att han dött och kommit till himlen. Så nu finns det två sätt att se det: 

 

1. Nebukadnessar drevs till att leva bland djuren av Gud. Belshassar sitter på tronen som 

ställföreträdare tills Nebukadnessar återkommer utan att vara medveten om att han 

dött. Då blir Nebukadnessar den förste i riket och Belshassar den andre vilket innebär 

att han endast kan erbjuda tredje platsen till den som tyder texten 

 

2. Om Belshassar vet om att hans far är död innebär det att han är den förste i riket. Och 

här blir det krångligare att reda ut varför han bara erbjuder tredje platsen till den som 

tyder texten. Den ende person som nämns i bibeln är Nebukadnessars fru, 

änkedrottningen. Om hon räknas som den andre i riket återstår bara tredje platsen. 

 

Att Nabonid skulle besitta första platsen i riket har jag svårt att förstå bara genom att läsa i 

bibeln så även här ser jag luckor i de teorier Jehovas vittnen kommer med. 
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Det argument Jehovas vittnen ser som sitt starkaste är också, enligt mig, det argument som är 

svårast att argumentera emot. Jehovas vittnen har rätt när de påstår att Daniel omnämns av 

Jesus i Matt: 24:15. Eftersom ingen förnekar att Daniel har funnits så är det kanske inte så 

konstigt, mycket av det som står i Daniels bok är säkert sant och Daniel var en stor man på sin 

tid och han inspirerade många men diskussionen handlar om huruvida han var en profet eller 

inte. Men faktum är att han omnämns av Jesus som ”profeten Daniel”. Detta borde betyda att 

texten är en profetisk text eftersom det inte är troligt att varken Jesus eller Matteus har fel. 

Även det faktum att Daniel räknas till profeterna i bibeln borde tyda på att texten om hans liv 

också är en profetisk text. Men bara för att en person räknas som profet betyder inte att 

texterna om dem måste vara profetiska. I det här fallet handlar det om en profet som kom att 

förevigas i en apokalyptisk text. 

 

Det som från början intresserade Sjundedagsadventisterna i texten är dess apokalyptiska 

uträkning till Jesus återkomst och därmed ter det sig naturligt att de anser texten vara av 

apokalyptisk karaktär. Sjundedagsadventisterna är en av de religioner som verkligen har tagit 

vara på Daniels boks, enligt många, tydliga apokalyptiska budskap. Jag redovisade i resultatet 

att Sjundedagsadventisterna är av den åsikten att Daniels bok är en apokalyptisk text då den 

innehåller texter som karaktäriserar en sådan. Samtidigt ser de klart och tydligt även Daniel 

som en profet och att han själv skrivit texten. Dessa uttalanden är enligt den forskning jag 

gjort motsägande. Det är möjligt att se en karaktär i en apokalyptisk text som profet men inte 

att personen i fråga även skrivit samma text. 

 

Att Daniel skulle vara en profet anser jag troligt men jag anser ändå att texten i bibeln som 

beskriver hans liv i Babylon är en apokalyptisk text. Han var en person som gjorde stort 

intryck på många människor under sin tid och levde vidare efter sin död med hjälp av 

berättelser som fördes vidare genom generationerna. När judarna sedan under Antiocho IV 

Epifanes tyranni levde under svåra omständigheter påbörjade någon eller några att skriva ner 

och åter ta upp Daniels visdom för att underlätta för sina bröder och systrar. Precis som alla 

andra apokalyptiska texter krävdes det en karismatisk karaktär och Daniel passade perfekt. 

 

5.2 Vad innehåller Daniels bok? 

Nedan tänkte jag diskutera de två berättelser jag redovisade tidigare. 
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5.2.1 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen 

Denna text känns igen från andra delar av bibeln. Det första jag tänker på är ett av Guds bud; 

du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Daniels vänner visar tydligt deras starka tro i 

sin Gud även när de kastas i ugnen. De låter sig inte heller påverkas av den stora massans 

påtryckningar för att överge sin Gud och sålla sig till den stora skaran. Den här berättelsen 

genomsyras av det budskap som bland annat Jehovas vittnen till stor del använder sig av. 

Även om de omringas av människor med ändamålet att omvända dem eller vill dem illa på 

grund av deras tro står de fast vid sin övertygelse och i längden kommer de att belönas för det. 

 

5.2.2 Daniel i lejongropen 

Det kan tyckas att Daniel under dessa trettio dagar skulle kunna be till sin Gud i smyg och på 

så vis slippa denna förföljelse. Gud kräver inte att människor ska be till honom i någon 

speciell kroppsställning eller under en viss tidpunkt på dygnet. Men eftersom Daniels vana 

vad gäller bön var så pass allmänt känt så skulle det direkt väcka uppmärksamhet om han 

plötsligt skulle ändra sina vanor. Det skulle kunna tolkas som att kungens påbud satte Daniels 

Gud ur kraft. Men eftersom Daniel fortsätter att be till sin Gud som han alltid har gjort så 

visar han mot folket men framförallt mot sin Gud att han är starkt troende och även om det 

betyder att han kommer att hamna i lejongropen så är han trygg i det faktum att hans Gud 

kommer rädda honom oskadd ur faran. 

 

Jehovas vittnen ser Daniel som det perfekta exemplet på hur en Guds tjänare ska uppföra sig. 

De anser att människan ska vara en flitig förvärvsarbetare och att han ska underordna sig de 

överordnade myndigheterna genom att lyda lagarna i det land han lever. Men om 

myndigheternas lagar sätter sig upp emot Guds lagar ska han inte längre följa dem. I boken 

Ge akt på Daniels profetia! skriver författarna ”Men när människors lagar kommer i konflikt 

med Guds lagar, intar Jehovas folk samma hållning som Jesu apostlar, som modigt sade: ”Vi 

måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.”32 Dareios påpekar vid två tillfällen 

Daniels ihärdiga dyrkan till sin Gud.33 Just ordet ihärdighet blir översatt på arameiska verbet 

kretsa eller röra sig i cirkel.34 Det skulle kunna påstås att Daniels dyrkan till sin Gud är ett 

kontinuerligt kretslopp som aldrig tar slut. Denna ihärdighet strävar Jehovas vittnen efter. Det 

ska aldrig finnas någon tvekan när de ställs inför olika trosprov, stora eller små. I Ge akt på 

                                                 
32 Ge akt på Daniels profetia! S. 165 
33 Bibel 2000, Daniel 6:16, 20 
34 Ge akt på Daniels profetia! S. 165 
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Daniels profetia! skriver de om hur Guds tjänare ska följa i Daniels fotspår. De hänvisar till 

aposteln Paulus som uppmanade alla kristna att betrakta de forntida gudfruktiga människors 

exempel35 ”Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena 

uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets 

egg”.36 

 
5.3 Vad är Daniels boks syfte? 

Daniels bok är och har länge varit en källa för inspiration åt folk som funnit sig i situationer 

där de känt sig tvingade att tro och leva på ett sätt de själva inte vill. Daniels bok tar upp 

många exempel på hur man i längden alltid ska hålla fast vid sin tro och sina åsikter. I bibeln 

handlar det naturligtvis om att vara trogen den sanna Guden men det finns många dimensioner 

i texterna som kan anpassas till alla människor oavsett vilken Gud man tror på men den kan 

även ge inspiration till personer utan någon speciell trosuppfattning. 

 

Bokens ursprungliga syfte anser jag vara att inspirera och motivera judarna att bibehålla sin 

tro och inte låta sig slås ner av Antiochos IV Epifanes tyranni under sin tid vid makten. Det är 

min åsikt att boken inte är skriven av Daniel själv utan komponerad över 300 år efter hans 

död. Detta betyder dock inte att Daniel inte var en viktig person under sin tid i Babylon, tvärt 

om. Det är ett tecken på att han i allra högsta grad var en framstående person i dåtidens högsta 

kretsar. 

 

Oavsett om texten tolkas som profetisk eller apokalyptisk anser jag att den genom 

århundradena fyllt sitt syfte genom att inspirera människor som funnit sig själva under 

religiöst förtryck. Det borde vara upp till var och en att tyda den som man vill för att den ska 

ge det stöd och den trygghet människor söker i den. 

 

Även om bokens ursprungliga syfte är klart så har bokens syfte tolkats olika under olika tider 

och av olika människor. Men oavsett vem som tolkat texten ter det sig så att det huvudsakliga 

syftet är att stärka människors tro och hjälpa dem att stå fast vid sina övertygelser. Oavsett om 

du tror på en Gud eller inte kan Daniels bok användas för att hjälpa människor ännu idag. Den 

sprider ett budskap som är tidlöst och alla människor kan relatera till den på ett eller annat 

                                                 
35 Ge akt på Daniels profetia! S. 166 
36 Bibel 2000, Hebréerbrevet 11:33 

 19



sätt. Detta tror jag är det som gjort Daniels bok till en så populär berättelse i bibeln genom 

århundradena. 

 
5.4 Vidare forskning 

Om denna studie skulle följas upp för vidare forskning skulle det definitivt vara fördelaktigt 

med en kvalitativ intervjustudie för att få en mer klar syn på de olika synerna på Daniels bok 

som florerar bland olika ideologier. Det skulle också vara intressant att få svart på vitt vad 

som skiljer den profetiska texten mot den apokalyptiska om det finns något utöver det jag 

kommit fram till. Även om karaktärer i apokalyptiska texter är tidigare profeter eller bara 

personer som av olika anledningar blivit ihågkommen av eftervärlden. 
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Sammanfattning
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Syftet med arbetet är att undersöka hur en text tagen ur bibeln kan komma att tolkas på så olika sätt av olika religiösa grenar. Studien behandlar Daniels bok och huruvida denna text från gamla testamentet är en profetisk eller en apokalyptisk text. Arbetet behandlar också hur texten tolkas ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. De samfund som används i arbetet är Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna. Jehovas vittnen representerar ett samfund med stark tro till att Daniel själv skrev boken under sin livstid och att boken är en profetisk text. Sjundedagsadventisterna representerar i sin tur ett samfund där de ser på Daniels bok som en apokalyptisk text som berättar om den sista tiden, de är i huvudsak intresserad av det textstycke där Jesus återkomst avslöjas.

Resultatet av undersökningen visar att det ur ett religionsvetenskapligt perspektiv ter sig klart att Daniels bok inte skrevs av honom själv utan av flera olika författare, detta skulle betyda att boken är en apokalyptisk text. Jehovas vittnen har många egna teorier där de anser bevisa motsatsen men av de teorier som redovisas i studien finns ingen som håller när de skärskådas mot bibeln.
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1. Inledning

Bibeln har under alla år varit grund för diskussion och spekulation. Med tanke på dess kryptiska texter har det alltid funnits människor med olika tolkningar och förståelse för texterna. Så väl som hos gemene man som hos olika trosinriktningar har detta lett till osäkerhet om vad bibeln egentligen förmedlar för budskap. Ett klart tecken på detta är att det finns så många olika religiösa grupper med bibeln som sin grund men de tolkar den på olika sätt.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en text tagen ur bibeln kan komma att tolkas på så olika sätt av olika religiösa grenar. Texten i fråga är Daniels bok från gamla testamentet som har en stor del i de två religiösa grenar jag undersökt. Jag kommer även att se på Daniels bok ur ett mer religionsvetenskapligt synsätt. Huvuddelen i min undersökning berör vad för typ av text Daniels bok är.

Det har förekommit många frågeställningar under tiden jag forskat kring detta ämne. Men till slut har jag begränsat mig till följande.


· Vad innehåller Daniels bok?


· Vilken typ av text är Daniels bok?

· Vad är dess syfte?


· Vilken funktion fyller Daniels bok för Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna?


Dessa frågor kommer att ligga till grund för min forskning och de är riktade mot de två samfund min undersökning kommer att behandla. För att besvara mina frågeställningar kommer jag att undersöka vilken syn två olika religiösa grupper ser på texten. Jag kommer även att undersöka vad den sekulariserade forskningen anser om Daniels bok.

2. Bakgrund

De grupper jag valt att inrikta mig mot är Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna. Att jag valt just dessa beror på att Daniels bok spelar en stor roll i deras trosuppfattning. Jag kommer nedan att behandla de olika samfundens bakgrund och historia. Jag kommer också att redovisa vad Daniels bok handlar om. Avslutningsvis redogör jag för skillnaderna mellan apokalyptiska och profetiska texter.

2.1 Jehovas vittnen

Här kommer jag att klargöra Jehovas vittnens bakgrund och historia. De rubriker jag kommer att behandla är Ursprung, Organisation och Teologiska uppfattningar.

2.1.1 Ursprung

Under 1870-talet började en grupp män från några olika trossamfund att träffas för att studera bibeln. De gjorde detta för att de ansåg att kyrkan inte grundade sin lära i bibeln. Denna grupp av utbrytare med grundaren Charles Taze Russel i fören kom att grunda det samfund som senare kom att kallas Jehovas vittnen.

2.1.2 Organisation

Jehovas vittnen leds av den styrande kretsen och är av den teokratiska
 typen. De tror att allt i bibeln är sant men har en egen översättning, den heter Nya världens bibelöversättning. De accepterar inte att medlemmar spelar, förtär alkohol eller andra droger. Dock utesluts de inte med omedelbar verkan utan oftast så försöker de att leda in personen i fråga på den rätta vägen igen. Detta dels pga. att det finns gott om människor som hoppat av Jehovas vittnen av en eller annan orsak och sedan gått ut till allmänheten med kritiska åsikter om samfundet. Enligt Jehovas vittnens egen hemsida hade de under år 2007 22 651 medlemmar i Sverige och 6 613 829 medlemmar över hela världen.

2.1.3 Teologiska uppfattningar

Samfundet ser sig själva som den enda sanna kristendomen. Dock är de inte erkänd av de flesta andra kristna samfunden som en genuin gren av kristendomen. Inom Jehovas vittnen tar man avstånd från den kristna treenighetsläran, att Fadern, Sonen och den helige Ande, är tre i en. De tror alltså inte att Jesus är ett med Gud utan att han skapades av Gud. De tror även att Jesus var närvarande vid universums skapelse i form av ängeln Mikael. I deras egen bibelöversättning är den tydligaste skillnaden från en traditionell bibel att de översatt ordet Herren med Jehova. Ser vi till Gamla testamentet så finns det inget att kritisera i detta då de i grundtexten använder tetragrammaton.
 Dock kan de kritiseras för översättningen när det kommer till Nya testamentet där de fortsätter att använda sig av namnet Jehova på Gud, närmare bestämt 237 gånger. Tetragrammaton finns nämligen inte med någonstans i Nya testamentet, där användes det grekiska namnet Kyrios (Herren) eller Theos (Gud).


2.2 Sjundedagsadventisterna


Nedan kommer nu Sjundedagsadventisternas bakgrund och historia att redovisas. Det kommer vara samma rubriker jag tidigare använt, Ursprung, Organisation och Teologiska uppfattningar.


2.2.1 Ursprung

Sjundedagsadventisterna kommer ursprungligen ur den stora adventväckelsen som mellan 1831 och 1844 leddes av baptistpredikanten William Miller. Grundat på sina studier av Daniels profetia i Daniels bok förutspådde Miller att Jesus skulle återkomma till jorden den 22 oktober 1844. Då detta inte skedde så gick rörelsen miste om flertalet av sina medlemmar. Själva samfundet Sjundedagsadventisterna kom inte att börja formas för än 1860 då de medlemmarna som fortfarande inte tappat tron efter det att Millers beräkning visat sig vara felaktig började kalla sig just Sjundedagsadventisterna. 1863 organiserades de formellt till ett eget samfund med 3500 medlemmar. De var under denna tid begränsade till Nordamerika men de skulle senare komma att sprida sig över jorden. År 1873 började de i Nordamerika att ge ut en tidning till de svenska immigranterna och de i sin tur skickade den vidare hem till släktingarna. Detta var den första kontakten med Sjundedagsadventisterna de hade i Sverige. De första svenskarna som aktivt började sprida adventisternas budskap var en skomakare vid namn Jonas Pehrson Rosquist från Grythyttan och en bonde vid namn Olof Johnson från Åmot. De återkom till Sverige i maj 1880 efter att ha blivit döpta i Oslo.


2.2.2 Organisation


Adventisterna har under hela sin historia förespråkat demokrati inom sina organisationer. I samtliga av samfundets nivåer tillämpas ett representativt styre där de enskilda medlemmarna har den största makten. Församlingarna består av döpta medlemmar och varje år väljer de en ny församlingsstyrelse och nya ämbetsmän. Var femte år har de en beslutande generalkonferens där representanter från hela jorden behandlar samfundets principer och riktlinjer inom deras arbete i världen. De behandlar då också samfundets lära och ordning.


2.2.3 Teologiska uppfattningar

De ser Bibelns Gamla och Nya testamente som Guds skrivna ord. I bibeln har gett människan de normer och karaktär hon behöver för att bli räddad. Till skillnad från Jehovas vittnen så har Sjundedagsadventisterna en stor tro på treenigheten. De ser Gud som en enhet av tre eviga personer; Fadern, Sonen och helig Ande. De tror starkt på Jesus återkomst. De väntar idag på Jesus andra återkomst, detta är församlingens hopp och evangeliets höjdpunkt. Att Jesus ska komma tillbaka till jorden är inte något symboliskt utan de tror på att han bokstavligt ska komma ner på jorden igen till allas åsyn. De rättfärdiga som dött kommer att återuppstå och tillsammans med de rättfärdiga som fortfarande lever kommer de att bli förhärligade och tas till himlen. De som ej levt ett rättfärdigt liv kommer att dö. Med tanke på världens tillstånd och som de själva skriver alla profetior uppfyllts så tyder det på att Jesus inom kort kommer att återkomma.


2.3 Daniels bok

Daniels bok handlar om profeten Daniel som år 606 f.Kr. blev bortförd till Babylonien där han kom att ingå i den kungliga staben. Boken berättar om Daniels liv och de profetiska syner som uppenbarar sig inför honom. Några av de normer boken vill förmedla är att vi ska stå emot religiös förföljelse och stå fast vid de lagar och den tro vi alltid haft trots att vi blir tillsagd att byta trosuppfattningar eller åsikter under hot. Jag kommer nedan att redovisa två av de berättelser som gjort störst intryck på eftervärlden och de som mest lever upp till de normer jag talat om.


2.3.1 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen

En av de berättelser som är mest kända och flitigast berättade är när Daniels vänner Hananja, Mishael och Asarja kastas i ugnen.
 (Namnen är deras judiska namn. När de kom till Babylonien fick de sina babyloniska namn Shadrak, Meshak och Aved-nego.
) Detta utspelar sig efter att den babyloniske kungen Nebukadnessar låtit resa en gyllene bildstod av sig själv. Den var 30 meter hög och tre meter bred. Nebukadnessars krav var att samtliga invånare i hans kungarike skulle tillbe denna. När det kom till hans kännedom att det fanns tre hebreiska män som inte föll till knä inför denna bildstod blev han rasande och beordrade dem att kastas i den brinnande ugnen. Men tack vare deras tro på Jehova så kom Hananja, Mishael och Asarja inte alls till skada. De kunde kliva ut ur ugnen utan att ett hår på deras kroppar hade svets.

2.3.2 Daniel i lejongropen


Under tiden då denna historia utspelar sig heter konungen Dareios och Daniel har en hög position i konungens stab. Dareios visste att Daniel hade en övernaturlig förmåga när det kom till att förutspå händelser och tyda olika syner/drömmar. Detta plus att Daniel hade en god relation till de olika grupperna av landsflyktiga i Babylon gjorde att Dareios ville ha med Daniel i sin stab. Dareios beslutade att göra Daniel till en av tre höga ämbetsmän som skulle ha uppsikt över satraperna.
 Att denna gamla jude fick en så högt uppsatt position retade många inom konungens stab. Daniel var älskad av kungen men fick även många fiender bland sina kollegor. För att få bort Daniel från hovet planerades en lömsk plan. Hans kollegor visste att Daniel alltid bad till sin Gud på sin kammare och att han var väldigt principfast när det gäller bön. Så de gick till Dareios och föreslog att ingen i hela kungariket under en trettiodagarsperiod skulle få be till en annan Gud eller människa förutom konungen själv. Den som bryter mot detta skulle bli kastad till lejonen. Dareios, likt många andra kungar var väldigt kär i sig själv, tyckte naturligtvis att det var en alldeles utmärkt idé och gav order om att genomföra den. Inom kort kom det till kännedom att Daniel trots förbudet att be till någon annan än konungen fortsatt att be till sin Gud på sin kammare. Konungen hade då även om han var väldigt förtjust i Daniel inget annat val än att låta kasta honom till lejonen. Det lades en stor sten för hålet ner till lejongropen. Morgonen därpå gick Dareios ner till lejongropen och till sin förtjusning kunde han höra Daniels röst. Han gav order om att genast ta upp honom och när han steg upp ur lejongropen kunde de inte finna ett endaste rivsår på hans kropp. Konungen lät nu istället kasta de män som angett Daniel tillsammans med deras fruar till lejonen. Innan de hade slagit i backen hade lejonen kastat sig över dem.

2.4 Apokalyptiska och profetiska texter

Jag kommer att avsluta bakgrundskapitlet med att nedan behandla de största skillnaderna på en apokalyptisk och en profetisk text.

Apokalyptiska texter behandlar ofta den yttersta tiden och avslöjar vad som komma skall. Ordet apokalýpto kommer från grekiskan och betyder ”avslöja, uppenbara”. Bertil Albrektsson och Helmer Ringgren menar i sin bok En bok om gamla testamentet att den enda bibliska skrift som kan kallas för en sann apokalyptisk skrift är Daniels bok. Det finns många texter som anses apokalyptiska då de innehåller delar som karaktäriserar en sådan text men det är enligt Albrektsson och Ringgren bara Daniels bok som innehåller alla de faktorer som krävs för att vara en fullt utbildad apokalyptik.


Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är en apokalyptisk text och vad som är en profetisk. Bådas syfte är att i huvudsak ge hopp till dem som behöver det. Profeterna är i större utsträckning talare och därmed innehåller dessa böcker en mer muntlig förkunnelse. Deras texter är ofta förklarande och visar på ett tydligt händelseförlopp. Profeternas bilder är enkla att förstå utan några dolda budskap. Detta till skillnad mot de apokalyptiska texterna vars författare är personer som inte på samma sätt är så utpräglade talare som profeterna. De för fram sina visioner via text och inte med profeternas enkla och tydliga skildringar. Apokalyptikernas syner ”excellerar i bisarra och utspekulerade symboler, allegorier och gåtfulla liknelser”.
 Det förekommer ofta att det uppenbarar sig en ängel för att tolka synen. Albrektsson och Ringgren menar att det ska betona den stora skillnaden mellan vad som är gudomligt och mänskligt, det behövs en budbärare för att människan ska kunna tyda det gudomliga. Typiskt för profeter var att de verkade offentligt, de var dåtidens kändisar. Detta till skillnad från apokalyptikerna, de verkade ofta under pseudonym. De använde sig av personer som tidigare i historien varit välkända för sin fromhet och skrev sina verk i deras namn. Detta innebär att en apokalyptisk text illustrerar något som komma skall när det i själva verket redan hänt för hundratals år sedan.

3. Metod

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de metoder jag använt för att komma fram till de slutsatser jag till slut gjort.

Jag har i huvudsak använt mig av tidigare skriven litteratur för min faktainsamling. I början av detta arbete var det min ambition att genomföra intervjuer med en person från varje gren jag undersökt, en från Jehovas vittnen och en från Sjundedagsadventisterna. Det var även tänkt att intervjua en person med en mer sekulariserad syn på Daniels bok. Då jag tidigt fann det svårt att komma i kontakt med de båda samfunden bestämde jag mig för att inte genomföra en intervjustudie. Dock kom jag till slut i kontakt med en präst från Adventistkyrkan. Han rekommenderade en brevkurs som jag kunde anmäla mig till via deras hemsida. Jag följde hans rekommendation och anmälde mig till densamma. Dock fullföljde jag den inte då jag kände att en av deras kontaktpersoner blev allt för personlig och ihärdig i sina försök att ”värva” mig till samfundet. De tycktes inte acceptera att jag deltog i deras studiegrupp av enbart studieintresse.

4. Resultat

I mitt resultat kommer jag att redovisa de olika religionernas syn på Daniels bok och hur den påverkat religionerna. Avslutningsvis kommer jag också att redogöra för den sekulariserade synen på Daniels bok.

4.1 Jehovas syn på Daniels bok

Jehovas vittnen har under många år vänt sig till Daniels bok för styrka när det kommer till deras position i samhället. Jehovas vittnen har länge varit en grupp som fått utstå mycket kritik och onda ord från omvärlden. Med hjälp av Daniels bok kan de finna styrka i sitt utövande av deras egen religion. Daniel levde också han i en värld där hans tro inte var accepterad av allmänheten. Men han vägrade att dölja sin tro och blev starkare för det.


Jehovas vittnen tror på att Daniel själv skrivit boken under sin livstid. De har också enligt dem själva gott om motargument mot dem som påstår något annat.
 Till att börja vill jag klargöra när boken är skriven ur de olika teorierna.

Enligt Jehovas vittnen så är boken alltså skriven av den hebreiske profeten Daniel som levde på 600- till 500-talet f.Kr. Det kan fastställas via bibelns kronologi att boken omfattar perioden från omkring år 618 till 536 f Kr. Antagonisterna till Jehovas vittnens teori anser att Daniels bok skrevs under en tid då judarna förföljdes av den syriske kungen Antiochos IV Epifanes kring 160-talet f. Kr.
 Den skrevs då för att motivera judarna i en tid då de som mest behövde det. De menar då att boken skrivits av en person som har återgett historiska moment men framställt dem som profetiska.
 Jag vill härmed redovisa några av Jehovas vittnens argument för att boken är skriven av Daniel.

I kap. 5 i Daniels bok kan man läsa att Nebukadnessars son Belshassar härskade som kung i Babylon då medern Dareios tog över makten i riket. Detta faktum har hamnat under granskning hos många kritiker då det inte fanns några tecken på att denna Belshassar funnits någon annan stans än i bibeln. Den tyske bibelkritikern Ferdinand Hitzig påstod 1850 att Belshassar var en produkt av skribentens fantasi. Fyra år senare fann dock arkeologer lercylindrar i ruinerna av den forntida babyloniska staden Ur i det som idag är södra Irak. Dokumenten i dessa cylindrar var från kung Nabonid och innehöll en bi till hans äldste son ”Bel-sar-ussur”. Detta visade sig enligt Jehovas vittnen vara tillräckligt för att bevisa att Belshassar fanns inte bara i Bibeln.


Men enligt bibeln så är ju Belshassar inte Nbonids son utan Nebukadnessars. Så här hade fortfarande Jehovas vittnens kritiker tecken på att det inte var Daniel som skrivit texten. Men Jehovas vittnen anser sig även kunna svara på denna fråga. Nabonid tycks nämligen vara gift med en dotter till Nebukadnessar. Om då Nabonid hade ett barn med denna dotter till Nebukadnessar skulle det betyda att barnet skulle vara Nebukadnessars dotterson. Och varken inom arameiska eller hebreiska finns det ord för ”morfar”, ”farfar” eller ”dotterson” m.m. ”Dotterson” blir istället där helt sonika ”son”. De anser även inom Jehovas vittnen att det finns tecken på att Belshassar är Nabonids son när Belshassar ser den olycksbådande skriften på väggen och erbjuder den som kan tyda den att han ska ”kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket”.
 De menar då att det ter sig märkligt att Belshassar inte erbjuder andra platsen i riket. Anledningen är att första platsen tillhör Nabonid, andra platsen tillhörde Belshassar som var ställföreträdande konung när hans far var borta och därmed så kunde Belshassar inte erbjuda något bättre än tredje platsen i riket.
 Att dessa fakta om den babyloniska monarkin inte kommit fram inom babylonisk historia beror på att de forntida profanhistoriker som återgett den inte levde i Babylon. Det gjorde å andra sidan Daniel och på så sett, enligt Jehovas vittnen, har kunnat ge en mer detaljerad bild då han var ett ögonvittne.

Det finns även tecken på att Daniel hade kännedom om skillnader mellan babylonisk och medo-persisk lag. När Daniels tre vänner ska bestraffas för sin ovilja att lyda konungens order under babylonisk lag så blev de kastade i en eldsugn som bestraffning.
 Forskare har senare också hittat arkeologiska fynd som stärker denna typ av bestraffning. När Daniel själv gör sig skyldig till ett liknande brott årtionden senare och under medo-persisk lag så blir han kastad till lejonen. Detta, menar Jehovas, beror på att elden var helig för perserna och därför använde de sig istället av en lejongrop. Detta var inte känt under 160-talet f. Kr.

Trots att Jehovas vittnen påstår sig ha alla dessa bevis för att Daniel skrev denna omdiskuterade text så finner de sitt starkaste argument i att Jesus Kristus själv omnämner Daniel.
 Om nu Daniels bok skulle vara ett falsarium så skulle det betyda en av två saker.

· Jesus lät sig luras av den person som i så fall skrivit texten till Daniels bok


· Det som står i Matteus evangeliet stämmer inte.


Inget av dessa påståenden är enligt Jehovas vittnen särskilt trovärdiga. Jesus är Guds son och med det allvetande. Han skulle inte låta sig bli lurad av en simpel bedragare. Att Matteus evangeliet skulle vara felaktigt är inte heller det troligt. Aposteln Paulus skriver ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv”.


Dessa är ett utplock av de belägg Jehovas vittnen använder för att bevisa att Daniels bok är skriven av Daniel under sin livstid i Babylon.

Inom Jehovas vittnen spelar berättelserna i Daniels bok en stor del i att motivera medlemmarna i svåra tider. Man anser dem särskilt viktig i dagens samhälle med de problem Jehovas vittnen står inför. Ser man till hur det är runt omkring i världen idag så översköljs de av negativa iakttagelser. Världen är idag inte alls vad Gud hade i åtanke när han skapade den. Det var den inte på Daniels tid heller. Daniel och hans vänner satt i samma sits som dagens Jehovas vittnen sitter i. Han levde i ett samhälle utan samma religiösa ståndpunkter och där han inte accepteras på grund av sin tro. På grund av detta så har Jehovas vittnen ofta tagit till Daniels bok när det har varit svårt.

4.2 Sjundedagsadventisternas syn på Daniels bok

Idag går det att via Sjundedagsadventisternas hemsida studera Daniels bok. I det första kursbrevet går att läsa om Daniels inverkan på den bibliska historien. De hänvisar till Daniels bok som den mest citerade boken i hela bibeln och är väldigt angelägna om att föra fram hur mycket Jesus använder sig av Daniels bok i sina förkunnelser. De hänvisar också till Daniels bok som en apokalyptisk text då den särpräglas av olika konstarter, poesi, kungörelser, drömmar, ett symboliskt bildspråk samt inblick i den himmelska världen.
 Moment som enligt deras kursbrev är typiska för en apokalyptisk text.

Längre fram i deras kursbrev, under rubriken ”När blev den skriven”, står det:


Ett historiskt faktum är, att då Alexander den Store med sin här tågade mot
Jerusalem år 333 f.kr., möttes de av Jerusalems befolkning utanför staden.
Prästen som gick längst fram bar Daniels bok och visade Alexander att det stod
i den att en grek skulle komma och ta över det persiska riket.


I samma stycke går att läsa:



Den här kursen är skriven med utgångspunkt från bibeln och historiska
fakta, där vi i överensstämmelse med Jesu ord ser Daniel som en profet och
tror på att det han skrivit är sant.


Båda dessa stycken tyder på att de ändå ser på Daniel som en profet och att boken är skriven av honom själv samtidigt anser de att texten är apokalyptisk.

Samfundet hade förmodligen aldrig kommit till om det inte varit för Daniels bok. Samfundets grundare William Miller startade den stora adventväckelsen 1831 och med hjälp av Daniels profetia i Daniel 8:14 beräknade Miller Jesus återkomst till jorden.
 Daniel blev upplyst av ängeln Gabriel att Den smorde, alltså Jesus, skulle återkomma efter 69x7 årsveckor (483 år) och 70x7 årsveckor (490 år) innan Jerusalem skulle bli centrum för en världsregering.
 Enligt Millers beräkningar skulle Jesus åter beträda jorden den 22 oktober 1844. Det har funnits många som försökt beräkna Jesus återkomst med hjälp av Daniels bok utan att lyckats och så även Miller vars beräkning inte heller stämde och det gjorde många av hans anhängare besvikna. De kom att kalla det hela för den stora besvikelsen.
 Församlingen tappade tusentals av sina anhängare men Miller var fast besluten om att undersöka profetian närmare. Han återgick till bibeln för att hitta en förklaring. Det de kom fram till var att datumet, den 22 oktober, var korrekt. Dock hade Miller missuppfattat vad som skulle inträffa då. Det var inte att Jesus skulle komma till jorden utan att han avslutade sin tid som förebedjare i himlen.
 Även om detta var en besvikelse så hölls församlingen vid liv och än i dag väntar de på att Jesus ska återkomma till jorden.

4.3 Den sekulariserade synen på Daniels bok

Den dominerande åsikten inom den religionsvetenskapliga forskningen kring Daniels bok är att den är skriven av flera olika personer. Det finns flera tecken på att författaren till boken har bristfällig kunskap om den Babyloniska historian kring 500-talet f. Kr. då texterna utspelar sig.
 Bland annat så blandar författaren ihop persiska konungar med mediska och vilka som är fäder till vilka. En sådan okunnighet ter sig osannolik hos en samtida författare men blir sannolik om man föreställer sig att författaren lever flera sekel senare och grundar sina texter på exiltiden, folkliga traditioner och skrifter från gammaltestamentliga skrifter. De historiska skildringarna blir mer och mer korrekta ju längre från tiden då Daniel levde och ju närmare man kommer tiden då Antiochos IV Epifanes härskade. Det är runt denna tid som den sekulariserade forskningen menar att texterna om Daniel är komponerade, det vill säga ca 175-164 f. Kr.
 Under denna tid var Antiochos IV ute på två krigståg mot Egypten och dessa är korrekt illustrerade i Daniels bok. Här beskrivs också uppställandet av ett altare Antiochos lät resa i templet i Jerusalem år168 f. Kr. Efter detta blir dock profetiorna suddigare och inte längre lika exakta i relation till de fastställda historiska fakta som finns. Någonstans mellan vanhelgandet av templet 168 f. Kr och Antiochos död 164 f.Kr. går gränsen mellan fingerad och faktisk framtidsförutsägelse.

Inom den sekulariserade forskningen används även det faktum att Daniels bok är skriven med två olika språk som ett tecken på att texten är skriven av olika författare. Dock har det vållat huvudverk varför det är på det viset. I bokens inledning används hebreiska för att sedan övergå till arameiska i kapitel 2. Det arameiska stycket sträcker sig till och med kapitel 7 för att sedan återgå till hebreiska i de återstående kapitlen, 8-12. Det finns gott om hypoteser för hur detta fenomen kommer sig men man har ännu inte kommit fram till något säkert.


Sammanfattningsvis går det att fastslå att den sekulariserade forskningsvärlden är överens om att Daniels bok är skriven av en person som levde under tiden då Antiocho IV Epifanes (175-164 f. Kr) regerade Babylon. Personen i fråga har med hjälp av gamla texter om Daniel och historiska verk skrivit en text med Daniel som den talande och framställt historia texter till profetiska. Denna apokalyptiska text skrev han med all säkerhet för att inspirera judarna att härda ut och ha tålamod under det religionsförtryck Antiochos bedrev.

5. Diskussion

5.1 Vilken typ av text är Daniels bok?

När jag diskuterat denna uppsats med lärarkollegor som undervisar i religion så har deras första reaktion varit: ”Är inte profetiska och apokalyptiska texter samma sak?” Detta har inspirerat mig ytterligare i min undersökning. Faktum är att de två olika typerna av text ligger väldigt nära varandra. Båda är per definition en text om framtiden och hur den kommer att se ut. Den största skillnaden är att en profetisk text är skriven av profeten själv medan en apokalyptisk text ofta har fler olika författare som skriver under speudonym, ofta namnet på någon framstående person som levt tidigare. När det kommer till Daniels bok ter det sig uppenbart att den tillhör den apokalyptiska familjen. När Albrektsson och Ringgren till och med skriver ”Men bara i en bok i GT kan man tala om apokalyptik i egentlig mening: i Danielsboken”.

I min undersökning har jag tagit del av teorier där de kommer med argument som, för en person utan djupa kunskaper i bibliska texter, alla verkar ha en bra grund och bakomliggande forskning. När det kommer till Jehovas vittnen så har de funnit motargument mot de vanligaste teorierna till varför Daniels bok inte skulle vara en profetisk text. Till exempel att Belshassar skulle vara en påhittad karaktär slår Jehovas vittnen tillbaka med fyndet av lercylindrar i den forntida babyloniska staden Ur där kung Nabonid ska ha lämnat en bi till sin äldsta son ”Bel-sar-ussur”. Detta skulle, enligt Jehovas vittnen, vara ett tydligt bevis på att Belshassar fanns på riktigt. De argument de presenterar kommer från boken Ge akt på Daniels profetia! som är publicerad av Vakttornet. Jag ställer mig en aning kritisk till dess sanningshalt då jag haft svårt att hitta liknande förklaringar i några andra mer opartiska texter. Detta gäller även då Jehovas vittnen beskriver skillnaden mellan babylonisk och medo-persisk bestraffning. Det verkar till en början rimligt att elden skulle vara helig för perserna och därför använde de sig av lejongrop istället för eldsugn men då det inte redovisas några säkra källor för dessa teorier i Vakttornets skrift förblir jag kritisk.

Det faktum att Jehovas vittnen vill få det till att Belshassar skulle vara Nabonids son finner jag också det svårt att ta på allvar. I bibeln står det klart och tydligt att Belshassar är son till Nebukadnessar. Att Belshassar skulle vara ställföreträdande för Nebukadnessar finns det ingen grund för enligt mig. I kap 4:33 i bibeln, den föregår verserna med den gåtfulla skriften, framgår det att Nebukadnessar från att fördrivits ut ur människors krets på grund av sin illojalitet mot den sanna Guden till sist får sitt förstånd tillbaka. Det framgår inte svart på vitt men det är uppenbart så att han dött och kommit till himlen. Så nu finns det två sätt att se det:


1. Nebukadnessar drevs till att leva bland djuren av Gud. Belshassar sitter på tronen som ställföreträdare tills Nebukadnessar återkommer utan att vara medveten om att han dött. Då blir Nebukadnessar den förste i riket och Belshassar den andre vilket innebär att han endast kan erbjuda tredje platsen till den som tyder texten

2. Om Belshassar vet om att hans far är död innebär det att han är den förste i riket. Och här blir det krångligare att reda ut varför han bara erbjuder tredje platsen till den som tyder texten. Den ende person som nämns i bibeln är Nebukadnessars fru, änkedrottningen. Om hon räknas som den andre i riket återstår bara tredje platsen.

Att Nabonid skulle besitta första platsen i riket har jag svårt att förstå bara genom att läsa i bibeln så även här ser jag luckor i de teorier Jehovas vittnen kommer med.

Det argument Jehovas vittnen ser som sitt starkaste är också, enligt mig, det argument som är svårast att argumentera emot. Jehovas vittnen har rätt när de påstår att Daniel omnämns av Jesus i Matt: 24:15. Eftersom ingen förnekar att Daniel har funnits så är det kanske inte så konstigt, mycket av det som står i Daniels bok är säkert sant och Daniel var en stor man på sin tid och han inspirerade många men diskussionen handlar om huruvida han var en profet eller inte. Men faktum är att han omnämns av Jesus som ”profeten Daniel”. Detta borde betyda att texten är en profetisk text eftersom det inte är troligt att varken Jesus eller Matteus har fel. Även det faktum att Daniel räknas till profeterna i bibeln borde tyda på att texten om hans liv också är en profetisk text. Men bara för att en person räknas som profet betyder inte att texterna om dem måste vara profetiska. I det här fallet handlar det om en profet som kom att förevigas i en apokalyptisk text.

Det som från början intresserade Sjundedagsadventisterna i texten är dess apokalyptiska uträkning till Jesus återkomst och därmed ter det sig naturligt att de anser texten vara av apokalyptisk karaktär. Sjundedagsadventisterna är en av de religioner som verkligen har tagit vara på Daniels boks, enligt många, tydliga apokalyptiska budskap. Jag redovisade i resultatet att Sjundedagsadventisterna är av den åsikten att Daniels bok är en apokalyptisk text då den innehåller texter som karaktäriserar en sådan. Samtidigt ser de klart och tydligt även Daniel som en profet och att han själv skrivit texten. Dessa uttalanden är enligt den forskning jag gjort motsägande. Det är möjligt att se en karaktär i en apokalyptisk text som profet men inte att personen i fråga även skrivit samma text.

Att Daniel skulle vara en profet anser jag troligt men jag anser ändå att texten i bibeln som beskriver hans liv i Babylon är en apokalyptisk text. Han var en person som gjorde stort intryck på många människor under sin tid och levde vidare efter sin död med hjälp av berättelser som fördes vidare genom generationerna. När judarna sedan under Antiocho IV Epifanes tyranni levde under svåra omständigheter påbörjade någon eller några att skriva ner och åter ta upp Daniels visdom för att underlätta för sina bröder och systrar. Precis som alla andra apokalyptiska texter krävdes det en karismatisk karaktär och Daniel passade perfekt.

5.2 Vad innehåller Daniels bok?

Nedan tänkte jag diskutera de två berättelser jag redovisade tidigare.


5.2.1 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen

Denna text känns igen från andra delar av bibeln. Det första jag tänker på är ett av Guds bud; du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Daniels vänner visar tydligt deras starka tro i sin Gud även när de kastas i ugnen. De låter sig inte heller påverkas av den stora massans påtryckningar för att överge sin Gud och sålla sig till den stora skaran. Den här berättelsen genomsyras av det budskap som bland annat Jehovas vittnen till stor del använder sig av. Även om de omringas av människor med ändamålet att omvända dem eller vill dem illa på grund av deras tro står de fast vid sin övertygelse och i längden kommer de att belönas för det.

5.2.2 Daniel i lejongropen

Det kan tyckas att Daniel under dessa trettio dagar skulle kunna be till sin Gud i smyg och på så vis slippa denna förföljelse. Gud kräver inte att människor ska be till honom i någon speciell kroppsställning eller under en viss tidpunkt på dygnet. Men eftersom Daniels vana vad gäller bön var så pass allmänt känt så skulle det direkt väcka uppmärksamhet om han plötsligt skulle ändra sina vanor. Det skulle kunna tolkas som att kungens påbud satte Daniels Gud ur kraft. Men eftersom Daniel fortsätter att be till sin Gud som han alltid har gjort så visar han mot folket men framförallt mot sin Gud att han är starkt troende och även om det betyder att han kommer att hamna i lejongropen så är han trygg i det faktum att hans Gud kommer rädda honom oskadd ur faran.

Jehovas vittnen ser Daniel som det perfekta exemplet på hur en Guds tjänare ska uppföra sig. De anser att människan ska vara en flitig förvärvsarbetare och att han ska underordna sig de överordnade myndigheterna genom att lyda lagarna i det land han lever. Men om myndigheternas lagar sätter sig upp emot Guds lagar ska han inte längre följa dem. I boken Ge akt på Daniels profetia! skriver författarna ”Men när människors lagar kommer i konflikt med Guds lagar, intar Jehovas folk samma hållning som Jesu apostlar, som modigt sade: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.”
 Dareios påpekar vid två tillfällen Daniels ihärdiga dyrkan till sin Gud.
 Just ordet ihärdighet blir översatt på arameiska verbet kretsa eller röra sig i cirkel.
 Det skulle kunna påstås att Daniels dyrkan till sin Gud är ett kontinuerligt kretslopp som aldrig tar slut. Denna ihärdighet strävar Jehovas vittnen efter. Det ska aldrig finnas någon tvekan när de ställs inför olika trosprov, stora eller små. I Ge akt på Daniels profetia! skriver de om hur Guds tjänare ska följa i Daniels fotspår. De hänvisar till aposteln Paulus som uppmanade alla kristna att betrakta de forntida gudfruktiga människors exempel
 ”Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets egg”.


5.3 Vad är Daniels boks syfte?

Daniels bok är och har länge varit en källa för inspiration åt folk som funnit sig i situationer där de känt sig tvingade att tro och leva på ett sätt de själva inte vill. Daniels bok tar upp många exempel på hur man i längden alltid ska hålla fast vid sin tro och sina åsikter. I bibeln handlar det naturligtvis om att vara trogen den sanna Guden men det finns många dimensioner i texterna som kan anpassas till alla människor oavsett vilken Gud man tror på men den kan även ge inspiration till personer utan någon speciell trosuppfattning.

Bokens ursprungliga syfte anser jag vara att inspirera och motivera judarna att bibehålla sin tro och inte låta sig slås ner av Antiochos IV Epifanes tyranni under sin tid vid makten. Det är min åsikt att boken inte är skriven av Daniel själv utan komponerad över 300 år efter hans död. Detta betyder dock inte att Daniel inte var en viktig person under sin tid i Babylon, tvärt om. Det är ett tecken på att han i allra högsta grad var en framstående person i dåtidens högsta kretsar.

Oavsett om texten tolkas som profetisk eller apokalyptisk anser jag att den genom århundradena fyllt sitt syfte genom att inspirera människor som funnit sig själva under religiöst förtryck. Det borde vara upp till var och en att tyda den som man vill för att den ska ge det stöd och den trygghet människor söker i den.


Även om bokens ursprungliga syfte är klart så har bokens syfte tolkats olika under olika tider och av olika människor. Men oavsett vem som tolkat texten ter det sig så att det huvudsakliga syftet är att stärka människors tro och hjälpa dem att stå fast vid sina övertygelser. Oavsett om du tror på en Gud eller inte kan Daniels bok användas för att hjälpa människor ännu idag. Den sprider ett budskap som är tidlöst och alla människor kan relatera till den på ett eller annat sätt. Detta tror jag är det som gjort Daniels bok till en så populär berättelse i bibeln genom århundradena.

5.4 Vidare forskning

Om denna studie skulle följas upp för vidare forskning skulle det definitivt vara fördelaktigt med en kvalitativ intervjustudie för att få en mer klar syn på de olika synerna på Daniels bok som florerar bland olika ideologier. Det skulle också vara intressant att få svart på vitt vad som skiljer den profetiska texten mot den apokalyptiska om det finns något utöver det jag kommit fram till. Även om karaktärer i apokalyptiska texter är tidigare profeter eller bara personer som av olika anledningar blivit ihågkommen av eftervärlden.
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