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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Daniel 6

“Ang Pagsamba sa Dios ay Napanatili sa Babilonia”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Nais natin talakayin ngayon ang isang makasaysayang salaysay sa Lumang Tipan.  Subalit ang salaysay na
nais nating isaalang-alang ay nangangailangang basahin ang buong kapitulo ng Biblia.  Ito ay salaysay
tungkol kay Daniel at ang yungib ng leon na itinala para sa atin sa Daniel 6.  Dahil hindi ko mababasa dito
ang kapitulo, inaasahan ko na maaalala ninyo ang kilalang kasaysayang ito na sinabi sa marami sa atin, siguro
ay lahat sa atin, kahit noong maliliit pa tayong mga bata.  Kung hindi ninyo naaalala ang salaysay na ito,
pakibasa lang ang Daniel 6 sa pagtatapos ng ating pagsasahimpapawid.

Si Daniel, sa panahon ng salaysay na ito, ay medyo matanda na.  Siya ay nabihag sa ilalim ni Nebukadnezar
sa edad marahil na labingtatlo hanggang labinglimang taong gulang.  At siya ay naglingkod sa bulwagan ni
Nebukadnezar.  Nakita ni Daniel ang mga hari na dumating at umalis.  Sa katunayan, nakita ni Daniel ang
pagbagsak ng kaharian ni Nebukadnezar, ang emperyong Caldeo.  At nakita niya rin ang pag-angat ng
emperyong Medo-Persia.  Si Darius na Medo ay pinuno noon ng rehiyon ng at sa paligid ng Babilonia.  At sa
isang pangyayari sa kanyang paghahari na ang kapitulong ito ng Daniel ay itinutuon ang ating pansin.  At
noon ang iglesia at ang kanyang pagsamba ay pinagbantaan.   Ating isasaalang-alang ang bantang iyon at
kung paano pinanatili ng Dios ang Kanyang iglesia sa panahong ito’y pinagbabantaan lalo na patungkol sa
kanyang pagsamba.

Nang ibinigay kay Dario ang pamumuno sa Babilonia, agad niyang sinimulang buuin ito ayon sa kaugalian
ng Persia sa halip na sa kaugalian ng mga Caldeo.  Ating nalaman na siya ay nagtalaga ng 120 tagapangasiwa
o gobernador sa buong kaharian, iyon ay, sa bahagi ng kaharian na ipinagkatiwala sa kanya, na tinatawag
na Babilonia.  Sa 120 na gobernador siya ay nagtalaga ng tatlong tagapamahala, isa sa mga ito ay si Daniel.
Kung paanong mabilis na naitaas sa tungkuling ito sa Daniel ay maipapaliwanag lamang ng katunayan na si
Dario ay pumili ng mga lalaki mula sa Emperyo ng Caldeo na lubos na nakakaalam sa mga pamamaraan ng
mga tao dito sa Babilonia.  At si Daniel, na isang lalaking kilala sa Emperyo ng Caldeo, ay walang
pag-aalinlangang minsan pa ay naipakita ang kanyang sarili bilang may kakayahang pinuno din, ngayon.

Bukod dito, alam natin na pinagpapala ng Dios si Daniel.  Ang Dios, ayon sa Kanyang probidensya, ay siniguro
na si Daniel ay muling nailagay sa isang katungkulan ng pamumuno sa Emperyo ng Persia.  Sa katunayan,
ipinakita ni Daniel na siya ay magaling sa mga gawain ng estado kaya’t si pinagtiwalaan at inasahan ni Dario
si Daniel nang higit kanino man.  Si Daniel ay mabilis na nagiging pansariling kaibigan ng hari at, samakatwid,
siya ay nagiging kanang kamay ng hari.   Ang isang bagong hari ay nalalaman kung gaano kapanganib ang
katungkulan niyang ito.  Marami ang aagaw sa kanyang trono kung mabibigyan ng pagkakataon. Subalit si
Daniel ay hindi gayon.  Si Daniel ay naglingkod sa hari ng matapat.  Hindi siya isang mapandaya.  Walang
pagpapanggap sa kanya.  At sa kadahilanang iyan kung kaya naisip ni Dario na italaga si Daniel sa lahat ng
gawain na kanyang nasasakop.

Maging ang masasamang pangulo at gobernador, kahit gustuhin man nila, ay walang makitang pagkakamali
kay Daniel.  Sa madaling salita, mga kaibigan, narito ang isang lalaki na pinagliliwanag ang kanyang ilawan.
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Si Daniel ay nabuhay ng banal na pamumuhay, isang ulirang buhay, bilang mamamayan ng kaharian ng Dios
sa sanlibutang ito.  Bagama’t namuhay sa Babilonia halos buong buhay niya, si Daniel ay hindi nagpatangay
sa walang kabanalang pamumuhay na nakita niya sa kanyang paligid doon.  Hindi siya nagpatangay sa mga
tukso ng sanlibutang ito.  Kung sinumang mananampalataya, sa pananampalataya, ay titingin sa matandang
lalaking ito ngayon, ay titingin silang may paghanga.  Banal na halimbawa ang iniiwan ni Daniel sa atin na
nabubuhay sa modernong Babilonia ngayon.

Ngunit hindi lamang namuhay ng may kabanalang buhay si Daniel sa Babilonia, sinamba rin ni Daniel ang
Dios ng matapat doon.  Nang siya ay itinapon dito, malayo mula sa Jerusalem at sa kanyang mga bulwagan
kung saan sumasamba ang mga Judio sa Dios, tiniyak ni Daniel na naglalaan siya ng panahon sa pagsamba
sa Dios.  Tatlong beses bawat araw si Daniel ay pumapasok sa isang partikular silid sa kanyang bahay na
mayroong bukas na bintana na nakaharap sa kanluran.  Pagkatapos, siya ay luluhod, nakaharap sa Jerusalem
at nananalangin, nagpapasalamat at nagsusumamo sa Dios.

Ito lamang ang paraan ng pagsamba na natira sa anak ng Dios na ito.  Alalahaning siya ay nasa pagkabihag,
malayo mula sa lupang pangako, malayo mula sa templo – na sa panahong ito ay ganap nang nawasak.

Ni ang pagsambang ito ni Daniel na isang pribadong pagsamba sa kanyang tahanan na nakalimot sa tunay
na pagsamba sa Dios sa templo.  Hindi makapaghahandog si Daniel sa Dios sa templo; hindi siya
makakapunta sa mga pari upang ang mga pari ay makapamagitan para sa kanya; hindi siya makadalo sa mga
araw ng pista na itinalaga para sa bansa ng Israel – dahil ang lahat nang ito ay nawasak na.  Subalit naaalala
ito ni Daniel.  Hindi lamang niya ninanasa ang kanyang buhay-panalangin na maging kapalit ng tunay na
pagsamba sa Dios sa templo.  Sa kasalungat, nasumpungan natin si Daniel na naaalala ang templo at ang
pagsamba dito habang nasa pagkakatapon.  At ang kanyang mga dalangin ay nakasentro sa at nakapaligid
sa pagsambang iyon.  Iyon ay naipakita sa mga kilos ni Daniel.  Siya ay nanalangin, na nakaharap sa
Jerusalem.  

Ang pagsambang ito ni Daniel kung gayon ay nakalulugod sa Dios.  At sa gayon, ang pagsamba ng banal na
lalaking ito ay tunay na kumakatawan sa pagsamba ng Israel nang panahong iyon.   Ganito ang paraan kung
paano isinagawa ang pagsamba, sa halos lahat ng bahagi, habang ang Israel ay na sa pagkabihag.  Ang
umaga, ang hapon, ang gabing pananalangin ng bayan ng Dios ay mga kasanayan na makikita sa panahon
ng pagkabihag, isang kasanayan na nagsimula pa nang panahon ni David.  Sinasabi ni David ang tungkol sa
umaga, hapon, at gabing panalangin.

Mayroon ding ilang talata sa Mga Awit na tila nagpapakita na ang kaugalian ng pananalangin tungo sa templo
sa Jerusalem ay maaaring nagsimula pa kay David.  Tiyakang nalalaman natin na ito ay kaugalian nang
ihandog ni Solomon ang templo sa Jerusalem.  Sa panalangin ni Solomon kay Jehovah nang panahong iyon,
ang mga salita ay tahasang sinabi na nagtuturo sa dahilan na ang Israel ay sumamba sa paraang ginawa nila
sa pagkabihag.  Sa I Hari 8:46-49 ay binanggit na kapag ang bayan ng Dios na na sa pagkabihag ay yuyukod
at mananalangin  tungo sa templong ito sa Jerusalem, na mapagpalang diringgin sila ng Dios kapag sila’y
nanalangin.

Kaya ito ay bahagi ng pagsamba nang panahong iyon.  Iyon ay bahagi ng matapat na pagsamba ng iglesia
kay Jehovah.  Si Daniel ay kinatawan lamang ng pagsamba na nagaganap sa mga bihag na nakatira sa Ilog
ng Chebar.  Ang utos ng hari, samakatwid, ay isang utos na nakaapekto hindi lang kay Daniel kundi sa lahat
ng mga Judio.  Doon ay dapat nating maunawaan ang kahindik-hindik na banta na itinaas laban sa iglesia
nang panahong iyon.  Tinatangka ni Satanas na wasakin ang iglesia.

Ang dalawa pang tagapamahala o pangulo ay nagseselos na nais ni Dario na itaas si Daniel bilang pangalawa
sa mataas na katungkulan sa ilalim niya.  Gayunman nalalaman nila na si Daniel ay namuhay ng
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walang-kapintasang buhay sa paglilingkod sa hari.  Hindi sila kailanman makakahanap ng batayan upang
pagbintangan si Daniel ng maling ginagawa.  Wala siyang pagkakamali.

At noon ang dalawang tagapamahala, kasama ang ilan pang gobernador, ay dumating sa isang pasya na
nakatala sa talatang 5 ng kapitulo 6:  “Nang magkagayo’y sinabi ng mga lalaking ito, Hindi tayo makakatagpo
ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito’y ating matagpuan na may
kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos.”  Kanilang napagmasdan na, ang mga kasanayan na ginagawa ni
Daniel at ibang mga Judio.  Ang pagsamba ng mga Judio ay hindi itinago.  Ang mga Judio ay hindi nahihiyang
makita ng iba na kanilang sinasamba si Jehovah.  Sa katunayan, ang mga tagapamahalang ito ay
kinamumuhian ang mga banyagang ito na binigyan ng labis na pansin at ang kanilang relihiyon ay palaging
tila pinangangalagaan ng pamahalaan.  Sila ay nagseselos sa mga Judiong ito.  Sila ay nagseselos kay Daniel.
Ang kawalang-pananampalataya ay tumutugon sa gayong paraan laban sa pananampalataya.  Silang mga
lumalakad sa kasalanan ay palaging nagagalit sa kanila na nais manatiling tapat sa Dios.  Ang
kawalang-pananampalataya ay tumitingin sa gawa ng pananampalataya bilang pagmamataas dahil ito ay
tumutuligsa sa kawalang-pananampalataya.  Ang kawalang-pananampalataya samakatwid ay laging
tumutugon ng taliwas sa gawa ng pananampalataya.

Kaya itong mga kapwa-gobernador ni Daniel ay nagbalak ng isang paraan upang sirain si Daniel.  Mababasa
natin sa mga talatang 6-9 ng Daniel 6:  “Kaya’t ang mga pangulo at mga tagapamahalang ito ay dumating
na magkakasama sa hari, at sinabi sa kanya, O Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman! Lahat ng mga
pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagpayo, at ang mga gobernador, ay
nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal, na sinumang
manalangin sa sinumang diyos o tao sa loob ng tatlumpung araw, liban sa iyo, O hari ay ihahagis sa yungib
ng mga leon.  Ngayon, O hari, pagtibayin mo ang pagbabawal, at lagdaan mo ang kasulatan upang huwag
mabago ayon sa batas ng mga taga-Media at mga taga-Persia na hindi maaaring pawalang-bisa.  Kaya’t
nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal.”

Ang masasamang taong ito ay nakiusap, syempre, sa kapalaluan nitong masama at mahinang hari.  Ang mga
hari ng mga emperyong ito ay gustong tanawin ang kanilang mga sarili bilang diyos, na tila sila’y mga diyos
na dapat yukuran ng mga tao.  At itong mungkahi ng mga gobernador na sambahin lamang si Dario ay isang
karangalan na iginagawad sa kanya.  Sa kahangalan at kahinaan ng ugali, kahit walang pag-aaral sa usapin,
nilagdaan ni Dario upang maging pagbabawal ang hiniling ng mga lalaking ito.

Ang bawat isa sa nasasakupan ay kailangan, sa kaparusahang kamatayan, na manalangin lamang sa hari sa
loob ng tatlumpung araw, isang buong buwan.  Walang panalangin na dapat ialay sa kahit sinumang tao o
Dios sa buong isang buwan.

Ngayon ang mga Judio ay nalagay sa isang pagsubok:  Susundin ba natin ang Dios o susundin natin ang tao?

Iyon din ang pinakahuling pagsubok na malalagay ang iglesia ni Cristo sa huling mga araw.  Tunay na ang
ating pagsamba ngayon ay hindi tulad ng sa mga Judio noon.  Sa katunayan, ang dating pagsamba ng mga
Judio ay nagsisimula ng madurog dito sa pagkabihag.  Kailangan.  Kailangan itong mapalitan ng Bagong Tipan
na pagsamba.  Tayo ngayon ay hindi na nananalangin na nakaharap sa Jerusalem.  Hindi na kailangan iyon.
Ang pagsamba sa Dios sa Jerusalem ay hindi na kinakailangan.  Lahat ng paghahandog at mga seremonya
sa pagsamba sa templo ay natupad kay Jesu Cristo.  Kapag tayo ay nanalangin, kung gayon, hindi na tungo
sa isang gusali.  Tayo ay nananalangin tungo kay Cristo.  Nakaharap tayo kay Cristo kapag tayo ay
nananalangin.  Siya ang ating Punong Saserdote, na naghandog ng isang handog ng Kanyang katawan sa
dambana ng krus.  Tinakpan Niya ang ating mga kasalanan at inalis ang ating kahihiyan.  Siya ang Isa na
naglabas sa atin mula sa pagkakabihag sa kasalanan.  At ang lahat na kinakatawan sa pagka-saserdote at
mga seremonya ng kautusan ay nakabalot lahat kay Cristo.  Maging ngayon ang ating Tagapagligtas ay
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nakaupo sa kanan ng Dios at namamagitan para sa atin doon.  Lahat ng ating mga dalangin at lahat ng ating
mga pagsusumamo ay tungo sa Kanya sa langit.  Kinukuha Niya ang ating mga dalangin at dinadala ito sa
harap ng trono ng biyaya ng Dios para sa atin.  Ang ating mga panalangin, samakatwid, ay ang gayon ding
mga panalangin ng iglesia sa Lumang Tipan, ngunit hindi sila nakaugnay sa pagsamba sa templo.

Gayunman, hindi lamang ang panalangin ng mga binanal ang siyang tumatayo sa bukana nitong talata.  Ito’y
ang buong pagsamba ng iglesia ni Jesu Cristo ngayon.  Ikaw at ako ay tinawag upang sambahin ang Dios
ayon sa Kanyang Salita.  Dapat nating isaayos ang ating pagsamba ayon sa mga layuning itinalaga sa Salita
ng Dios.  Ang ginagawa natin sa ating pagsamba ay hindi lamang di-sinasadya.  Hindi lamang ito bagay na
pinili, kung anong gusto natin.  Hindi lamang ito paimbabaw.  Ang mga sangkap ng ating pagsamba ay hindi
sapilitan.  Ang ating pagsamba ay dapat matapat na pagsamba ayon sa Salita ng Dios, katulad ng sa Israel
sa pagkabihag.  Kahit marami tayong nakikita ngayon sa paligid natin na lumalayo mula sa tamang pagsamba
sa Dios, tayo ay tinawag upang sambahin ang Dios sa espiritu at sa katotohanan.  Gayunman, sa mga huling
araw na ito, ang tamang pagsamba kay Jehovah ay pagbabantaan at, isang araw, ipagbabawal din.  Ang
pinagsasaluhan natin ngayon nang may kagalakan balang araw ay ipagbabawal ng makasalanang sanlibutan,
marahil kahit ng pamahalaan ng sarili nating lupain at bansa.  Hindi tayo pahihintulutang sumamba sa Dios
ng langit at lupa sa paraang itinakda para sa atin sa Kanyang Salita, subalit masasamba lamang natin ang
Dios sa paraang nais ng makasalanang sanlibutan na sambahin Siya.  At iyon, syempre, ay paglayo sa tama
at tunay na pangangaral ng Salita.

Pagkatapos ikaw at ako ay malalagay din sa pagsubok.  Susundin ba natin ang Dios o susundin natin ang tao?
Yuyukod ba tayo sa mga banta ng pamahalaan na tumatanggi sa tamang pagsamba sa Dios, o yuyukod tayo
sa Dios at Kanyang Salita?  Magpapatuloy ba tayo sa pagsamba sa Dios sa paraang itinuro Niya sa ating
gawin sa Kanyang Salita, o hindi?  Si Cristo ay darating.  Ang sanlibutan ay umuunlad, kahit ngayon.  At
nakikita natin ang pagsamba mismo ay lumalayo mula sa Salita ng Dios.  Mananatili ba tayong tapat sa Salita
ng Dios?

Iyon ang tanong na kinaharap ni Daniel.  At si Daniel ay hindi umurong.  Alam niya ang utos; alam niya ang
kahihinatnan; alam niya na ang mga batas ng Medo at Persia ay hindi mababago.  Ang hindi alam ni Daniel
ay kung ililigtas ba siya ng Dios mula sa bantang kaparusahan.

Hindi natin masasabi na ang dahilan na si Daniel ay payapang lubos tungkol sa lahat ng ito ay dahil alam niya
na ang Dios ay iingatan rin naman siya mula sa kaparusahan.  Hindi alam iyon ni Daniel.  Hindi laging
mahimalang inililigtas ng Dios ang Kanyang bayan sa gayong paraan.  Tingnan ninyo ang mga martir sa
Kasulatan:  Esteban; ang apostol na si Santiago ay pinugutan ng ulo; ang pag-uusig sa unang iglesia.  Hindi
alam ni Daniel.  Subalit si Daniel ay hindi umurong.  Tulad ng dati niyang ginagawa, tatlong beses bawat
araw, si Daniel ay pumunta sa silid ng kanyang bahay at siya ay dumalangin kay Jehovah.

Hindi sa tila ipinangangalandakan ni Daniel ang kanyang pagsamba sa Dios.  Siya ay pumasok sa kalihiman
ng kanyang sariling tahanan.  Ngunit ang mga bintana ay bukas at siya ay nanalangin sa Dios tulad ng dati.
At ang masasamang pangulo at gobernador, syempre, ay sinundan si Daniel at nag-espiya sa kanya.
Pagkatapos ay bumalik sila sa hari at iniulat ang kanilang nakita.

Ang hari ay napaurong sa pagpaparusa sa lalaking ito na kanyang natutuhang pagtiwalaan at mahalin.
Nagsumikap siya buong araw upang subukang iligtas si Daniel mula sa kautusan na kanyang nilagdaan.
Ngunit hindi niya nagawa.  At ang masasamang gobernador ay pumunta sa kanya sa pagtatapos ng araw at
ipinaalala iyon sa kanya.

Kaya ipinag-utos ng hari na si Daniel ay itapon sa yungib ng mga leon.
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Ito ay lihim na yungib na ang bunganga ay nasa ibabaw ng mga leon.  Ang mga leon ay sinadyang gutumin
upang ang parusang tulad nito ay madaling maipatupad.  At sa yungib na ito, na puno ng masisibang leon,
ay itinapon si Daniel.  Ang bato ay ibinalik sa bunganga at tinatakan ng pantatak ng hari.

Ang hari ay hindi nakatulog.  Hindi lamang siya nakaramdam ng sala sa pagpapatay sa lalaking walang sala,
kundi siya ay tunay na nag-aalala kay Daniel – ang taong ito na kanyang minahal.  Nalaman natin na ang hari
ay bumangon ng maaga kinabukasan, ipinaalis ang bato, at isinigaw ang mga salitang ito sa yungib:  “O
Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas
sa iyo sa mga leon?”  (t.20).

“O hari, mabuhay ka magpakailanman! Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel, at itinikom ang mga bibig
ng mga leon.  Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako’y natagpuang walang sala sa harap niya at gayundin sa
harapan mo.  O hari, wala akong ginawang kasalanan.”

Si Daniel ay buhay at mabuti.  Pinahinto ng Dios ang bibig ng mga leon.  Ginugol ni Daniel ang buong gabi
kasama itong mga gutom, mababangis na hayop.  Sila ay maaamo tulad ng mga kuting.  Subalit hindi
maitatanggi na sila ay mga mababangis na hayop.

Ang hari ay nagalak.  At ngayon ay iniahon niya si Daniel mula sa yungib.  At higit pa, iniutos ng hari na ang
mga nagsabwatan laban kay Daniel ay ihagis sa yungib ng mga leon.  Ang mga lalaking ito ay nasilo sa
kanilang sariling bitag, na ating mababasa sa talatang 24:  “Ang hari ay nag-utos, at ang mga lalaking
nagparatang kay Daniel ay kanilang hinuli at sila’y inihagis sa yungib ng mga leon – sila, ang kanilang mga
anak, at ang kanilang mga asawa.  Hindi pa man sila umaabot sa ibaba ng yungib, ang mga leon ay nanaig
sa kanila, at pinagputul-putol ang lahat nilang mga buto.”  Napakabangis, gutom na gutom, ang mga hayop
na iyon na kanilang sinila ang mga lalaking ito, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak bago pa
man sila umabot sa ibaba ng hukay.

Iningatan ng Dios si Daniel.  At sa paraang ito ay iningatan ng Dios ang Israel bilang iglesia.  At, ang higit
pa rito, iningatan ng Dios ang pagsamba sa Kanya sa gitna ng Kanyang bayan.  Sa natitirang dalawang taon
o higit pa ng pagkabihag, ang Israel ay malayang sumamba nang nararapat sa kanila.  Sa Emperyo ng Persia,
ang mga taong ito ay yumabong at pinangalagaan ng batas.

Ngunit ang totoo sa kanila ay hindi kinakailangang maging totoo din sa iglesia sa huling mga araw.  Dahil,
nakita mo, sa panahon ni Daniel ang iglesia ay nagkakatipon pa rin.  Sa huling mga araw ang pagtitipon ng
iglesia ay magwawakas.  Ngunit, tayo din, sa huling mga araw, ay malalagay sa gayong katanungan tulad
ni Daniel.  At ang ilang matapat na binanal ng Dios ay tunay na magpapatuloy sa pagsamba sa Dios sa
paraang iniutos sa kanila sa Kanyang Salita.  Ang pananampalataya ng isang Daniel ay pumukaw sa atin na
gawin iyon.  Bibigyan ng Dios ang Kanyang bayan ng biyaya upang manindigan sa huling araw, nakaugat at
matatag kay Jesu Cristo, na magbibigay lakas sa mga araw na iyon, kapag sila man, ay dadalhin sa harap
ng mga pinuno at susuriin ayon sa kanilang pananampalataya.

Hindi tayo dapat mahiya sa pagsamba ng iglesia ngayon – kahit ang nasa paligid natin, kahit pamilya at mga
kaibigan, ay libakin tayo sa ating pagsamba, na sinasabi sa atin na tayo ay malayo na sa makabagong tao.
Hindi tayo dapat umatras kapag mayroong makabagong pagtatangka upang palitan ang pagsamba.  Dapat
tayong maging matapat.  Dapat tayong manindigan – dahil ang pangangaral ng Salita ay dapat magpatuloy.
Ang dalangin ng mga binanal ng Dios ay dapat sama-samang mabigkas – at sa pagkakatipon ng bawat huling
mananampalataya sa sanlibutang ito.

Sinasabi ng Apocalipsis 11 ang katunayan na bago pa man ang wakas ng panahon ang tunay na pagsamba
ay titigil.  Silang mananatiling tapat ay patatahimikin.  At ang Anticristo ay magdiriwang dahil siya ay
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naniniwalang sa wakas ay nawasak na niya mula sa mundo ang mga sumasalungat sa kanyang kaharian.
Darating ang araw na iyon.

Ngunit magtatagumpay ba ang masamang tao?  Hindi  kailanman.  Ang masasamang tao ba noong panahon
ni Daniel ay nagtagumpay?  Nahulog sila sa sarili nilang bitag at winasak sila ng Dios.  Kung gayon ay makinig
sa pagpapahayag na ginawa nitong di-mananampalatayang hari, Haring Dario, sa mga talatang 25-27 ng
kapitulo 6.  “Nang magkagayo’y sumulat ang haring si Dario sa lahat ng mga bayan, bansa, at wika na
naninirahan sa buong lupa:  Kapayapaa’y sumagana sa inyo.  Ako’y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking
kaharian, ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel:  Sapagkat siya ang buhay na Diyos,
at nananatili magpakailanman.  Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak, at ang kanyang kapangyarihan
ay walang katapusan.  Siya’y nagliligtas at nagpapalaya, siya’y gumagawa ng mga tanda at mga
kababalaghan sa langit at sa lupa, sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon.”

O, kung maaari lamang makinig at maniwala ang makasalanang tao! Ang Dios ay nabubuhay
magpakailanman.  Siya ang dakilang Hari na pumigil sa bibig ng mga leon at namamahala sa mga bansa ng
sanlibutang ito.  Walang makakapalit sa pamamagitan ng pagkakataon.  Wawasakin Niya ang Kanyang mga
kaaway at itataas ang Kanyang kaharian.

Oo, ang pampublikong pagsamba sa Dios ay maaring tumigil sa loob ng maikling panahon, ngunit ayon
lamang sa soberanong kalooban ng Dios.  Gayunman inililigtas ng Dios ang Kanyang bayan.  At ang ating
mga kaaway ay masisilo sa kanilang sariling bitag.  Ang iglesia ni Jesu Cristo ay matataas.  Ang kaharian ng
Dios ay matatatag kung gayon at ang masama ay mapapahamak.

Ang Dios ba ay hihingi sa iyo at sa akin ng mga dakilang bagay sa araw na iyon?   Ang tanging hihingin Niya
lamang sa atin ay simpleng katapatan.
Bigyan nawa tayo ng Dios ng biyaya upang mangahas na maging isang Daniel! Iyon ay nangangailangan ng
katatagan at katapatan sa pagsamba kay Jehovah.

Sino ang na sa panig ng Panginoon?  Halika, tayo ay tumayo sa panig ni Daniel.  Itaas ang bandila ng biyaya;
tungo sa dakilang tagumpay.  Labanan si Satanas at kanyang hukbo.  Saluduhan ang pangkat ni Daniel.

Dios pagkalooban Mo po kami ng katapatan upang manindigan sa isang layuning totoo.  Dios pagkalooban
Mo po kami ng katapatan upang pakinggan ang Kanyang utos.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita na muling nagtitiyak sa amin na Iyong iingatan ang Iyong iglesia
at ang pagsamba sa Iyong pangalan ay magpapatuloy sa gitna ng Iyong mga binanal sa sanlibutang ito.
Pinasasalamatan Ka namin na matututo kami kay Daniel at sa kanyang banal na halimbawa sa amin.
Mangahas nawa kaming tumayo sa kanyang panig.  At sa huling mga araw din na ito, mapanatili nawa namin
ang tamang pagsamba sa Iyong pangalan.  Pagpalain mo po kami, Ama.  Palakasin Mo kami ayon sa Salitang
ito, alang-alang kay Jesus, Amen.


