
Prorok na wygnaniu
Część 5

Upadek Wielkiego Drzewa (Daniel 4)

Witam ponownie w naszym studium dotyczącym Księgi Daniela.
W trzecim rozdziale król Nabuchodonozor kazał postawić olbrzymi posąg i zażądał,  aby

wszyscy  jego  urzędnicy  pokłonili  się  przed  nim.  Szadrak,  Meszak  i  Abed-Nego  odmówili
pokłonienia  się  posągowi,  więc  Nabuchodonozor  kazał  wrzucić  ich  do  pieca.  Bóg  jednak  ich
uratował, nie pozwalając, by spłonęli w ogniu. Zaś Nabuchodonozor skończył tak, że oddał chwałę
Bogu.

W tym nauczaniu omówimy czwarty rozdział Daniela.
W czwartym rozdziale Nabuchodonozor ma sen o wielkim drzewie. Drzewo zostaje ścięte, a

ocalały pień zaczyna myśleć jak zwierzęta.  Daniel interpretuje sen dla króla,  oznajmiając,  że to
Nabuchodonozor jest tym drzewem. Sen sprawdza się, Nabuchodonozor zwariował, i przez jakiś
czas zachowuje się jak zwierzę. Po jakimś czasie wraca mu umysł, uznaje i błogosławi Boga, a jego
królestwo zostaje mu zwrócone.

Pierwszą  rzeczą,  jaką  zauważamy  w  tym  rozdziale  to,  że  jest  napisany  z  perspektywy
Nabuchodonozora. Brzmi, jakby to była proklamacja samego króla, która ma być oznajmiona po
całym świecie. Oto jak się ona zaczyna.

Daniel 4:1-3
Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkają w 
całej ziemi: Niech pokój się wam rozmnoży! Uważałem za stosowne opowiedzieć o 
znakach i cudach, które uczynił dla mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki i 
jak potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym i jego władza trwa z 
pokolenia na pokolenie.

Te trzy pierwsze wersety znajdujemy w aramejskiej kopii Daniela, jednak interesujące jest
to, że nie znajdujemy ich w Septuagincie, w greckim tłumaczeniu Daniela. Wersety te pokazują, że
rozdział ten był pierwotnie listem, jaki miał być czytany w całym królestwie Nabuchodonozora.
Ponieważ rozdział ten ukazany jest z perspektywy Nabuchodonozora, więc wiele pokazuje na temat
osobistej drogi króla w uznawaniu Boga. Idźmy dalej i przeczytajmy werset 4.

Daniel 4:4
Ja, Nabuchodonozor, żyłem spokojnie w swoim domu i rozkwitałem w swoim pałacu.

Jak już wspominaliśmy w naszym nauczaniu na temat trzeciego rozdziału, był to czas, kiedy
Nabuchodonozor musiał rozprawić się z buntem, kiedy to był atakowany w swoim własnym pałacu.
Zatem to stwierdzenie, że żył sobie spokojnie w domu i prosperował w swoim pałacu sugeruje, że
najpewniej było to jakiś czas po tym buncie. Dzieje się to w czasach, kiedy ludzie byli zadowoleni z
panowania  Nabuchodonozora.  Królowi nie  groziło  niebezpieczeństwo zrzucenia  z  tronu,  a  jego
królestwo prosperowało. Miał jednak sen, który go przestraszył.

Daniel 4:5-7
Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na swoim łożu, oraz 
widzenia w mojej głowie zatrwożyły mnie. Wydałem więc dekret, aby przyprowadzano 
przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby oznajmili mi znaczenie tego snu. 
Wtedy przyszli magowie, astrologowie, Chaldejczycy i wróżbici; i opowiedziałem im 
sen, ale nie potrafili mi oznajmić jego znaczenia.



Brzmi to podobnie do sytuacji z drugiego rozdziału, gdzie Nabuchodonozor miał zły sen, a
jego mędrcy nie byli w stanie mu go wytłumaczyć. Po ich niepowodzeniu król wezwał Daniela. 

Daniel 4:8-9
Aż w końcu przyszedł przede mnie Daniel, którego imię brzmi Belteszassar, zgodnie z 
imieniem mojego boga, a w którym jest duch świętych bogów, i przed nim 
opowiedziałem sen; Belteszassarze, przełożony magów, wiem, że duch świętych bogów
jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj widzenia z mojego
snu, który miałem, i powiedz mi jego znaczenie.

Zatem Daniel ponownie pojawia się, by podać wytłumaczenie snu, czego nie mogli zrobić
babilońscy magowie. Prośba Nabuchodonozora do Daniela jest ciekawa, a poza tym ukazuje też
interesujące  aspekty  teologii  króla.  Po  tym,  jak  Daniel  wyjaśnił  sen  w rozdziale  drugim,  król
powiedział coś takiego:

Daniel 2:47
Następnie król zwrócił się do Daniela i powiedział: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem 
bogów i Panem królów, który objawia tajemnice, ponieważ zdołałeś objawić tę 
tajemnicę.

Następnie, gdy zobaczył, jak Szadrak, Meszak i Abed-Nego zostali wyratowani z płonącego
pieca, król powiedział coś takiego:

Daniel 3:28-29
Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, który posłał swego 
Anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale 
oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddawać pokłonu żadnemu bogu oprócz swego 
Boga. Dlatego wydaję taki dekret: Ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka 
wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, zostanie 
rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego 
Boga, który mógłby wyrwać jak ten.

Zatem  Nabuchodonozor  wie,  że  Bóg  Daniela  jest  prawdziwy  i  że  ma  On  faktyczny,
ponadnaturalny wpływ na świat. Jednak tutaj, w czwartym rozdziale, wciąż nie uznaje Jahwe jako
jedynego Boga, ani nawet jako najwyższego Boga. Mówi, że Daniel ma w sobie ducha świętych
bogów. Czyli wydaje się, że Nabuchodonozor postrzega Jahwe jako jednego ze świętych bogów,
nie jako Jedynego, Świętego Boga. To wyjaśnia dlaczego wciąż radzi się babilońskich mędrców,
mimo że nie udało im się wyjaśnić jego snu z drugiego rozdziału. Skoro w umyśle króla ci mędrcy
także  reprezentują  świętych  bogów,  to  być  może  mają  szansę  bycia  użytecznymi  dla  niego.
Oczywiście nie są! A ponieważ to Bóg jest tym, który dał sen królowi, tylko Boży posłaniec do
króla - w tym przypadku Daniel - będzie w stanie przekazać wyjaśnienie snu. Gdy teraz Daniel
stanął przed Nabuchodonozorem, król opisuje swój sen.

Daniel 4:10-18
Takie są widzenia w mojej głowie, jakie miałem na swoim łożu: Patrzyłem, a oto 
drzewo pośrodku ziemi, a jego wysokość była ogromna. Drzewo rosło i było potężne, a 
jego wysokość dosięgła nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liście były 
piękne, jego owoc obfity i na nim był pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdowały cień 
zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie i z niego miało 
pożywienie wszelkie ciało. Widziałem jeszcze w widzeniach w mojej głowie na swoim 
łożu: Oto stróż i święty zstąpił z nieba; Zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział: 
Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego 



owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego i ptactwo z jego gałęzi. Lecz pień jego 
korzenia zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu, na polnej trawie, aby był 
skrapiany rosą z nieba, a trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami. Niech się odmieni 
jego ludzkie serce i niech będzie mu dane serce zwierzęce, a niech przejdzie nad nim 
siedem czasów. Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żądanie jest według słowa 
świętych po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad królestwem 
ludzkim i daje je, komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nim. Taki sen miałem
ja, król Nabuchodonozor. A ty, Belteszassarze, powiedz jego znaczenie, gdyż wszyscy 
mędrcy mojego królestwa nie mogli mi oznajmić jego znaczenia. Ale ty możesz, bo 
duch świętych bogów jest w tobie.

W tym śnie dostrzegamy wiele interesujących szczegółów. Dojdziemy do tych szczegółów,
gdy  od  wersetu  19  Daniel  zacznie  wyjaśniać  królowi  ten  sen.  W  tej  chwili  skupimy  się  na
określeniu 'stróż', jakie jest użyte w wersecie 13 i 17. W języku aramejskim słowo to wymawiane
jest 'ir'. Nigdzie więcej nie jest użyte w Piśmie Świętym. Nie znajdujemy go też w żadnych pismach
apokryficznych.  Uważa  się,  że  to  określenie  użyte  jest  w  apokryficznej  księdze  Jubileuszów,
ponieważ  angielskie  tłumaczenie  tej  księgi  używa określenia  'strażnicy/czuwający/obserwujący'.
Ale  nie  posiadamy  żadnych  aramejskich  kopii  księgi  Jubileuszów,  więc  nie  ma  żadnych
przykładów na używanie słowa 'ir' w tej księdze. Twierdzi się również, że słowo 'ir' użyte jest w
aramejskich  fragmentach  1  Księgi  Henocha,  ale  nie  pojawia  się  ono  w  żadnych,  dotychczas
znalezionych, fragmentach. Słowo 'ir' zostało dodane przez tłumaczy podczas rekonstrukcji tekstu.
Wydaje się, że specjalnie dodali to określenie, aby tekst przypominał ten właśnie fragment Daniela.
Zatem nie ma oryginalnych dokumentów, jakie używałyby określenia 'ir' w taki sam sposób, jak
używa go Daniel. Wydaje się również, że autorzy Septuaginty, najstarszego greckiego tłumaczenia
Starego  Testamentu,  mogli  nie  wiedzieć,  co  to  określenie  'ir'  oznacza.  Ponieważ  w  swoim
tłumaczeniu nie  przetłumaczyli  tego słowa na grecki.  Zamiast  tego wybrali  transliterację.  Czyli
grecka kopia Daniela nie posiada słowa 'stróż', zawiera po prostu 'ir'.

Co  zatem  oznacza  to  słowo,  tłumaczone  najczęściej  jako  'stróże',  naprawdę  oznacza?
Niektórzy sugerują, że być może to określenie odnosi się do babilońskiej idei grupy gwiezdnych
bogów, którzy wysłali posłańców na ziemię. I Nabuchodonozor właśnie tak sobie myślał, że coś
takiego widzi. Nie mamy jednak wiarygodnych dowodów, że Babilończycy w ogóle w coś takiego
wierzyli.  Możliwe  jest,  że  Babilończycy  mieli  takie  przekonania,  ale  jedyny  historyk,  który
twierdzi, że w to wierzyli, pisał setki lat po tym, jak Babilon przestał istnieć. A dziś wiemy, jako
fakt,  że  w  wielu  innych  szczegółach,  dotyczących  historii  Babilonu,  mylił  się.  Babilończycy
utożsamiali swoich bogów z gwiazdami. I wierzyli, że mogą przewidywać przyszłość na podstawie
ruchu gwiazd i planet. Jednakże babiloński tekst nie daje nam żadnej wskazówki, iż wierzyli oni, że
posłańcy zostali wysłani przez radę gwiezdnych bogów. Zatem dokładna definicja tego słowa 'ir'
jest tajemnicą. Jednak pewne wskazówki odnośnie do jego znaczenia możemy dostrzec w innym
określeniu, jakiego użyto w tym wersecie. Tym określeniem jest 'święty'.

Daniel 4:13
Oto stróż i *święty* zstąpił z nieba.

'Święty' z reguły odnosi się do Jahwe. Może także odnosić się do człowieka oraz do istot
niebiańskich,  które  nie  są  Bogiem.  Wydaje  się,  że  w Danielu  4  chodzi  właśnie  o  takie  istoty
niebiańskie. Określenie to użyte jest także w Danielu 8.

Daniel 8:13-14
Wtedy usłyszałem jednego ze świętych mówiącego, a inny święty zapytał tego, który 
mówił: Jak długo będzie trwać widzenie o codziennej ofierze i przestępstwie 
spustoszenia, a świątynia i wojsko będą podane na podeptanie? I powiedział do mnie: Aż 
do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona.



Pomocne dla nas jest to, że jeden z tych 'świętych' ma podane imię w kolejnych wersetach. 

Daniel 8:15-17
A gdy ja, Daniel, patrzyłem na to widzenie i pytałem się o jego znaczenie, oto stanął 
przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny. Usłyszałem też ludzki głos między brzegami 
Ulaj, który zawołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł do mnie, gdzie 
stałem. A gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: Zrozum, 
synu człowieczy, bo to widzenie spełni się w czasie ostatecznym.

W  Ewangelii  Łukasza  ten  Gabriel  nazwany  jest  aniołem.  W  innych  miejscach  Pisma
aniołowie opisani są, jak wykonują to samo co strażnicy, 'ir' z Daniela 4. Schodzą z nieba i głoszą
ludziom prorocze słowa. Oto przykład z Księgi Objawienia.

Objawienie 18:1-3
Potem zobaczyłem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę, i 
zajaśniała ziemia od jego chwały. I zawołał potężnie donośnym głosem: Upadł, upadł 
wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego 
ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. 
Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi 
uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu.

Cokolwiek oznacza słowo 'ir', wydaje się, że odnosi się ono do anioła,  do niebiańskiego
posłańca, jak Gabriel. Wracamy do Daniela 4, gdzie król miał sen o ogromnym drzewie. Następnie
stróż, święty, anioł oznajmia mu, że to drzewo zostanie ścięte, a jego pień stanie się jak dzikie
zwierzę. Po tym jak król opowiedział Danielowi sen, taką oto mamy reakcję Daniela.

Daniel 4:19-22
Wtedy Daniel, który miał na imię Belteszassar, stał osłupiony przez jedną godzinę i 
jego myśli trwożyły go. Król odezwał się i powiedział: Belteszassarze, niech cię nie 
trwoży sen i jego znaczenie. Belteszassar odpowiedział: Mój panie, niech ten sen 
spadnie na tych, którzy cię nienawidzą, a jego znaczenie na twoich wrogów. Drzewo, 
które widziałeś, które rosło i było potężne, jego wysokość dosięgła nieba, a było 
widoczne na całej ziemi; którego liście były piękne, a owoc obfity, na którym był 
pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkało zwierzę polne i na którego gałęziach 
przebywało ptactwo niebieskie; to ty, królu, który rosłeś i stałeś się potężny, twoja 
wielkość urosła i dosięgła nieba, a twoja władza – aż po krańce ziemi.

Widzimy tu wyjaśnienie kilku elementów tego snu. Samo drzewo to król Nabuchodonozor.
To, że drzewo urosło i stało się potężne oznacza, że polityczna władza Nabuchodonozora urosła i
scaliła się. Wierzchołek drzewa sięgał do nieba. To wyrażenie użyte jest kilkukrotnie w Piśmie i z
reguły odnosi się do wielkiej wzniosłości lub wielkiej sławy. Interesujące jest to, że określenie to
używane jest w innych miejscach, które także dotyczą Babilonu.

1 Mojż. 11:4
Potem powiedzieli: Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do 
nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi.

Izajasz 14:4, 13-14
Podejmiesz tę przypowieść przeciw królowi Babilonu… Ty bowiem mówiłeś w swoim 
sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze 
zgromadzenia, na krańcach północy; Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy 
Najwyższemu.



Czyli poza wielką sławą, chęć dosięgnięcia nieba jest z reguły wskazówką o czyjejś wielkiej
dumie. Wskazuje na osobę, która w pewien sposób próbuje współzawodniczyć z Bogiem. Zatem to
chyba ta duma jest powodem, dlaczego Nabuchodonozor otrzymuje to ostrzeżenie. Poza sięganiem
do nieba drzewo miało piękne liście i mnóstwo owocu. Słowa 'piękne liście' nigdzie więcej nie są
użyte w Piśmie,  jednak wniosek jest  taki,  że król ten miał taką chwałę, że na innych robiło to
wrażenie. Owoc w Piśmie z reguły reprezentuje sprawiedliwość. Jednakże w tym przypadku inna
interpretacja wydaje się bardziej prawdopodobna. Owoc tego drzewa był pokarmem dla wszystkich,
pod nim mieszkało zwierzę polne, a jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie.

Biblia  bardzo  często  opisuje  ptactwo  niebieskie  i  zwierzęta  polne  jak  zjadają  trupy
wojowników, którzy zginęli. Zatem jeśli drzewo (król) karmi zwierzęta polne i ptactwo niebieskie
owocami a nie trupami wojowników, to wydaje się, że sugeruje to, iż w jego królestwie panuje
pokój.

Historycznie  patrząc,  królestwo  Nabuchodonozora  miało  okres  wielkiej  świetności  i
dobrobytu. Prawdę mówiąc, był jednym z najświetniejszych królów w historii.  Gdy jego ojciec,
Nabopolassar,  był  królem,  Nabuchodonozor  dowodził  babilońską  armią  i  poszerzył  terytorium
królestwa jego ojca.  Kiedy on został  królem, rozbudował miasto i  Królestwo Babilonu do jego
największej potęgi i chwały.

Jak opisuje to autor Ted Noel:
Babilon był miejscem cudów, o jakich grecki historyk Herodot pisał: „przewyższa 
splendorem wszystkie miasta poznanego świata”. W ciągu 43 lat swej władzy 
Nabuchodonozora ogarnęło szaleństwo budowy kolosalnych rozmiarów. Znacznie 
poszerzył miasto, budując kilometry murów. Archeolodzy poodnajdywali imponujące 
pałace, świątynie, pomniki. Drogi były wyłożone asfaltem, a mury pokryte były 
przepięknymi rzeźbami. Zbudował wiszące ogrody, które były kiedyś jednym z Siedmiu 
Cudów Starożytnego Świata.

Archeolodzy odkopali  niektóre rzeczy,  jakie zbudował Nabuchodonozor.  Okazało się,  że
Herodot wcale nie przesadzał. Miasto Nabuchodonozora było pełne splendoru. Wydaje się, że te
osiągnięcia uderzały królowi do głowy, więc Bóg zesłał mu sen, by przyciągnąć jego uwagę.

Daniel 4:23-26
A to, że król widział stróża i świętego zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie to 
drzewo i zniszczcie je, lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i
brązu na polnej trawie, aby był skrapiany rosą z nieba; a trawę polną niech dzieli ze 
zwierzętami polnymi, aż wypełni się siedem czasów nad nim; Takie jest znaczenie, o 
królu, i dekret Najwyższego, który przyszedł na króla, mego pana; Wypędzą cię spośród
ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły, 
będziesz skrapiany rosą z nieba i wypełni się nad tobą siedem czasów, aż poznasz, że 
Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce. A to, że rozkazano 
zostawić pień korzeni tego drzewa, oznacza, że twoje królestwo zostanie przy tobie, gdy
poznasz, że niebiosa sprawują władzę.

Opis drzewa ukazuje, jak wielką chwałę miał król. A tu widzimy, że stanie się on jak wół,
zjadający  polną  trawę.  Nie  jest  to  chwalebny  stan.  Dostrzegamy  jego  dosadność  w  innych
fragmentach biblijnych.

Psalm 106:20
I zamienili Bożą chwałę na podobieństwo wołu jedzącego trawę.



Jest to znaczący upadek z chwały, dla kogoś, kto starał się dosięgnąć nieba po to, by zyskać
dla siebie imię, by przygarnąć dla siebie chwałę, za Boże dzieła. Król został strącony ze swojej,
prawie 'boskiej' pozycji, do poziomu zwierzęcia. Jest takim samym 'bogiem' jak odlana figurka.

Daniel 4:27
Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada i przerwij swoje grzechy 
sprawiedliwością, a swoje nieprawości miłosierdziem nad biednymi; może przedłuży 
się twój pokój.

Jest  to  powszechna  rada  proroków dla  rządzących  narodami.  Boży sąd  się  zbliża,  gdyż
uciskali  ludzi  swoją  władzą.  Lecz  jeśli  się  nawrócą,  może ten  sąd się  nie  spełni.  Oto to  samo
przesłanie, przekazywane przez innych proroków.

Izajasz 1:16-20
Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków; 
przestańcie źle czynić; uczcie się czynić dobrze; szukajcie tego, co sprawiedliwe, 
wspomagajcie uciśnionego, brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie teraz, 
a rozsądźmy, mówi Jahwe: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg 
wybieleją; choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Jeśli 
będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Lecz jeśli będziecie 
nieposłuszni i uparci, miecz was pożre. Tak bowiem wyrzekły usta Jahwe.

Ezechiel 45:9
Tak mówi Jahwe, Bóg: Dosyć tego, książęta Izraela! Zaniechajcie przemocy i grabieży, 
wykonujcie sąd i sprawiedliwość i wycofajcie wasze obciążenia od mego ludu, mówi 
Pan, Jahwe.

Jeremiasz 5:27-29
Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są zdrady. Dlatego stali się wielcy i 
bogaci. Otyli i rozjaśnili się, innych przewyższają swoją nieprawością. Nie sądzą 
sprawy, nawet sprawy sierot; jednak powodzi się im, chociaż nie bronią sprawy 
ubogiego. Czyż za to nie powinienem ich nawiedzić? – mówi Jahwe. Czy nad takim 
narodem moja dusza ma się nie mścić?

W przypadku Nabuchodonozora,  o jaki ucisk chodziło Danielowi,  aby król go zelżał? Z
historii nie znamy żadnej szczególnej polityki Nabuchodonozora, która była wyjątkowo opresyjna
w jego  królestwie.  Jednakże  wiemy co  nieco  o  jego  charakterze.  W rozdziale  2  groził  swoim
doradcom śmiercią, a w rozdziale 3 groził spaleniem każdemu, kto nie pokłoni się posągowi, jaki
on uczynił. Wydaje się, że był porywczy i bardzo surowy wobec ludzi, którzy nadepnęli mu na
odcisk.  Ta  surowość  objawiła  się  zapewne  w  jakimś  jego  prawie,  które  mogło  skutkować
niesprawiedliwością i uciskiem.

Daniel 4:28-32
To wszystko przyszło na króla Nabuchodonozora. Po upływie dwunastu miesięcy, gdy 
przechadzał się w pałacu królewskim w Babilonie; król zaczął mówić: Czy to nie jest 
ten wielki Babilon, który ja, w sile swej potęgi, zbudowałem jako siedzibę królestwa i 
dla chwały swojego majestatu? A gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł 
głos z nieba: Do ciebie się mówi, królu Nabuchodonozorze. Twoje królestwo odeszło 
od ciebie. Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą 
cię żywić trawą jak woły i wypełni się nad tobą siedem czasów, aż poznasz, że 
Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce.



Słowa  Nabuchodonozora  są  uderzające  z  kilku  powodów.  „W  sile  swej  potęgi”  to
oczywiście najbardziej wymowny element chełpienia się Nabuchodonozora. Wierzy, że jest kimś
szczególnym,  że  wyjątkowo zasługuje  na swą królewską pozycję,  ze  względu na swoją wielką
potęgę i wspaniałe zasługi. Najważniejszą lekcją, jaką Bóg chce go nauczyć to, że jest on tylko
zwykłym człowiekiem, jak każdy inny. I tylko dzięki Bożej łasce ma się czymkolwiek chlubić.

Kolejnym elementem chełpienia się Nabuchodonozora jest to, jak mówi, że Babilon został
zbudowany, cytuję: „jako siedziba królestwa i dla chwały mojego majestatu”. Nabuchodonozor był
bardzo religijny i wybudował wiele rzeczy na chwałę i cześć babilońskich bogów. Po to powstały
świątynie. Były rezydencjami bogów, a ich bogate wyposażenie miało zapewniać chwałę bogom.
Nabuchodonozor przyznaje tutaj, że jego upiększenie miasta miało nie tylko oddać chwałę bogom,
ale i jemu samemu. Mimo, że poszczególne projekty w mieście miały oddać chwałę bogom, to
jednak całość przedsięwzięcia w mieście miało oddać chwałę królowi. Z odkryć archeologicznych
wiemy, że król był tak skoncentrowany na sobie, iż cegły, używane na budowach w mieście, miały
pieczęć z jego imieniem. Wywyższał samego siebie, jakby to on był Bogiem. Ale Bóg pokazał mu,
jaka tu była prawda. Król nie był Bogiem.

Daniel 4:33
Tej godziny wypełniło się to słowo nad Nabuchodonozorem: Wypędzono go spośród 
ludzi, jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż jego włosy urosły 
jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków.

Jest to nietypowa kara. Wydaje się szyta na miarę, by dać lekcję Nabuchodonozorowi. Nie
tylko pokazano mu, iż nie jest Bogiem, ale uczy się także, co to oznacza być człowiekiem. Bo
podobnie,  jak  u  zwierząt,  jego  czas  na  ziemi  jest  ograniczony.  A cała  chwała,  jaką  dla  siebie
zgromadził, nie będzie trwać. Inne fragmenty Biblii też tego uczą.

Eklezjastów 3:18-20
Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich: Oby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, 
że są tylko zwierzętami. Bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak 
umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowe tchnienie, a nie ma człowiek 
przewagi nad zwierzęciem, gdyż wszystko jest marnością. Wszystko to idzie do jednego
miejsca; wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca.

Psalm 49:16-20
Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu; Bo gdy umrze, 
niczego ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim jego sława. Chociaż za życia swej 
duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził; Pójdzie jednak do grona 
swych ojców; nigdy nie ujrzą światła. Człowiek, który jest otoczony czcią, a nie 
rozumie tego, podobny jest do bydląt, które giną.

Czy zatem król  nauczył  się  czegoś  z  tego  doświadczenia?  Czy  zrozumiał  Bożą  lekcję?
Najwyraźniej wydaje się, że tak było.

Daniel 4:34-35
Pod koniec tych dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi 
mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go, i wysławiałem 
Żyjącego na wieki, bo jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z 
pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej 
woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by 
wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?



Nabuchodonozor potwierdza ostatecznie Bożą suwerenność. Że Bóg panuje nad wszystkim.
Jego słowa powtarzają słowa Psalmu.

Psalm 135:5-6
Wiem, że wielki jest Jahwe, a nasz Pan jest ponad wszystkimi bogami. Wszystko, co 
Jahwe chce, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach.

Te słowa przypominają słowa Jaszua z Mateusza 6.

Mateusz 6:10
Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.

Teraz kiedy Nabuchodonozor nauczył się lekcji  i przyznał, że ostatecznie jego królestwo
należy do Boga, Spełnia się ostatnia część snu i królestwo wraca z powrotem do króla.

Daniel 4:36-37
W tym czasie wrócił mi mój rozum i ku chwale mego królestwa wróciła do mnie moja 
dostojność i mój blask. Ponadto moi doradcy i książęta szukali mnie, zostałem 
umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze większy majestat. A teraz ja, 
Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla niebios, którego wszystkie 
dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, 
może on poniżyć.

Teraz słowa króla brzmią jak słowa proroka albo apostoła.

Izajasz 2:11-12
Wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko Jahwe 
zostanie wywyższony w tym dniu. Przyjdzie bowiem dzień Jahwe zastępów przeciwko 
każdemu pysznemu i wyniosłemu, i przeciwko każdemu wywyższonemu, a każdy 
zostanie poniżony.

Jakub 4:13-17
A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się 
tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski; wy, którzy nie wiecie, co jutro 
będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a 
potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, 
zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie 
przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.

Czyli po otrzymaniu od Boga snów i ich interpretacji, po ujrzeniu cudownego ocalenia jego
wiernych sług z ognia, po uniżeniu go do stanu zwierzęcia, Nabuchodonozor w końcu zdaje sobie
sprawę,  że  to  Bóg  rządzi  i  widzi,  że  Bóg  Daniela  jest  większy  od  bogów  Babilonu.  A  co
najważniejsze  to,  Bóg  jest  potężniejszy  od  samego  króla.  I  chociaż  Nabuchodonozor  był,
praktycznie rzecz biorąc,  królem całej  ziemi,  to Bóg był prawdziwym królem. Nabuchodonozor
miał swoją pozycję tylko za Bożym pozwoleniem.

Czego możemy się nauczyć z tej historii z Daniela 4? Rozdział ten podkreśla, że to Bóg jest
suwerenem. Jest większy, niż jakikolwiek król, który żył. Możemy z tego wyciągnąć dwie lekcje.

Pierwsza. Możemy czerpać pociechę wiedząc, że bez względu na to jak potężny lub jak
niegodziwy może być człowiek albo grupa ludzi, Bóg jest dobry i On jest ponad nimi wszystkimi. 



Jak powiedział Jaszua:

Mateusz 10:26-31
Dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione,
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, 
opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może
i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za 
pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Nawet 
wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi 
niż wiele wróbli.

Możemy być pewni,  że  Bóg ma wszystko pod kontrolą  i  że  naprawdę wszystko ma w
Swoich rękach. Możemy służyć Bogu, mając całkowitą pewność, że jeśli my będziemy Mu wierni,
On będzie wierny nam.

Druga lekcja,  jaką wyciągamy z tej  historii,  dotyczy naszej dumy, naszego podejścia do
Boga. Niewielu z nas znajdzie się w podobnej pozycji jak Nabuchodonozor, gdzie będziemy mieli
władzę  nad  większością  znanego  świata.  Wciąż  jednak  możemy  uczyć  się  z  błędu
Nabuchodonozora. Jeśli Bóg był większy niż Nabuchodonozor, to jest także większy niż my. Nie
upajajmy  się  własnymi  osiągnięciami,  jakbyśmy  zdobyli  je  całkowicie  własnymi  wysiłkami.
Powinniśmy przyznać, że to dzięki Bożej łasce mamy zdrowie, siły fizyczne, intelekt, a nawet dech
w płucach, co pozwala nam w ogóle cokolwiek uczynić. Jak powiedział Mojżesz:

5 Mojżeszowa 8:17-18
Abyś nie mówił w swym sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo; Ale
pamiętaj Jahwe, swego Boga, gdyż to on daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby 
potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.

Historia uczy nas nie tylko tego, by nie obawiać się tych, którzy mają wielką władzę, ale być
pokornymi i wdzięcznymi za siłę i umiejętności, jakie mamy. Bóg jest tym, do którego prawdziwie
należy cała potęga. Zatem jakąkolwiek moc mamy, powinniśmy jej używać dla Bożych celów.

W następnym odcinku tej serii przebadamy rozdział piąty księgi Daniela.
Mam nadzieję, że się zobaczymy.
Ufamy, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem.
I pamiętajcie, by wszystko badać.
Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


