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Prorok na wygnaniu
Część 6

Pismo Na Ścianie (Daniel 5)

Witam ponownie w naszym studium na temat Księgi Daniela.  W poprzednim nauczaniu
omawialiśmy Daniela 4, gdzie król Nabuchodonozor miał sen o ogromnym drzewie, które zostało
ścięte. Daniel zinterpretował ten sen, mówiąc, że to drzewo to król, i że Bóg zamierza go nauczyć
pokory. Sen urzeczywistnił  się, król został  wypędzony ze swego królestwa i stał  się, jak dzikie
zwierzę. Jednakże król uznał wyższość Boga i oddał Mu chwałę, a obie rzeczy, zdrowy rozsądek i
królestwo zostały mu przywrócone.

W tym nauczaniu omówimy piąty rozdział Daniela. W rozdziale 5 kolejny król Babilonu,
Belszazar,  urządza wielkie przyjęcie.  Podczas tej  uroczystości w jego pałacu pojawia się ręka i
wypisuje  cztery słowa na ścianie  pałacu.  Daniel  zostaje wezwany, by zinterpretował  te słowa i
oznajmia,  że Belszazar utraci swe królestwo na rzecz Medów i Persów. Przepowiednia Daniela
spełnia się jeszcze tej samej nocy.

W  Danielu  w  rozdziałach  od  2  do  7  uczeni  zidentyfikowali  strukturę  chiastyczną.  W
strukturze chiastycznej temat, jaki pojawia się na początku historii, pojawia się także w jej ostatnim
momencie.  Następnie  drugi  temat  historii  powtórzy  się  jako  przedostatni.  I  tak  się  dzieje,  aż
dojdziemy do środka. W Danielu mamy więc pewne podobieństwa między rozdziałem 2 i 7, jak
również między rozdziałem 3 i 6, oraz między rozdziałami 4 i 5. Gdy zaczniemy czytać rozdział 5,
pewne podobieństwa do rozdziału 4 staną się oczywiste. Oto jak zaczyna się rozdział 5.

Daniel 5:1-4
Król Belszazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich książąt i przed tym tysiącem pił
wino. A gdy Belszazar pił wino, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego 
ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby pili z niego król, jego 
książęta, jego żony i jego nałożnice. Wtedy przyniesiono złote naczynia, które zabrano 
ze świątyni domu Bożego, który był w Jerozolimie, i pili z nich król, jego książęta, jego 
żony i jego nałożnice. Pili wino i chwalili bogów ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z 
drewna i kamienia.



Werset  1  przedstawia  nam  króla  Belszazara.  Co  zatem  stało  się  z  królem
Nabuchodonozorem? Zapiski  babilońskie informują nas,  że król Nabuchodonozor  zmarł  22 lata
przed wydarzeniami tu opisywanymi. Po jego śmierci nastąpił wielki chaos polityczny. Panowanie
nad Babilonem przechodziło przez ręce jego trzech krewnych. Ostatecznie zięć Nabuchodonozora,
Nabonid,  przejął  kontrolę.  Nabonid  spędzał  mnóstwo  czasu  poza  miastem  Babilon  i  uczynił
swojego syna, Belszazara, współpanującym, coś na zasadzie drugiego króla, po to, by Belszazar
zarządzał miastem, gdy on był poza nim.

Wymienienie  Belszazara  w  Księdze  Daniela  jest  tak  de  facto  niezwykłym  kawałkiem
historii. Przez długi czas sądzono, że Belszazar to postać fikcyjna, gdyż historycy starożytni, jak
Herodot i Flawiusz, nigdy o nim nie słyszeli. Dopiero w XIX wieku archeolodzy odnaleźli artefakty
ze znajdującym się na nich imieniem Belszazara. Historycy przyznają, że Belszazar był faktycznie
prawdziwą postacią. Fakt, że Belszazar był szybko zapomniany przez historię i odkryty dopiero
niedawno, jest dodatkowym dowodem, że autor Daniela żył w Babilonie z VI wieku p.n.e. i że nie
był izraelskim autorem baśni z późniejszych stuleci.

Po co Belszazar  zorganizował  to  wielkie  przyjęcie?  Historia  pokazuje,  że  w tym czasie
miało miejsce babilońskie święto. Nie było to nic nadzwyczajnego, że król organizował taką wielką
imprezę.  Niecodzienne  było  to,  że  zbezcześcił  naczynia  świątynne.  Pamiętacie  strukturę
chiastyczną, jaką wspominaliśmy wcześniej? Jak rozdziały 4 i 5 mają podobne tematy? Jednym z
takich podobieństw jest zachowanie Nabuchodonozora i Belszazara. W rozdziale 4 czytaliśmy o
aroganckim królu Nabuchodonozorze, wywyższającym się ponad samego Boga. Tu, w rozdziale 5,
mamy podobną rzecz, gdzie Belszazar wywyższa się, bezczeszcząc naczynia świątynne. Jednakże
w tym przypadku jego samowywyższanie się jest głupsze niż u Nabuchodonozora. Belszazar nie
miał takich roszczeń do sławy, jakie miał Nabuchodonozor, który ciężko zapracował na osiągnięcie
tego sukcesu i  chwały,  jaką osiągnęło jego królestwo. To oczywiście  nie usprawiedliwia dumy
Nabuchodonozora,  ale  da się  to  zrozumieć.  Z drugiej  strony Belszazar  nie  uczynił  niczego,  by
zyskać chwałę dla swego królestwa. Stał się królem, bo był po prostu najstarszym synem swego
ojca. A na dodatek, nie był nawet w pełni królem. Technicznie rzecz biorąc, to Nabonid rządził. Ze
strony Belszazara było to wielce pretensjonalne chwalić się zdobyczami,  jakie Nabuchodonozor
zabrał z Bożej Świątyni. Zwłaszcza że wiedział on, jak Bóg upokorzył Nabuchodonozora. Zatem
rozdziały 4 i 5 opisują aroganckich królów. Król z rozdziału 5 popija sobie wina i idzie krok dalej,
niż  kiedykolwiek  poszedł  Nabuchodonozor.  Bóg  jednak  dość  szybko  znalazł  sposób  na
otrzeźwienie króla.

Daniel 5:5-6
W tej samej godzinie ukazały się palce ręki ludzkiej, które pisały naprzeciw świecznika 
na wapnie ściany pałacu króla, a król widział część ręki, która pisała. Wtedy oblicze 
króla zmieniło się, jego myśli zatrwożyły go, stawy jego bioder rozluźniły się i jego 
kolana uderzały jedno o drugie.

Wyrażenie 'oblicze króla zmieniło się'  pojawia się tylko w Księdze Daniela.  Wydaje się
oznaczać to,  że krew odpłynęła mu z twarzy,  ale  może też oznaczać,  że był  przestraszony lub
niezbyt  szczęśliwy.  'Stawy bioder  rozluźniły  się'  w innych tłumaczeniach  brzmi  inaczej.  Biblia
Gdańska (1632) mówi: zwiąski biódr jego rozwiązały się, co brzmi jak eufemizm na to, że puściły
mu zwieracze. Alternatywnie może też to oznaczać, że stracił siłę w nogach. W każdym razie nie
ma  tu  za  co  winić  króla.  Oglądanie  odciętej  ręki,  piszącej  po  ścianie  twojego  domu,  byłoby
przerażające.

Daniel 5:7
I zawołał król ze wszystkich sił, aby przyprowadzono astrologów, Chaldejczyków i 
wróżbitów. Król powiedział do mędrców Babilonu: Ktokolwiek to pismo odczyta i 
oznajmi mi jego znaczenie, będzie odziany w purpurę, dadzą mu złoty łańcuch na szyję 
i będzie panował w królestwie jako trzeci.



I tu ponownie mamy interesujący kawałek historii. Dlaczego Belszazar zaoferował pozycję
trzeciego  władcy  temu,  kto  zinterpretuje  pismo?  Zwykle  nagrodą  króla  jest  druga  najwyższa
pozycja w królestwie, nie trzecia. Jednakże z zapisków babilońskich wiemy, że sam Belszazar był
drugim najwyższym w królestwie. Dlatego trzecia pozycja była najlepszą ofertą dla kogoś innego.
Pomimo tej oferty, nikt nie był w stanie zinterpretować mu napisu.

Daniel 5:8-9
Weszli więc wszyscy mędrcy króla, ale nie mogli odczytać pisma ani oznajmić królowi 
jego znaczenia. Wtedy król Belszazar bardzo się zatrwożył i jego oblicze się zmieniło, a
jego książęta struchleli.

Tu nie ma nic dziwnego, że ci mędrcy nie mogli zinterpretować napisu. W tym miejscu
Księgi  Daniela  byłoby  to  zaskakujące,  by  chaldejscy  mędrcy  mogli  cokolwiek  zinterpretować.
Dziwne natomiast było to, że nie umieli tego przeczytać. Daniel wyjaśnia później, że słowa były
napisane po aramejsku. A aramejski był językiem, jakiego Babilończycy używali w komunikacji
międzynarodowej. Zatem mędrcy, a także i sam król powinni być w stanie przeczytać te aramejskie
słowa,  nawet  jeśli  nie  rozumieliby,  co  one  znaczą.  Dlaczego  nie  mogli  ich  więc  odczytać?
Przedstawiano  wiele  teorii  dotyczących  niemożności  odczytania  przez  mędrców.  Na  przykład
Talmud sugeruje, że słowa były napisane w jakimś aramejskim alfabecie, jakiego nie znali mędrcy.
Inni proponują, że litery zostały napisane bez oznaczeń samogłosek, a zatem mędrcy nie mogli się
zdecydować,  jak  to  wymówić.  Albo,  że  były  napisane  jakimś  kodem  lub  w  jakiejś  dziwnej
konfiguracji. Inna możliwość jest taka, że czytamy nasz tekst zbyt literalnie. Tekst, że 'nie mogli
odczytać pisma ani oznajmić jego znaczenia',  może po prostu oznaczać,  że nie rozumieli,  co te
słowa  próbowały  powiedzieć,  a  nie  że  w  ogóle  nie  potrafili  ich  przeczytać.  W  wersecie  15
Belszazar mówi, że nie potrafili oni zinterpretować pisma, a nie że nie mogli go przeczytać. To daje
trochę wiarygodności takiemu wytłumaczeniu. W każdym razie mędrcy nie byli w stanie rozwiązać
tej zagadki. Jednak królowa znała kogoś, kto mógł.

Daniel 5:10-12
Wówczas królowa weszła do domu uczty z powodu słów króla i jego książąt. Odezwała
się królowa i powiedziała: Królu, żyj na wieki! Niech cię nie trwożą twoje myśli i niech
się nie zmienia twoje oblicze. Jest w twoim królestwie mężczyzna, w którym jest duch 
świętych bogów, w którym za dni twego ojca znalazły się światło, rozum i mądrość 
podobna do mądrości bogów i którego król Nabuchodonozor, twój ojciec, mówię ci, 
twój ojciec, król, ustanowił przełożonym magów, astrologów, Chaldejczyków i 
wróżbitów; dlatego że znalazły się w nim nadzwyczajny duch, wiedza, rozum, 
wykładanie snów, objawianie zagadek i rozwiązywanie rzeczy trudnych, w Danielu, 
któremu król nadał imię Belteszassar. Niech więc teraz wezwą Daniela, a on oznajmi 
znaczenie pisma.

Pismo nie mówi, kim była ta królowa, ale mamy kilka szczegółów, jakie wskazują nam na
konkretną postać. Ktoś mógłby założyć, że była to żona Belszazara. Czemu jednak ona miałaby
znać Daniela, natomiast Belszazar nie? Inna możliwość jest taka, że to żona Nabonida. Nabonid, jak
wspomnieliśmy,  był faktycznym królem w tamtym czasie.  A skoro był ojcem Belszazara,  to ta
królowa  mogła  być  matką  Belszazara.  To  czyniłoby  ją  także  córką  Nabuchodonozora.  To
wyjaśniałoby,  dlaczego królowa tak dobrze znałaby Nabuchodonozora oraz Daniela.  Słyszałaby
historie swojego ojca o Danielu. I z pewnością żyłaby w tym czasie, kiedy Nabuchodonozor stracił
rozum.  To  ta  historia,  jaką  czytaliśmy  w  Danielu  4.  Kimkolwiek  była,  była  jedyną,  która
zarekomendowała Daniela królowi. Co wskazuje na coś ciekawego. Że w tym czasie Daniel nie jest
głównym mędrcem w Babilonie. Mimo jego poprzednich interpretacji snów i wszystkich obietnic
Nabuchodonozora,  że  uczyni  go  głównym  przełożonym  mędrców,  wydaje  się,  że  wciąż  jest
oddelegowany  do  podrzędnej  pozycji.  Belszazar  radzi  się  najpierw  wszystkich  chaldejskich



mędrców. Faktem jest, że Belszazar wydaje się albo nie znać Daniela, albo nie warto się z nim
konsultować.  Niepamięć  o  Danielu  w  takiej  chwili  mówi  nam,  jakie  było  postępowanie
Babilończyków w tych sprawach. I chociaż Daniel mógł im pokazać z mądrością i spełnionymi
proroctwami,  że przemawia  w imieniu  prawdziwego Boga,  to  oni  jednak woleli  opierać  się  na
swoich astrologach, czarodziejach, magach, by służyć swoim bożkom i wieść swój babiloński styl
życia. Prorok Jeremiasz oznajmił, że ta duma i odrzucenie Boga doprowadzą do upadku Babilonu.

Jeremiasz 50:29-31
Zgromadźcie przeciwko Babilonowi wszystkich strzelców, którzy napinają łuk; 
rozbijcie obóz przeciw niemu dokoła, aby nikt nie uszedł. Odpłaćcie mu według jego 
uczynków, według wszystkiego, co innym czynił, uczyńcie mu. Wynosił się bowiem 
przeciwko Jahwe, przeciwko Świętemu Izraela. Dlatego jego młodzieńcy polegną na 
ulicach i wszyscy jego wojownicy zostaną zgładzeni w tym dniu, mówi Jahwe. Oto 
jestem przeciwko tobie, zuchwalcze, mówi Pan, Jahwe zastępów. Nadszedł bowiem 
twój dzień i czas, gdy cię nawiedzę.

Jeremiasz 50:35-38
Miecz spadnie na Chaldejczyków, mówi Jahwe, i na mieszkańców Babilonu, na jego 
książąt i mędrców; miecz na kłamców, aby zgłupieli, miecz na jego wojowników, aby 
byli przerażeni; miecz na jego konie i rydwany oraz na całą różnorodną ludność, która 
jest pośród niego, aby była jak kobiety; miecz na jego skarby, aby były zagrabione; 
Susza na jego wody, aby wyschły. Ziemia bowiem jest pełna rzeźbionych obrazów, a 
szaleją przy swoich bożkach.

Daniel ma zamiar przekazać to samo przesłanie co Jeremiasz. A w rzeczywistości, co zaraz
zobaczymy, te zapowiedzi spełnią się jeszcze tej samej nocy. Czytajmy dalej.

Daniel 5:13-16
Wtedy Daniel został przyprowadzony do króla. A król zapytał Daniela: Czy ty jesteś 
tym Danielem z synów uprowadzonych z Judy, którego król, mój ojciec, sprowadził z 
ziemi Judy? Słyszałem o tobie, że duch bogów jest w tobie, że światło, rozum i obfita 
mądrość znajdują się w tobie. Właśnie przyprowadzono przede mnie mędrców i 
astrologów, aby mi to pismo odczytali i oznajmili jego znaczenie. Oni jednak nie 
potrafili tego zrobić. A słyszałem o tobie, że możesz dawać wyjaśnienie i rozwiązywać 
trudności. Jeśli więc teraz możesz to pismo odczytać i oznajmić mi jego znaczenie, 
będziesz odziany w purpurę, będzie włożony złoty łańcuch na twoją szyję i będziesz 
panował w królestwie jako trzeci.

Widzimy tutaj Daniela w podobnej sytuacji. Mędrcy babilońscy nie są w stanie rozwiązać
zagadki, wzywają więc Daniela, któremu obiecują niesamowite nagrody, jeśli jemu się uda. Daniela
nigdy nie interesowały sława i władza, a na dodatek już wie, jak płytkie mogą być zapewnienia
króla. To może być powodem, dlaczego odpowiada Belszazarowi tak szorstko.

Daniel 5:17
Wtedy Daniel odpowiedział przed królem: Twoje upominki niech pozostaną przy tobie, 
a twoje dary daj innemu; pismo jednak odczytam królowi i oznajmię mu znaczenie.

Daniel  oznajmia,  że  jest  on  zainteresowany  tylko  wykonywaniem  swojej  roboty.  Nie
interesują go puste obietnice Belszazara. I dalej.



Daniel 5:18-21
Ty, królu, posłuchaj. Bóg Najwyższy dał Nabuchodonozorowi, twemu ojcu, królestwo, 
majestat, sławę i cześć. A z powodu wielkości, którą mu dał, wszyscy ludzie, narody i 
języki drżały przed nim i bały się go. Kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy
życiu, kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Ale gdy jego serce stało się 
wyniosłe i jego duch utwierdził się w pysze, został strącony z tronu swego królestwa i 
odebrano mu sławę. Został wypędzony spośród synów ludzkich, jego serce stało się 
podobne do serca zwierzęcia i mieszkał z dzikimi osłami. Żywili go trawą jak woły i 
jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad 
królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce.

Daniel  rozpoczyna  interpretację  od  przypomnienia  wielkiego  króla  Nabuchodonozora.
Podkreśla, że choć miał on wspaniałe osiągnięcia i ogromną władzę, uświadomił sobie, że Bóg nad
wszystkim panuje.  Dlatego Bogu powinno się  oddawać chwałę.  Jednak Belszazar  poszedł  inną
drogą, jak to podkreśla Daniel.

Daniel 5:22-23
Ty, też, Belszazarze, jego synu, nie ukorzyłeś swego serca, chociaż o tym wszystkim 
wiedziałeś. Lecz uniosłeś się przeciwko Panu nieba i naczynia jego domu przyniesiono 
przed ciebie, a ty, twoi książęta, twoje żony i twoje nałożnice piliście wino z nich. 
Ponadto chwaliłeś bogów ze srebra, złota, brązu, żelaza, drewna i kamienia, które nie 
widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Bogu zaś, w którego ręku jest twoje tchnienie i u 
którego są wszystkie twoje drogi, nie oddałeś czci.

Belszazar  uznał  za  stosowne  znieważyć  Boga,  który  upokorzył  największego  króla  w
historii  Babilonu.  Jak  mówił  Jeremiasz,  Babilon  czekał  sąd,  gdyż  była  to  'ziemia  rzeźbionych
obrazów i  szaleją  na punkcie swoich bożków'  (Jer  50:38).  Jeremiasz powiedział  także,  że Bóg
zemści się na Babilonie za Swoją Świątynię.

Jeremiasz 51:11
Jahwe wzbudził ducha królów Medii, bo jego zamiar jest przeciwko Babilonowi, aby go
zniszczyć. Jest to bowiem pomsta Jahwe, pomsta za jego świątynię.

Zbezczeszczenie  naczyń  świątynnych  przez  Belszazara  tej  nocy  jest  nieco  ironiczne.
Wyglądało  to  trochę  tak,  jakby  król  przypominał  Bogu o  pomście,  jaką  ten  Bóg obiecał.  Czy
Belszazar celowo tak uczynił, czy też nie, Daniel przekazuje mu złe wieści. Przypomniał się Bogu,
ale lepiej by było, gdyby tak się nie stało.

Daniel 5:24-28
Dlatego przez niego została posłana część ręki i pismo to zostało napisane. A to jest 
pismo, które zostało napisane: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Takie jest znaczenie tych 
słów: Mene: Bóg policzył twoje królestwo i doprowadził je do końca. Tekel: Zważono 
cię na wadze i okazałeś się lekki. Peres: Twoje królestwo zostało podzielone i oddane 
Medom i Persom.

Przyjrzyjmy się bliżej  słowom, jakie zostały napisane na ścianie.  Pierwszym z nich jest:
mene. Słowo to oznacza liczyć lub przydzielić.  Użyte jest w wersecie 26.  Bóg policzył [Mene]
twoje królestwo i doprowadził je do końca. Z tym wersetem wiąże się kilka interesujących rzeczy.
Po pierwsze, słowa 'dni' (brak w polskim tłumaczeniu) nie występują w aramejskim tekście. Zostały
one dodane, gdyż uważa się, że są sugerowane. Uważa się, że chodzi o nie z powodu określenia
'doprowadził do końca'. Określenie to wywodzi się od aramejskiego słowa 'szalem'. Słowo 'szalem'



może oznaczać 'doprowadzić coś do końca', jednak znacznie częściej oznacza 'zwrócić/spłacić', w
sensie 'dać rekompensatę za szkody'. Dokładnie w takim znaczeniu słowo to zastosowane jest w
Księdze  Jeremiasza.  Prorok mówi,  że  Babilonowi  zwróci  się  za  jego grzechy  i  za  zniszczenie
Jerozolimy.

Jeremiasz 25:12-14
A gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, ukarzę króla Babilonu i ten naród, mówi Jahwe, za
ich nieprawość, oraz ziemię Chaldejczyków, i zamienię ją w wieczne spustoszenie. I 
sprowadzę na tę ziemię wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem przeciw niej, to 
wszystko, co jest napisane w tej księdze, co prorokował Jeremiasz przeciw wszystkim 
narodom. Gdyż i one będą podbite i wzięte do niewoli przez liczne narody i wielkich 
królów. Odpłacę (szalem) im według ich czynów i według uczynków ich rąk.

Jeremiasz 51:24
Ale odpłacę (szalem) Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za całe ich zło, 
które czynili na Syjonie na waszych oczach, mówi Jahwe.

Zamiast  więc  mówić,  że  dni  królestwa  zostały  policzone,  inna  możliwość  przeczytania
Daniela 5:26 jest taka, że dług królestwa został policzony i musi zostać zwrócony. Słowo 'mene', że
tak powiem, znaczyłoby wtedy, iż rachunek dla Babilonu jest gotowy i trzeba go zapłacić.

Kolejne słowo na ścianie to 'tekel'. Słowo to połączone jest z hebrajskim słowem 'szekel',
które  jest  określeniem  miary  wagi  i  używa  się  głównie  do  określania  wartości  pieniądza  lub
drogocennych metali.  Tekel znaczy zważyć coś, zmierzyć, jak coś jest ciężkie. W taki sposób to
słowo  użyte  jest  w  wersecie  27.  Zważono  cię  (tekel)  na  wadze  i  okazałeś  się  lekki.  Kiedy
dokonywano płatności, pieniądze (srebro lub złoto) były ważone na wadze po to, by stwierdzić, czy
kwota jest właściwa, czy waga jest właściwa. Takie ważenie było dokonywane, aby upewnić się, że
osoba płacąca srebrem, nie oszukuje, że nie płaciła szeklami, w których brakowało srebra, że jego
pieniądze miały właściwą wagę. Ta idea ważenia pieniędzy jest używana czasem metaforycznie do
osądzania osoby. Sprawdzania, czy jest wystarczająco dobrym. Czy jest tym, kim twierdzi, że jest?
Na przykład werset z Joba 31:6 mówi tak:  Niech zważy (szekel) mnie na wadze sprawiedliwej i
niech Bóg pozna moją prawość. Daniel mówi, że Belszazar został zważony i okazało się, że mu
brakuje, że jest zbyt lekki. Został osądzony jako niewystarczający. Pismo jednakże nam mówi, że
ci, którzy idą za Bogiem, nie okażą się za lekcy.

Psalm 23:1
Jahwe jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie.

Przypowieści 13:25
Sprawiedliwy je i syci swoją duszę, a żołądek niegodziwych cierpi niedostatek.

Oto, jaka wiadomość wyłania się do tej pory. Mene. Zrobiono rozliczenie; Babilon ma dług
za jego zniszczenie Jerozolimy i musi go spłacić. Tekel. Belszazar został zważony i okazał się zbyt
lekki. Nie jest w stanie spłacić tego długu. Co zatem się stanie? To właśnie tutaj pojawia się słowo
'uparsin'. Parsin to liczba mnoga słowa peres, które oznacza dzielić lub odseparować. Używane jest
w sensie dzielenia się czymś, co widać u Izajasza.

Izajasz 58:7
Dzielić (peres) swój chleb z głodnym…

Wiąże się także ze słowem 'parsa', które oznacza rozdzielone kopyto. Czyli 'peres' wiąże się
z czymś, co jest rozdzielone i współdzielone, jak np. krowie kopyto jest rozdzielone i wspólne dla
dwóch palców. W taki sam sposób królestwo Babilonu zostanie podzielone i rozłożone pomiędzy



dwie grupy. Oto co mówi werset 28.

Daniel 5:28
Peres: Twoje królestwo zostało podzielone (peres) i oddane Medom i Persom.

Warto tu jeszcze zauważyć, że występuje tu gra słów. Peres brzmi trochę jak 'paras'. A to
słowo użyte jest tutaj na Persję.

Sparafrazujmy napis na ścianie.
Mene: Babilon ma dług do spłaty.
Tekel: Belszazar nie jest w stanie spłacić tego długu.
Peres: jego królestwo zostanie podzielone i dane Medom i Persom.

To, że Babilon będzie podbity przez Medów i Persów, było przepowiedziane już jakiś czas
temu. Prorok Izajasz głosił:

Izajasz 13:17-19
Oto pobudzę przeciwko nim Medów, którzy o srebro nie będą dbać, a w złocie nie będą 
się lubować. Ich łuki roztrzaskają młodzieńców, nie zlitują się nad płodem łona, ich oko
nie przepuści dzieciom. I Babilon, ozdoba królestw i chluba majestatu Chaldejczyków, 
stanie się jak Sodoma i Gomora, kiedy Bóg je zniszczył.

Nieco później Jeremiasz powiedział to samo.

Jeremiasz 51:11
Jahwe wzbudził ducha królów Medii, bo jego zamiar jest przeciwko Babilonowi, aby go
zniszczyć. Jest to bowiem pomsta Jahwe, pomsta za jego świątynię.

Jeremiasz 51:28-29
Przygotujcie przeciwko niemu narody, królów Medii, ich dowódców i wszystkich ich 
rządców, oraz całą ziemię pod ich władzą; Wtedy ziemia zadrży i będzie w bólach, gdyż
spełnią się przeciwko Babilonowi zamiary Jahwe, aby zamienić ziemię Babilonu w 
pustkowie, bez mieszkańców.

W momencie, kiedy Daniel interpretował napis ze ściany, armie Medów i Persów były u
bram Babilonu. Może dlatego Daniel nie modlił się o interpretację, jak zrobił to w przypadku snu
Nabuchodonozora  w rozdziale  2.  Daniel  znał  proroctwa  Jeremiasza,  gdy więc  zobaczył  armie,
otaczające miasto, i Belszazara bezczeszczącego naczynia świątynne, wiedział dokładnie, co Bóg
zamierza zrobić. I wydaje się, że Belszazar był przekonany, że Daniel wiedział, o czym mówi.

Daniel 5:29
Wtedy Belszazar wydał rozkaz i odziano Daniela w purpurę, złoty łańcuch włożono mu 
na szyję i ogłoszono o nim, że będzie panował jako trzeci w królestwie.

Czyli Belszazar dotrzymuje słowa i odznacza Daniela za jego wyjaśnienie. Jak się okazuje,
jest to ostatnie uhonorowanie, jakiego dokonuje Belszazar.

Daniel 5:30-31
Tej samej nocy Belszazar, król Chaldejczyków, został zabity. A Dariusz, Med, przejął 
królestwo, mając około sześćdziesięciu dwóch lat.



Zatem panowanie Belszazara nagle się skończyło. Medowie i Persowie podbili Babilon, jak
zapowiedzieli to Izajasz, Jeremiasz i Daniel. Przy omawianiu szóstego rozdziału, porozmawiamy
również o historii Medów i Persów, oraz o tym nowym królu, Dariuszu.

A na razie spójrzmy, jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego rozdziału.  Dzisiaj jest dzień
zbawienia.

Czego możemy się nauczyć z historii z Daniela 5? Jak wspomnieliśmy wcześniej, rozdział 5
w wielu sprawach odzwierciedla rozdział 4. Rozdział 4 pokazał nam, że Bóg nad wszystkim panuje.
Żaden król,  nieważne jak wielki i  potężny, nie jest  w stanie  pokonać Bożej potęgi.  W tamtym
rozdziale Bóg dał lekcję aroganckiemu królowi, zsyłając na niego, na długi czas, szaleństwo, aż
król uznał Boga i podziękował mu. Jednak w tym rozdziale arogancki król nie otrzymuje żadnego
czasu. Tej samej nocy, gdy sąd zostaje ogłoszony w napisie na ścianie, król umiera. Wiemy, że Bóg
jest wielce cierpliwy i nie chce, by ktokolwiek zginął, ale jak w przypadku Belszazara, nie wiemy,
jak  długo  nasze  życie  będzie  trwać.  Czemu  więc  mielibyśmy  czekać  z  ukorzeniem  się  i
nawróceniem do Boga? Po co marnować kolejny dzień? Paweł napisał.

2 Koryntian 6:1-2
… napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem: W
czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto 
teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.

Rzymian 13:11-12
A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz 
bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się 
przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.

Jak na razie Księga Daniela pokazała nam, że Bóg wszystkim rządzi. Że On jest większy i
mocniejszy niż jakakolwiek władza na tym świecie. Pokazała nam również, że Bóg jest większy od
nas i ma plan dla nas. Prawdę mówiąc, ma plan dla całego świata. Ale nie tylko to. On będzie z
nami, nawet jeśli będziemy napotykać pojawiające się, niemożliwe sytuacje, dlatego że my idziemy
za Nim. Dlaczego mamy się wahać, by być Mu posłusznym i iść według planu, jaki ma dla nas?

W następnym odcinku omówimy rozdział szósty Księgi Daniela.
Mam nadzieję, że się zobaczymy.
Mamy nadzieję, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem.
Pamiętajcie, wszystko badajcie.
Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz

Więcej nauczań na ten temat i wiele innych znajdziesz na www.testeverything.net oraz na naszej Polskiej stronie 
www.wszystkobadajcie.ne  t   Wszystkie tłumaczenia i materiały wideo dostępne są na stronie 
https://koscioldrogi.wordpress.com

Szalom i niech was Jahwe błogosławi w chodzeniu w pełni Słowa Bożego.

EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries & www.facebook.com/WszystkoBadajcie 
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net & www.WszystkoBadajcie.net 
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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