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NÄR SKREVS DANIELS BOK? 
Det är en utbredd missuppfattning att Daniels bok inte skrevs under 
tidsperioden 605 – 538 f.Kr.1, utan under det andra århundradet före 
Kristus. Anledningen till att man säger det, är att profetiorna är så 
exakta och sträcker sig över så många århundraden, att mänskligt sett 
är det klart omöjligt att förutsäga. Men, det finns människor som inte 
vill att Gud skall finnas, och vägrar att acceptera att Gud skulle ha 
inspirerat Daniel på det sätt som det står i Bibeln.  

Nedan citeras ett avsnitt ur den judiska historieskrivaren Josefus bok 
”The Antiquities of the Jews”. Avsnittet beskriver hur Alexander den 
Store kommer med sin krigshär mot Jerusalem.  

Josefus levde mellan år 37 och 100 e.Kr. Han föddes alltså bara ett 
par år efter Jesu korsfästelse. Som du skall se, var Josefus övertygad 
om att Daniels bok fanns redan år 332 f.Kr., när Alexander under sitt 
erövringståg mot det Medo-Persiska riket, kom till Jerusalem. De 
judiska prästerna visade nämligen Daniels bok för Alexander. De ville 
att han skulle se att Gud gett Daniel en profetia, där det framgår att 
en grek skall ta över världsriket från Persien.  

Innan vi går in på själva berättelsen skall vi se på lite bakgrunds-
information till varför översteprästen i Jerusalem var så rädd, när han 
fick höra att Alexander var på väg mot dem. Det var nämligen så, att 
när Alexander hade belägrat Tyrus (333 f.Kr.) skickade han bud till 
Jaddua, översteprästen i Jerusalem och begärde att få sig tillsänt mat 
och andra förnödenheter, samt den skatt som de tidigare betalt till 
Perserkungen Darius. Jaddua hade då svarat, att han fortfarande var 
bunden av den förbunds ed han svurit Darius och att han inte kunde 
bli fri den eden så länge Darius var i livet. Alexander blev mycket 
förtörnad när han fick det svaret och svor att han skulle tåga mot 
Jerusalem så snart han intagit Tyrus.   

 
1 Daniel fördes i fångenskap under Jehoiakims tredje regerinsår enl. Dan 1:1 och 
levde fortfarande i Koresh tredje regeringsår, 535 f.Kr. enligt Dan 10:1 
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ALEXANDER KOMMER MOT JERUSALEM 
Översatt från Josephus: “The Antiquities of the Jews” Bok 11, kapitel 8 

När nu Alexander hade intagit Gaza, fortsatte han vidare mot Jerusalem. 
När Jaddua, översteprästen i Jerusalem, fick höra det blev han förskräckt. 
Han visste ju att Alexander var misslynt, eftersom de hade varit olydiga mot 
honom tidigare. Jaddua kallade därför samman folket för att bedja och offra 
till Gud.  Jaddua bad Gud att bevara landet och beskydda folket från den 
fara som nalkades. Efter att ha förrättat offertjänsten, fick Jaddua en dröm. 
I drömmen sa Gud till honom att fatta mod, smycka staden och öppna 
portarna. Folket skulle sätta på sig vita kläder, men Jaddua själv och de 
övriga prästerna skulle möta kungen i sina ämbetsdräkter. Han blev 
uppmanad att inte oroa sig, eftersom Gud lovade att förhindra allt ont. När 
Jaddua sedan vaknade, gladde han sig därför storligen och berättade för 
alla om den uppenbarelse som Gud hade gett honom. Jaddua gjorde precis 
som han blivit uppmanad i drömmen och väntade så på att kungen skulle 
komma.     

När han förstod att Alexander inte var långt från Jerusalem, gick han ut i 
procession med de övriga prästerna och allt folket. Processionen var 
högtidlig och helt olik de från andra nationer. Processionen tågade till ett 
ställe som heter Sapha, som på grekiska betyder ”utsikt”, eftersom man 
därifrån kan se både Jerusalem och templet. När kaldéerna och fenicierna 
som följde Alexander trodde de skulle få full frihet att plundra staden och 
tortera översteprästen till döds - vilket kungens misshag hade ställt i utsikt 
– så hände något helt annat. Alexander fick redan på långt håll syn på folket 
i vita kläder, prästerna i fint linne och översteprästen i purpur och 
scharlakansrött med mitran på huvudet, där Guds namn var ingraverat på 
guldplattan. Då gick Alexander ensam fram och föll ned inför 
översteprästen. Allt folket hälsade unisont på Alexander och församlade sig 
runt honom.  

Syriens kungar och de övriga som var med Alexander förvånade sig över 
dennes beteende. De trodde att Alexander blivit förvirrad och inte visste vad 
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han gjorde. Men Parmenion (Alexanders främste general) gick ensam fram 
till kungen och frågade honom: Hur kan det komma sig, att du visar sådan 
vördnad för översteprästen, när alla andra vördar dig? Alexander svarade 
honom: ”Jag vördade inte prästen, utan den Gud som har gett honom hans 
höga prästämbete. Precis den personen i precis de kläder han har på sig, såg 
jag i en dröm, medan jag ännu var i Dios i Makedonien. Det var när jag som 
mest funderade över hur jag skulle kunna få herraväldet över Asien. Då 
uppmanade mig den personen i drömmen att inte tveka, utan att modigt 
resa över havet. Han skulle leda min arme, och skulle ge mig herraväldet 
över perserna. Jag har hittills inte sett någon annan i de kläderna, men nu 
ser jag honom (Jaddua) i dem. Jag tror verkligen att jag står under gudomlig 
ledning och kommer att vinna över Darius och nedgöra persernas makt. Ja, 
jag tror att allt kommer att lyckas i enlighet med min dröm och vad jag satt 
mig i sinnet att göra”. 

När han sagt detta till Parmenion och räckt översteprästen sin högra hand, 
tågade prästerna tillsammans med honom in i staden. När han kom fram till 
templet, offrade han till Gud enligt översteprästens anvisningar och 
behandlade både översteprästen och prästerna med stor välvilja. När 
prästerna sedan visade honom Daniels bok, i vilken det står att grekerna 
skall förgöra det persiska riket, förstod Alexander att han var just den person 
som avsågs i visionen. När han nu blivit så uppmuntrad, lät han folket gå, 
men kallade dem till sig igen nästa dag för att fråga dem vilken ynnest han 
skulle kunna visa dem. Översteprästen bad då att de skulle få behålla sina 
förfäders lagar och att de skulle slippa betala skatt vart sjunde år.  

Alexander beviljade dem allt de önskade. När de bad honom att även de 
judar som fanns i Babylon och Medien skulle få fortsätta att leva efter sina 
egna lagar, lovade han villigt att efterkomma deras önskan.  När Alexander 
sedan frågade folket om någon skulle vilja tjäna i hans arme, under 
förutsättning att få fortsätta att leva enligt sina egna lagar, var många 
beredda att gå med honom i hans krig.  

Efter att ha läst detta hos Josefus, har jag kunnat fastställa att till och med 
den Judiska Encyclopedia: 

 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1120-alexander-the-great 
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anser att berättelsen är en legend och inte skulle vara sann. Som stöd för 
detta tar man andra berättelser som omfattar Alexander den store, men 
som inte hör hemma i 331 f.Kr.  

Jag tror för min del, att legender har en kärna som är sann och det gäller att 
göra klart vad denna kärna är.  

Under år 2016 berättade National Geographic om en mosaik som föreställer 
Alexander den store som med sin här möter vitklädda män (präster?).  

http://www.nationalgeographic.com.au/history/does-this-mysterious-
mosaic-portray-alexander-the-great.aspx 

 

Temat tas upp av Tim Mahoney i hans rapport om en frapperande mosaik 
funnen under 2018 i samma synagoga som bilden från Alexander funnen 
2016. Den visar de två spionerna som återvänder med den väldig druvklase 
som de bär på en stång mellan sig.  

http://patternsofevidence.com/blog/2018/07/20/stunning-biblical-
mosaics-discovered-in-ancient-synagogue/ 

 

Websidan: https://biblereadingarcheology.com/2018/01/29/when-
alexander-the-great-came-to-jerusalem/ 

går ganska ordentligt igenom argumenten för att Josefus berättelse skulle 
vara riktig 

Det börjar med utsagan i Daniel 8:3 När jag såg upp fick jag se en bagge 
med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var 
högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. 

Omedelbart efter att ha sett baggen, ser profeten Daniel ett annat djur, en 
bock som han beskriver i verserna 5-7: 
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När jag funderade på detta, se, då 
kom en bock västerifrån. Han hade 
ett väldigt horn i pannan och gick 
fram över hela jorden, dock utan att 
röra vid marken. Han närmade sig 
baggen med de båda hornen, den 
som jag hade sett stå framför floden, 
och han sprang emot honom i raseri. 
Jag såg honom komma ända inpå 
baggen och rasande störta sig över 
honom, och han stångade baggen 
och krossade hans båda horn, så att 
baggen inte hade någon kraft att stå 
emot honom. Sedan slog han honom 
till marken och trampade på honom. 
Det fanns ingen som kunde rädda 
baggen ur hans våld. 

 

För Daniel rådde ingen tvekan om 
vilka de två djuren representerade.  

Baggen som du såg, han med de två 
hornen, betyder Mediens och Persiens kungar. Men den raggiga bocken är 
Javans (Grekland) kung, och det stora hornet mellan hans ögon är den förste 
kungen. (Daniel 8:20-21) 

Vid den tidpunkt Daniel skrev sin profetia, var Israel ingen oberoende stat 
utan lydde under Persien (Medo-Persien).  

Sedan kommenterar han Alexanders tåg från Pella i Grekland 334 f.Kr. som 
det redovisas på kartan här nedan.  

Nästan omedelbart som Alexander korsat Bosporen stötte han samman 
med en stor persisk arme under befäl av olika persiska guvernörer 
(satraper) vid Granicus. Det fältslag som där utkämpades var en klar seger 
för Alexander, men den persiska armen var ännu inte besegrad. Därefter 
drog Alexander genom det som idag är Turkiet och stötte på nytt ihop med 
perser vid Issus, där ett slag utkämpades.   

Figur 1. Bocken och baggen i Daniel kap. 8 
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Figur 2. Enligt Flavius Josefus besökte Alexander Jerusalem efter att ha intagit Tyrus och 
Gaza. Efter ett kort besök fortsätter han söderut till Egypten. Efter att ha lagt under sig 
Egypten vänder han sina trupper österut mot Damaskus 331 f.Kr. för att därefter 
fortsätta mot hjärtat av det persiska imperiet. 

Om man studerar kartan ser man att det är ett betydande gap mellan 
Tyrus och Gaza. Varför inte Jerusalem? Är det troligt att Alexander 
skulle ignorerat huvudstaden hos den notoriskt upproriska nationen? 
Att göra det och inte tillförsäkra sig Jerusalems lojalitet kunde ha 
inneburit att han fått Egypten framför sig och judarna bakom sig. Två 
av de äldsta historieberättelserna av Alexanders fälttåg, nämligen 
”Anabasis of Alexander” av Arrian och ”Histories of Alexander the 
Great” av Quintus Curtius Rufus, nämner inget ifrån besöket i 
Jerusalem. Men Josefus, som citerats ovan fyller i de detaljer som inte 
tagits upp av de andra två.  
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Figur 3. En mosaik i en synagoga från 500-talet, visande en grekisk general som möter en 
judisk ledare. (Foto: Mark Thiessen, National Geographic) 

Den arkeolog som leder utgrävningarna vid synagogan från 500-talet 
tror, att bilden ovan föreställer Alexander den Store, eftersom han 
inte behöver någon text för att bli identifierad. Han var så väl känd.  

Under den här tiden när Alexander höll på att inta Tyrus, såg 
Samariterna, en till Israel fientligt inställd nation, ett tillfälle att skaffa 
sig Alexanders välvilja. Samariterna praktiserade en sorts judendom 
som inte kunde godtas av judarna. T.ex. offrade de på berget Gerissim 
och inte i Jerusalem som det var föreskrivit. Till skillnad från judarna, 
var samariterna snara att avsäga sin trohet till Darius III i Persien och 
de sände även soldater att ta del i Alexanders erövring av Tyrus.  
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Efter den belägring av Tyrus som varade nästan ett helt år, blev det 
till slut besegrat och enligt Josefus börjar Alexander då att gå mot 
Jerusalem (se sidan 4).  

Slutligen fick judarna samma rättigheter som de haft under Persiens 
styre och samariterna fick även de samma villkor.  

Enligt Talmud (en central text i det rabbinska Jerusalem och som har 
den ”muntliga lagen” och rabbinska kommentarer) blev många 
pojkar som föddes det året i Jerusalem givna namnet Alexander till 
ära av den hedniske erövraren (namnet ”Sender” på jiddish är ett 
populärt judiskt pojknamn intill våra dagar). Efter detta korta 
uppehåll i Jerusalem drog Alexander med sin armé vidare till Egypten 
och slutligen till Persien för att aldrig mer återvända till Jerusalem.  

Till min förvåning ser jag att trots den aktning som historiker normalt 
tillmäter Josefus, betraktar de hans beskrivning av besöket till 
Jerusalem som en påhittad historia. Varför? Jo, bara därför att så 
många bibelkritiker anser att Daniels bok skrevs mycket senare än 
den utger sig för. Och anledningen till det är, att Daniels bok 
innehåller så otroligt precisa uppgifter om historieutvecklingen att 
dessa bibelkritiker finner det ”otroligt” och menar att den måste 
skrivits i efterhand.  

Daniel togs som tonåring till Jerusalem och han överlevde 70 år i 
denna fångenskap och var fortfarande vid liv när Babylonien blev 
intaget av Medo-Persien. Daniel tjänade även Medo-Persien i 
egenskap av en högt uppsatt ämbetsman. Han kan ha varit omkring 
100 år gammal vid sin död.  

Om vi antar att han skrev färdigt sin bok innan Koresh dog, så var 
boken färdig senast år 530 f.Kr.. De som håller Daniels bok för en 
förfalskning tror att den skrevs omkr. 165 f.Kr. av en anonym 
bedragare.  

Som belägg för sin teori om en sent skriven Daniels bok, hänvisar 
kritikerna till tre grekiska ord som förekommer i boken. Eftersom den 
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allmänna Helleniseringen (spridandet av den grekiska kulturen, 
filosofin och språket) inte ännu ägt rum 500 f.Kr. när Daniel levde 
utan först under det andra århundradet f.Kr.. Det argumentet bortser 
från det faktum att Daniel levde i en mycket kosmopolitisk stad 
(Babylon) som hade regelbundna kontakter med handelsmän från 
hela den antika världen. Dessutom är de ord på grekiska som används 
hänvisningar till musikinstrument (Daniel kap. 3). Att påstå att Daniel 
inte kunde ha vetat dessa namn på de grekiska instrumenten, är lika 
oförnuftigt som att påstå att jag inte skulle veta vad en ukulele är, 
därför att jag inte talar hawaiiska.  

 Teorin om ett sent datum för Daniels bok kringgår vissa orubbliga 
fakta. För det första är det fastställt att författaren till den apokryfiska 
boken ”Det första Makkabeerbrevet” nämner Daniel i kapitel 2 vers 
60, vilket visar att författaren var förtrodd med Daniels bok och dess 
kanoniska betydelse, något som måste anses osannolikt om boken 
skulle vara skriven helt nyligen. 

För det andra, har man funnit flera kopior av Daniels bok bland döda 
havsrullarna och de utgör en utmaning till teorin om en sent författad 
bok.  

För de som är intresserade i Bibeln blev upptäckten av döda-havs-
rullarna utan tvekan den mest betydelsefulla händelsen under det 
20:e  århundradet. Dussintals skriftrullar eller delar av dem som 
hittades visade sig innehålla böcker från den hebreiska delen av 
Bibeln. Andra texter hör samman med det religiösa och asketiska 
sällskapet som levde i närheten (man tror allmänt att det var 
”Essenes”). Denna skatt tillhandahöll kopior av skrifter som var 
hundratals år äldre än någon man hittills känt till. Bland dessa 
skriftrullar fanns 8 manuskript som omfattade hela eller delar av 
Daniels bok. Den äldsta av dessa har daterats till den senare delen av 
det 2:a århundradet före Kristus. Det betyder att, om teorierna om 
en sent skriven Daniels bok skulle vara riktig, den skulle vara högst 50 
år äldre än originalet.  
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Detta är högst problematiskt för de som företräder teorin om en sent 
författad Daniels bok. Det är uppenbart att Daniels bok var en av de 
mest populära bibliska böcker hos det sällskap som gömt 
skriftrullarna i grottan. Där finns fler fragment av Daniels bok än av 
någon annan hebreisk bok förutom Psalmerna och 2:a Mosebok. Är 
det verkligen troligt att Daniels bok hade nått sådan omfattande 
acceptans och popularitet på så kort tid som ”sent författarskap 
teorin” kräver? Mycket talar för att boken är författad långt tidigare 
för att kunna bli accepterad som en av de kanoniska böckerna vid 
tiden för skriftrullarnas användning och lagring i grottan.  

För det tredje har vi vittnesmålet från Flavius Josefus. Om man visade 
skrifter av Daniels bok för Alexander år 330 f.Kr. som Josefus skriver, 
så är teorin om ett sent författarskap falskt. Alexander hade goda skäl 
för att komma till Jerusalem. Det tycks osannolikt att han skulle ha 
gått förbi Samarien och Juda (med dess huvudstad Jerusalem) utan 
att först försäkra sig om deras lojalitet.  

Det var ett strategiskt riktigt drag att behandla Jerusalem med nåd, 
trots judarnas första hövliga avvisande. Alexander ville inte bli 
indragen i ytterligare en lång belägring om den kunde undvikas. 
Orsaken till den långa belägringen av Tyrus var dess invånares vägran 
att låta Alexander offra till deras Gud Melqart (Tyrus motsvarighet till 
Herkules). Jerusalem hade öppnat sina portar för Alexander  

Det faktum att de övriga två viktiga historieskrivarna Arrian och 
Quintus Curitiu Rufus inte nämner besöket i Jerusalem är inte 
konstigt. Bägge dessa historiker fokuserar sig bara på de huvudsakliga 
striderna i Alexanders fälttåg och de såg säkert hans fridfulla intåg i 
Jerusalem som obetydligt frånsett för judarna.  

Inte heller bör det faktum, att Josefus skriver att Alexander hade sett 
översteprästen i en dröm, störa. Alla som läst om Alexander den 
Stores fälttåg vet att han lade stor betydelse i drömmar, tecken och 
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omen. Han kan mycket väl ha trott sig se Jaddua som överstepräst i 
en dröm 

Hesekiel talar om Daniel 
Enligt Bibeln befann sig profeten Hesekiel i Babylon under 
fångenskapen. Han anses ha dött 569 f.Kr. Hesekiel nämner Daniel 
på tre ställen:  

1) Om då dessa tre män fanns i landet: Noa, Daniel och Job, så 
skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, 
säger Herren, HERREN. (Hes 14:14) 

2) och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle de, så 
sant jag lever, säger Herren, HERREN, varken kunna rädda 
son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda 
endast sina egna liv. (Hes 14:20)  

3) Se, du menar dig vara visare än Daniel, ingen hemlighet är 
dold för dig. (Hes 28:3)   

Det är inte troligt, att det skulle röra sig om någon annan Daniel, 
eftersom det talas om en rättfärdig och vis man, precis som Daniel 
blir framställd i Daniels bok.  

Den rabbinska förbannelsen 
Varför är en förbannelse uttalad över den som läser och försöker 
räkna ut tidpunkten för Messias ankomst? Här föreligger ett antal 
versioner. Jag återger bara två av dem här: 

1. Furthermore, this passage deals primarily with Jesus — not with 
some “future Fuehrer,” to use Hal Lindsey’s term for the Antichrist. 
In fact, the prophecy points so unmistakably to the time of the 
MESSIAH’S COMING, and so directly foretold HIS DEATH, that in 
later centuries Jewish rabbis who did not accept Jesus 
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DISCOURAGED its study and finally pronounced a CURSE on all who 
attempt to compute the time elements!2 

 

2. HAS MESSIAH COME?, by Avram Yehoshua 

A most amazing thing occurs in the ninth chapter of Daniel: we’re 
told when Messiah would come. But instead of explaining it to us, 
our Rabbis curse anyone wanting to find it out: ‘Rabbi Samuel b. 
Nachmani said in the name (of) Rabbi Jonathan: ‘Blasted be the 
bones of those who calculate the end.’3  Some of our Rabbis, in a 
further attempt to keep us from Daniel, even state that Daniel was 
wrong. Alfred Edersheim, a Talmudic scholar who would come to 
know Messiah said, ‘later Rabbinism, which, naturally enough, 
could not find its way through the Messianic prophecies of the 
book, declared that even Daniel was mistaken’ 4 (emphasis added). 

Andra iakttagelser 

 Jesus hänvisar till profeten Daniel (Mt 24:15) 
 Boken själv hävdar att den är skriven under det 6:e århundradet 

f.Kr. (Dan. 7:1,2,15; 8:1; 9:2; 12:4,5) 
 Bara någon som levde under det 6:e århundradet f.Kr. kunde 

haft kännedom om vissa överraskande historiska fakta: (1) 

 
2 See Talmud Sanhedrin 97b, Soncino edition, p. 659. 
NOTE: All the capitalizations in the above quote are original with the author, and 
are reproduced for the sake of accuracy. 
Howard A. Peth, 7 Mysteries Solved: 7 Issues that Touch the Heart of Mankind 
Second edition, Revised  (California: Hart Books, 2002). 
3 Sanford R. Howard, L’Chayim: Finding The Light of Shalom (Thorsby, AL: Sabbath 
House, Inc., 1999), p. 209. Sanhedrin 97b, vol. 2, p. 659, Soncino Press. Editorial 
footnote #6 says, ‘i.e., Messiah’s advent.’ 
4 Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus The Messiah (Peabody, MA: 
Hendrickson Publishers, 2000), p. 957. Bereshith Rabba 98 (a midrash or 
commentary on Genesis). Edersheim lived from 1825 to 1889  
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Nebukadnesar skapade Babylon [4:30¡; (2) Belsassar var den 
andre regenten i rang [5:29]; (3) Susan ligger i provinsen Elim 
[8:3]. 

 Arkeologiska bekräftelser: Flera av de historiska fakta som 
nämns i Daniels bok gick förlorade strax efter att dessa imperier 
förstördes. Emellertid har arkeologin kunnat visa, att uppgifter i 
Daniels bok är överraskande riktiga. T.ex. att kung Belsassar 
fortfarande år 1854 var okänd för historiker och arkeologer som 
inte läst Daniel kapitel 5.  

 Den gammaltestamentliga kanonen. Om boken skulle skrivits 
165 f.Kr. hur kunde den bli inkorporerad bland gamla 
testamentets böcker? Septuaginta (LXX), den grekiska 
översättningen av det hebreiska testmentet kom till stånd 
under det tredje till det andra århundradet f.Kr.   

 

Slutsats  
Det finns alltså ingen anledning att misstro Josefus berättelse såvida 
det inte finns en djupare avsikt att kasta tvivel över bokens 
författarskap och betydelse. Bibelkritiker måste söka sig en annan 
förklaring till de enastående profetior som finns i Daniels bok.  

När vi nu kan fastställa att Daniels bok fanns redan 330 f.Kr. måste 
den ha blivit skriven dessförinnan. Varför inte ta Gud på orden och 
tro att boken skrevs av Daniel, som levde 622 – 530 f.Kr.?  
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Daniels grav 
Dagens sekulära skriftlärde, 
dristar sig till och med att 
föreslå att Daniel skulle vara en 
fantasifigur. Jag frågade en 
arbetskollega från Iran om han 
visste vem Daniel var - den 
Daniel som gett sitt namn åt 
boken i Bibeln. Han tvekade 
inte ett ögonblick utan svarade: 
Självklart vet jag det. Vi har 

hans grav fortfarande i Iran. 

Om man söker på internet, finner man under adressen: 
http://historicaliran.blogspot.ch/search/label/Tomb%20of%20Daniel%20Khuzesta
n en berättelse om Daniels grav med bilder.  

Sedan den romerskkatolska kyrkan spridit den obibliska 
uppfattningen att man kunde be till de döda, blev hans ben flyttade 
från Susa, där han dog, till Khuzestan, där man byggde mausoleet som 
du kan se på bilden. 

Sådant besvär tror jag inte de skulle ha gjort för en fantasifigur. 
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