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The Biblical Foundations of Politics 
in the Context of Dan 4. Abstract

This article considers the theme of politics from the perspective of Dan 4. YHWH gives 
people power of which they can take advantage. This power is controlled and judged by 
YHWH, who, on his turn, looks for human representatives who understand His will. The tree 
surrounded by a band (Dan 4:12) points to the possibility of perseverance in the judgment, 
which is proclaimed by means of human agents. Anyone dreaming of a better policy has to be
come YHWH’s servant which requires humility and obedience.
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Bevezetés

Amikor a Dán 4-et olvasom, arra gondolok, hogy milyen módon is függ 
össze a politika és a politikus. Talán úgy, hogy van egy fogalom a ma
ga jellemzőivel, amelyekből kirajzolódik egy kép, és ebbe illeszkedik bele egy 

személy, aki a politikát esetleg foglalkozásként műveli, és abból él. Természete
sen nem mindegy, hogy egy fogalmat, a hivatását miként határozzunk meg, il
letve hogy a szakmaiság miként határoz meg minket. Ugyanis az általunk gya
korolt foglalkozás vagy hivatás befolyásol minket a maga jellemzőivel.

Ennek a mércének valahol az egyház is megfelel. Mert nem mindegy, milyen 
az egyház, milyen jellemzői vannak, és az sem mindegy, hogy milyenek annak 
tagjai, illetve hogy a fogalom miként határozza meg azokat, akik azt képviselik, 
és rajtuk keresztül milyen kép alakul ki mások szemléletében. Ebben az össze
függésben az egyházpolitika fogalmának is van üzenete. A fogalom arra utal, 
hogy valamilyen módon kapcsolat áll fenn az egyház és a politika között. 
Akármilyen is legyen a politika, abban ott van az egyház, annak tagjai meghatá
rozhatják a politikát, nem beszélve azokról, akik közöttünk élnek, és politikus
ként egyházi emberek.
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M inderről értékítéletet alkotva is beszélhetünk. M ilyen a jó politika? M elyik 
a jó egyház? M ilyen a jó egyházpolitika? Lehet-e az egyháznak üzenete a po liti
ka szám ára? Beengedhető-e a po litika az egyházba? H ogyan lehet ellenálln i a 
po litika befolyásának az egyházon belül? K ell-e egyáltalán ellenállni? H a igen, 
akkor van-e helye a kritikának arra nézve, am iben tudatosan nem  veszünk 
részt? És ez m ég csak a jéghegy csúcsa, am i a kérdéseket illeti.

A Dán 4 értelmezése
N ebukadneccar története egy k irá ly  története , s m int ilyen , ő inkább p o li

tikai alaknak szám ít. Sok m indent tudunk róla, úgyhogy nyugodtan beazono
sítható k irályként. Kr. e. 605-tő l 562-ig  uralkodott, és elfoglalta Jeruzsálem et. 
R égóta e lfogadott tény, hogy a dánieli N ebukadneccar m ögött a tö rténelem 
ből ism ert N abon id  em lékezete húzódik  m eg, aki B ab ilon  u to lsó  k irá lya volt, 
és Kr. e. 556—539 között u ralkodott. N abonid  alak ja legátütőbb erővel a D án 
4-ben  bukkan fel. M ára az is e lfogadott tény, hogy N ebukadneccar őrü letének 
és az állatok  közé való  k iűzetésének  története N abonid  különös v ise lkedésé
nek  em lékeiben gyökerezik , am elyek m indenekelő tt vallási term észetűek . Ide 
tartozik az is, hogy v isszavonult az észak-arábiai T eim a oázisába.1

N ebukadneccart a B ib lia is k irá lyként em legeti: "lCK3d333 (2K ir
24,1 .10; 2K ir 25,1.8; J e r  28,11.14). N evének m ásik írásm ódjával az E sdr 5,12- 
ben és a N eh 7,6-ban találkozunk: Ib B  "lCin3133. A  D ániel könyvében is
király: a s lm  “12313133 (3,1.2 .3 .5 .7 .24.31; 4,25.28). Sőt a r ş n ? 1 3 3  a s lm  is 
előfordul valam ilyen form ában (Dán 2 ,28.46; 3,16; 4 ,15; 5,11).2

N ebukadneccar k irálysága term észetesen a kutatás tárgya. K ülönböző kuta
tók párhuzam okat látnak a D án 4 és a N ebukadneccarral kapcsolatos történel
m i esem ények feljegyzései között. Ferguson például helyesen, a D án 4 történeti 
o lvasata m ellett érvel. Ő is párhuzam ba állítja a D án 4-et az Ú j-babiloni K irály
ság populáris irodalm ával. Ferguson azt próbálta bizonyítani, hogy a D án 4 
nem  fikció, hanem  a történeti N ebukadneccar érzelem világát és szem élyiségét 
tükrözi. Fő m egállap ításainak egyike N ebukadneccar és a G ilgam es-eposz szo
ros kapcso latára vonatkozik .3

A  N ebukadneccar szem élyére, családjára, k irályságára és annak idejére, v a
lam int nevére is (Ó Nabu őrizd határomat!) összpontosító kutatás igen szerte
ágazó.4 A pját, N abopolassart abban az időben követi a trónon, am ikor Babilon

1 Beaulieu, P.-A.: The Babylonian background of the motif of the fiery furnace in Daniel 3.
In: Journal o f Biblical Literature, 128 (2009/2) (273—290), 274., 257.

2 Even-Shoshan, A. (ed.): A New Concordance o f the Bible. Thesaurus o f the Language o f the Bible. 
Hebrew and Aramaic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms. Second edition. Kiryat 
Sefer, Jerusalem 1992, 732.

3 Garrison, J. A.: Nebuchadnezzar’s Dream. An Inversion of Gilgamesh Imagery. In: Biblio
theca Sacra 169 (2012), (172-187) 181.

4 Ld. Skolnik, F. — Berenbaum, M. (Eds.): Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Volume 6. 
Detroit, New York, San Francisco [etc.] 2007, 48. és 49.
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és E gyiptom  a leghevesebb harcokat v ívta az A sszír B irodalom hoz tartozó te 
rületekért. U ralkodásának negyvenöt évét talm udi források5 vezetik  le, s ennek 
kezdetét 441-re (3319—3363), a B abiloni K irályság m egalapítása évére teszik. 
N ebukadneccar ekkor fosztja m eg uralm átó l Esar-H addont, A sszíria királyát, és 
m aga ül E sar-H addon trónjára.6

N ebukadneccar tehát uralkodóként k iválóan m egfelelt m indazoknak a krité
rium oknak, am elyek alap ján valaki k irá ly lehetett a kor politikai paradigm ái sze
rint, Izráel ped ig  erre az időre m ár tisztában vo lt ezekkel a kategóriákkal, noha 
o tt a k irályság7 politikai dim enziói v iszonylag későn, a m ásodik évezred végén, 
az első évezred kezdetén jelentek m eg, néhány évszázaddal az ország b irtokba
vétele, a letelepedés után. Izráelben is politikai okokból, a honfoglalással, lete
lepedéssel kezdődő fo lyam atok eredm ényeképpen jö tt el a k irá lyság m egalap í
tásának ideje, am elyet a filiszteusok felől jelentkezett katonai nyom ás m ár csak 
felgyorsíto tt (1Sám 8,20).

A m ikor tehát egy sikeres k irály beszél a m aga korában a hatalom ról, nem  a 
levegőbe beszél. V o lt m ire büszkének lennie, és ha esetleg JH V H  népe szám ára 
szólt volna a D án 4 üzenete, akkor választottai elő tt is világos lett vo lna a k i
rályság relatív  vo ltát célzó m ondanivaló m inden részlete. M indezt azért fontos 
tisztáznunk, m ert a D án 4-ben egymás m ellett jelen ik m eg N ebukadneccar 
hatalm as k irálysága és Izráel m indenható U rának szuverén hatalm a.8 N em  vé
letlen, hogy a saját szférájában prosperáló és önm agával elégedett király a 
fejezet végén m ár a JH V H -t m agasztalja, s az em beri k irályság felett JH V H  
szuverén hatalm a jelen ik meg. E zért ism ételgeti az egész könyv az erő fo
galm át. A  @pn főnévi és igei arám  form ája csupáncsak D ániel könyvében 
fordul elő, s a hét helyből négy a D án 4-ben található, am int ezt az Even- 
Shoshan által összeállított lista is m egerősíti.9

5 Goldwurm, R’ Hersch (general editor): The Schottenstein Edition TalmudBavly. T lö ln
Tractate Megillah. nkOÖ. A Project of the Mesorah Heritage Foundation. Third Edition
October Brooklyn, New York 1994, 11b2.

6 Amint láthatjuk, az évszámok a rabbinikus logikát tükrözik, ugyanis Esar-Haddon (Assúr 
adott nekem testvért) valójában 680 és 669 között uralkodott a Sargonida dinasztia harmadik ural
kodójaként. Ld. Skolnik, F. — Berenbaum, M. (Eds.): i. m. 486.

7 ̂ g g ^  J . A.: — mélsk — König. In: Jenni, E. (Hrsg) — Westermann, C. (Mitarbeiter): Theo
logisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Band I. München, Zürich 1978, (908—920) 910— 911.

8 Greidanus, S.: Applying Daniel’s messages to the church today. In: Calvin Theological Journal 
47, (2012/2), (257-274) 264.

9 Even-Shoshan, A. (ed.): i. m. 1239.
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A z, hogy N ebukkadneccar k irá ly az egész fö ldkerekség lakó it (X [“l 
célozza m eg üzenetével a D án 3,31-ben, lehet túlzás, de ez a nagyzási m án ia va
ló jában igaz volt. U gyanis tényleg hatalm ában vo lt az akkor ism ert v ilág .10 N em  
csak m egjátszotta hatalm át, m ert vo lt ennek alap ja is. H a azonban nagy jó indu
lattal a Fekete-tenger, a Földközi-tenger, a V örös-tenger, a Perzsa-öböl és a 
K aszp i-tenger közé helyezzük b irodalm át (de ekkora azért m égsem  volt), ha
talm a akkor sem  terjedt ki az egész fö ldkerekségre, am int azt az alábbi térkép is 
tükrözi.11 H a ennek N ebukadneccar hatalm át kell hangsúlyoznia, akkor az nem  
véletlen, hiszen éppen ennek fitogtatása indokolja a JH V H  szuverenitásával való 
összefüggést a szöveghatár egységét illetően. Erre gondolnak azok a kutatók, 
akik a 3,31—4,34 szakaszt tartják egy egységnek.12 Ő k azzal érvelnek, hogy ez az 
átfogó körlevél, enciklika bevezetéssel indul (3,31. vers), am ely eljut a himnikus 
konfesszióig (4,34), közepén pedig az álom  m agyarázata áll (4,16—24). Tehát a 4. 
fejezet m ár csak folytatja azt a szakaszt, am ely a 3,31-gyel indul. Az em beri és is
teni szuverenitást egybevető gondolati egység ott sérül, ahol más szöveghatárt je
lölünk meg. Az asszír-babiloni uralkodók hatalm a nagyságának kiábrázolása m ár

ismert volt Dániel korában, és a 
szakirodalom 13 olyan példákat so
rol fel erre, am elyek nélkülözhe
tetlenek a 3,31-gyel kezdődő sza
kasz összefüggésében, hiszen így  
lesz érthető a kor képének m egfe
lelő megalománia. Ezt relativizálja 
JH V H  hatalma: ő uralkodik a 
négy világtáj felett.

A m ikor a LX X  fordítói k i
hagyják a 31—33. verseket a D án 
3. fejezetének szövegéből,14 akkor

10 Aalders, G. Ch.: Daniel. Commentaar op het Oude Testament. N. V. Uitgeversmaat- 
schappij J. H. Kok, Kampen 1962, 86. Péter-Contesse, R. -  Ellington, J.: A  Handbook on Daniel. 
UBS Handbook Series. United Bible Societies, New York 1993, 98.

11 Lawrence, P.: Bibliai Ké%iatlas%. Kálvin Kiadó, Budapest 2014, 108. Ld. még Map o f  the Neo
Babylonian Empire at its Greatest Extant (580 BC). Ld. hxtp://www.bibk-history.com/maps/03-babyhnian- 
empire.html.

12 Goldingay, J. E.: Daniel,. Word biblical commentary. Vol. 30. Thomas Nelson, Nashville 
1989, 85.

13 „[...] a négy világtájnak [...] naggyá tevője”. Ld. Kmoskó, M. (ford.): Hammurabi Törvé
nyei. Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi Szakosztálya, Kolozsvár 1911, 
26. Mieroop, M. Van de: Hammurabi’s self-presentation. In: Orientalia 80 no 4 (2011), (305
338) 321.

14 Ld. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. funditus renovata, editio quinta emendata, opera A. 
Schenker. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1997, 1389. Kellenberger, E.: Überlegungen zur 
Gleichzeitigkeit von schriftlicher und mündlicher Überlieferung. In: Communio viatorum, 45 
(2003/3), (182-197) 186. Lacocque, A.: The Book o f Daniel. Translated by David Pellauer. SPCK, 
London 1979, 69.

http://www.bibk-history.com/maps/03-babyhnian-empire.html
http://www.bibk-history.com/maps/03-babyhnian-empire.html
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éppen az az összefüggés változik meg, am ely a szövegegység lényege. E zt érzé
kelteti az arám  szöveg: a szakasz kezdetét a 3,30 elé helyezett 0, a vers végén pe
dig a 3,31 előtti 2 világosan m utat erre, hiszen a szakaszok, szövegegységek így e 
jelekkel az összefüggés alapján határozhatók m eg.15 Kálvin is odafigyelhetett erre 
az összefüggésre, m ert ő sem  látta indokoltnak, hogy az egész világon élő, m in
den népnek, nem zetnek nyelvnek szóló üzenetet tartalmazó versek az előző feje
zethez tartozzanak. Ő eleve ezzel a verssel kezdi m ár a 4. fejezetet.16

JH V H  tehát d icséretre m éltó N ebukadneccar szám ára. Ez a dicséret rendkí
vüli volt. A  rabbinikus hagyom ány szerin t,17 am ikor a k irály Istent m agasztalta, 
egy angyal ütötte szájon. H a ez nem  történik m eg, m egszégyenítette volna di
cséretm ondása D ávidot, m ert N ebukadneccar sokkal szebbeket m ondott volna 
Istennek tetszőbb m ódon, m int a zsoltárok.

Term észetesen nagy dolog egy babiloni k irá ly részéről JH V H  ilyen fokú di
csérete. De az is term észetes, hogy JH V H  szerette volna tudni, m ennyire ko 
m oly ez a hódolat. A  szakasz végén nyilvánvalóvá válik  ez a kom olyság, de ez 
csak az újabb próba után érdekes. E zt hitelesíti az, am i az álom  m agyarázata 
után derül ki, vagyis az, ahogy a k irály arra reagál. Ez pedig bekeretezi a sza
kaszt, és ezzel a történet határaira utal:

. . .a z  ő  országa örökkévaló ország, és az ő  uralkodása nemzedékről nemzedékre áll.

rdw rD
H Hitűim  -  Dán 3,33
nn ikiűw a i y  j  i v  n j i v  -  Dán 4,31

. . . hatalma örökkévaló hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll.

Ebben a szerkezetben és keretben külön egységként és W nélkül kezdődik a 
4 ,1 .18 A  vers első szava m egjeleníti a k irály erős éntudatának m egfogalm azását:

15 Ld. Kelley, P. H. — Mynatt, D. S. — Crawford, T. G.: The Masorah o f “Biblia Hebraica 
Stuttgartensia”. Introduction and Annotated Glossary. Eerdmans, Grand Rapids, MI [etc.] 1998, 167. 
A két vers közé beírt 2 (petuha) azt jelenti, hogy az új sor elején kellett kezdeni. A petuha defi
nícióját J. M. Oesch is így érti a rabbinikus irodalomból. Ld. Oesch, J. M.: Skizze einer for
malen Gliederungshermeneutik der Sifre Tora. In: Korpel, M. — Oesch, J. M. (Ed.): Unit 
Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope, 4. Van Gorcum, Assen 
2003, (162—203) 170. Oesch, J. M.: Petucha und Setuma Untersuchungen zu einer überlieferten Gliede
rung im hebräischen Text des Alten Testaments. OBO 27. Universitätsverlag, Freiburg (CH) — Van- 
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 1979, 43. Korpel, M. C. A. — Moor, J. C. De: The Structure o f 
Classical Hebrew Poetry. Isaiah 40—55. Brill, Leiden [etc.] 1998, 2.

16 Calvin, J.: Daniel I  Chapters 1—6. Translated by T. H. L. Parker. Calvin’s Old Testament 
commentaries, volume 20. Eerdmans, Grand Rapids — Paternoster Press, Carlisle 1993, 151.

17 Goldwurm, R’ Hersch (general editor): The Schornstein Edition Talmud Bavly. ’ ib b  T lű ln  
Tractate Sanhedrin. ^rdíinO nk02 .Volume III. A Project of the Mesorah Heritage Foundation. 
Brooklyn, New York 2002, 92b3.

18 A LXX dánieli szövege itt azt toldja a szövegbe, hogy mindezt Nebukadneccar uralkodásá
nak tizennyolcadik évében mondta. Az arám szöveg 1. verse megfelel a görög szöveg 4. versének: 
etouţ ÓKTOKaLÖeKáxou tf|? ßaaiXeiaţ Naßou%o6onoaop elpcn. Ld. Septuaginta. Id est Vetus Testamen
tum Graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Vol. II. Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart
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h3tf. A  M assorah19 szerint ez a szó többször is előfordul a B ib liában, de a vers 
elején csupán csak itt: S" T1 l  h3K. Az tehát különleges szócsoportok ré
sze, h iszen ezeknek listá ját tarta lm azza W eil gyű jtem énye, s ez be is azonosít
ható a M assorrah M agna alapján: 1S" T1 l . 20 G. E. W eil — egyedi m ódon — 
N ebukadneccar nevének szem élyes névm ással k iem elten m egerősített szerepére 
gondolhatott a vers elején, és m egadja a szócsoportokat, illetve azoknak egyik 
különlegességét, hogy tudniillik  a vers 15 esetben kezdődik h-vel. E zekben az 
esetekben nyilván az az érdekes, hogy m íg a szavaknak létezik 1-val kezdődő 
változata is, az adott versek elején m égsem  található m eg a 1-val k ifejezett kap
cso lat a szöveg gram m atikai, tartalm i elem ei között. Ez a helyzet a D án 4,1-ben 
is: noha az hna-ró l tudjuk, hogy legalább tizenhatszor fordul elő a H éber B ib lia 
arám  részében egyes szám  első szem élyként,21 a vers elején 1 nélkül, sehol m ás
hol, csak a D án 4 ,1-ben.22

H ogy a szövegben kifejezésre jusson a rendkívüli helyzet, ennek egyetlen 
m ódja van: m eg kell m aradnia a JH V H -t dicsérő N ebukadneccar éntudatának. 
Ő egy hatalm as birodalom  ura. N ehéz relativ izálódnia, igazán elism ernie más 
hatalm asságot m aga m ellett, noha h itvallást tett. N em  véletlen , hogy JH V H  
tudni akarja, hogy N ebukadneccar m ennyire veszi kom olyan a hitvallást. Erről 
szól tu lajdonképpen az a szakasz, am elynek fontos része N ebukadneccar 
éntudatának hangsúlyozása, hogy aztán a szakasz végén nyilvánvalóvá legyen, 
m iként v iszonyul az ő hatalm a JH V H -hoz.

A  4,1 görög szövege23 jól érzékelteti a helyzetet, hogy a k irály uralkodásának 
18. esztendejérő l van szó. Ez m intha m egalapozná N ebukadneccar békére vo 
natkozó kijelentését, h iszen ekkorra m ár túl van kezdeti hódításain , csatározá
sain, és nyugodtan élvezheti győzelm einek gyüm ölcsét.24 Ezek a gyüm ölcsök 
ugyanúgy paradigm atikusan testesítik  m eg az em beri m unka eredm ényét, am ire 
büszke lehet az em ber. U gyanilyen paradigm atikus a fejezetben az em beri k i
rályság, am elynek JH V H  királyságával kell szem besülnie. E zt fejezi ki egyrészt a 
M assorah, m ásrészt a könyv szerkezete.

1935, 896. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. funditus renovata, editio quinta emendata, opera 
A. Schenker, 1389.

19 Kelley, P. H. — Mynatt, D. S. — Crawford, T. G.: i. m. 181.
20 Cp 4 *Mm 978 et 3830. Ld. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. funditus renovata, editio 

quinta emendata, opera A. Schenker, 1389. Kelley, P. H. — Mynatt, D. S. — Crawford, T. G.: 
i. m. 131., 136. és 157.; Weil, G. E.: Massorahgedolah iuxta Codicem Leningradensem B 19 a. Volu
men I.: Catalogi. Pontificium Institutum Biblicum, Romae 1971, 116., 121. és 415.

21 Even-Shoshan, A. (ed.): i. m. 93.
22 Weil, G. E.: i. m. 415.
23 Lacocque, A.: i. m. 72.
24 Aalders, G. Ch.: i. m. 94. Lorein, G. W. — Rose, W. H.: Geschriften over de Pergische tijd. 

Daniel, Egra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. De Brug. Commentarenreeks op het 
Oude Testament, deel XI. Groen, Heerenveen 2010, 21. Leupold, H. C. L.: Exposition o f Daniel. 
Baker, Grand Rapids, MI 1990, 172.
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A  nyugalom  fogalm aként a h l v  csupán egyszer fordul elő így a B ib liában ,25 
ugyanúgy, m int a : h l v  l ,  l . 26 B izonyára van jelentősége annak,
hogy a N ebukadneccar békességére használt fogalom  kapcsolatban van azzal a 
látszatb iztonsággal, am ely m áshol valakinek az életébe kerül: Jóáb  titokban egy 
kapuba h ívta A bnért, m int aki nyugodtan ( ’Í V ?  — 2Sám  3,27)27 szeretne be
szélni vele, de közben leszúrta, m ert az nem  is szám olt ezzel a veszéllyel. Ilyen 
N ebukadneccar békessége és nyugalm a is. Látszat, m ert hatalm a is a JH V H  
uralm ához viszonyított. A  szövegben álló fogalm ának, am ely a prosperáló 
nyugalom ra utal, ebben az összefüggésben van üzenete. Ez összekapcsolja 
N ebukadneccar állapotát a fa virágzásával, zö ldellő28 állapotával. Ennek a fának 
kell m ajd kivágattatnia.

Ebbe a képbe illik  bele az a gondolat, am ely az egész könyvet a JH V H  k i
rályságával kapcsolatban határozza meg. A  kutatók általában helyesen bontják a 
könyvet két nagyobb egységre, hogy aztán felfedezve benne a k irályságok pusz
tu lását (7,26), az egész könyv centrum ában a JH V H  királyságának üzenetét lás
sák meg. A  két nagyobb egység határán a 7. fejezet m ár összefoglalja az arám  
részt is (2,4—7,28).

Ebben a koncepcióban az az érdekes, hogy a k irályság kérdését is ugyancsak 
a N ebukadneccar álm ával összefüggésben látja.29 Az álom ban egybeilleszkedik 
a kozm ikus fa és az állati terem tm ény alakja, a m egaláztatás szim bólum a. A  
kozm ikus fa alakja az áldás és az élet forrásaként jeleníti m eg a királyt, aki a 
m agyarázatban m ár kom ikus karakter: egy vadem ber, aki négy lábon jár, m int 
egy állat.

A  tip ikusan zsidó elem eket tartalm azó álom  és m agyarázata nagy királyként, 
az élet forrásaként m utatja be N ebukadneccart, aki Isten ítélete szerint csak egy 
a halandók közül, és büntetésben lesz része m indaddig, am íg el nem  ism eri a 
JH V H  hatalm át a m ulandó királyságok felett. A  négy egym ást követő k irályság
ból az első a legjobb, az utolsó ped ig  a legfélelm etesebb. A  fo lyam at lényege a 
folyam atos rom lás, s az add ig tart, m íg JH V H  végleges győzelm et nem  arat a 
negyedik k irályság felett (7,26). A  következő ábra, am elyik  az em beri k irályság 
és JH V H  kiteljesedő királysága összefüggését tartja szem  előtt,30 ezt a szerkeze-

25 Ld. h lv  szócikk. In: Koehler, Ludwig — Baumgartner, Walter — Stamm, Jakob (Eds.): 
The Hebrew and Aramaic Lexicon o f the Old Testament. Translated and edited under the supervision 
of M. E. J. Richardson. Vol. 5. Brill, Leiden 2000, 1994.

26 Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ed. funditus renovata, editio quinta emendata, opera A. 
Schenker, 1983.

27 Ld. h lV  szócikk. In: Koehler, Ludwig — Baumgartner, Walter — Stamm, Jakob (Eds.): i. m. 
1524.

28 Leupold, H. C. L.: i. m. 172.
29 Kruschwitz, R. B. — Redditt, P. L.: Nebuchadnezzar as the Head of Gold. Politics and 

History in the Theology of the Book of Daniel Perspectives. In: Religious Studies, 24 (1997/4), 
(399-416), 399., 407. és 409.

30 Lorein, G. W. -  Rose, W. H.: i. m. 25-27.
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tet tematizálja a fejezetek páros szerkezetével. A szerkezet centrumában a hete
dik fejezet áll.

Az 1. fejezet mintegy bevezetésképpen mondja el a neveltetés lényegét, hogy 
milyen módon neveli ki az emberi királyság a maga eszközeit, s mikén tagadhat
ja meg az ember az emberi királyság iránti teljes engedelmességet, a teljes füg
gőséget.

A 2. fejezetben JHVH királysága 
jelenik meg a birodalmak mellett, és a 
történelem az ő végső győzelme felé 
halad (12).

Az ábra jól mutatja azt is, hogy a 
két nagy egységben (1—6: 3—6, 4—5, 
7—12: 8—11, 9—10) miként keresztezi 
az emberi királyság JHVH kiteljesedő 
uralmát (2—7—12).

A JHVH végső íteletéig kiteljesedő királyságát keresztező 
emberi királyságok páros megjelenése

3. A z imádat megtagadása, 
tüzes kemence

6. A z imádat megtagadása, 
oroszlánok verme

4. Figyelmezteted,
Nebukadneccar megaláztatása

5. Figyelmezteté's,
Bélsaccar megaláztatása

8. A perzsa és hellén periódus 
(IV. Antiokhosszal)

11. A perzsa és hellén periódus 
(IV. Antiokhosszal)

9. A z írások tanulmányozása, imádság, 
böjt, gyötrődés, kijelentés

10. Gyász, böjt, gyötrődés 
és kijelentés

Az utolsó, nagy kereszteződés a 8—11 és 9—10, amikor JHWH királyságát 
emberi királyság keresztezi. Ez egyben találkozási pont is, amelynek része a ki
jelentés.

Ha ezek után a politikáról a Dán 4 értelmében beszélünk, akkor egyértelmű 
az emberi királyság relatív volta és JHVH királyáságának üzenete, de az is, hogy 
az Úr az emberi királyságról az ítélet idején sem mond le.
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A  kivágott, de gyökereivel földben hagyott és b ilinccsel körülvett fa ("HOtfbW 
ip n v  — Dán 4,20) JHVH kegyelmét hirdeti. A  bőséges szakirodalom  ar
cheológiái leleteket is felem lít ilyen fákkal kapcsolatban, és le írja értelm ezési le 
hetőségeiket is.31

31 Ld. https:llma91c1an.files.mrdpress.coml2015l05l34000.jpg. A bilinccsel körülvett fának sok 
ábrázolása is megmaradt: Henze, M.: The Madness of King Nebuchadnezzar. The Ancient Near 
Eastern Origins and Early History of Interpretation of Daniel 4. Brill, Leiden, Boston, Köln 
1999, 84—90. Parpola, S.: The Assyrian Tree of Life. Tracing the Origins of Jewish Monotheism 
and Greek Philosophy. In: Journal of Near Eastern Studies, 52 (1993/3), (161-208) 162.
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Összefoglalás
Az embernek JHWH hatalmat ad, mellyel az ember élhet. Ez a hatalom 

JHWH ellenőrzése, ítélete alatt áll.
JHVH megkeresi az emberi hatalom képviselőit, akik számára gondoskodik 

akarata megértéséről.
A bilinccsel körülvett fa az ítéletben való megmaradás felkínált lehetőségé

nek evangéliuma. Ennek hirdetésére keresi JHVH a prófétát, emberi eszközeit.
Aki jobb politikáról álmodik, álljon be ebbe a szolgálatba. Senki nem állítja, 

hogy ez könnyű, és ehhez nem kell alázat, figyelés őreá, de ő szolgáin keresztül 
kínálja fel a hatalom birtokosainak a neki való engedelmesség, a megtérés lehe
tőségét.
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