Historia Ipo Mikononi mwa Mungu
"Uamuzi wa Danieli Uliamua"
Danieli 1: 1-21
Wayne J. Edwards, Mchungaji
Kufikia sasa, kila Mkristo anapaswa kutambua uchaguzi wa urais wa mwaka huu
unahusisha mengi zaidi kuliko tofauti za kimsingi, za kifalsafa kati ya wagombea wawili na
vyama vya siasa vinavyowakilisha.
Uchaguzi huu unahusu ikiwa Amerika itabaki kuwa taifa chini ya Mungu, kama
ilivyoasisiwa kwa madhumuni Yake, au itakuwa taifa chini ya Shetani, kutumiwa kwa
madhumuni Yake.

Uchaguzi huu unahusu kuanzishwa, au kucheleweshwa kwa Agizo Jipya la Ulimwengu,
ambayo inamaanisha ni juu ya unyakuo wa Kanisa, kuibuka kwa Mpinga Kristo, na
mwanzo wa Dhiki.
Ninaamini kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha uchaguzi wa 2020 utakumbukwa kama
udanganyifu mkubwa katika historia ya taifa letu.
Wanajeshi wa ulimwengu wameamua kuchukua Amerika, kumaliza uhuru kadhaa wa
raia ambao tumebaki nao, na kutubadilisha kuwa taifa la Marxist-Socialist.

Baada ya kukabiliwa na ukweli huu, maswali kadhaa ya
ziada lazima yaulizwe na kujibiwa:
Kuona jamii yetu imejaa kabisa katika uasherati, je! Tuko katika hatua ya mwisho ya
tamaduni inayokufa kama vile Mtume Paulo alivyoelezea katika Warumi 1: 18-32?
Kwa kuona udhaifu wa kiroho wa kanisa la kiinjili, je! Watu wa Mungu wanaadhibiwa
kwa sababu ya kutojali kwao mambo ya kiroho na anatumia hafla hizi kutuita tutubu?
Kuona unabii mwingi mwingi wa kibiblia ukitimizwa ulimwenguni kote, je! Tuko mwishoni
mwa Enzi ya Kanisa, na unyakuo kama tukio linalofuata kwenye kalenda ya Mungu ya
unabii?
Kuona shughuli maalum ya ulimwengu Yesu alielezea katika Mathayo 24, na katika
Luka 21, pamoja na "dhiki ya mataifa, na kuchanganyikiwa," inaweza kuwa yote hapo
juu?
Labda swali la muhimu zaidi tunalopaswa kujiuliza linapatikana katika 2 Petro 3:11:
"Kwa hivyo, kwa kuona vitu hivi vyote, mnapaswa kuwa watu wa namna gani
katika mwenendo mtakatifu na utauwa?"

Nabii Danieli alichukuliwa mateka Babeli alipokuwa
na umri wa miaka 14.
Mungu aliruhusu Danieli aondolewe kutoka kwa kila aina ya muundo wa kiroho
aliyokuwa akitegemea maisha yake yote.
Aliondolewa kutoka kwa familia yake, hekalu, karamu za kila mwaka na sherehe, na
mazingira ya kimungu ya kuishi katika Jiji Takatifu la Yerusalemu.
Mungu aliruhusu Danieli apelekwe Babeli, na kuishi kati ya watu wasiomcha Mungu
duniani siku hiyo.
Walakini, Mungu alimwezesha Danieli kuendelea kuishi kwa Mungu katika mazingira
yasiyomcha Mungu.
Danieli alichaguliwa na Mungu kuwaonyesha watu wa Mungu wa kila kizazi:
Jinsi ya kuishi kwa sasa, lakini weka mtazamo wao kwa siku zijazo.

Jinsi ya kuishi katikati ya uovu, lakini weka mwelekeo wao juu ya maisha
yatakuwaje katika miaka ijayo.
Jinsi ya kuzuia kuvutwa na kiwango cha uovu kinachozidi kuongezeka kwa
kuweka umakini wao juu ya ufalme mtukufu ambao unakuja hivi karibuni.

1 . Shida ya Danieli - Danieli 1: 1-7
Danieli aliandika habari hii wakati alikuwa karibu miaka 50 katika utumwa wake katika
korti ya Mfalme Nebukadreza.
Wakati uvamizi wa Israeli na majeshi ya Babeli ulikuwa ushindi mkubwa kwa
Nebukadreza, Mfalme wa Babeli, Danieli alisema ni Mungu aliyeipa Yuda mikononi mwa
mfalme, kama ushahidi wa nidhamu yake ya upendo juu ya watu wake, na kwa hivyo
enzi yake juu ya matukio ya historia.
Katika Kumbukumbu la Torati 28, Mungu aliwaambia Waisraeli, ikiwa wataenda mbali
naye, atawapeleka uhamishoni, naye akafanya hivyo.
Alikuwa amewaonya kupitia Isaya na Yeremia, lakini hawakuitii onyo la manabii.
Katika Yeremia 24, Mungu aliwaambia walikuwa wamepuuza Siku ya Sabato kwa
miaka;kwamba, kwa kweli, miaka yao 70 ya utekwa ilikuwa njia Yake ya kurudisha
Sabato ambazo Israeli walikuwa wamepuuza na kukiuka.
Kile Wayahudi walikataa kujifunza juu ya Mungu katika uhuru wao, wangepaswa
kujifunza kutoka kwake katika utumwa wao.
Daniel na marafiki zake walikumbana na:
Mgogoro wa mamlaka - walipaswa kufundishwa na utamaduni wa Babeli,
ambao ulijumuisha falsafa zisizo na umungu za ushirikina, unajimu, uchawi,
hirizi, uchawi, uchawi, na uchawi; masomo yaliyokatazwa kusoma na baba zao,
na pia marabi wao.
Mgogoro wa maadili - walipaswa kulishwa vyakula ambavyo vilikatazwa na
sheria zao za Kiyahudi za lishe.
Mgogoro wa kitambulisho - majina yao yalibadilishwa ili kuwatenganisha na
tamaduni yao ya Kiyahudi, na walipaswa kujifunza "lugha ya Wakaldayo."
Mkakati wa mara nne wa Nebukadreza ulikuwa:
Kutengwa - kuwatenganisha na familia zao na taaluma zao za kila siku
zilizoonyesha kujitolea kwao kwa Mungu.
Indoctrination - kueneza akili zao katika utamaduni wa Babeli kuwapa mtazamo
mpya wa ulimwengu.
Malazi - kuwaruhusu kuona jinsi mahitaji yao yote yanaweza kutimizwa mbali
na Mungu wao.

Mabadiliko - kubadilisha majina yao kuwakumbusha walikuwa chini ya
mamlaka ya Mfalme wa Wakaldayo na miungu ya Wakaldayo.
Walakini, lengo la Nebukadreza halikufanikiwa katika Danieli.
Mungu alimpa Danieli uwezo wa kutafsiri ndoto ya Nebukadreza, na kutafsiri maneno
ambayo yalionekana kwenye ukuta wa mwanawe.
Mungu alimpa Danieli uwezo wa kuelezea falme nne za ulimwengu ambazo zingefuata
ufalme wa Babeli, na kwa kufanya hivyo, alianzisha ratiba ya kibiblia ya historia ya
wanadamu.
Mungu alimkabidhi Danieli maono kamili, yaliyo wazi ya mpango wake unaofunguka wa
ukombozi wetu.
Uamuzi wa Danieli - Danieli 1: 8-21

2. Daniel alifanya uamuzi mara nne:
Ulikuwa uamuzi wa moyo - Mstari wa 8 - Danieli alikusudia moyoni mwake kwamba
hatakataa imani yake kwa Mungu wa Israeli.
Ilikuwa uamuzi wa mtu binafsi - Vs 8 - baadhi ya wafungwa wengine walikuwa wametoa
kwa watekaji wao, lakini Daniel na marafiki zake hawakuwa wamefanya hivyo.
Ulikuwa uamuzi wenye ushawishi - Mstari wa 10 - Daniel alifunua ustadi wake wa
uongozi kwa kuwatia moyo wale ambao walikuwa hawajakubali kusimama kidete katika
imani yao kwa Mungu.
Ulikuwa uamuzi wa unyenyekevu - Mstari wa 8-16 - ingawa Danieli alikuwa na maadili
ya kimungu na usadikisho thabiti, alijieleza mbele ya Wababeli kwa njia ya unyenyekevu
na ya heshima.
Badala ya kukataa tu kutii watekaji wake, Daniel alibuni njia mbadala kutimiza
malengo yao, na ikakubaliwa.
Kwa sababu ya uamuzi wa Danieli kubaki mwaminifu kwa Mungu wake:
Mungu aliheshimu imani ya Danieli kwa kumpa yeye na marafiki zake zawadi za maarifa
na ustadi katika ujifunzaji na hekima yote.
Danieli, Hanania, Mishaeli, na Azaria walionekana kuwa bora mara kumi kuliko
waganga wote na wachawi katika ufalme wa mfalme.
Marafiki wa Danieli walichaguliwa kumtumikia mfalme.
Daniel alipanda ngazi ya wakuu wa serikali, na kwa kuteuliwa rasmi, aliwahi kuwa msiri
na nabii katika Milki zote mbili za Babeli na Umedi na Uajemi.
Danieli alijirekebisha kwa yale aliyoyaona kuwa ni mapenzi ya Mungu, na alitumia kila
fursa kulitukuza jina la Mungu Wake.

Mungu alimwinua Danieli, hata machoni pa watu wasiomcha Mungu, kwani aliwaambia
"Mamajusi" (wachawi wa Uajemi) juu ya "nyota ya Mashariki" ambayo ingeonyesha
kuzaliwa kwa Mwokozi wetu.

