
A
ng malawak na kaharian ng Babilonya ay masagana at maunlad, gayunman si
Nabukodonosor na hari ay alumpihit sa kanyang maharlikang higaan. Iniisip
niya kung hanggang kailan tatagal ang kanyang ginintuang panahon, at ano

ang mangyayari sa kanyang makapangyanihang imperyo kung siya ay wala na?
Taglay sa kanyang isip ang mga ganitong nakababagabag na katanungan, ang
makapangyanihang hari ay nakatulog. Nang gabing yaon, isang maliwanag na
larawan ng napakataas na tao na yari sa ibat-ibang metal ang tumambad sa kanyang
isip na may tanawin ng kulay na walang katulad sa anumang bagay na kanya nang

nananasan. Biglang lumundag mula sa kanyang higaan
ang hari at sumigaw sa kanyang mga bantay.

“Tawagin ang mga mahiko at mga astrologo na
pumanito agad. Kailangan kong malaman ang kahulugan
ng panaginip na ito!”

Ang mga pantas na lalaki ay ginising at dinala sa
harap ng naguguluhang hari. “At sinabi ng hari sa kanila,
ako’y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espinitu
ay nabagabag upang malaman ang panaginip.” Daniel 2:3.
Isa sa mga huwad na propeta ay tila may pagmamalaking
tumugon, “Saysayin mo sa iyong mga Iingkod ang
panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan.” Ngunit
tulad nang madalas mangyani, ang panaginip ay lumabo
na sa isipan ni Nabukodonosor. Nagaalinlangan na
ngayon ang hari sa kanilang kakayahan. Ito na ngayon
ang pinakamabuting pagkakataon upang sila ay subukin.
“Sabihin ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan,
at kayo’y magagantimpalaan,” ang pahayag ng hari, “at
kung hindi ninyo magagawa ito ay pagpuputolputulin ko

kayo at ang inyong mga tahanan ay gagawing dumihan!”
Ang mga mahiko at mga astrologo ay walang ibang nagawa kundi aminin na wala

silang kapangyanihan na ipaliwanag ang panaginip ng hari na hindi muna naririnig
ito. Nagpupuyos ang galit sa kanyang mapagkunwaring mga tagapayo, ipinagutos ng
hari na ipapatay ang lahat ng mga pantas na lalaki ng Babilonya. Ngunit ang
Panginoon ay mayroon pang isang natitira sa Babilonya na makapagpapaliwanag ng
panaginip ukol sa napakalaking Tao ng Milenyo.

Daniel 2:1-49

Tao ng Milenyo












