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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Daniel 1:8

"Si Daniel Sa Babilonia”

ni Rev. Wilbur Bruinsma 

Ang buhay dito sa makasalanang sanlibutan at lipunan ay mahirap.  Tinawag tayo ng Dios mula sa
sanlibutang ito upang maging bayan na ibinukod sa Kanyang layunin dito sa sanlibutan.  Gayunman ay
inilagay Niya tayo sa gitna nitong makasalanang sanlibutan upang maging saksi sa Kanya at sa Kanyang mga
gawa ng biyaya sa atin.  Ibig sabihin niyan tayo ay tinawag upang mamuhay sa sanlibutang ito ng kasalanan
– sanlibutan na salungat sa layunin ni Jesu Cristo.  Tinawag tayo ng Dios upang mabuhay sa sanlibutan kung
saan ang mga tukso ay laganap at ang lahat ng uri ng kasalanan ay nasa dulo ng ating mga daliri.

Iyan ang lubos na nagpapahirap sa buhay dito sa kasalukuyang sanlibutan.  Ang utos na natanggap natin ay
umalis sa mga daan na nilalakaran nitong masamang sanlibutan at bumukod.  Wala nang mas mabuting
halimbawa na ibinibigay sa atin ng Biblia kaysa kay Daniel at tatlo niyang kaibigan, na tinawag upang
mabuhay sa ganitong paraan sa gitna ng masamang lunsod ng Babilonia.

Si Daniel at tatlo niyang kaibigan, Hananias, Mishael, at Azarias, ay kinuha mula sa kanilang makadios na mga
tahanan at pamilya patungo sa palasyo ng dakilang hari ng Babilonia, si haring Nebukadnezar.  Ang layon
ni Nebukadnezar ay turuan sila ng katuruan ng mga Caldeo upang sa huli ay mapabilang sa mga pantas ng
Babilonia.

At habang naroon sila sa palasyo ni Nebukadnezar ang mga kabataang lalaking ito ay lubos na sinubok.  Sila
ay inilagay sa harap ng lahat ng kasalanan at mga tukso ng sanlibutang ito.

Ang talatang ating pag-aaralan ngayon ay Daniel 1:8.  Ipinapakita nito sa atin ang makadios na pasya ni
Daniel.  Mababasa natin, “Ngunit ipinasiya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng
bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom.  Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng
mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili.”  Itong makadios na pasya ni Daniel
at ng kanyang mga kaibigan ang nais nating pag-aralan.  Ito ang makadios na pasya na nais nating
magsilbing halimbawa sa atin.

May ilang mga katotohanan tungkol kay Daniel na nalaman natin sa unang kapitulo ng Daniel.  Nabasa natin
tungkol sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan, sa talatang 4, na sila ay mga anak na walang kapintasan,
makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pang-unawa,  at may
kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari.  Nalaman natin sa talatang ito, una sa lahat, na ang apat na
magkakaibigang ito ay mga kabataan.  Sila ay tinatawag na mga bata sa talatang ito, ngunit ang katawagang
Hebreo na ginamit dito para sa mga bata sa katunayan ay tumutukoy sa mga binata na kapapasok pa lang
sa kanilang pagiging kabataan.  Kaya ligtas na ipagpalagay na si Daniel ay nasa 14 o 15 taong gulang nang
kunin mula sa kanyang tahanan at pamilya at dinala ngayon upang mamuhay sa palasyo ng hari.  At, dahil
nalaman natin sa talatang 5 ng kapitulong ito na siya ay tuturuan sa palasyo ni Nebukadnezar sa susunod
na tatlong taon, ginugol ni Daniel mula sa gulang na 15 hanggang 18 humigit-kumulang, iyon ay, ang
kanyang mga taon ng kabataan, nang malayo sa tahanan, namumuhay at natututo sa paganong sanlibutan.
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Siya, kasama ng kanyang mga kaibigan, ay mga lalaking nasa kalakasan pa ng kanilang kabataan.  Ang buo
nilang buhay bilang maygulang ay nasa unahan nila.  Iyan ang nalaman natin sa unang banda.

Sa ikalawang banda, ang lahat ay umaayon kay Daniel mula sa makalupang pananaw.  Wala siyang panlabas
na kapintasan kundi makisig.  Sa madaling salita, siya ay binatang magandang lalaki.  Sa pisikal siya ay nasa
maayos na kalagayan, maliban diyan siya ay magandang lalaki – ang uri ng binata na sa unang sulyap ay
magiging kaakit-akit sa mga dalaga.  Maliban dito, nalaman natin na siya ay bihasa sa lahat ng sangay ng
karunungan, may taglay na kaalaman at mabilis umunawa sa siyensya.  Si Daniel ay hindi kulang sa kaalaman
pagdating sa natural na kakayahan na matuto at isagawa ang mga prinsipyo ng siyensya.  Siya ay isang
mag-aaral.  Kaya, siya ay magandang lalaki, nasa rurok ng kalagayang pisikal, at siya ay matalino.  Nasa
kanya na ang lahat.  Kung mayroon mang makakaungos dito sa kasalukuyang sanlibutan, kaya niya.  

Subalit mayroon pang mas mahalaga tungkol kay Daniel na lalong nakahihigit sa alinman sa mga pisikal at
pangkatalinuhang katangian.  Siya ay anak ng tipan.

Nalaman natin sa talatang tatlo na hindi lamang siya kabilang sa mga anak ng Israel, kundi mula sa lahi ng
hari.  Itinuturo sa atin ng talatang ito na si Daniel ay hindi lamang isa sa mga binhi ng tipan ng Israel kundi
apo mismo ni David.  Siya ay mula sa lahing maharlika.  Ngayon ay nauunawaan ko na hindi nito
kinakailangang gawin na anak ng Dios ang isang tao.  Ibig kong sabihin, marami ang ipinapanganak sa iglesia
at sa tipan na, bagaman nabubuhay sa loob ng iglesia, gayunman ay hindi mga tunay na mananampalataya.
Iyan ay totoo sa maraming anak ni David.  Sila ay masasama at di-sumasampalataya.

Subalit ang katotohanang ito ay mahalaga kapag nalaman natin sa ating teksto ang tungkol sa
pananampalataya ng binatang ito kasama ng kanyang mga kaibigan.  Si Daniel at tatlo niyang mga kaibigan
ay ipinanganak at pinalaki sa loob ng iglesia.  Sila ay pinalaki sa pamilya ng tipan at sila ay naturuang mabuti
sa mga gulang na 14 o 15 sa mga daan ng Dios.  Ito ay nangangahulugang sila ay tinuruan mula pagkabata
sa pagkatakot sa Panginoon.  At malinaw na sa kapitulong ito na iniibig ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan
ang Dios.  Walang pag-aalinlangang iyan ang pinakamabuting katangian ng binatang ito.  Maaaring siya ang
pinakaguwapong lalaki sa paligid; maaaring siya ang pinakamagaling na manlalaro ng kanyang pangkat.
Maaaring siya ang pinakatanyag na lalaki sa paaralan – malakas, nakakatawa, magaling na pagkatao,
matalino.  Ngunit wala sa mga iyan ang nangangahulugan ng isang maliit na bagay sa sarili nito.  Walang
kahit ano.  Ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan.  Ang nagpapaging marapat kay Daniel upang alalahanin
ay ang kanyang pag-ibig at pagtatalaga sa Dios. 

Sapagkat, nakita mo, si Daniel ay kinuha mula sa kanyang tahanan at pamilya sa panahon ng
pinakamahinang mga taon ng kanyang buhay.  At kaagad siyang inilagay sa gitna ng paganong sanlibutan.
Dahil sa kanyang natural na mga kakayahan, siya ay dinala (at muli, iyan din ay totoo sa tatlo niyang
kaibigan) sa palasyo ni Nebukadnezar.   Ang dahilan dito ay nais ng hari ng mga binata na madaling sanayin
sa mga sulat at wika ng mga Caldeo.  Nais ni Nebukadnezar ng mga binatang karaniwan, sa kanilang
kabataan, ay bukas sa bago at ibang mga katuruan at karunungan ng sanlibutan.  Si Nebukadnezar kasi, ay
hindi mangmang.  Alam niya na kung kukuha siya mula sa tahanan ng mga karaniwan ay mga nasa
kahangalan at pagmamalaki ng kanilang kabataan at naghahanap na maitatag ang sarili nilang kasarinlan,
kung gayon ang mga ito ay magiging tulad ng mga sisidlang bukas na maaari niyang salinan ng sarili niyang
paniniwala sa buhay.  Nais niya ng mga kabataan na kasama niyang maghahanap ng mga daan ng sanlibutan
sa karunungan nito.

Kaya si Daniel ay dinala sa palasyo ng hari at nagtalaga ang hari ng bahagi ng karne at alak ng hari.  Ibig
nitong sabihin na itong binatang ito ay mayroon ng lahat sa dulo ng kanyang daliri doon sa palasyo.  Maaari
siyang magpakasawa sa mga kasiyahan nito.  Maaari siyang magpakasawa sa mga handaan ng palasyo.
Maaari siyang malasing kung nais niya.  Marahil ay matatamasa ni Daniel ang kasiyahan ng sinomang dalaga
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doon.  Lahat nang iyon ay nasa dulo ng kanyang daliri.  Makakamit niya iyong lahat kung nanaisin niya.  At
walang sinuman sa paligid, isipin mo, na magsasabi sa kanya ng hindi – walang mga magulang, walang
matatanda sa kanyang bayan, walang mga kamag-anak.  Makakamit niyang lahat at walang sinumang
makakaalam – maliban, syempre, sa Dios.

Ito ay Babilonia.  Ito ay malayo sa Jerusalem.  Ito ay sentro ng sanlibutan.  At ito, samakatuwid, ay sentro
ng paganismo.  Ang batang mananampalatayang ito ay nabuhay ng tama sa gitna ng
kawalang-pananampalataya.  Ang binatang ito, na kabilang sa layunin at tipan ni Jehovah, ay biglang kinuha
mula sarili niyang tahanan, ng kanyang maliit na mundong silungan, at inilagay sa gitna ng kaharian ng
sanlibutang ito.  Binabanggit ang tungkol sa mga di-karaniwan!  Inilalarawan ni Daniel ang mga di-karaniwan.
Nahigitan sa bilang ng makasalanang sanlibutan ang iglesia.  Ang bayan ng Dios ay kakaunti at mahina kung
ikukumpara sa masamang sanlibutan kung saan tinawag sila upang mabuhay.  At, harapin natin, ang
makasalanan nating laman ay naaakit patungo sa mga gawa nitong sanlibutan.  Hindi lamang kailangang
tanggihan ng binatang ito ang masamang sanlibutan, kundi maging ang sarili niyang makasalanang laman.

At iyan din ang ating pagkatawag.  Marahil itong salita ng Dios ay dapat magamit nang mas partikular sa mga
binata at dalaga.  Iyan din ang iyong pagkatawag.  Ikaw at ako, tulad ni Daniel, ay dapat ibigin ang Dios.
Iyan ang sinasabi ng Dios sa atin.  “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa
sanlibutan:  ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa
buhay.  Huwag  kayong  makipamatok sa mga hindi mananampalataya.  Sapagkat anong pagsasama mayroon
ang liwanag sa kadiliman?  Kayo ay nasa sanlibutan, ngunit hindi taga-sanlibutan.”  Marahil ay naramdaman
iyan nang matalas ni Daniel habang nakaupo bawat araw sa palasyo ng hari ng Babilonia.

Ano kaya ang ginawa mo kung ikaw siya?  Binata, dalaga, ano kaya ang ginawa mo kung ikaw ay inilagay
sa parehong kalagayan?  Hindi gusto ni Daniel na ilayo mula sa tahanan at pamilya upang mabuhay sa
sanlibutan.  Gayunman maraming kabataan ngayon ang balisa na umalis sa pamamahala ng ina at ama upang
mamuhay sa ibang lugar doon sa sanlibutan.  Ano ang gagawin mo, binata at dalaga, kung nag-iisa ka dito
sa sanlibutang masama na may lahat nitong makasalanang kalayawan sa iyong pagpapasya?  Ano ang
gagawin mo?

Sinabi sa atin kung ano ang ginawa ni Daniel, sa talatang 8 ng kapitulong ito.  “Ngunit ipinasiya ni Daniel na
hindi niya durungisan ang sarili.”  Si Daniel ay Humindi sa sanlibutan at sa kasalanan nito at lumakad siya sa
pagsunod sa kanyang Dios.

Subalit maaari nating sabihin, “Anong masama sa pagkain ng bahagi ng karne ng hari at pag-inom sa bahagi
ng alak,” dahil iyon, sa kabila ng lahat, ang paraan na ninais niyang hindi dungisan ang kanyang sarili.
Sinasabi doon sa talatang 8:  “Ngunit ipinasiya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan
ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno
ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili,” sa pagkain ng mga bagay na
ito.

Bakit iyon napakalaking bagay?  Ibig kong sabihin, iyon ay maliit na bagay, iyon ay hindi mahalagang bagay.
Sa kabila ng lahat, kailangan ni Daniel na mabuhay.  Hindi ito tila pinipilit ni Nebukadnezar si Daniel na
mabuhay ng buhay ng kasamaan at paglalasing doon sa kanyang palasyo.  Si Daniel ay hindi pinipilit na
makibahagi sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa palasyo.  Ang hinihingi lang ni Nebukadnezar kay
Daniel ay siya at ang kanyang mga kaibigan ay kumain ng pagkain na inihanda sa kanila at uminom ng bahagi
ng alak na inilaan sa kanila.  Ano ang mali doon?

Upang maunawaan natin iyan, dapat nating tandaan ang panahon nang nabuhay si Daniel.  Siya ay kaanib
ng iglesia sa Lumang Tipan.  Iyan ay nangangahulugang si Daniel ay hindi pinapayagan, ng kautusan ng mga
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Judo, na kumain o uminom ng anumang bahagi ng pagkain at inumin ng hari, dahil ang pagkain at inuming
iyon ay ibinubukod bawat umaga at inihahandog sa pagsamba sa kanyang dios-diosan (marahil ay si Marduk)
bago ipamahagi ang pagkaing iyon sa bawat isa sa kanyang bakuran.  Hindi natin dapat kalimutan na
sinasamba ni Nebukadnezar ang dios na pinaghandugan niya kay Daniel at iba pang mga bihag nang
dumating sila sa Babilonia.  Si Nebukadnezar ay hindi umiibig kay Jehovah.  Ang kanyang mga pari ay hindi
naglilingkod kay Jehovah.  Bawat araw, bilang pang-umagang alay, ang pagkain at inumin ng hari ay
inihahandog lahat sa kanyang dios.

Ngayon ang mga banal ng Dios, sa ilalim ng kautusan ni Moises, ay hindi pinapayagang kumain at uminom
ng pagkaing inihandog sa paglilingkod sa dios-diosan.  Iyon ay magiging paglabag sa unang utos.  Kaya
narito ang tunay na pagsubok sa pananampalataya ni Daniel, at kanyang mga kaibigan.  Hindi ito tila siya
ay binibigyan ng pagpili na kainin ito o hindi.  Kailangan niya itong kainin.  Ang hari mismo ang nagtalaga ng
bahaging iyon.  Ang hindi pagkain ng pagkaing iyon ng hari ay magiging direktang panlalait at, walang
pag-aalinlangan, may kaparusahang kamatayan.  Walang makakatanggi sa mga kautusan ng hari at
mabubuhay.  

Ngayon, naging madali sana para kay Daniel na gamitin lamang ang pagdadahilan na siya ay pinipilit na
kumain nito, kung kaya’t wala talaga siyang pananagutan sa kanyang mga kilos.  Gaya ng sinabi ko, ito ay
tila maliit talagang usapin.  Ang kautusang ito ng hari, samakatuwid, ay binubuo ng tunay na tukso para sa
binatang ito.  Ano ang gagawin niya?

Muli, tayo rin ay madalas na nahaharap sa ganyang tanong.  Ano kaya ang ginawa sana natin?  Karaniwan
ang mga tukso na kinakaharap natin sa sanlibutang ito ay hindi ipinipilit sa atin tulad ng isang ito kay Daniel.
At, gayunpaman, kung minsan hindi tayo naninindigan sa ilalim ng pamimilit ng mga kasamahan.  Binibigyan
nila tayo ng kabigatan, hindi ba, upang makibahagi sa kanilang kasalanan.  At kahit hindi tayo pinipilit na
lumakad sa kasalanang iyon kasama nila, marahil ay halos nararamdaman nating pinipilit na gawin iyon upang
matanggap nila.  Ano ang magagawa natin?  Pinipilit tayo, o tila ganoon nga.  Tiyak na hindi tayo
pananagutin ng Dios sa kasalanang ito, hindi ba?

At pagkatapos, naroon lagi ang awtoridad na inilagay ng Dios sa ibabaw atin.  Nariyan ang mga magulang.
Nariyan ang iglesia.  Ang mga ito, kahit paano, ay narito at nagsasabi sa iyo at sa akin, “Hindi mo maaaring
gawin ang mga bagay na ito.”  Si Daniel ay wala man lang nito.  Walang tutulong sa kanya na pigilan siya
na umayon sa tukso na inilagay sa kanyang harapan.  Walang sinumang makakaalam kung ano ang kinain
o ininom niya.  At, tiyak, ang pagtanggi dito ay mangangahulugan ng kamatayan para sa kanya.   

Subalit ipinasya na ni Daniel sa sarili niyang puso na hindi siya susuko, kahit maging kapalit nito ang kanyang
buhay.  Hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa kasalanan nitong masamang sanlibutan.  

Ano ang lubos na nagpatapang kay Daniel?  Paano siya nakapanindigan dito sa mga makapangyarihang lalaki
ng korte?  Likas ba sa kanya ang katapangan?  Ibig kong sabihin, kung minsan iyan ay totoo.  Ang isang tao
ay mayroon nitong likas na tapang at tila baga, kaya, na manindigan laban sa anuman, anuman ang
pagka-maaari.

Ang katapangan ni Daniel ay hindi nananahan sa kanyang katangian o kalikasan.  Sinabi sa atin sa talatang
8 na ang kanyang katapangan ay nananahan sa kanyang puso.  Sa puso ni Daniel ay nangyari ang isang
mapaghimalang gawa.  Ito ang gawa ng muling kapanganakan.  Si Daniel kasi, ay iniligtas ng Dios mula sa
espiritual na kamatayan, at itinanim sa kanyang puso ang isang bagong buhay.  Sa kanyang puso, si Daniel
ay inilapit sa Mesias na darating.  Sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nakipag-isa kay Jesu Cristo.
Ang buhay ni Cristo ay nasa puso na ni Daniel.  Hinawakan na ng Dios ang puso ni Daniel at inilipat siya sa
kalaliman ng kanyang buhay, ibinabaon sa kanya ang mga katangian ng buhay na nakaugat kay Jesu Cristo
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lamang.  Sumampalataya siya.  At malinaw naman, iyon ay hindi huwad na pananampalataya –
pananampalatayang kung minsan ay ipinagpapanggap ng mga tao kapag sila ay kasama ng iba.  Ito ay tunay
na pananampalataya, pananampalatayang kung saan ay nakikilala niya ang Dios at pinagtitiwalaan niya ang
Dios.  Samakatuwid, siya ay nahikayat sa kanyang puso, na siya ay ibinukod ng Dios sa makadios at banal
na buhay, at kailangan niyang isapamuhay ang buhay ng kabanalan dito sa sanlibutan.  Siya ay lubos na
nakatalaga sa paglilingkod sa Dios na, kahit ito ay mangahulugan ng kamatayan sa kanya, handa siyang
mamatay.  Sa kabila ng lahat, pinatawad siya ng Dios sa mga kasalanan niya.  At nalalaman niya na ang Isa
na darating ang magpapalaya, walang hanggang kalayaan, mula sa kaparusahan.  Hindi na mahalaga kung
ano ang mangyayari sa kanyang katawan.   Ang kanyang kaluluwa ay sa Dios.  At siya ay nakatalaga sa
paglilingkod sa Dios na iyon. 

Sa kanyang puso, kung gayon, ay kinapopootan ni Daniel ang kasalanan.  Kinapopootan niya si Satanas.  At
kinapopootan niya ang mga tukso ng masamang sanlibutan na ngayon ay inilalagay sa kanyang harapan.
Ipinasya niya sa kanyang puso, sabi sa atin, na hindi siya lalakad sa makasalanang mga daan ng sanlibutan.
Samakatuwid, ang puso ni Daniel, syempre, ang layon ng biyaya ng Dios, ang puso na kung saan ang Espiritu
ni Cristo ay nananahan, at iyan ang nagpasya ng kanyang ikinilos.  Iyon ay ang kanyang pananampalataya.
Maging ang bayan ng Dios na likas na napakamahiyain at tahimik at di-tiyak sa kanilang sarili, gayunman,
ay gumawa ng matibay at di-matitinag na paninindigan sa sanlibutang ito dahil sumasampalataya sila sa Dios
at sa Kanyang Anak, si Jesu Cristo.

Ang pananampalataya ding iyon ang humihikayat sa anak ng Dios ngayon upang manindigan sa harap ng
lahat ng tukso at sabihing, “Hindi! Hindi ako makikiayon sa mga kasalanan ng sanlibutang ito.”  At iyan ay
pananampalatayang kabilang hindi lamang sa matatandang lalaki at matatandang babae.  Hindi ito
pananampalatayang nananahan lamang sa mga puso ng mga ama at mga ina ng iglesia.  Ito ay
pananampalatayang nananahan rin sa puso ng mga binata at dalaga.  Sa iyo ba ang pananampalatayang
iyon?

Dapat maging layunin sa ating mga puso na hindi natin durungisan ang ating sarili ng mga kasalanan ng
masasama, kundi paglilingkuran natin ang ating Dios ng tapat at lubos, walang pag-aalinlangan.

Kaya, inilatag ni Daniel ang kanyang kahilingan kay Aspenaz, ang isang pinagbilinan tungkol kay Daniel at
kanyang mga kaibigan.  Hinikayat siya ni Daniel na payagan siya at ang tatlo niyang kaibigan na kumain
lamang ng gulay at tubig.  Sa loob ng sampung araw ay susubukan nila ito.  Pagkatapos ng sampung araw,
susuriin muli ni Aspenaz kung ang mga binatang ito ay malulusog.  Pagkatapos ng sampung araw siya ay
bumalik at nakitang si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan ang pinakamalusog sa lahat ng mga mag-aaral sa
paaralan ni Nebukadnezar.   

At pagkatapos, isipin mo, higit pang ginantimpalaan ng Dios ang katapatang ito.  Sabi sa atin sa mga talatang
18-20 ng Daniel 1:  “Sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa paghaharap sa kanila, ipinasok sila
ng pinuno ng mga eunuko sa harap ni Nebukadnezar.  At ang hari ay nakipag-usap sa kanila, at sa kanilang
lahat ay walang natagpuang gaya nina Daniel, Hananias, Mishael, at Azarias.  Kaya't sila'y inilagay sa
bulwagan ng hari.  At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pang-unawa na inusisa ng hari sa kanila,
kanyang natuklasan na sila'y sampung ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero at mga
engkantador na nasa kanyang buong kaharian.”  Ginantimpalaan sila ng Dios dahil sa kanilang katapatan.

At pinagpapala din tayo ng Dios.  Hindi, hindi iyan nangangahulugan na hindi na tayo iiwasan o kukutyain
sa sanlibutang ito dahil sa ating pananampalataya.  Hindi rin ibig sabihin nito na makakatakas tayo sa
pag-uusig dahil sa ating pananampalataya kay Cristo.  Ang Dios ay hindi laging nagbibigay-gantimpala ng
mga makalupang gantimpala tulad ng ginawa Niya sa mga binatang ito.  Ngunit ginagantimpalaan ng Dios
ang katapatan.  Sa Kanyang biyaya – dahil ang gantimpalang iyon, tandaan, ay laging sa biyaya ng Dios –
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sasabihin sa atin ng Dios sa araw ng mga araw:  “Pumasok ka sa kagalakan ng aking kapahingahan.”
Bagaman walang makalupang gantimpala ang ibinigay, kapayapaan at kasiyahan at maging kagalakan ay
ibibigay sa atin sa buhay na ito.  At sasabihin sa atin Dios sa huli, sa Kanyang biyaya:  “Pumasok ka sa
kaharian ng langit.”

Ano pa ang mas mabuting gantimpala sa buhay na ito kaysa sa maranasan ang kagandahang-loob ng Dios
at kaluguran?

Ipagkaloob nawa sa atin ng Dios ang biyaya na magkaroon ng tapang na maging isang Daniel – upang
matatag na manindigan sa pananampalataya.  Gawin nating layon ng ating puso na hindi madungisan ng mga
pagnanasa nitong kasalukuyang sanlibutan.  Mga binata at mga dalaga na nakikinig, tumayo nawa kayong
katabi ni Daniel, at maibilang sa mga sundalo ni Jesu Cristo.

________________________________________________

Manalangin tayong sama-sama.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa Iyong Salita, Salita na
nagpapaalala sa amin ng aming pagkatawag bilang mga sundalo ni Cristo sa sanlibutang ito upang tumayo
laban sa kasalanan at sa karumihan ng masamang sanlibutan sa paligid namin.  Magkaroon nawa kami ng
tapang na maging isang Daniel.  Gumawa Ka sa aming mga puso sa pamamagitan ng Iyong biyaya at ng
Iyong Espiritu na kami ay tunay na magpatuloy bilang Iyong mga anak dito sa sanlibutan at matapang na
manindigan sa pananampalataya.  Patawarin Mo po kami sa lahat naming kasalanan, alang-alang kay Jesus,
Amen.


