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1. fejezet 
 

Dániel könyve 11. fejezet 

(Dán. 11,1-39-ig) 

 

Dán. 11,1-2 

 

„Én is a méd Dárius első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam és segítségére 

legyek. És most igazságot jelentek néked: Ímé, még három király támad Persiában, és a 

negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő 

gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen.” „Mert én is mellette álltam a méd 

Dárius uralkodásának első évében: erősítettem és támogattam. Most pedig elmondom neked a 

való igazságot: Íme, ezután még három király következik Perzsiában. Majd a negyedik 

mindegyiknél nagyobb gazdagságot fog szerezni, és amikor gazdagsága révén megerősödik, 

mindent megmozgat a görög birodalom ellen.” (MBT. ford.)   

 

A beszélő itt a hatalmas angyalfejedelem Gábriel, aki már korábban is Dánielhez küldetett 

(Dán. 8,16; 9,21; 10,11-13; 10,20-21), és a méd királyi udvarban is teljesített szolgálatot a 

birodalomért és Isten népéért. Az akkor még jövőt magyarázó angyal összesen 4 királyt 

említett Dánielnek Perzsiában, az akkori uralkodótól Círusztól, akinek az idejében Dániel a 

kinyilatkoztatást kapta (Dán. 10,1). Az első három király: (1.) Kambüszész (Kr. e. 530-522), 

Círusz fia; (2.) ál-Szmerdisz (Kr. e. 522) és utána (3.) I. Dáriusz (vagy I. Dareiosz) (Kr. e. 

522-486) következett. A 4. uralkodó pedig az Eszter könyvében is említett 

Ahasvérus/Xerxész/Khsajarsa (Kr. e. 486-465) volt, aki minden elődjét felülmúlta 

gazdagságban (Eszter 1,4-7) és telhetetlensége rávitte arra is, hogy Görögország ellen 

háborúzzon.*1  Az Ahasvérus szó jelentései: a birodalom szeme, nagykirály, oroszlánkirály, 

nagyfejedelem; nagyhatalmú.1 Xerxész*2 a lázongó Egyiptom megfékezése után, az összes 

erejét Görögország ellen fordította, hogy elfoglalja azt. „Egyiptom elfoglalása után négy évig 

gyűjtötte a hadsereget és a felszerelést, az ötödik esztendőben aztán megindult roppant 

hadával a hadjáratra. Mert minden általunk ismert sereg közt ez volt a leghatalmasabb, 

úgyhogy ehhez a vállalkozáshoz nem hasonlítható sem Dareiosz szkütha hadjárata, sem az a 

szkütha sereg, amely a kimmerek üldözése közben betört méd területre, és elfoglalta csaknem 

egész Felső-Ázsiát, (amiért Dareiosz később bosszút akart állni), sem az a háború, amelyet a 

 
*1 „Nem kell felsorolnom, hiszen ti is jól tudjátok, hogy hány népet hódított meg és csatolt 

birodalmunkhoz Kambüszész és atyám, Dareiosz. Amióta trónra léptem, engem magamat is az az 

egyetlen szándék foglalkoztat, hogy ne szerezzek kisebb tisztességet elődeimnél, és ne növeljem 

csekélyebb mértékben a perzsák hatalmát. S nemhiába töprengtem mert rájöttem, miképp növekszik 

dicsőségünk, s miképp szerezhetünk a meglévőhöz további területet, nem kisebbet, nem is silányabbat, 

sőt termékenyebbet, s miképp állunk ezzel ugyanakkor bosszút és veszünk elégtételt…Ez a vállalkozás 

véleményem szerint a következő haszonnal járna. Ha ezt a népet és a phrüg Pelopsz földjén lakó 

szomszédaikat leigázzuk, akkor Perzsia határait Zeusz égboltjáig terjesztjük ki, mert nem fog a nap 

olyan országot látni, amely határos volna a miénkkel, hanem ha én végigvonultam veletek egész 

Európán, az összes országot egyetlen birodalommá egyesítem. Úgy tudom, ha megsemmisítjük azokat, 

akikről beszéltem, nem marad egyetlen város és egyetlen emberi törzs sem, amely képes lenne 

szembeszállni velünk. Így – vétkes vagy nem vétkes – mindenki a mi uralmunk igáját fogja hordani.”  

(Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 456-457. o.)        
*2 Hérodotosz szerint a név „Harcos” -t jelent. Mások szerint „aki erősen uralkodik”. (Hérodotosz: A 

görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 433/740. o.)  
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hagyomány szerint az Atreidák viseltek Illion ellen, sem az, amelyet még a trójai háború előtt 

indítottak a müszek és a teukroszok, akik átkeltek a Boszporoszon Európába, és elfoglalták 

egész Thrákiát, majd eljutottak az Ión – tengerig, és délen egészen a Péneiosz folyóig. 

Mindezek a háborúk, meg a többi is, együtt sem fogható ehhez az egyhez. Mert van-e 

népe Ázsiának, amelyet Xerxész nem vezetett volna Hellasz ellen? Hol az a víz – 

leszámítva az egészen nagy folyamokat -, amellyel szomját olthatta volna ez a hatalmas 

tömeg? Volt nép, amely a hajókat szolgáltatta, volt, amelyiket a gyalogos seregbe osztottak 

be, a harmadik a lovasságot alkotta, a negyedik a lószállító hajókat adta, de katonái is részt 

vettek a hadjáratban. Sokukat a hidakhoz szükséges nagy hajók megépítésével bízták meg, 

ismét mások élelmiszert és hajókat szolgáltattak.”2 Xerxésznek az a vállalkozása, hogy 

elfoglalja Görögországot súlyos kudarccal végződött. A görögök Kr. e. 480 –ban 

Szalamisznál tengeri csatában legyőzik a perzsákat.*3 Majd Plataiai mellett Kr. e. 479-ben 

ismét győzelmet aratnak a perzsa sereg felett. Kr. e. 479-ben Milétosz közelében a Mükéléné 

hegységnél újból legyőzik a perzsa flottát.3  

 

 
A perzsa birodalom (VT-1962 II. kötet 216. o.-hoz tartozó térkép)  

 

 

 

 

 

 
*3 „…Legott hajó hajóba fúrja bronz hegyét, A támadást athéni gálya kezdi el: egy türoszi hajó 

oromtornyát töri porrá – más gálya csőre más hajóba fúr. Kezdetbe még helytáll a perzsa áradat; de a 

szorosban feltolúl a sok hajó, már egy se tud a más baján segíteni, bronz-csőr ütéseikkel egy a másikát 

horpasztja: törnek evezőik rendei; nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk* a hellének hajói, sorra 

felborul sok nagyhasú hajónk, tengert se látni már a roncsoktól, elvérezők hulláitól. A parti szirtek 

holttetemmel rakva mind. Ami hajóhadunkból fennmaradt, fut kapkodón evezve, rendezetlenül. Mint 

tonhalat szokás, vagy más varsán akadt haltömeget – úgy zúznak minket, rontanak törött lapáttal, 

roncsdarabbal; jajgatás, nyögés ül rá a tenger sós vizére, míg a holló éj szemében minden elmerül. 

Tenger bajunkat mégha tíz nap mondanám egy futamatban, úgy se végeznék vele. Vedd észbe jól, 

hogy mind idáig még soha nem halt meg ennyi ember egyetlen napon.” (Részlet a szalamiszi csatából 

– Hahn István: Az ókori hadművészet klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. 274-275. o.) *A 

görög hajóhad bekerítette a perzsa flottát.    
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Dán. 11,3-4 

 

„És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. De 

alighogy támadt, megrontatik az ő országa és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem 

száll az ő maradékira, és nem az ő hatalma szerint, a melylyel ő uralkodott, mert 

szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kivül.” „De ott majd egy hős 

király lép fel, aki nagy hatalommal uralkodik, és azt tesz, amit csak akar. Ám alig lépett fel, 

összeomlik birodalma, és négyfelé osztják azt, a négy égtáj szerint. Nem az ő maradékára 

száll, és nem lesz olyan hatalmas, mint amikor ő uralkodott, mert részekre szakad birodalma, 

és másoké lesz, nem az övék.” (MBT ford.) 

 

A magyarázó angyal Gábriel, korábban már jelezte (Dán. 10,20), Dánielnek fellebbentve egy 

pillanatra a látható és a láthatatlan világ közti fátylat, hogy ha szolgálatát elvégzi, befejezi a 

Perzsa udvarban a birodalomért, akkor a Perzsa birodalom sorsa végleg eldől és egy 

következő birodalom támad: „és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!” Dán. 

10,20 (A kinyilatkoztatás idején még Círusz volt a Perzsa király, de Gábriel utódait is 

segítette, azért, hogy a Perzsa birodalomban a mennyei elvek minél teljesebben valósulhassak 

meg. Visszautasításuk a birodalom gyengüléséhez és hatalmának elmúlásához vezetett.)   

Az „erős király” aki „támad”-t és uralkodott „nagy hatalommal” akarata szerint, Nagy 

Sándor volt. Akiről egy író azt állította, hogy: „A legragyogóbb fényből és a legsötétebb 

árnyékból szőtt hatalom ő.”4 „Sándor mindenekelőtt hódítóként lett naggyá: ilyen 

szempontból mindenkit felülmúlt a világtörténelemben. Tizenhárom esztendő alatt akkora 

területet foglalt el, amelynek egyik határa 4500 kilométerre, azaz olyan távolságra volt a 

másiktól, mint Leningrád Lisszabontól.”5 A perzsák korábban görög városokat pusztítottak el 

és „Xerxész a görög templomok meggyalázásával minden görögöt megsértett.”6 Már II. Fülöp 

makedón király bosszúhadjáratot hirdetett a perzsák ellen, de terveit nem tudta kivitelezni, 

mert hamarosan meggyilkolták.7 Utóda Sándor viszont sikeresen megvalósította apja terveit, 

sőt túl is szárnyalta. „A perszepoliszi királyi palota megsemmisítése Sándor bosszújának 

utolsó megnyilvánulása volt.”8 (Sándor felgyújtatta a királyi palotát, „hogy így álljon bosszút 

amiért Xerszész elpusztította a görög városokat; a palota megsemmisülésének kellett 

jelképeznie a perzsa birodalom megsemmisülését.”9) Nagy Sándort a nagy keleti hadjárata 

után érte a halál Babilonban Kr. e 323-ban. (A malária és az alkoholizmus végzett vele.) „A 

Nagy Sándor holtteste fölött kirobbanó harc a legkevésbé sem hasonlított a halott Akhilleusz 

körül fellángoló harchoz. Bíborral borított teteme még ott feküdt Nabukadneszar palotájának 

tróntermében, de legközelebbi társai már kardot rántottak egymásra, és zsoldos csapatokat 

vásároltak. A szó szoros értelmében összemarakodtak azon, hogy kit illet meg Sándor 

gyűrűje, amelyet a legerősebbnek hagyott örökül; állítólag a birodalmat is ennek a 

legerősebbnek kellett örökölnie. Sándor azonban valószínűleg egyáltalán nem jelölte ki 

örökösét; mindig mindenre számított, csak arra a bizonyosságra nem, hogy egyszer mindenki 

meghal.”10 Halála után Sándor világbirodalma felbomlott, és hadvezérei osztották fel maguk 

között. Sándor mostoha testvérét, Philipposz Arrhidaioszt Kr.e. 316-ban meggyilkolták.  Az 

ifjú Alexandroszt, Nagy Sándor és Roxané törvényes gyermekét, aki Sándor halála után 

született meg Kr. e. 310-ben szintén megölték.11  
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A görög Nagy Sándor birodalma (VT-1962 II. kötet 216. o.-hoz tartozó térkép)  

 

Dán. 11,5 

 

„És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta és 

uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása.” „A déli király erős lesz, de vezérei közül 

egyik erősebb lesz nála, és hatalomra jut; még nagyobb hatalommal uralkodik, mint ő.” 

(MBT ford.) „Először dél királya erősödik meg. De az egykori vezérek közül egy másik még 

nála is erősebb lesz, s hatalmasabb birodalmat szerez, mint a többi ország.” (Kat. ford.)  

 

A hatalmas déli király I. Ptolemaiosz Szótér „Megmentő”, Nagy Sándor egyik tábornoka volt. 

Ő alapította az Egyiptomban mintegy 300 esztendeig uralkodott királyi házat.12 Egyiptomban 

I. Ptolemaiosz a „nyolcezer talentumnyi, óriási vagyont érő kincstárat lefoglalta, ami módot 

adott neki arra, hogy erős, makedónokból és görögökből álló zsoldoshadsereget és 

haditengerészetet szervezzen.”13 „I. Ptolemaios jól megszervezett szárazföldi és tengeri 

haderejével szembeszállott a terjeszkedő diadochosok támadásaival. Noha több kudarc érte, 

helyzete mégis annyira megerősödött, hogy i. e. 305-ben felvehette Egyiptom királyának 

büszke címét.”14 „Miután Ptolemaiosz saját magát királlyá nevezte ki, az Antigonosz elleni 

háború folytatására, konkrétan Rodosz szigetének elfoglalására fordította figyelmét, Kr. e. 

304-ben Ptolemaiosz támogatta Rodosz népét Antigonosz ellen;”15 „Már I. Ptolemaios 

megszerezte Kyrénaikét, Kyprost, Palesztinát és Dél – Szíriát is.*4 Legközelebbi utódai alatt a 

Ptolemaiosok hatalma kiterjedt Kisázsia déli és nyugati tartományaira, a thrakiai és 

helléspontosi partokra, valamint az Égei-tenger szigeteire is.”16 „A ptolemaiosi királyság 

fénykorában, a sivatagi területeket figyelmen kívül hagyva, százötvenezer négyzetkilométer 

lehetett, és ekkor mintegy hétmillió lakos élhetett itt.*5 Makedónia mindössze százezer 

négyzetkilométernyi területet foglalt magába.”17 Az „erősebb vezér” I. Szeleukosz Nikátor, 

Nagy Sándor egy másik tábornoka volt. Kr. e. 321-ben Szeleukosz megkapta a Babilon feletti 

 
*4 „Uralkodásának utolsó 15 évében Ptolemaiosz inkább szövetségekkel és házasságokkal, mint 

fegyverrel akarta birodalmának biztonságát megteremteni és határait kiterjeszteni.” (Brittanica 

Hungarica Ptolemaiosz, I. 212. o.)  
*5 i. e. III. sz. első negyedében 
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hatalmat. „A hellenisztikus államok közül a Seleukida-birodalom volt a legnagyobb. Eredeti 

magva Babilonia volt, amelyet Seleukos akkor kapott, amikor a diadochosok egymás között 

felosztották Makedón Alexandros örökségét.”18 Már 303 előtt a Szeleukida-birodalomhoz 

tartozott valamennyi „felső” szatrapa, mint Média és Perzsia, Elám, Baktria, Pártia az ipszoszi 

csata (Kr. e. 301) után pedig Észak – Mezopotámia, Észak-Szíria és Kisázsia jelentős része.19 

Így I. Szeleukosz nagyobb birodalom felett uralkodott, mint I. Ptolemaiosz Szótér. „A 

seleukosi birodalom – legnagyobb kiterjedése idején – mintegy három és fél millió 

négyzetkilométernyi volt, körülbelül harmincmillió lakossal.”20 „A Seleukidák birodalma 

katonai-közigazgatási egyesülés volt, amelyben a hadsereg kérdése állt a központi helyen. A 

hadsereg összetétele ugyanolyan heterogén volt, mint az egész államé. Minden satrapiában, az 

erődökben és városokban királyi helyőrségek állomásoztak. A fő erőt a nehézfegyverzetű 

gyalogság (a makedón phalanx, a zsoldoskatonaság) képviselte (az ütközetekben ez volt a 

döntő), valamint a nagyszámú lovasegységek (könnyű lovasok, thrákok, nysaiak stb.), 

továbbá a harciszekerekkel, ostromgépekkel felszerelt különleges alakulatok. Jelentős 

szerepet játszottak az ütközetekben a harci elefántok is.”21 (Ezek Indiából kerültek a 

szeleukida hadseregbe. Indiát az ókori világban a világ egyik végének tekintették. „Szóljak 

esetleg az Óceanus melletti vidékről, India berkeiről, végöbléről a világnak,..”22 (Vergilius))  

 

I. „Ptolemaiosz aki maga nem vett részt a hadjáratban, elfoglalta Szíria felső részét, s ezzel 

háborúskodások hosszú sorát indította el a Ptolemaioszok (harcias, elszánt)23 és Szeleukidák 

között.  

 

 
A Ptolemaiosz korban épült Philae impozáns temploma, amely ma Agilika szigetén látható. Építését 

XII. Ptolemaiosznak tulajdonítják. A templomegyüttes az ókori egyiptomi építészet minden jellegzetes 

jegyét magán viseli.  A legnagyobb épületen, az Isis templom bejáratának pilonjain a Ptolemaioszi 
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fáraók csatában szerzett győzelmeit ábrázolták. Az uralkodó kímélet nélkül sújt le ellenségeire! 

(Egyiptom, Agilika sziget, Philae templom) (Fotók: SG) 
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A templomfalon máshol is hasonló jelenetekkel találkozhatunk!  
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Szeleukosz ekkor a Tigris–parti Szeleukeiából áthelyezte fővárosát az Orontész-parti 

Antiokheiába.”24 I. Ptolemaiosz idején a zsidók az egyiptomiaktól szenvedtek. A 

„garázdálkodó katonák nagyon megsanyargatták országukat”, és „nagy hasznot húztak 

abból”, hogy sokat „rabszolgákul” Egyiptomba hurcoltak.25 I. Ptolemaiosz „Judea hegyeiben, 

Jeruzsálem környékén, Samáriában és Garizim hegyén sok embert összefogdosott és mind 

áttelepítette Egyiptomba.”; „sokat közülük helyőrségekbe osztott be”.26  
 

 
Hellenisztikus birodalmak a Kr.e. III. században (VT-1962 II. kötet 288. o.-hoz tartozó térkép)  

(zöld színnel a Ptolemaioszok birodalma; sárga színnel a Szeleukidák birodalma; piros színnel a Makedón birodalom) 

 

Dán. 11,6 

 

„És esztendők mulva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy 

békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem 

kiszolgáltatják őt és az ő kisérőit és az ő nemzőjét és azt, a ki őt egy ideig gyámolította.” 

„Évek múltával barátságot kötnek: a déli király lánya hozzámegy az északi királyhoz a jó 

viszony érdekében. De ezzel nem tudja megtartani hatalmát. Nem marad meg sem a király, 

sem a gyermeke. Az asszony pedig áldozatul esik kíséretével és fiával, meg azzal együtt, aki 

támogatta őt abban az időben.” (MBT ford.)  

 

I. Ptolemaiosz Szótér Kr. e. 285-ben meghalt. Utóda fia, II. Ptolemaiosz Filadelfosz lett. I. 

Szeleukoszt Kr. e. 281-ben meggyilkolták és fia, I. Antiokhosz Szótér lépett atyja helyébe 

262-ig. Utána II. Antiokhosz Theosz „isten” következett 246-ig.     

II. „Ptolemaiosz kihasználta a Szeleukidák ill. az Antigonidák rivális királyságának 

nehézségeit, s rovásukra kiterjesztette hatalmát Szíriára, Kis-Ázsiára és az Égeikumra, 

ugyanakkor megerősítette befolyását, Etiópia és Arábia fölött. Rómába és Indiába is küldött 

követeket politikai és kereskedelmi szándékkal. A Szeleukidákkal vívott újabb háború (Kr. e. 

274-270) nem változtatta meg a vetélytárs királyságok közti erőviszonyokat, de az ún. 

khremoniszi háború (268?-261), amelyet Ptolemaiosz kezdeményezett II. Antigonosz 

Gonatasz makedón király ellen, végül is oda vezetett, hogy a Ptolemaidák befolyása 
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meggyengült az Égei – tenger térségében, és csaknem katasztrofális következményekkel járt 

Ptolemaiosz szövetségesei, Athén és Spárta számára. Ptolemaiosz nem volt sikeresebb a 

második szíriai háborúban (Kr. e. 260-253) sem, melyet a Szeleukida II. Antiokhosz és 

Antigonosz Gonatasz koalíciója ellen vívott. A katonai kudarcot bizonyos fokig ellensúlyozta 

Ptolemaiosz diplomáciai ügyessége, amellyel rávette Antigonoszt előbb egy különbéke 

megkötésére (Kr. e. 255), majd véget vetett a Szeleukida – birodalommal folytatott háborúnak 

is azzal, hogy leányát, Berenikét hatalmas hozománnyal férjhez adta ellenségéhez, II. 

Antiokhoszhoz.”27 (Kb. 250 körül) A két ellenséges uralkodó tehát békét kötött egymással és 

Bereniké, aki elfoglalta a korábban elbocsátott feleség Laodiké helyét, „rábeszélte férjét, hogy 

Laodiké gyermekeit saját gyermekei érdekében zárja ki a trónutódlásból”,28 ezért a 

békekötésbe azt is belefoglalták, hogy a szeleukida trónt Bereniké gyermeke örökölheti majd. 

A politikai házasság II. „Ptolemaioszt egy időre megszabadította a Szeleukidák jelentette 

fenyegetéstől, és az egyiptomi gazdaságból származó eszközök lehetővé tették, hogy ismét 

Görögország felé forduljon. Miközben a makedón seregek Görögországban voltak lekötve, 

Ptolemaiosz újból megerősítette befolyását az Égei-tengeren.”29 A szövetség, amelyet 

házasság által pecsételtek meg viszont nem maradt tartós. Mert Laodiké II. Antiokhosz első 

felesége nem nyugodott bele helyzetébe. Rábírta Antiokhoszt, hogy menjen a Kisázsiai 

Epheszoszba.30 Kr. e. 246-ban Antiokhosz elhagyta Berenikét, hogy „Kis-Ázsiában ismét 

együtt élhessen Laodikével és a fiával. Laodiké azonban megmérgezte Antiokhoszt és fiát 

királlyá nyilvánítatta.”31 „A volt királynő ezután megparancsolta híveinek, hogy öljék meg a 

Daphnéba (Szíriában, Antiochia mellett) menekült Berenikét és gyermekeit.”32  
 

Dán. 11,7-8 

 

„De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, a ki a had ellen jön majd, és tör az 

északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit is bálványaikkal 

és drága arany- és ezüstedényeikkel együtt fogságba viszi Égyiptomba, és néhány esztendeig 

erősebb lesz, mint az északi király.” „De helyére áll az asszony gyökérzetének egy másik 

hajtása, aki majd rátámad az északi király haderejére. Betör a várába, és elbánik velük, mert 

erősebb lesz. Elhurcolja Egyiptomba isteneiket, bálványszobraikat és drága ezüst- és 

aranytárgyaikat. Így ő néhány évig békén marad az északi királytól.” (MBT ford.) 

 

III. Ptolemaiosz Euergetész „Jótevő”, Bereniké testvére a gyilkosság miatt felháborodott és 

sikeres megtorló hadjáratot indított Laodiké és fia II. Szeleukosz Kallinikosz „Győzelmet 

ünneplő”33 ellen uralkodása kezdetén.34 III. Ptolemaiosz „Röviddel trónra lépése és 

házasságkötése után, megszállta Palesztinát, hogy megbosszulja nővérének, a Szeleukida II. 

Antiokhosz király özvegyének meggyilkolását. Ptolemaiosz hajóhada talán a városok 

lázadóinak segítségével, II. Szeleukosz seregei ellen vonult egészen Thrákiáig, és a kisázsiai 

partoknál több szigetet elfoglalt, de 245 körül feltartóztatták. Közben szárazföldi hadserege 

mélyen benyomult Mezopotámiába, s legalább a Babilón közelében lévő Szeleukeiáig eljutott. 

Az ókori források szerint előrenyomulását a hazai éhínség és zavargások hírére szakította 

meg, de visszatérésre bírhatta a királyt Makedónia, a Szeleukida Szíria és Rodosz ellene 

kötött szövetsége is.”35 III. Ptolemaiosz óriási hadizsákmánnyal tért haza, „beleértve azokat az 

egyiptomi istenszobrokat, amelyeket még az óperzsa II. Kambüszész rabolt el a Nílus 

völgyéből Kr. e. 525-ös hódítása során. Ezek visszaállítása rendkívüli népszerűséget hozott a 

király számára és az Euergetész („Jótevő”) melléknevet.”36 Egyiptom ebben az időben a 

leghatalmasabb hellenisztikus királyságnak számított.37 „A rómaiak kormányzó testülete, a 

senatus jó szemmel nézte Ptolemaios Euergetés Syria ellen indított hadjáratát, hiszen a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kamb%C3%BAdzsija_perzsa_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADlus
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._525
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Seleukosok meggyengítése Rómának érdekében állott. A Ptolemaiosoktól egyelőre nem 

tartottak.”38 „Ptolemaioszt Kr. e. 242-241 –ben kiszorították Mezopotámiából és Észak – 

Szíria egy részéből a következő évben pedig megkötötték a békét. Ptolemaiosz megtarthatta 

az Orontész (ma Nehr el – Ászi) folyó vidékét és Antiochiát, Kis-Ázsiában Epheszoszt, 

Thrákiát és talán Kilikiát is.”39 III. Ptolemaiosz „Az erőegyensúly fenntartását és saját 

birodalma biztonságának megőrzését tartotta a legfontosabbnak. Egyiptomot politikai 

erejének teljében, stabil és virágzó gazdasággal hagyta fiára és utódjára, IV. Ptolemaioszra.”40 

 

 
Az Edfu-i templom bejárata. A szentély építését III. Ptolemaiosz kezdte el. (Egyiptom, Edfu) (Fotó: 

SG) 

 

Dán. 11,9-10 

 

„Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földére. 

De az ő fiai fegyverkeznek és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön és beözönlik, és 

átmegy és visszatér, és hadakoznak mind az ő erősségéig.” 

„Az ugyan betör egyszer a déli király országába, de vissza kell térnie a maga földjére. 

Azután a fiai indítanak háborút. Nagy hadsereget gyűjtenek, amely betör, és végigzúdul az 

országon. Később ismét háborút indítanak, és eljutnak az erődítményig.” (MBT ford.)  

 

Miután III. Ptolemaiosz visszatért Egyiptomba II. Szeleukosz Kallinikosz visszafoglalta 

Észak - Szíriát és a közeli iráni tartományokat.41 Egyiptom ellen is hadjáratot indított, de ez 

sikertelenül végződött, lábát nem tudta megvetni egyiptomi területen.42 II. Szeleukosz 

lovasbalesetben halt meg (leesett a lováról).43 Utóda III. Szeleukosz Szótér összeesküvés 

áldozata lett, egy kis-ázsiai hadjárat során Phrügiában meggyilkolták.44 A trónon öccse III. 

Antiokhosz követte. Antiokhosz megtámadta Egyiptomot.  „Egyiptom ellenőrzése alatt 
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tartotta az egész Szíriától délre eső területet, beleértve Izráel földjét is. III. Antiokhosznak Kr. 

e. 219–217-ben vezetett hadjárata során egészen Izráel déli határáig sikerült visszaszorítania 

az egyiptomiakat.”45 

 

Dán. 11,11-12 

 

„És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királylyal, és az nagy 

sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak a kezébe adatik. És a mint a sokaság elfogatott: 

felfuvalkodik annak szíve, és sok ezeret letipor; még sem lesz hatalmas.” 

 

A déli király IV. Ptolemaiosz Philopatór hadserege 3000 fős elit lovasságból (líbiaiak és 

egyiptomiak is voltak benne), 45 000 fős falanxból (ebből kb. 20 000 egyiptomi), 2000 fős 

zsoldosokból álló lovasságból (görögök és nem görögök vegyesen), 3000 krétaiból, 3000 

líbiaiból, 4000 trákból és galáciaiból46 és egyébből állt. Összesen 70 000 katona, 5000 lovas 

és 73 harci elefánt tartozott a sereghez.47 Az északi király III. Antiokhosz (Nagy Antiokhosz) 

hadserege „nagy sokasága” Polübiosz szerint 6000 lovasból, 102 elefántból és 62 000 

gyalogosból állt.48 „Antiochos serege 219-ben már Egyiptom határainak közelében járt. IV. 

Ptolemaios kegyeltje, Sósibios azonban ügyes diplomáciai lépésre határozta el magát: 

Antiochosszal béketárgyalásokat kezdett, amelyek négy hónapig elhúzódtak. Az ellenséges 

támadás megakadt. Az egyiptomi kormányzat ezt a rövid pihenőt arra használta fel, hogy 

energikus rendszabályokkal megszervezze és kiképezze a hadsereget, többek közt a 

makedónok mellé besorozott 20 000 egyiptomi harcost is. Amikor Antiochos 218 tavaszán 

megszakította a tárgyalásokat és újból támadásba lendült, Egyiptomnak már sikerült 

felkészülnie. A két sereg összecsapása Raphia városa mellett, a deltavidék bejáratától nem 

messze zajlott le. A makedón módra kiképzett egyiptomi harcosok phalanxának rohama döntő 

erejűnek bizonyult: III. Antiochus serege súlyos vereséget szenvedett. A raphiai győzelem 

azonban nem hozta meg Egyiptom katonai hatalmának újjászületését. Ptolemaios Philopatór 

alig szabadította fel Koilésyriát Antiochos csapataitól, máris sietett békét kötni Antiochosszal. 

A háború befejezése után nem sokkal Észak – Egyiptomban nagyarányú felkelés tört ki, 

amely 206-ban a déli vidékekre is átterjedt.”49   
 

 
Foglyok ábrázolása Kom Ombó-ból. A Kom Ombó-i templomot IV. Ptolemaiosznak tulajdonítják. 

(Egyiptom, Kom Ombó) (Fotók: SG) 
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Dán. 11,13-14 

 

„Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít; néhány esztendő 

mulva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony. És azokban az időkben sokan támadnak a 

déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de 

elhullanak.” 

 

„III. Antiochosznak a raphiai csatavesztés után egész Koilésyriából ki kellett vonulnia, csak a 

pieriai Seleukeia városát tarthatta meg. De ez a vereség nem vetett véget a Seleukida – állam 

agresszív törekvéseinek.”50  

 

„V. Philippos,*6 mivel a békekötés*7 után átmenetileg kénytelen volt lemondani a támadó 

politikáról Görögországban, azzal kísérletezett, hogy kihasználva a ptolemaiosi Egyiptom 

belső bonyodalmait, megkaparintsa annak égei – tengeri és kisázsiai birtokait. Philippos 

szándékai éppen összevágtak III. Antiochos hódító terveivel. Az egyiptomi események 

kedvező helyzetet teremtettek Antiochos és Philippos terveinek megvalósításához. Az ország 

déli felében a felkelés még mindig nagy erőket kötött le. A hosszan tartó polgárháború 

következtében megcsappantak a királyi kincstár bevételei, a király és az udvari arisztokrácia 

pedig továbbra is meggondolatlanul fényűző ünnepségekre, óriási udvartartásra, hajóként úszó 

királyi palota építésére és egyéb hasonló dolgokra pazarolta az állam pénzét.”51  

A „te néped erőszakos fiai is felkelnek,” a zsidókra vonatkozik. A zsidók szabadulni akartak a 

Ptolemaioszok uralmától, ezért a Palesztinába betörő III. (Nagy) Antiokhoszt támogatták. 

Antiokhosz a Jordán folyó forrásvidékénél lévő Paneion-nál aratott döntő győzelmet az 

egyiptomiak nagy serege felett. A zsidók most Antiokhosz mellé álltak, de terveiket nem Isten 

akaratával egyező módon vitték véghez, ezért majd később „elesnek.” Dán 11,14 (Kat. ford.)  

Bővebb leírást a zsidók helyzetéről J. Flavius nyújt: „Midőn Nagy Antiochos uralkodott 

Ázsiában, a zsidók és Coelesyria lakói sokat szenvedtek, mert egyre-másra pusztította 

országukat az ellenség. Ugyanis abban a háborúban, amelyet az említett király, Ptolemaios 

Philopatór és fia, Ptolemaios Epiphanés ellen viselt, rengeteg csapás érte őket, akár győzött a 

király, akár nem, úgy, hogy olyanok voltak, mint a viharban hánykódó hajó, amelyet minden 

oldalról hullámok ostromolnak. A zsidók Antiochosz szerencséje és szerencsétlensége között 

 
*6 makedón király 
*7 Az első makedón háború lezárása. A makedónok Róma ellen vívták.   
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őrlődtek. Mikor Antiochos végül legyőzte Ptolemaiost, elfoglalta Judeát. Philopatór halála 

után ugyanis fia nagy sereget küldött Coelesyria ellen, Skópas vezérlete alatt, aki számos 

városukon kívül a mi országunkat is elfoglalta. Nem sokkal utóbb Antiochos megverte 

Skópast a Jordán forrásainál, s hadseregének jó részét elpusztította. Mikor ennek 

következményeként Antiochos azokat a coelesyriai városokat, amelyeket Skópas elfoglalt, 

valamint Samáriát hatalmába kerítette, a zsidók önként meghódoltak neki, bebocsátották 

városukba, hadseregét és elefántjait ellátták élelmiszerrel, és segítettek neki a jeruzsálemi 

várban maradt Skópas-féle helyőrség megostromlásában. Antiochos méltányosnak tartotta 

megjutalmazni a zsidók hűségét és készségét, tehát írt hadvezéreinek és főembereinek: 

elismerte, hogy a zsidók nagy érdemeket szereztek, és közölte velük, hogy milyen 

ajándékokkal óhajtja ezt meghálálni nekik.”52 Antiokhosz levele röviden foglalja össze az 

előbb tárgyalt eseményeket: „Antiochos király üdvözletét küldi Ptolemaiosnak. Amint a 

zsidók országába értem, rögtön bizonyságot tettek hűségükről; fényes fogadtatásban 

részesítettek, maga a vének tanácsa jött elém, katonáimat és elefántjaimat bőségesen ellátták 

élelmiszerrel, és segítettek nekem az egyiptomi helyőrséget kiverni a várból. Tehát 

méltányosnak tartottam, hogy ezt viszonozzam nekik, és mindenekelőtt helyreállítsam 

városukat, amelyet rengeteg csapás pusztított, és újra benépesítsem, úgy, hogy visszahívom 

szétszóródott lakósait.”53  

   

A rómaiak viszont nem nézték jó szemmel a makedónok és a szeleukidák terjeszkedését. „A 

senatus nyíltan kifejezte rosszallását. V. Phillipos terjeszkedése miatt, egyben hálásnak is 

akart mutatkozni a ptolemaiosi Egyiptom iránt, amiért Rómát válságos helyzetében 

megsegítette, és nem támadta hátba. De a közel-keleti egyensúly felborulását sem látta volna 

Róma szívesen, szüksége volt a baráti Egyiptomra. Éppen ezért a köztársaságnak Athénban 

tartózkodó követei erélyesen felszólították Makedónia királyát, vonuljon vissza, és őrizkedjék 

Egyiptom megtámadásától. Ugyanilyen figyelmeztetésben részesítették Antiochost. Ennek 

ellenére a két uralkodó megtámadta a ptolemaiosi birodalmat.”54    

Dán. 11,15-16 

 

„Mert eljő észak királya, és töltést emel és beveszi az erősített várost; és délnek seregei meg 

nem állnak, sem az ő válogatott*8 népe, és semmi erő nem bír ellene állni. És az, a ki reátört, 

a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, a ki ellene álljon, és megállapodik a 

dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől.” 

 

„203-ban, IV. Ptolemaios Philopátór halála után az ötéves V. Ptolemaios Epiphanést 

kiáltották ki királlyá. Uralkodása idején az állami hatalom hosszú éveken át egyik kegyenc 

kezéből a másikéba vándorolt. A vezetők cserélgetését udvari összeesküvések és a zsoldos 

csapatok zendülései kísérték. A palotaforradalmak nemegyszer a tarka összetételű 

alexandreiai lakosság tömeges megmozdulásait váltották ki. Például 200 táján, amikor 

 
*8 IV. Ptolemaiosz idején először a Ptolemaioszok uralma alatt, az őshonos egyiptomiakat is 

besorozták a hadseregbe az északról fenyegető nagy veszély (szeleukidák) miatt. Egyiptomiakat 

soroztak be „mind a gyalogság, mind a lovasság kötelékébe, és a falanx-harcmodort gyakoroltatták 

velük.” Raphiánál az egyiptomi csapatok segítségével győzött IV. Ptolemaiosz, azonban Szíria-

Palesztinában segítségük nem bizonyult elegendőnek. (Lásd. Brittanica Hungarica Ptolemaiosz, IV. 

213. o.)    
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megkezdődött a hatalmi vetekedés Agathoklés, a király gyámja és Tlépolemos, a pélusioni 

helyőrség parancsnoka között, népi felkelés robbant ki, amely valószínűleg összefüggött az 

Alexandreiába irányított élelmiszerszállítmányok feltartóztatásával. Polybios tudósítása 

szerint a felkelésben a lakosság valamennyi rétege, még az asszonyok és a gyermekek is részt 

vettek. Antiochos és Phillipos kihasználta az Egyiptomban dúló politikai és társadalmi harcot: 

203-ban szövetségi szerződés jött létre köztük, amely lényegében az egyiptomi birtokok 

felosztását foglalta magában. Ezután Philippos hozzálátott az égei – tengeri szigetek és a 

kisázsiai tengerpart Egyiptomtól függő városainak meghódításához, Antiochos pedig 

Koilésyriában kezdett újból háborút. Ennek a több éven át húzódó háborúnak a lefolyásáról 

csak töredékes értesüléseink vannak. I. e. 200-ban, a Paneion-hegy*9 tövében az egyiptomi 

csapatok súlyos vereséget szenvedtek, és Antiochos minden további nehézség nélkül foglalta 

el Koilésyriát, Föníciát és Palesztinát; ellenállást csak Gáza városa fejtett ki.”55   
 

Dán. 11,17 

 

„Azután maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész országának erejével, és békés szándékot 

mutat, és leányasszonyt ad néki feleségül, hogy megrontsa, de az nem áll meg és nem tart 

vele.” „Azután arra törekszik, hogy érvényesítse hatalmát a déli király országában. 

Egyezséget köt vele, és leányát feleségül adja hozzá, hogy romlását okozza. De leánya nem áll 

mellé, és nem lesz az ő pártján.” (MBT ford.)  

 

III. Antiokhosz leányát I. Kleopátra Szürát V. Ptolemaiosz Epiphanész-hoz adja feleségül. III. 

Antiokhosz családi kötelékkel akarta magához fűzni V. Ptolemaiosz Epiphanést, hogy ekként 

formálhasson jogot az Egyiptomba való beavatkozáshoz,56 de törekvéseit nem koronázta 

siker. „A Seleukida-dinasztiabeli I. Kleopátra, V Ptolemaios Epiphanés hitvese révén a 

családba került vér, mintha éppen a Ptolemaios hölgyek energiáját, eszességét és 

uralomvágyát növelte volna.”57 I. Kleopátra Kr. e. 193-ban ment feleségül V. Ptolemaioszhoz 

„a lüszimakheiai békekötés értelmében, amely lezárta a Szíria és Egyiptom közötti háborút és 

határvitát. Hozományként Koilé-Szíria jövedelmét (de tulajdonjogát nem) hozta magával, egy 

olyan területét, melyet Egyiptom régóta szeretett volna visszaszerezni. Az egyezmény 

szavatolta, hogy Egyiptom semleges marad Szíria Róma elleni harcában.”58  

 

Dán. 11,18-19 

 

„És fordítja orczáját a szigetekre, és sokat elfoglal; de az ő gyalázatosságának véget vet egy 

vezér, a mellett, hogy megfizet néki az ő gyalázatosságáért. És fordítja orczáját a maga 

országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik és nem találtatik meg.” 

 

III. Antiokhosz szükségesnek látta, hogy felkészítse országát a rómaiakkal való közelgő 

összecsapásra.59 Miközben Antiokhosz kisázsiai tartományokba és Szíria – Palesztinába 

vezetett hajáratokat „V. Philippos és Róma között is kenyértörésre került sor. A római 

hadsereg Titus Flaminius parancsnoksága alatt a makedónokat több ütközetben legyőzte, majd 

i. e. 197-ben a kynoskephalai csatában döntő csapást mértek Philipposra.”60  

„III. Antiokhosz megpróbálta elejét venni a királyságát fenyegető veszélynek. Egyiptom fölött 

aratott győzelmeivel biztosította déli határát; ezután észak felé fordult és Kis – Ázsia jelentős 

részét elfoglalta.”61 „Telhetetlen terjeszkedési vágytól vezérelve 198-ban elfoglalta a 

 
*9 a Jordán folyó forrásvidékén 
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Pergamoni Királyság egyes részeit, 197-ben kis-ázsiai görög városokat hódított meg.  Kr. e. 

196-ban átkelt a Hellészpontoszon és Trákiába érve az I. Szeleukosz által Kr. e. 281-ben 

megszerzett terület uralkodójának nyilvánította magát.”62 „Az i. e. III. század végére a 

Ptolemaiosz befolyás már nem képviselt jelentős erőt Görögországban, bár az Égei – tenger 

déli vizein, Théra szigetén i. e. 145 –ig sikerült megtartaniuk egy helyőrséget. Ami Kis-Ázsiát 

illeti, III. Antiokhosz győzelmei az 5. szíriai háborúban oda vezettek, hogy i. e. 195-re a 

nyugati és a déli partok mentén is megszűnt a Ptolemaiosz hegemónia.”63 A római szenátus 

megelégelte III. Antiokhosz politikai tevékenységét és 192-ben hadat üzent neki. „Antiokhosz 

válaszul Hannibálnak, a rómaiak ősi ellenségének kíséretében partra szállt 

Görögországban.”64 „Antiochos és a rómaiak háborúja Görögország területén kezdődött. 

Közép- és Észak-Görögországot mindkét harcoló fél feldúlta és kifosztotta. Antiochos 

csapatai a Thermopylai-szorosban súlyos vereséget szenvedtek. Antiochos csak néhány 

hívével tudott Ephesosba menekülni. Megpróbálta ugyan megerősíteni Lysimacheiát és 

Chersonésost, hogy ezzel megakadályozza a rómaiak helléspontosi átkelését, de a syriai 

hajóhadnak Myonnésosnál elszenvedett veresége után elhagyta Thrakiát és Kisázsia belsejébe 

vonult vissza. A döntő csata Antiochos és a rómaiak között 190-ben, Magnésia (modern neve 

Manisa; ma Törökország) mellett zajlott le.  Antiochosnak számbelileg túlsúlyban levő 

serege*10 újból iszonyú vereséget szenvedett. A magnésiai csata után Antiochos kénytelen volt 

békét kötni (188-ban), mégpedig olyan feltételekkel, amilyeneket a római főparancsnokság, 

illetőleg Lucius Cornelius Scipio*11 consul (Publiusnak, Karthago legyőzőjének a testvére) 

diktált. Ezzel egyidejűleg megadták magukat Antiochos szövetségesei, az aitóliaiak is. A 

Rómával kötött békeszerződés szerint Antiochosnak le kellett mondania minden európai és 

ázsiai birtokáról (a Taurostól északra), továbbá köteles volt visszaadni a hadifoglyokat, 

kiszolgáltatni minden elefántját és egész hajóhadát, jóvátételt fizetni a rómaiaknak és 

Pergamonnak, végül kiadni a rómaiaknak Hannibalt. Hannibal, hogy ezt elkerülje, először 

Kréta szigetére, majd onnan Bithyniába menekült és ott megmérgezte magát. Az Antiochostól 

elkobzott területeket részint Pergamon, részint Rhodos kapta; egyes városokat szabaddá 

nyilvánítottak. III. Antiochos veresége és Róma győzelme alapjaiban rendítette meg a 

Seleukida – állam tekintélyét. Arménia és Sóphéné elszakadt tőle, de lázongások ütötték fel a 

fejüket a keleti satrapiákban is. III. Antiochos újabb hadjáratot indított a Kelet ellen, hogy 

hatalmát megszilárdítsa és, hogy a római hadisarc megfizetéséhez szükséges pénzt 

megszerezze. Amikor azonban az elymaisi Bél-templom*12 kincstárát akarta elfoglalni, 

meggyilkolták.”65  

 

A Szeleukida-birodalom még a Rómától (Dán. 7,23) elszenvedett vereség után is erős maradt, 

de többé már nem ő volt a legerősebb hatalom a valódi „észak királya”, habár továbbra is 

fontos északi hatalom maradt. Dán. 11. fejezetében a 15. vers nevezte utoljára „észak 

királyának” a Szeleukida-birodalmat (Károliban). Ez érvényes a 18. versig. Földrajzilag a 

szeleukidák természetesen még északi királynak számítottak később is, de már csak ebben az 

értelemben. 

   

 
*10 III. Antiokhosz 70 000 fős vegyes összetételű sereggel harcolt a rómaiak és szövetségeseik 30 000 

fős serege ellen. (Brittanica Hungarica Antiokhosz III. 584. o.)   
*11 A konzult bízta meg a római szenátus a keleti háború vezetésével ő az a „vezér” Dán. 11,18 akitől 

III. Antiokhosz súlyos vereséget szenvedett.  
*12 Szúza mellett; ahol kincstára feltöltése érdekében adót szedett (Brittanica Hungarica Antiokhosz 

III. 584. o.) 
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Dán. 11,20 

 

„Ennek helyébe jön az, a ki adószedőt jártat végig az ország dicső földén, de rövid időn 

megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban.” 

„Aki az ő helyére áll, az adószedőt küld a dicső országba, de rövid idő múlva elpusztítják 

orvul, nem háborúban.” (MBT ford.)  

 

III. Antiokhosz után IV. Szeleukosz Philopator „Atyját szerető”66 következett.  

Ő volt az, aki adószedőket küldött Palesztinába. IV. Szeleukoszra is súlyos teherként 

nehezedett rá a III. Antiokhoszra kirótt hatalmas háborús jóvátétel (15 000 talentum hadisarc) 

amelyet 12 éven belül kellett megfizetni Rómának.67 *13 A tetemes hadisarc IV. 

Szeleukosznak komoly pénzügyi nehézségeket okozott.68 Végül egyik főembere Héliodórosz 

végzett vele, meggyilkolta.69    

  

Dán. 11,21-24 

 

„És ennek helyébe egy útálatos áll, a kire nem teszik az ország ékességét; hanem alattomban 

jő, és hízelkedéssel jut az országhoz. És a beözönlő seregek elárasztatnak az ő orczája előtt és 

megtöretnek; még egy szövetséges fejedelem is. Mert a vele való megbarátkozás óta csalárdul 

cselekszik ellene, és reátör és győzedelmet vesz rajta kevés néppel. Alattomban még az ország 

gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, a mit nem cselekedtek sem az ő atyái, sem az ő 

atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol előlők, és az erősségek ellen is cselt 

kohol, de csak egy ideig.” 

„Az ő helyére áll egy gyalázatos. Nem úgy adják neki a királyi méltóságot, hanem váratlanul 

jön, és a királyságot csellel szerzi meg. Seregek szélednek szét előtte, és megsemmisülnek; 

még a szövetség fejedelme is. Mert mióta barátságot kötött vele, mindig álnok volt. Maroknyi 

néppel vonul ellene, és győz. Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, 

amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek, és 

az erődök megtámadására is terveket sző egy ideig.” (MBT ford.)  

 

IV. Szeleukosz után IV. Antiokhosz Epiphanész „Isten megnyilvánulása”;70„Megnyilatkozó 

isten”71 vagy másik nevén Antiokhosz Epimanész „Őrült”72 következett. „…ókori szerzők, 

köztük a IV. Antiokhosszal nem rokonszenvező Polübiosz, sok különcködését vetették 

szemére, főként rendkívüli pazarlását. Egyszer például állítólag bort vegyített a forrásba 

Antiokhiában. Máskor kiállt az útra, és pénzt hajigált a járókelőknek: így kiáltva: „aki kapja, 

marja!” Szeretett titokban kiosonni a palotából, csak egy – két cimborája társaságában. 

Gyakran ődöngött az aranyműves boltok és műhelyek körül, elbeszélgetett a kézművesekkel 

művészetükről. Zokon vették tőle, hogy olykor megjátszotta a rómait, még 

gladiátorviadalokat is rendezett Antiokhiában. Azzal vádolták, hogy kiszámíthatatlan, és 

maga sem tudja, mit akar tulajdonképpen. Már kortársai azt mondogatták róla, hogy nem is 

„Ephiphanész”, inkább „Epimanész”, vagyis Őrült.”73 „Miután apja 190-189-ben vereséget 

szenvedett a rómaiaktól, 189 és 175 között túszként tartották fogva Rómában, ahol meg- 

tanulta csodálni a római intézményrendszert és politikát. Bátyja, IV. Szeleukosz kicserélte őt 

 
*13 A római követelés teljes összegének fennmaradó részét csak IV. Antiokhosz –nak sikerült 

törlesztenie. „173-ban Antiokhosz kifizette Rómának a háborús jóvátétel hátralevő részét, amelyet a 

rómaiak III. Antiokhoszra szabtak ki az apameai békében (188).” (Brittanica Hungarica Antiokhosz, 

III. 585. o.)  
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fiával, Démétriosszal.”74 IV. Szeleukosz Kr. e. 175-ben, röviddel meggyilkolása előtt túszul 

adta fiát Démétrioszt Rómába, hogy biztosítsa az apameiai béke után a Római Köztársaság 

jóindulatát,75 így bizonyítva a szenátus előtt békés szándékait.76  IV. Antiokhosz az 

„utálatos” vagy más fordítás szerint a „gyalázatos” nem becsületes úton jutott a trónhoz.  „A 

trón jogosan IV. Szeleukosz Filopátór fiát, Demetriosz Szótért illette volna, de IV. 

Antiokhosz Epifánész magához ragadta a hatalmat, és kikiáltatta magát királlyá. Nem jogos 

utódlás útján jutott tehát a trónhoz, hanem csellel szerezte meg.”77  

Héliodórosz ölte meg IV. Szeleukoszt (talán éppen Antiokhosz megbízásából; a királyságot 

csellel szerzi meg). Antiokhosznak Héliodóroszt kellett legyőznie ahhoz, hogy a trónra 

kerülhessen.78 „Fivére meggyilkolásának híre Athénban érte a hazatérőben levő herceget, 

aki II. Attalosz pergamoni királlyal összefogva rövid úton leverte a trónbitorló gyilkost, 

Héliodóroszt, és magának biztosította a trónt.”79 IV. Antiokhosz félreállította III. Oniász 

főpapot is, akire a szöveg a „szövetség fejedelme”-ként utal. „III. Antiokhosz uralkodása óta a 

zsidók nagyfokú önállóságot élveztek főpapjuk irányítása alatt. Két csoportra oszlottak: az 

ortodox haszidokra (jámborokra) és a hellenisztikus érzelmű reformcsoportra. Anyagi 

okokból Antiokhosz a reformcsoportot támogatta…”80 „IV. Antiokhosz még régens korában, 

i.e. 175-ben beavatkozott a zsidók belső viszályaiba. Oniás főpap fivére, Iaszón (igazi neve 

Jesua volt, de hellén szimpátiái bizonyítékául a sajátjához hasonló hangzású görög nevet vett 

fel) nagyobb adó fizetésének ígéretével rávette a királyt, hogy őrá ruházza át a főpapi 

méltóságot.”81 IV. Antiokhosz lemondatta III. Oniász főpapot és helyére a hellenista párt 

képviselője Jászón került.82 III. Oniász „Daphnéba ment száműzetésbe, és néhány évvel 

később meggyilkolták”.83 „Jeruzsálemet újjáalapították, mint Antiokhiát. Vallását megőrizte 

ugyan, de különféle hellenisztikus poliszintézményeket kapott: Tanácsot és városi 

tisztviselőket, elsősorban pedig görög gümnasziont és ephébiát, ám teljes jogú polgárnak csak 

a gazdagok maroknyi csoportja számított. Kétségtelen, hogy Iaszón a király beleegyezésével 

tudatosan Jeruzsálem hellenizálására törekedett.”84 Antiokhosz „egy tekintélyes összeg 

fejében Jászón főpapnak megengedte egy jeruzsálemi gimnázium építését és az ifjak görög 

módszerekkel való oktatásának bevezetését. 172-ben – még tekintélyesebb összegért – 

Meneláoszt nevezte ki Jászón helyébe.”85 Antiokhosz kevés támogatójával képes volt 

legyőzni ellenfelét - feltehetően Oniászt (23. vers.). „IV. Antiochus birodalmának 

egységesítésére és hellénizálására törekedett (24. vers).”86  

 

Dán. 11,25-27 

 

„És felindítja az ő erejét és szívét a déli király ellen nagy sereggel, és a déli király is hadra 

készül nagy sereggel és igen erőssel, de meg nem állhat, mert cselt koholtak ellene. És a kik 

az ő ételét eszik, megrontják őt, és az ő serege elszéled, és sokan elhullanak seb miatt. De 

ennek a két királynak szíve is gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot szólnak egymásnak; 

de siker nélkül, mert a vég még bizonyos időre elmarad.” 

„Azután összeszedi erejét és bátorságát, és a déli király ellen vonul nagy haderővel. A déli 

király is háborúra készül igen nagy és hatalmas haderővel, de nem tud győzni, mert árulást 

követnek el ellene. Azok teszik tönkre, akik az ő kenyerét eszik. Serege szétszéled, és sokan 

esnek el halálra sebzetten. Mindkét király rosszat forral. Egy asztalnál ülve hazugságokat 

beszélnek, de eredménytelenül, mert a vég ideje meg van szabva.” (MBT ford.)  

 

„Antiokhosz látta, hogy megszilárdult a királysága, és úgy gondolta, hogy uralkodni fog 

Egyiptom fölött is, hogy két birodalom fölött lehessen király.” (1 Makk 1,16) IV. Antiokhosz 

Kr. e. 170-ben Péluszion ellen indult, nagy sereggel megtámadta Egyiptomot.87 „A veszély 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._175
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Apameiai_b%C3%A9ke&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._Attalosz
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nagy volt. Ennek láttán az uralkodópár: IV. Ptolemaios Philometor és nővér-hitvese 

társuralkodóként maguk mellé vették testvéröccsüket, a gyermek VIII. Ptolemaios (II.) 

Euergetést. A politikát a gyámok természetesen nem bízták a három gyermekre, hanem azt 

maguk folytatták. IV. Ptolemaiost azonnal nagykorúsították, s most a három testvér közös 

uralkodása minden esetleges belviszály, trónkövetelő fellépésének elejét vette.”88 „IV. 

Ptolemaiosz egyiptomi király gyámjai igényt tartottak Coele Syriára (Libanon), Palesztinára 

és Föníciára – e területeket még III. Antiokhosz hódította meg. Mind a szír mind az egyiptomi 

fél Rómához fordult segítségért, de a szenátus elutasította, hogy bármelyikük oldalára álljon. 

…Antiokhosz Egyiptom megtámadásával gátat vetett az egyiptomiak Palesztinába irányuló 

hadjáratának. Péluszion és a Kaszion-hegy között legyőzte az egyiptomiakat,*14 meghódította 

a várost, majd 169-ben elfoglalta Egyiptomot a főváros, Alexandria kivételével. Mivel IV. 

Ptolemaiosz az unokaöccse volt – Antiokhosz húga I. Kleopátra V. Ptolemaioszhoz ment 

feleségül -, megelégedett azzal, hogy Egyiptomot Ptolemaiosz gyámjaként kormányozza, így 

nem adván okot Rómának a beavatkozásra.”89 

„A csatavesztés miatt megdühödött alexandriaiak elűzték a gyámokat, helyükre mérsékelt 

politikai irányzatot követő tanácsadók léptek, akik a békét akarták.”90 Antiokhosz a békére 

hajlandónak is mutatkozott. „Az alexandriai polgárok …VI. Ptolemaiosz testvéreihez, VIII. 

Ptolemaioszhoz és II. Kleopátrához fordultak, hogy alakítsanak ellenkormányt.”91 Antiokhosz 

azonban nem tárgyalt VIII. Ptolemaiosz Euergetésszel (II. Jótevő) (gúnyneve Phüszkón 

„Nagy hasú”),92 hanem VI. Ptolemaiosz Philómétórral kötött békét.93 „Antiokhosz pedig 

bejelentette, hogy Egyiptommal barátságot kötött. A győztes és a legyőzött egy asztalnál ülve 

úgy tettek, mintha barátságot kötöttek volna, de soha nem valósult meg mindkettőjük célja, a 

béke, mert álnokok voltak.”94 A Szentírás itt azt is előrevetíti, hogy az áhított béke a földön 

csak a vég idején Jézus Krisztus 2. eljövetele, ill. 3. eljövetele után valósul meg. Az észak és 

dél küzdelme, habár más szereplőkkel, de gyakorlatilag Krisztus 2. eljöveteléig tart (Dán. 

12,1).  

 

Dán. 11,28 

 

„Azért visszatér az ő földére nagy gazdagsággal; de az ő szíve a szent szövetség ellen van, és 

ellene tesz, és újra visszatér az ő földére.” „Azután nagy kincsekkel visszaindul országába, a 

szíve a szent szövetség ellen fordul és cselekszik, aztán visszatér földjére.” (Káldi Neovulgáta)  

 

„A palesztinai zavargások arra késztették Antiokhoszt, hogy visszatérjen Szíriába. Erős 

helyőrséget hagyott hátra Péluszionban, hogy biztosítsa az Egyiptomba vezető útat.”95 

Hadjárata során Egyiptomot kifosztotta.96 Ahogy „kivonult Egyiptomból hadseregével 

Jeruzsálem ellen indult, és a Seleukos-család uralkodásának 143. évében a város alá érkezett. 

Kardcsapás nélkül elfoglalta a várost, mert hívei megnyitották a kapukat. Alighogy 

Jeruzsálemet hatalmába kerítette, az ellenpárt hívei közül sokat megöletett, rengeteg kincset 

összeharácsolt, azután visszatért Antiochiába.”97  

 

 

 

 

 
*14 „Tehát nagy hadsereggel Pélusion ellen indult, csellel kijátszotta Ptolemaios Philométórt és 

megvetette lábát Egyiptomban.” (Josephus Flavius: A zsidók története XI-XX. könyv Bp. 1983. 86. 

o.) 



                                                             20 

 

 

 

Dán. 11,29-36 

 

„Bizonyos időben megjő, és délre megy: de nem lesz utolszor úgy, mint először volt. Mert 

kitteus hajók jőnek ellene és megijed, és visszatér és dühöng a szent szövetség ellen és 

cselekszik ellene; visszatér és ügyel azokra, a kik elhagyják a szent szövetséget. És seregek 

állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a 

mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot. És a kik gonoszul cselekesznek a 

szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép 

felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz 

miatt, fogság és rablás miatt napokig. És miközben elhullanak, megsegíttetnek kicsiny 

segítséggel, és sokan csatlakoznak hozzájok képmutató beszédekkel. És elhullanak az 

értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég 

idejéig; mert a rendelt idő még hátra van. És a király a maga tetszése szerint cselekszik és 

felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is 

vakmerőn szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre 

is hajtatik.” „Egy idő múlva újra a déli ország ellen támad, de másodszor nem olyan 

eredménnyel, mint először. Mert a kittiek hajói felvonulnak ellene, úgyhogy megijed, 

visszavonul, és a szent szövetségen tölti ki dühét. És ismét azoknak kedvez, akik elhagyták a 

szent szövetséget. Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, 

megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Akik vétkeztek a 

szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak 

Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. A nép okosai sokakat meggyőznek, de fegyver, tűz, 

fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre. Elesettségük idején kapnak egy kevés segítséget, 

mire sokan számításból csatlakoznak hozzájuk. Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy 

kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő. Ez 

a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, 

és szörnyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget 

nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie.” (MBT ford.)   

 

Kr. e. 168-ban IV. Antiokhosz újabb hadjáratot indított Egyiptom ellen. „IV. Antiokhosz nem 

akart abba beletörődni, hogy Egyiptom ellen már elért sikereit ne használja ki. Hadseregével 

ismét a Ptolemaioszok ellen fordult. Kezdeti sikerei azt a látszatot keltették, hogy már-már 

sikerült unokaöccsei hatalmát megdöntenie, hiszen az igen fontos Cyprus szigetét is 

elfoglalta. Ekkor Róma végre beavatkozott - a Ptolemaioszok mellett! Megállásra 

kényszerítette Syria királyát, éppen akkor amikor már Alexandria elővárosában állott 

seregével. *15 A római senatus háromtagú követsége, amelyet Gaius Popillius Laenas, volt 

consul vezetett, felkereste*16 Antiochost táborában, átadta Róma üzenetét, amely a háború 

 
*15 J. Flavius szerint miközben Alexandriát ostromolta a rómaiak kiparancsolták az országból. „Miután 

Memphis környékére érkezett és a várost elfoglalta, megindult Alexandria ellen, hogy ezt is hatalmába 

kerítse, s a király Ptolemaiost elfogja. De hamarosan nemcsak Alexandria alól, hanem egész 

Egyiptomból ki kellett vonulnia, mert a rómaiak kiparancsolták az országból…” (Josephus Flavius: A 

zsidók története XI-XX. könyv Bp. 1983. 86. o.)  
*16 „A rómaiak viselkedése fölöttébb jellemző volt. Nem hatották meg őket az egyiptomi királyok 

panaszai, közömbösek maradtak az ostromlott Alexandreia rendkívül súlyos helyzete iránt: a Gaius 

Popilius vezetésével Antiochos és a Ptolemaiosok kibékítésére küldött római követség nem sietett 

Egyiptomba, csak azután, hogy a rómaiak makedóniai hadműveletei győzelemmel végződtek. Mihelyt 

azonban Gaius Popilius értesült a pydnai győzelemről, nyomban Egyiptomba indult és ultimátumot 

adott át IV. Antiochosnak.” (Világtörténet II. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 334. o.) „169-168 
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abbahagyására, visszavonulásra és Cyprus haladéktalan kiürítésére szólította fel az uralkodót. 

A senatusnak érdekében állott Egyiptom függetlenségét biztosítani, a hagyományosan Róma-

barát Ptolemaiosok uralmát fenntartani. Egyiptom folytatta a legpasszívabb külpolitikát. 

Antiochos győzelme új helyzetet teremtett; felborította volna a hagyományos egyensúlyi 

helyzetet. A győzedelmes Antiochos elolvasta tehát a senatus kívánságát tartalmazó okmányt, 

és hogy időt nyerjen, kijelentette, Róma feltételeit előbb megtanácskozza barátaival, és majd 

azután válaszol a küldöttségnek. Ekkor Popillius Laenas botjával kört rajzolt a király lába 

körül, s a maga nyers modorában odaszólt neki: „Mielőtt a körből kilépsz, választ kell adnod, 

amelyet megviszek a senatusnak!” (Liv. XLV 12,4 sk.) Antiochosra a fegyvertelen római 

senator parancsoló fellépése olyan hatást gyakorolt, hogy megígérte, mindent megtesz, amit 

tőle a senatus kíván. A római államférfi csak ezután fogott vele kezet! IV. Antiochos 

hadserege tehát kénytelen volt Egyiptom területéről kitakarodni, Cyprus szigetét kiüríteni.*17 

Így mentette meg Róma közbenjárása legalább jó száz esztendőre a Ptolemaiosok uralmát. 

Viszont a köztársaság növekvő befolyást gyakorolt ezek után Egyiptom politikájára, ami 

elkerülhetetlen volt, hiszen a pydnai győzelem óta mind a görögség, mind a hellenisztikus 

királyságok helyzete gyökeresen megváltozott. A római köztársaság következetesen és 

kérlelhetetlenül érvényesítette a Földközi-tenger keleti térségében politikai akaratát.”98 Róma 

hatalma olyan nagy lett, hogy az „i. e. II. század közepe táján a zsidó krónikás így emlékezett 

meg a rómaiakról: „Akit uralomra akartak segíteni, az hozzá is jutott az uralomhoz; és akit 

akartak, le is taszítottak a trónjáról.” (Makkab. I 8,13.)”99     

 

IV. Antiokhoszt feldühítette az egyiptomi hadjárat sikertelensége, majd újból Júdea ellen 

fordult és kitöltötte a dühét rajta. „Azonban a 145. évben, vagyis két évvel később… a 153. 

Olympias idején a király nagy hadsereggel visszatért Jeruzsálembe, s miközben békés 

szándékot színlelt, a várost csellel elfoglalta. Ezúttal azonban azokat sem kímélte meg, akik 

bebocsátották a városba, mert kapzsiságában csak egyetlen vágya volt: elrabolni a templom 

kincseit; hiszen látta a templomban a rengeteg aranyat s a drága és művészi fogadalmi 

ajándékokat. Hogy mindezt elrabolhassa, még a szerződést is megszegte, amelyet a saját 

híveivel kötött. Tehát teljesen kifosztotta a templomot, elhurcolta a szent edényeket, az arany 

mécstartókat, az arany oltárt, az asztalt és a tömjéntartókat, és még a bisszusból és 

skarlátszövetből készült függönyöket sem hagyta ott. Ugyancsak kiürítette a titkos 

kincseskamrát, és egyáltalán semmi értékes tárgyat nem hagyott meg, úgyhogy a zsidókat 

emiatt nagy szomorkodás töltötte el. Ezenfelül megtiltotta nekik a mindennapi áldozatokat, 

amelyeket a törvény szerint bemutattak Istennek, feldúlta az egész várost, a lakosság egy 

részét leölte, a többieket feleségestül és gyermekestül fogságba hurcolta, összesen mintegy 

tízezer embert. A legszebb városrészeket felgyújtotta, a falakat lebontatta s az alsóvárosban 

erődítményt építetett, amely igen magas volt, a templomnál is magasabb. Ezt az erődítményt 

 
telén Perszeusz makedón király hiába fordult Antiokhoszhoz, hogy egyesítsék erőiket a hellenisztikus 

birodalmakat fenyegető Rómával szemben. Ezalatt Egyiptomban VI. Ptolemaiosz szövetkezett 

fivérével és nővérével, majd újból Rómához fordultak segítségért. Antiokhosz felkészült a harcra. 

Hajóhada győzelmet aratott Ciprusnál, a kormányzó megadta magát.” (Brittanica Hungarica 

Antiokhosz, IV. 585. o.) Kr. e. 168 június 22-én „A római hadsereg Pydnánál döntően megverte e 

makedónokat. A Róma számára gyakran veszélyessé vált Antigonos-dinasztia utolsó sarját elfogták, 

trónjától megfosztották, Makedóniát pedig tartománnyá süllyesztve beolvasztották a római 

birodalomba. Ezzel Róma tekintélye a hellenisztikus világban hallatlanul megnőtt.” (Ürögdi György: 

Kleopátra Gondolat 1972. 39. o.)  
*17 Popilius szenátor személyesen ellenőrizte Ciprus kiürítését. (Világtörténet II. Kötet Kossuth 

Könyvkiadó 1962. 334. o.)  
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magas falakkal erősítette meg és makedón helyőrséggel rakta meg; ugyancsak itt tanyáztak a 

népből az istentelenek és elvetemedettek, akik rengeteg szenvedést okoztak honfitársaiknak. 

Az oltár helyén a király idegen oltárt emelt, ezen sertéseket vágott, és így mutatott be 

áldozatokat, holott ez törvénytelen volt és az ősi zsidó istentiszteletben tilos. Azután 

kényszerítette a zsidókat, hogy abbahagyják istenük tiszteletét és az ő isteneit imádják, 

ezeknek minden városban és minden faluban oltárokat emeljenek és naponta sertéseket 

áldozzanak. Megtiltotta nekik, hogy gyermekeiket körülmetéljék, és büntetéssel fenyegette 

meg azokat, akiket rajtakapnak az ilyesmin; és hogy a népet parancsai teljesítésére 

kényszerítse, felügyelőket nevezett ki. A zsidók közül sokan engedelmeskedtek a király 

parancsainak, részben önként, részben azért, mert féltek a büntetéstől, amellyel megfenyegette 

őket. Azonban a legnemesebbek és a bátrak nem sokat törődtek vele, hanem megtartották ősi 

törvényeiket, mert semmibe sem vették a büntetést, amellyel az engedetleneket 

megfenyegette; s ezért naponta sokat kivégeztek közülük, keserves kínzások között: 

megkorbácsolták és megcsonkították, azután elevenen keresztre feszítették őket; az 

asszonyokat és a körülmetélt fiúkat a király parancsára megfojtották és az utóbbiakat 

keresztre feszített szüleik nyakába akasztották. Ahány szent könyvet vagy törvénytekercset 

találtak, mind elégették, azokat pedig, akiknél megtalálták, gonosztevők módjára 

kivégezték.”100 Antiokhosz „Csapatai kifosztották a Jahve templomot és egész Jeruzsálemet; 

lakosai közül több mint 10000-et rabszolgának adtak el.”101 „Az Antiokhosz által megbízott 

fő-adóhivatalnok (müszarkhész / müsziarkhész), bizonyos Apollóniosz, hadsereg élén, 

tudatosan szombat (sabbát) napján rohanta meg a várost, számítva arra, hogy nem talál 

ellenállásra, és könnyedén el is foglalta. A házakat felgyújtotta, a lakosság egy részét megölte 

vagy rabszolgának adta el, a városfalat több ponton bedöntötte, és a kőanyag felhasználásával 

a város szélén gyorsan egy erődöt emelt (Akra), ebben makedón helyőrséget helyezett el. 

Jeruzsálemet katonai megszállás alá helyezte.”102 IV. Antiokhoszt korában a „megtestesült 

istennek” tartották.103 IV. Antiokhosz a zsidók Istenét „fitymálta”.104  

IV. Antiokhosz Epiphanész kétségkívül egy antikrisztusi hatalom volt. A római udvarban 

nevelkedett hellén uralkodó IV. Antiokhosz, azonban előképe volt egy másik antikrisztusi 

hatalomnak magának Rómának. Mind az ókori mind pedig a középkori Róma üldözte Isten 

népét, megpróbálta elnyomni lelkiismeretüket. Sokan vértanúhalált szenvedtek.  
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Középkori katona (British Museum) (Fotó: SG) 

 

De a nehéz időkben az Úr megsegítette népét „kicsiny segítséggel”, hogy életben maradjanak. 

Ezt Pál apostol így fejezi ki: „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem 

veszünk;” 2 Kor. 4,9 Római császárok és pápák magasztalták magukat Isten fölé, miközben 

magukat istennek képzelték. Sátán legkiválóbb eszközei voltak abban, ha lehet, Isten népét 

kiirtsák a földről. I. sz. 70-ben amikor a rómaiak Jeruzsálemet megostromolták 

Antiokhoszhoz hasonlóan jártak el. A városfalakat bedöntötték a várost felégették és 

megszállás alá helyezték. Az ostrom idején „Augusztus 6-án a Templomban megszűnt a 

mindennapi áldozat”.105 A rómaiak a templomot is felgyújtották (ezt Antiokhosz nem tette), 

és pogány kultuszok vették át a helyét. A legyőzött város polgárait végül mindkét esetben 

fogságba hurcolták. „Titus parancsára Jeruzsálem teljes lakosságát fogságba hurcolták…”106  

A középkorban a Szentírás tiltott könyv volt. A Római Egyház „Évszázadokig megtiltotta a 

Biblia terjesztését. Az embereknek tilos volt a Szentírást olvasni vagy házukban tartani. 

Elvtelen papok és főpapok úgy magyarázták tanításait, hogy állításaikat alátámasszák velük. 

Így történt, hogy a pápát majdnem mindenki Isten földi helytartójának ismerte el, akinek 

hatalma van az egyház és az állam felett.”107  
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A Pápák gőgössége nem ismert határt (Lutherhaus, Wittenberg) (Fotó: SG)  

  

Az inkvizíció korában bármilyen indokkal el lehetett ítélni az embereket. Franciaország 

„1766: egy de La Barre nevű fiatalembert máglyára vetnek, mert nem vette le a kalapját, 

amikor egy egyházi körmenet elhaladt előtte;”108 A katolikus egyház zsarnokságának egy 

másik szemléletes példáját nyújtja a feudális Spanyolország. „A spanyol egyház hatalmas 

földbirtokokkal rendelkezett, amelyek évente több mint egymilliárd reált 

jövedelmeztek…Spanyolországban a katolicizmus államvallás volt. Az országban csak 

katolikusok élhettek. Ha valaki nem vett részt az egyházi szertartásokon, eretnekség 

gyanújába került és magára vonta az inkvizíció figyelmét, ez pedig nem csak vagyona és 

szabadsága elvesztésével járhatott, hanem életébe is kerülhetett. A hivatalba lépés fontos 

feltételének számított a „tiszta vér”: egyházi és állami szolgálatba kizárólag minden „rossz 

fajú” beütéstől mentes „őskeresztények” kerülhettek, vagyis olyan személyek, akiknek ősei 

között egyetlen egy sem volt mór, zsidó, eretnek vagy az inkvizíció áldozata. A katonai 

iskolákba való felvételkor és más esetekben írásos tanúbizonyságot követeltek „a 
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fajtisztaságról” …A katolikus papság ellenőrzést gyakorolt az egyetemek és az iskolák, a sajtó 

és a különböző tömegszórakoztatások fölött. Elsősorban az egyház bűne, hogy a spanyol 

társadalom még a XVIII. század végén is elképesztette elmaradottságával az idegen utazókat. 

A parasztság csaknem teljes egészében analfabéta volt és hihetetlenül babonás. Nem volt 

sokkal magasabb – kevés kivételtől eltekintve – a nemesség, a burzsoázia és az arisztokrácia 

kulturális színvonala sem.”109       

Tágabb értelemben a végidő kezdete Kr. u. 1798. Ez az adat a Szentírásból számítható, és a 

pápai egyház középkori teljhatalmának végét jelzi. „Az egyház üldöztetése nem tartott az 

1260 éves időszak végéig. Isten irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos 

megpróbáltatás idejét. Amikor a Megváltó megjövendölte az egyház "nagy nyomorúság"-át, 

ezt mondta: "Ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne 

meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok" (Mt. 24:22). A reformáció 

hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért.”110  „Az 1260 nap, illetve év, 1798-ban ért véget. 

Az üldözés negyed évszázaddal előbb majdnem teljesen megszűnt.”111 (Ez feltehetően azzal a 

ténnyel állhat összefüggésben, hogy XIV. Kelemen pápa 1773. július 21-én betiltotta és 

feloszlatta a Dominus ac redemptor noster-bullájával a jezsuita rendet, amely a pápaság 

legerősebb támaszának számított. A betiltást csak Oroszországban és Poroszországban 

hagyják figyelmen kívül. A rend feloszlatása különösen a római katolikus országokat: 

Franciaországot, Portugáliát, Spanyolországot és a Nápoly – Szicíliai Királyságot érintette.)112 

Róma a történelem végén, amikor ismét teljhatalomhoz jut, megismétli korábbi üldözéseit, de 

„az Istenét ismerő nép” akkor is „felbátorodik és cselekeszik. És a nép értelmesei sokakat 

oktatnak…”. (A 35. vers szerint keresztények vértanúhalált a vég idejéig szenvednek. 

Szűkebb értelemben ez a vég a kegyelemidő lezárulásával köszönt be. „És az Isten 

országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden 

népnek; és akkor jő el a vég.” Mát. 24,14 A kegyelemidő lezárulása előtt halhatnak csak meg 

az igazak.)  

 

Dán. 11,37-39 

 

„Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvenczével, és egy istennel sem; 

hanem mindennek fölibe magasztalja magát. De a helyett tiszteli az erődök istenét annak 

helyén; és azt az istent, a kit nem ismertek az ő atyái, tiszteli aranynyal, ezüsttel, 

drágakövekkel és becses ajándékokkal. És az erődített városokban így teszen az idegen istenek 

nevében: a ki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet 

elosztja jutalom gyanánt.” „Nem törődik őseik istenével, nem törődik az asszonyok 

bálványával, egy istennel sem, mert mindegyiknél nagyobbnak tartja magát. Ezek helyett az 

erődök istenét tiszteli, olyan istent, akit ősei nem ismertek; tiszteli arannyal, ezüsttel, 

drágakővel és egyéb értékes dolgokkal. Az erődökkel ellátott városokkal így bánik az idegen 

istenek nevében: amelyik elismeri, annak a tekintélyét megnöveli, uralomra juttatja sokak 

fölött, és földet oszt jutalmul.” (MBT ford.) 

 

Róma számára a hatalom mindennél fontosabb dolognak számít. Nem számít neki sem Isten, 

sem ember, még a házasság szent intézménye sem. Amelyre itt a szöveg „az asszonyok 

kedvence” –ként utal. Papjait nőtlenségben tartja, hogy az Egyház hatalma osztatlan 

maradjon. Káros hatásai ennek már a középkorban is megmutatkoztak: „A 

boszorkányüldözések mutatják, hogy a nőtlenségben élők a nők elleni tudattalan 

agresszivitásukkal valójában saját szexualitásuk feláldozását bosszulták meg.”113 „A pápaság 

idején így a boszorkányok kigondolásának és dogmatikai igazolásának minden felelőssége, az 
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egész boszorkányüldözés minden szenvedése a papi nőtlenség számláját terheli.”114 A római 

egyház Isten helyett saját magát ünnepelteti és dicsőíti.  Miközben Krisztusra mutogat, saját 

rendelkezéseit a Szentírás fölé helyezi. Ezeknek a rendelkezéseknek az a célja, hogy a Római 

Egyház hatalmát megerősítsék, megszilárdítsák. Róma istene az „erődök istene”: a hatalom - 

melyet tisztel „arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.” Róma minden 

elérhető eszközt saját hatalmának szolgálatába állít. Egy volt jezsuita pap a következőket írta 

a Katolikus Egyházról: „A pápaság legnagyobb bűne és sok más bűnnek a forrása a 

mérhetetlen hatalommal való visszaélés. Különös érzés arra gondolni, hogy Ő, akitől 

hatalmukat levezetik, hatalom nélkül élt és halt meg.”115 Az „erődített városok” vagy más 

néven megerősített városok egy adott ország védelmét látták el. Mivel az ország védelmi 

rendszeréhez tartoztak ezért stratégiai szempontból rendkívül fontosak voltak (2 Krón. 33,14). 

Az ellenségnek ezeket kellett bevennie vagy megnyernie, ill. valami módon meghódolásra 

kényszerítenie, ha egy országot el akart foglalni (2 Krón. 32,1).  Ezek a városok meg voltak 

erősítve falakkal, - amely kívülről határolta őket, kapukkal és tornyokkal (bástyákkal) (2 

Krón. 8,5; Sof. 1,16; Zsolt. 48,13; 2 Krón. 32,5; Hab. 2,1; Siral. 2,8). Céljai elérése érdekében 

Róma az eszközökben nem nagyon válogat, tudja, hogy „Az arannyal megrakott szamár a 

legerősebb várba is behatol.”116 Azok a politikai hatalmak, akik Róma támogatásával akarják 

megerősíteni hatalmukat - országukat, hódolnak előtte. Szívesen elismerik főségét, ha cserébe 

élvezhetik Róma támogatását. Az uralmukat megszentelő egyházszervezet megerősítésére 

törekednek. „Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.” Jel. 

17,13 „Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon 

legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.” Jel. 

17,17 Róma birtokokat ad „a földet elosztja jutalom gyanánt” vagy más fordítás szerint 

„földet oszt jutalmul” azoknak, akik őt hűségesen szolgálták és a világ feletti teljhatalomra 

segítették. Azonban teljhatalomra jutását gátolja egy másik jelentős hatalom a jelképes 

Egyiptom a „déli király” akiről majd Dán. 11,40-ben olvashatunk.  

 

A Vatikán olyan szerződéseket igyekszik kötni a célországokkal, amelyek számára a 

legelőnyösebb feltételeket és előjogokat biztosítják. A baloldali kormányok is teret engednek 

egy bizonyos szintig szándékainak, de a jobboldali kormányok azok, akik a legjelentősebb 

kedvezményeket biztosítják számára.   Jel. 17, 18 szerint a Pápai hatalomnak, akit a Szentírás 

itt „asszony” -nak vagy „nagy város” -nak Babilonnak (Jel. 17,5;18,10;16;21) nevez, 

„királysága van a földnek királyain.” „És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a 

melynek királysága van a földnek királyain.” Jel. 17,18 Az „asszony” az egyház jelképe a 

Bibliában. Az egyház és az állam kapcsolatáról alkotott katolikus felfogást mutatják III. Ince 

pápa szavai is aki - „Állhatatosan arra törekedett, hogy elismertesse a pápaság vezető szerepét 

mind egyházi, mind pedig világi ügyekben. Kijelentette, hogy a pápai hatalom a naphoz, a 

császári hatalom pedig a holdhoz hasonló, amely csak a nap sugarait tükrözi vissza.* III. Ince 

pápa azt írta, hogy a pápák „úrként helyeztettek a népek és királyságok fölé, hogy irtsanak, 

pusztítsanak, teremtsenek és vessenek…” Csak a császárnak és a leghatalmasabb királyoknak 

volt szabad megcsókolni a pápa kezét, a többi királyoknak és fejedelmeknek pedig a pápai 

cipőn levő keresztet kell ajkukkal érinteni.”117  (* nem először hangzott el ez a kijelentés: 

„Gelasius (492-496) az egyházi és a világi hatalmat a nap és a hold fényével hasonlítja össze. 

A nap természetesen az egyház, melytől a világi hatalom holdja fényét nyeri.”)118  
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Püspök és király figurák – Vajon ki a nagyobb? – az elgondolkodtató kérdés, amelyre ők választ 

keresnek. (British Museum) (Fotó: SG) 
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