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Wprowadzenie do Księgi Daniela.

Od ponad  2000  lat  Księga  Daniela  ma  zwolenników,  wierzących,  że  jest  natchniona  i
tajemnicza. Wielu ludzi czerpało odwagę i nadzieję z jej historii, gdzie Bóg ratował Swoich ludzi
od lwów i z ognistych pieców. W tym czasie inni poświęcali niezliczone godziny, zastanawiając się
nad jej proroctwami, próbując odkryć, kiedy powróci Mesjasz. Księga Daniela została napisana dla
ludzi, którzy zostali wygnani ze swojej ojczyzny i są uciskani przez swoich zdobywców. Zawiera
ona wiele wartościowych lekcji na temat, jak powinniśmy podchodzić do świata, który wydaje się
coraz bardziej wrogi wobec wierzących. Zawiera także wiele wartościowych informacji o naszej
przeszłości  oraz  naszej  przyszłości.  A  najważniejsze,  ukazuje  nam,  kto  naprawdę  panuje  nad
światem i kogo powinniśmy słuchać i czcić.

W tej serii nauczań prześledzimy całą Księgę Daniela. Dowiemy się, jakich lekcji uczyła
tych, do których została napisana, a także, jakie lekcje ma dla nas dzisiaj. W tej, naszej pierwszej,
części  nauczania  skoncentrujemy  się  na  tym,  jak  powstała  Księga  Daniela.  W  szczególności
omówimy,  kiedy  Księga  Daniela  została  napisana,  kto  ją  napisał  i  do  kogo  została  napisana.
Zaczynamy.

Kiedy Księga Daniela została napisana?

Księga Daniela opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu 70 lat. I zapowiada rzeczy,
jakie pojawiają się w przeciągu nie mniej niż 400 lat. Najprawdopodobniej cała księga nie została
napisana w jednym czasie, lecz różne części były napisane w innych czasach, a dopiero później
wszystkie  te  części  zostały  złączone  w jedną księgę,  którą  nazywamy Danielem.  Pytając  więc:
„kiedy został napisany Daniel?”, tak naprawdę zadajemy dwa pytania.

1. Kiedy zostały napisane poszczególne części księgi?
2. Kiedy te części zostały złożone w księgę, jaką dziś mamy?

Talmud twierdzi,  że Daniel został  poskładany przez członków Wielkiego Zgromadzenia.
Mówi tak:

Jeremiasz napisał swoją własną księgę, Księgę Królów oraz Treny. Ezechiasz i jego 
towarzysze spisali Izajasza, Przypowieści, Pieśń nad Pieśniami i Koheleta. Członkowie 
Wielkiego Zgromadzenia spisali Ezechiela, 12 proroków, Daniela, a także zwój Estery. 
Ezdrasz napisał swoją własną księgę oraz genealogię z Księgi Kronik aż do swoich 
czasów.

Tym Wielkim Zgromadzeniem, o którym Talmud wspomina, że spisał Księgę Daniela, było
zgromadzenie starszych, jakie istniało w czasach Ezdrasza i Nehemiasza.  Jeśli to oni poskładali
Daniela, to byłoby to gdzieś po 540 roku p.n.e., lecz zapewne wiele wcześniej niż 400 p.n.e. A
poszczególne części Daniela, z jakich to składali, musiały być spisane przed tym okresem. Przez
setki lat nikt nie wątpił, że to w VI lub V wieku p.n.e. pierwotnie został napisany Daniel. Jednak
pod koniec III  wieku n.e.  Porfiriusz,  fenicki  filozof,  napisał pismo,  które zatytułował  „Przeciw
chrześcijanom”. W piśmie tym Porfiriusz twierdzi, że Daniel musiał być napisany nie w VI wieku
p.n.e., jak twierdzi Talmud, lecz w II wieku p.n.e., jakieś 400 lat później. Powodem, dla którego tak
twierdzi, jest to, że Księga Daniela przepowiada wydarzenia, jakie miały miejsce wiele lat później,
niż  rzekomo została  napisana.  Więc  Porfiriusz  argumentował,  że  tak  naprawdę  musiała  zostać
spisana po tych wydarzeniach. Hieronim, wczesny chrześcijański badacz i teolog, w taki oto sposób
opisuje argumenty Porfiriusza:



Porfiriusz napisał swą dwunastą księgę przeciwko proroctwu Daniela, zaprzeczając, że 
jest ona skomponowana przez tę osobę, o której mówi sam jej tytuł, lecz raczej przez 
kogoś, kto żył w Judei w czasach Antiocha, zwanego Epifanesem. Sugerował jeszcze, że 
„Daniel” nie tyle zapowiadał przyszłość, co relacjonował przeszłość. I wreszcie, że o 
czymkolwiek mówił do czasów Antiocha, to zawierało to autentyczną historię, natomiast
wszystko, co domniemywał po tym czasie, było fałszywe, ponieważ nie mógł on 
przewidywać przyszłości.

Czyli  Porfiriusz  twierdził,  że  autor  Daniela  spisywał  przeszłe  wydarzenia  i  starał  je  się
pokazywać  jako  starożytne  proroctwa  odnoszące  się  do  przyszłości.  Chociaż  generalnie  taki
argument był tylko czyjąś spekulacją, kto aktywnie próbował zdyskredytować chrześcijaństwo, to
jednak zawiera ona interesującą myśl.  Skąd wiemy,  że Daniel  faktycznie nie został  spisany po
wydarzeniach, o jakich dokładnie zapowiadał? Jest to szczególnie istotne pytanie, wziąwszy pod
uwagę, że wielu współczesnych badaczy zgadza się z Porfiriuszem. Dominującym poglądem wśród
akademików dzisiaj jest to, że Daniel został spisany w II wieku p.n.e. Zatem poza świadectwem z
Talmudu, czy mamy jakieś inne dowody, że Daniel został napisany w VI/V wieku p.n.e.?

Zanim odpowiemy na to pytanie, powinniśmy wpierw odnieść się do dowodów twierdzenia
sceptyków. Twierdzenia, że Daniel został napisany w II wieku p.n.e. Odpowiedź, choć niezwykła,
jest  taka,  że praktycznie nie  ma żadnego. Istnieją  dwa główne argumenty,  jakich się używa na
twierdzenie autorstwa Daniela w II wieku.

Gdy chodzi o pierwszy argument, to badacze uważają, że Daniel nie mógł zostać napisany
przed II  wiekiem, ponieważ nie jest  wspominany w żadnej  innej  księdze z poprzedzającego go
okresu. Na przykład uczony A.A. Bevan napisał:  W przypadku założenia historyczności narracji
Daniela, zdumiewające jest, że jest całkowicie przemilczana przez wszystkich żydowskich pisarzy aż
do drugiej połowy II wieku p.n.e. Innymi słowy, jeśli Księga Daniela byłaby napisana przed rokiem
200 p.n.e., to dlaczego żaden inny autor nie wspominał nic o jej istnieniu lub o jej zawartości przed
tym okresem? Jest  to zły argument.  Z kilku powodów. Pierwszy. Większość ksiąg nie  zawiera
żadnej listy lub odniesień do pozostałych ksiąg, które istnieją w danym okresie. Fakt, że księga albo
jej zawartość nie jest wymieniana, w żadnej innej księdze ma niewiele wspólnego z tym, czy ta
księga istnieje w tym samym czasie. Jak napisał kolejny badacz R.D. Wilson: …ignoruje się fakt, że
takim rozumowaniem musielibyśmy wywnioskować, że Ezechiel i większość Mniejszych Proroków
nie istniała aż do czasów Ben Sira. Mówiąc krótko, argument jest absurdalny.

Drugi. Założenie tego argumentu jest fałszywe. Księga Ezechiela, o której się powszechnie
uważa, że została napisana dużo wcześniej niż II wiek, trzy razy wymienia osobę Daniela z Księgi
Daniela. Sceptyczni badacze próbują obejść to, twierdząc, że Ezechiel odnosił się do zupełnie innej
osoby. Badacz Andre Lacocque tak pisze:  Główny bohater, Daniel, jest mityczny i należy on do
ustnej tradycji nadzwyczaj mądrego bohatera, który wraz z Noem i Jobem wymieniany jest przez
Ezechiela. Tę tradycję można prześledzić aż do kanaanejskiej literatury z Ugarit, gdzie spotykamy
króla o imieniu Dan-el, który jest wymieniany w 1 Enocha 6;7; 69:2. Twierdzi się tutaj, że istniał
fikcyjny  bohater,  o  podobnym  do  Daniela  imieniu,  który  był  podstawą  bliskowschodnich
opowieści. I że ta postać, a nie żaden historyczny Daniel, jest wymieniana przez Ezechiela. Niestety
takie założenie nie jest potwierdzone żadnym dowodem. Istnieje tylko jeden bliskowschodni tekst,
zwący się  „Epos z  Aqhat”  (Aqhat  epic),  w którym występuje  postać  o podobnym do Daniela
imieniu. Jednakże Ezechiel 28:3 mówi, że Daniel był mądry, natomiast Epos z Aqhat nie opisuje
swego bohatera jako wyjątkowo mądrego. Także Ezechiel 14 opisuje Daniela jako sprawiedliwego,
zaś  Epos  z  Aqhat  także  nie  przedstawia  swego  bohatera  jako  szczególnie  sprawiedliwego.  Co
więcej, nie ma żadnych dowodów, by ta postać z mitu bliskowschodniego była na tyle znacząca,
aby  Ezechiel  wymienił  ją  obok  Noego  i  Joba.  Zatem  mamy  tylko  jeden  tekst,  który  o  nim
wspomina, ale w ogóle nie przypomina on biblijnego Daniela. Znacznie rozsądniejsze jest przyjąć,
że Ezechiel odnosi się do Daniela z Księgi Daniela, który w tej księdze przedstawiony jest jako
mądry, sprawiedliwy i znaczący; który żyłby z Ezechielem w Babilonie w VI wieku p.n.e. To jest
jedyny Daniel, który pasuje do opisu, jaki podaje nam Ezechiel. R.D. Wilson tak napisał:  Jak na



razie  z  tego,  co wiemy,  żaden inny Daniel,  poza tym,  który rozkwitł  w Babilonie,  współczesny
Ezechielowi,  nie mógłby być porównany w mądrości z Noem i Jobem.  Byłoby bezsensowne, by
Ezechiel odwoływał się do mądrości osoby nieznanej jego słuchaczom i czytelnikom. Czyli Daniel
jest  wspominany  przez  innego  autora  dużo  wcześniej  niż  II  wiek.  To  czyni  argumenty braku
wzmianki o nim lub jego księdze całkowicie bezzasadne.

Drugim głównym argumentem,  że  Daniel  został  spisany w II  wieku,  jest  to,  że  Daniel
podaje proroctwa o wydarzeniach, jakie miały miejsce w VI, IV i na początku II wieku, i proroctwa
te  są  niewiarygodnie  dokładne.  Argument  jest  taki,  że  Daniel  nie  mógł  przewidzieć  z  taką
dokładnością, co wydarzy się w przyszłości. Zatem musiał spisać te wydarzenia już po tym, jak się
wydarzyły.  Taki argument twierdzi  też, że albo Bóg nie istnieje,  albo nie mógł lub nie objawił
Danielowi  przyszłości.  Nie  mamy  żadnych  dobrych  powodów,  by  cokolwiek  z  tego  przyjąć.
Odrębną sprawą jest sceptycyzm wobec twierdzenia Daniela, że Bóg objawił mu przyszłość. Jednak
twierdzenie, że taka rzecz jest niemożliwa, to porzucanie sceptycyzmu i skierowanie się na drogę
ateizmu. Tłumaczenie, że biblijne wydarzenie nie mogło mieć miejsca, ponieważ Bóg nie istnieje,
jest takie trochę głupiutkie, bo przecież częścią istnienia Biblii jest bycie świadectwem na Boże
istnienie.

Zamiast  zakładać,  że  Daniel  kłamie,  możemy  zwrócić  się  do  zewnętrznych  dowodów,
historii i archeologii, by dały nam albo potwierdzenie, albo powątpiewanie w historie biblijne. Gdy
faktycznie skierujemy się do historii, lingwistyki i do archeologii, w poszukiwaniu śladów, kiedy
Księga  Daniela  mogła  być  spisana,  to  odnajdujemy istotne  powody,  by wierzyć,  że  faktycznie
została napisana przez Żydów z babilońskiej niewoli w VI wieku p.n.e.

Spójrzmy  wpierw  na  dowody  lingwistyczne.  Pewne  fragmenty  Daniela  są  napisane  po
hebrajsku, a pewne po aramejsku. Są to języki, w jakich książki żydowski z VI wieku zwykle były
pisane. Na przykład Księgi Jeremiasza i Ezechiela, one obie zostały napisane w okolicach VI wieku
i  obie  zawierają  i  hebrajski,  i  aramejski.  Większość  żydowskich  książek  z  II  wieku,  jak  np.
apokryficzne 1 Machabejska i Tobiasza, były pisane po grecku. Jeśli Daniel byłby napisany w II
wieku,  to  spodziewalibyśmy  się,  że  również  byłby  napisany  po  grecku.  Lecz  ponieważ  został
spisany po hebrajsku i aramejsku, to znacznie lepiej pasuje to do wzorca z VI wieku.

I dalej, hebrajskie i aramejskie słownictwo oraz gramatyka, jakie użyto w Księdze Daniela,
są spójne z innymi pismami, pochodzącymi z VI wieku.

Inną, ważną, z punktu widzenia lingwistyki, rzeczą jest to, że Daniel zawiera bardzo mało
słów, pochodzących z greki.  Jeśli  Daniel był napisany w II wieku p.n.e.,  w czasach, gdy język
grecki był głównym językiem, to spodziewalibyśmy się znaleźć w nim o wiele więcej greckich
określeń, ale nie znajdujemy. Z lingwistycznego punktu widzenia bardziej prawdopodobne jest, że
Daniel został napisany, kiedy hebrajski i aramejski były głównymi językami, jakich używali Żydzi
do pisania swych ksiąg, co było znacznie wcześniej niż II wiek p.n.e.

Gdy spojrzymy na historię i archeologię, odnajdujemy dowody, że autor Daniela był bardzo
obeznany z Babilonem z VI wieku. Babilończycy zapisywali swe rzeczy na glinianych tablicach. A
w przeciągu  ostatnich  kilkuset  lat  archeolodzy  wykopali  setki  takich  tablic,  które  rzucają  nam
światło na to, jak wyglądało życie w starożytnym Babilonie. Danielowy opis babilońskich praktyk
niezwykle dobrze pokrywa się z opisami z tych tablic.

Jedną z takich praktyk z VI wieku, jaką dokładnie opisuje Daniel, jest datowanie panowania
królów.  Panowanie  króla  w  Babilonie  datowało  się  od  roku  po  tym,  kiedy  objął  rządy.  Jeśli
babiloński zapis mówił np. w 10 roku panowania króla, to oznaczało to, że ten król panował już 10
pełnych lat i zaczynał już, co my nazwalibyśmy, swój 11 rok rządzenia. Natomiast gdy izraelski
zapis mówił, w 10 roku króla, to oznaczało to, że król panował już 9 lat i że jest teraz w 10 roku
swego panowania. Księga Daniela zawiera właśnie taki babiloński schemat datowania. Jeremiasz
mówi, że Nabuchodonozor przybył do Jerozolimy, cytat: w czwartym roku króla Joakima. Podczas
gdy Daniel mówi, że to samo wydarzenie miało miejsce, cytat: w trzecim roku panowania Joakima.
Ta nieścisłość jednego roku jest łatwa do wyjaśnienia poprzez fakt, że Jeremiasz, który żył i pisał w
Izraelu,  używał  tradycyjnego  żydowskiego  systemu  oznaczania  długości  panowania  króla.



Natomiast  autor  Księgi  Daniela,  który  żył  w  Babilonie,  używał  babilońskiej  metody,  która
rozpoczynała  liczenie  panowania  króla  rok  później.  Jeśli  autor  Daniela  był  izraelskim  Żydem,
żyjącym  w  II  wieku,  to  dlaczego  pisałaby  chronologię,  wydającą  się  nie  być  zgodną  z
Jeremiaszową?  Dlaczego  używałby  przestarzałego  babilońskiego  systemu  datowania,  zamiast
współczesnego mu żydowskiego systemu datowania, jakiego używali pozostali pisarze żydowscy?
Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest to, że autor Daniela używał systemu datowania z kraju, w
jakim mieszkał.

W dalszych częściach tej serii zobaczymy inne przykłady z Księgi Daniela, które sugerują,
że  autor  księgi  był  dobrze  obeznany  z  babilońskimi  zwyczajami  z  VI  wieku.  I  najbardziej
prawdopodobnym wyjaśnieniem tego jest to, że faktycznie żył w Babilonie w tamtych czasach. Nie
spodziewamy się, by Izraelita z II wieku był w stanie dokładnie opisać babilońskie praktyki z VI
wieku, który znajdował się setki kilometrów dalej oraz setki lat oddalony w czasie. Najbardziej
prawdopodobnym wyjaśnieniem takiej dokładności jest to, że autor Daniela żył w Babilonie i że był
tam w tych samych czasach, co opisywane przez niego wydarzenia. Zatem wbrew sceptycznym
opiniom badaczy  biblijnych,  najlepsze  dowody  lingwistyczne  i  historyczne  wskazują  na  to,  że
Księga Daniela została spisana pod koniec VI lub na początku V wieku p.n.e.

Kto napisał Daniela?

Skoro  wiemy  już,  kiedy  najprawdopodobniej  Księga  Daniela  została  napisana,  kolejne
pytanie brzmi: kto ją napisał? Może się wydawać, że to oczywiście Daniel powinien być autorem
własnej  księgi,  lecz  istnieją  pewne  powody,  by  zakładać,  że  miała  ona  kilku  współautorów.
Rozdziały 8 do 12 z Daniela są jedynymi rozdziałami księgi, które podają imię autora. Autor tych
rozdziałów odnosi się do siebie słowami: ja, Daniel. I nie ma żadnych dowodów sugerujących, że te
rozdziały  zostały  napisane  przez  kogoś  innego.  Jednakże  rozdziały  1  do  7  nie  są  napisane  z
perspektywy Daniela. Autor tych rozdziałów nie pisze ich jako: ja, Daniel, lecz pisze o Danielu,
jakby Daniel  był  inną osobą.  Byłoby dziwne dla  autora,  by pół  księgi  pisał  o sobie w trzeciej
osobie, a drugie pół zwracał się do siebie w pierwszej osobie. Dodatkowo rozdziały 8 do 12 są w
całości napisane po hebrajsku, zaś rozdziały 2 do 7 napisane są po aramejsku. Podczas gdy Daniel z
pewnością był w stanie mówić i pisać po aramejsku, gdyż był to międzynarodowy język Babilonu,
wydawałoby się to dziwne, by napisał on pół swojej księgi w jednym języku, a drugie pół w drugim
języku. Jest całkiem możliwe, że Daniel mógł napisać całość, ale te cechy sugerują, że być może
byli i inni autorzy. Ci inni autorzy, jeśli tacy byli, z całą pewnością byli innymi Żydami z niewoli
babilońskiej. Bo, jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo dokładnie opisywali babilońskie zwyczaje.

Do kogo był napisany Daniel?

Ponieważ Daniel został napisany zarówno w hebrajskim, języku Izraela, oraz w aramejskim,
języku Babilonu, najprawdopodobniej docelową grupą byli Żydzi, żyjący w Babilonie lub ci, którzy
niedawno opuścili Babilon. Tych Żydów spotykały przeogromne trudności. Po tym, jak perski król,
Cyrus, w 540 roku p.n.e. podbił Babilon, pozwolił on babilońskim Żydom powrócić do Jerozolimy i
zacząć  odbudowywać  tam  Świątynię.  Lecz  Żydzi  ci  napotykali  wiele  przeszkód  od  innych
zarządców, którzy nie zgadzali  się z tą polityką.  Historię walk tych Żydów możemy znaleźć w
księgach Ezdrasza i Nehemiasza. W tym samym czasie Żydzi, którzy nie ruszyli do Izraela, sami
przechodzili  poważne  prześladowania.  Opis  tego  mamy  w Księdze  Estery.  Gdziekolwiek  byli,
Żydzi  z  V  wieku  znajdowali  się  w  wielkiej  niepewności  lub  w  znacznym  prześladowaniu.
Opowieści Daniela, jak on, z Bożą pomocą, przeszedł podobne problemy, byłyby niesamowitym
źródłem inspiracji i pocieszenia dla tych ludzi.

Mimo że my nie  jesteśmy dzisiaj  babilońskimi  Żydami z V wieku, to również możemy
czerpać natchnienie i  pociechę z tej  księgi.  Gdy w tej  serii  nauczań będziemy czytać tę księgę
Daniela, możemy dostrzec, że mamy wiele wspólnego z tamtym odbiorcą Daniela.

Zbierając to wszystko, podsumujmy, co omówiliśmy w niniejszym nauczaniu.



Współcześni  akademicy wierzą,  że Daniel  został  napisany przez izraelskich Żydów w II
wieku p.n.e. Lecz głównym powodem, dlaczego tak wierzą, jest dokładność niektórych z proroctw
Daniela.  Analiza  lingwistyczna  i  historyczna,  jak  również  świadectwo  Ezechiela  i  Talmudu
sugerują,  że  tak  naprawdę  Daniel  był  napisany  bliżej  VI  wieku  p.n.e.  przez  Żydów,  którzy
mieszkali lub powrócili z Babilonu.

Sam Daniel najprawdopodobniej napisał rozdziały 8 do 12, być może napisał i całą księgę,
chociaż jest też całkiem możliwe, że pozostałe rozdziały zostały napisane przez innych autorów.

Daniel został napisany do Żydów, którzy mieszkali  lub niedawno powrócili  z Babilonu i
napotykali ogromne prześladowania polityczne.

W następnym odcinku tej serii nauczania zaczniemy badać rozdział 1 Daniela.
Mam nadzieję, że się tam zobaczymy.
Ufamy, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem. I pamiętajcie, wszystko badajcie.
Szalom.

 tłumaczenie – Bogusław Kluz
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