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36. Daniel v jámě se lvy
Daniel si troufl neuposlechnout králův rozkaz, který zakazoval modlit
se k Hospodinu. Byl proto vhozen do jámy se lvy. Hospodin věrného
Daniela před hladovými lvy ochránil.
Jestli jsi už někdy držel v rukou obrázkovou Bibli, narazil jsi možná na
obrázek muže, který byl v jámě se lvy, ale lvi mu nic neudělali. Tím
mužem byl Izraelita, spravedlivý Daniel. Pracoval u krále Darjaveše. Ten
ho měl moc rád, a proto mu jednoho dne oznámil: „Danieli, jsi můj
nejlepší služebník, udělám z tebe svého zástupce, který mi bude pomáhat
v kralování.“ Když to uslyšeli ostatní služebníci, velice mu záviděli a řekli
si, že to tak nenechají. Nelíbilo se jim, že Daniel je Izraelita, tedy cizinec.
Začali ho sledovat, jestli neudělá nějakou chybu, aby o tom řekli králi. Ale
Daniel dělal všechno správně. Chodil včas, když něco slíbil. Byl ke všem
laskavý a spravedlivý. Daniel se také jako správný Izraelita třikrát denně
modlil k Hospodinu. Když se modlil, poklekl ve svém pokojíku a v tichosti
naslouchal Hospodinu.
Když ostatní služebníci Daniela viděli, jak se modlí ke svému Bohu –
Hospodinu, napadl je zlý plán. Šli ke králi, hluboce se před ním uklonili a
řekli mu: „Máme pro tebe výborný nápad. Rozkaž všem lidem ve své
zemi, aby se po dobu jednoho měsíce nikdo nemodlil k žádnému bohu.
Všichni musejí uctívat jen tebe, protože ty jsi náš mocný král. Kdo by tě
neposlechl, nechej ho hodit do jámy se lvy.“ Takový nápad se králi líbil.
Nechal hned po celé zemi rozhlásit, že se nikdo nesmí modlit ani nic
vyprošovat u nikoho jiného než u samotného krále.
Všichni lidé to slyšeli. I Daniel to slyšel. Co měl teď ale Daniel dělat?
Nemohl krále poslechnout. Znamenalo by to, že by se přestal modlit, a to
nechtěl. Protože Hospodin řekl, že každý, kdo ho má rád, se k němu musí
modlit. Ale král to teď zakázal. Koho měl v této situaci Daniel
poslechnout? Samozřejmě Hospodina. A tak se Daniel i přes králův rozkaz
denně modlil. Ostatní služebníci, když uviděli modlícího se Daniela,
utíkali za králem na něj žalovat. Král měl Daniela rád a nepřál si jeho smrt.
Musel však dodržet své královské slovo, a tak nechal s těžkým srdcem
Daniela vhodit do jámy s hladovými lvy.

Hospodin ale svého věrného služebníka ochránil i před hladovými lvy.
Zařídil, aby lvi Danielovi nic zlého neudělali. Když to král ráno zjistil, měl
velikou radost. Nechal Daniela vytáhnout z jámy a udělal ho svým
zástupcem. Špatné služebníky pak nechal předhodit lvům místo Daniela.
Daniel byl na svobodě a mohl se modlit k Hospodinu, kdykoli se mu
chtělo.
Úkol:
Pro každého, kdo věří v Pána Boha, platí i dnes a bude stále platit, že je
potřeba jej mít na prvním místě. Nikdo se nesmí bát ukázat druhým
lidem, že v Pána Boha věří a má ho rád i za cenu, že se mu možná bude
někdo smát. Daniel nám jde příkladem. Ten se nebál krále ani lvů.
Raději chtěl zemřít v jámě se lvy, než by zradil Pána Boha. Pán Bůh ho
však za jeho poctivost odměnil a udělal zázrak, že mu lvi nic zlého
neudělali.
Můžete se naučit píseň: „Daniel“ ze stejnojmenného zpěvníku, jehož
autorem je Bob Fliedr.

