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35. Tajemný nápis na stěně
Rozmařilému králi Belšasarovi se ukázala ruka píšící na zeď tajemný
nápis. Byl to vzkaz od Hospodina. Jedině Izraelita Daniel dokázal nápis
rozluštit a říci, co znamená.
V babylonské zemi, kde byli Izraelité stále jako otroci, vládl král Belšasar.
Ten jednoho večera vystrojil velikou hostinu a pozval na ni spoustu svých
přátel. Stoly se pod jídlem jen prohýbaly a víno teklo proudem. Pozvaní
hosté jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Bavili se a tančili. Čím více pili, tím byla
zábava hlučnější. Král pak v rozverné náladě poručil svým služebníkům:
„Doneste sem vzácné zlaté poháry a mísy, které jsme odnesli
z jeruzalémského chrámu. Připijeme si z nich na oslavu našich
bohů.“ Služebníci se toho zalekli, vždyť se jednalo o vzácné nádoby patřící
Hospodinu. S nimi se nesmělo zacházet, jak si kdo smyslí. Král na to však
nic nedbal. Byl už velice opilý. Služebníci tedy přinesli posvátné chrámové
nádoby a nalili do nich víno, až přetékalo. Hosté se tomu smáli a pili z nich
až do dna. Dál se veselili a hodovali.
Náhle ale král zkoprněl, až popadal dech. Chvějícím se prstem ukazoval na
stěnu přímo před sebou a strachy zakřičel. Tam se totiž objevila ruka, která
na zeď psala nějaká slova. Ano, slyšíte dobře. Nějaká zvláštní ruka psala na
zeď podivný nápis. Nikdo z přítomných hostů však nápis nedokázal přečíst.
Nápis byl totiž složen z nějakých klikatých čárek a vlnek. Král tušil, že je to
nějaké zlé znamení, a chtěl tomu přijít na kloub. Proto přikázal: „Kdo mi
přečte a vyloží, co ta ruka napsala, bude bohatě odměněn.“
Za králem přišlo mnoho mudrců, ale když uviděli nápis, udiveně kroutili
hlavami. Nikdo neměl sebemenší tušení, co podivuhodný nápis na stěně
znamená. Tu přišla za králem královna, že ví o jednom muži, který by mu
pomohl. Ten muž byl Daniel, který dostal do Hospodina dar rozumět
různým záhadám.
Král si hned dal Daniela předvolat a slíbil mu velké bohatství, jen když mu
vysvětlí, co znamená ten záhadný nápis na stěně. Daniel mu řekl klidným
hlasem: „Nechci tvé dary, králi. Rozdej je jiným. Nápis ti ale přečtu a
vyložím. Je to vzkaz od samotného Boha – Hospodina. Nechoval ses totiž
dobře. Nevěříš v Hospodina a ještě sis vzal vzácné nádoby z Hospodinova

chrámu, a to je velké provinění. Nápis znamená: Tvé dny byly na váhách
zváženy, tvé království bude rozděleno. To znamená, že kvůli svým
špatným skutkům brzy přijdeš o své království.“ Když to Belšasar uslyšel,
pocítil v srdci velikou tíhu. Poznal, jak špatné bylo jeho chování. Neměl ale
čas na nápravu. Ještě té noci vtrhli do paláce nepřátelé a krále usmrtili.
Úkol:
Je moc důležité, abychom měli rádi Pána Ježíše a snažili se kolem sebe
rozdávat radost a druhé potěšit. Král Belšasar to nedělal, ten myslel jen na
sebe a na to, jak si co nejvíce užívat života. V této básničce najdeš návod,
jak se chovat jinak než král Belšasar.
Od pondělí do neděle, návod můžem dát:
Netvařte se jen kysele, zkuste se i smát!
Každý den se Bůh k nám sklání s láskou velikou.
Tam, kde pomoc, radost schází, podej ruku svou.

