
P
agkatapos na sakupin ni Darius, hari ng Medo-Persia, ang Babilonya, ay
ipinapatay niyang lahat ang mga pinuno nito, maliban kay Daniel, isang tunay
na lingkod ng Dios. Pitumpong taon ang nakaraan, si Daniel ay isa sa mga

bihag mula sa Juda, at siya’y pinagpaglingkod bilang tagapayo sa mga hari ng
Babilonya. Si Daniel ay nakilala sa buong kaharian na mayroong marilag na epiritu.
Daniel 5:12; 6:3.

Hindi lamang siya binuhay ng hari, kundi “inisip na siya’y ilagay sa buong
kaharian.” Daniel 6:3. Nang malaman ng mga pinuno ng
Medo-Persia na isang matandang bihag na Hebreo ang
mamumuno sa kanila ay nagpuyos ang galit ng mga ito.
Sila’y nagpanukala na hikayatin ang hari na lumagda sa
isang kautusan na nagbabawal sa sinoman na humingi
ng anumang kahilingan sa sinomang dios o tao sa loob
ng 30 araw, maliban sa hari. Ang sinomang lumabag ay
itatapon sa yungib ng mga leon (Daniel 6:7). Batid ng
mga taong ito na si Daniel ay dimatitinag sa kanyang
buhay na mapalanginin at matatag na nakatalaga sa
pagsunod sa utos ng kanyang Dios na nagbabawal ng
pagsamba sa anumang ibang dios (Exodo 20:3).

Tulad ng inaasahan nila, nahuli ng mga pinunong ito
si Daniel na nalangin sa Dios mula sa kanyang 
durungawan. Nang matuklasan ni Haring Darius na
siya’y nalinlang at ang kanyang matandang kaibigan ay
itatapon sa yungib ng mga leon ay sinikap niyang iligtas
ito sa bisa ng batas na may kamangmangan niyang
nilagdaan. Ngunit ang batas ay hindi na mababago.

Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon, ngunit ginantimpalaan ng Dios ang
kanyang katapatan sa pagsusugo ng anghel upang itikom ang bibig ng mga leon
(Daniel 6:22).

Sinasabi ng propesiya na sa mga huling araw ang bayan ng Dios ay gagawa rin
ng katulad nitong kapasyahan kung sinong hari at aling kautusan ang kanilang
susundin.

Daniel 6:1-28

Ang Kautusan ng Hari












