
N
ang lusubin ni Haring Nabucodonosor and lungsod ng Jerusalem ay
libulibong Hudyo ang dinalang bihag sa Babilonya. Itinagubilin ng hari sa
kanyang aliping si Ashpenaz na pumili ng mga may likas na talino sa mga

kabataang bihag na lalaki na paroroon sa palasyo sa loob ng tatlong taon upang
magaral ng wika at karunungan ng Babilonya upang maglingkod sa hari. Sina
Daniel, Ananias, Misael at Azarias ay nakatawag ng pansin ni Ashpenaz at dinala
sila sa palasyo ng hari. Subalit may suliranin. Ang pagkain at alak na hain sa mga
kabataang lalaki ay may maraming bagay na ipinagbabawal ng Salita ng Dios.

Hindi nais na lumabas na walang utang na loob,
hiniling ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan na
kung maari ay bigyan sila ng pagkaing gulay at inuming
tubig. Sa simula ay ayaw sundin ng katulong ang
kanilang hiling. “Hindi kayo mananatiling malusog sa
pagkaing tulad noon.” sabi niya. “Magkakasakit kayo at
sa gayon ay hihilingin ng hari ang aking ulo.” Subalit
malumanay na iginiit ito ni Daniel at nagmungkahi ng
10 araw na pagsubok at pagkatapos ang kanilang
kalusugan ay ihahambing sa mga kabataang lalaking
kumain ng pagkain ng hari.

Pinagkasunduan ang panukalang ito at sa loob ng
sampung araw ang apat na kabataang Hebreo ay
uminom ng tubig at kumain ng simpleng pagkaing
gulay. Sa katapusan ng pagsubok, si Daniel at ang
kanyang tatlong kaibigan ay nakitang lalong maganda
ang mga mukha at sila’y “higit na mataba kaysa lahat ng
kumain ng pagkain ng hari.” Daniel 1:15.

Pagkaraan ng tatlong taon, ang apat na kabataan ay
sinubok ni Haring Nebukodonosor, at sila ay ipinahayag na sampung ulit na
matatalino kaysa mga matalinong lalaki sa Babilonya. Sinasabi sa atin ng Biblia
na si Daniel ay nabuhay nang halos 100-taon. Ano ang nakatulong sa kanya at
kanyang mga kaibigan upang sila ay magkaroon ng gayong kalalim na
karunungan, kalusugan, at mahabang buhay?

Daniel 1:1-21

Sampung Beses na Matatalino












