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Isang Hamon sa Mga Mag-aaral na
"Dare to be A Daniel"
Daniel 1: 1-21
Wayne J. Edwards, Pastor
Sa lahat ng nararapat na paggalang sa mga Kristiyano at dedikadong mga lingkod-bayan
na nagtuturo sa ating mga paaralan, kolehiyo, at unibersidad, kung ano ang pumasa para
sa katanggap-tanggap na edukasyon ngayon ay isang ganap na kahihiyan.
Habang gumagastos kami ng mas maraming pera bawat bata kaysa dati, at higit sa
karamihan sa mga pangunahing bansa, bilang isang kabuuan, ang mga mag-aaral ay
gumagawa ng mas masahol sa pangkalahatang pamantayan tungkol sa mga
pangunahing paksa.
Ang layunin ng edukasyong pampubliko ay hindi ihanda ang ating mga anak para sa
mga karera na naghihintay sa kanila o para sa mga bagong bokasyon na kakailanganin
sa hinaharap ngunit upang turuan sila sa isang pananaw sa mundo na salungat sa mga
alituntunin sa Bibliya na itinatag sa Amerika.
Ang layunin ng edukasyong pampubliko ay upang muling ibahin ang mga pangunahing
paniniwala ng mga mag-aaral ng Amerika at ipataw sa kanila ang isang uri ng kulturang
Marxismo na nagbabawal sa lahat ng mga kalayaan sa indibidwal, kabilang ang
kalayaan sa pag-iisip.

"Bigyan mo ako ng apat na taon upang turuan ang mga bata, at
ang binhi na aking nahasik ay hindi matatanggal."
Vladimir Lenin

Tatlong hakbang upang "baguhin ang panimula ang Amerika."
I-deconstruct ang sistemang pang-ekonomiya ng Amerika mula sa pantay na
pagkakataon hanggang sa pantay na kinalabasan.
Ang mga patakarang nagpipilit sa layuning ito ay hindi maiwasang magresulta
sa mga diskriminasyon na kasanayan dahil kailangang gawin ang mga
pagbubukod para sa mga walang pantay na hanay ng kasanayan o kakayahan.

Wasakin ang Pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pag-aalis ng anumang
katayuan ng anumang relihiyon mula sa lahat ng mga aspeto ng pamahalaan.
Ang unang susog sa Konstitusyon ng Estados Unidos ay na ang Kongreso ay
hindi dapat gumawa ng batas tungkol sa ( pagsuporta ) sa pagtatatag ng
( isang partikular ) na relihiyon o pagbabawal sa malayang paggamit nito
( pagpili ng relihiyon sa isang tao ). (Binigyang diin)
Ngayon, pagkalipas ng 250 taon, ang kalayaan sa relihiyon ay nasa ilalim ng
paglikos sa Amerika. Habang ang tunay na Kristiyanismo ay humupa, ang
sekularismo ay tumaas, at ngayon ay sinusunod nito ang mga layunin nitong
kontra-Kristiyano.
Iwaksi ang tradisyunal na yunit ng pamilya bilang dalawang mga heterosexual na
magulang na may mga anak sa pamamagitan ng dugo o pag-aampon.
Ang mga nagtaguyod sa kadahilanang ito ay nabigong isaalang-alang ang mga
tala ng kasaysayan ng mga epekto sa mga pamilyang sumunod sa pattern ng
Diyos at sa mga hindi.
Ayon sa World Kongres ng Mga Pamilya, 90% ng lahat ng kahirapan sa mundo
ay maaaring malutas sa pamamagitan ng isang pagpapatunay ng kasal at
pamilya.
Ang isang lipunan ay hindi makakaligtas kapag ang mga anak nito ay tinuruan na
kamuhian ang mismong mga bagay na naging tagumpay nito. At habang nakikita natin ang
gayong pagkamuhi sa lahat ng anyo ng media, dapat nating maunawaan ang pinagmulan
nito ay sa pampublikong silid aralan.

"Ang Pilosopiya ng silid-aralan sa henerasyong ito ay ang
magiging pilosopiya ng politika, gobyerno, at buhay sa susunod
na henerasyon."
Abraham Lincoln

Si Daniel ay pinili ng Diyos upang ipakita sa bayan ng Diyos kung paano mamuhay sa
pagkakaroon ng kasamaan ngunit mapanatili ang kanilang pagtuon sa
Diyos. Samakatuwid, ang layunin ng sermon na ito ay upang hamunin ang kabataan
ngayon:
Upang malaman kung paano mabuhay sa isang masamang mundo ngunit hindi maging
bahagi nito.

Upang makabuo ng mga paniniwala sa Bibliya, hindi sila makikipag-usap anuman ang
mga kahihinatnan.
Upang malaman kung paano magtiwala sa Panginoon nang buong puso, sa halip na sa
kanilang sariling pag-unawa, ngunit upang "makilala ang Diyos" sa bawat lugar ng
kanilang buhay at payagan Siyang idirekta ang kanilang landas.

1. Dilemma ni Daniel - Daniel 1: 1-7 - Vs. 5 - "Ang hari ay
nagtalaga sa kanila ng pang-araw-araw na paglalaan ng
pagkain ng mga hari, at ng alak na kanyang iniinum."
Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay dinakip bilang kabataan at dinala upang
manirahan sa masamang lungsod ng Babilonia. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay
naharap sa isang krisis ng:
4 - Awtoridad - sila ay maituturo sa isang paganong pilosopiya ng buhay batay sa
pantasya, pamahiin, at idolatriya.
5 - Moralidad - pakainin sila ng diyeta ng pinakamainam na pagkain at alak sa
Babilonya; mga pagkaing ipinagbabawal ng kanilang mga batas sa pagdidiyeta ng mga
Hudyo.
6-7 - Pagkakakilanlan - binago ang kanilang mga pangalan upang ihiwalay sila mula sa
kanilang kulturang Hudyo
Mula kay "Daniel" - Ang Diyos ang aking Hukom , kay "Belteshazzar" - upang
tumawag sa diyos ng bel.
Mula kay "Hananiah " - Si Jehova ay mapagbigay , hanggang sa "Shadrach" Natatakot ako sa Diyos.
Mula kay "Mishael" - "Sino Siya, iyon ang Diyos?" sa "Meshack" - "Ako ay
hinamak sa harap ng aking diyos."
Mula sa "Asariah" - "Ang Panginoon ang aking tulong," hanggang
sa "Abednego" -"lingkod ni Nebo."
Binigyan ni Nabucodonosor ang mga kabataang ito ng mga bagong pangalan upang
ipaalala sa kanila na hindi na sila nasa ilalim ng awtoridad ng Diyos ng Israel, ngunit sa
ilalim ng pamamahala ng isang Caldeanhon na Hari.
Ang diskarte sa indoctrination na apat na beses ni Nabucodonosor ay ginagamit pa rin sa
ating kabataan ngayon:
Paghiwalay - pinaghiwalay sila mula sa kanilang mga pamilya at lahat ng pang-arawaraw na ritwal ng kanilang pagsamba sa Diyos.
Indoctrination - pinipilit silang malaman ang wika at panitikan ng Babylon; upang
magpatibay ng isang pananaw sa mundo ng Babilonya.

Tirahan - pagbibigay sa kanila ng mga pagkain at iba pang mga napakasarap na
pagkain na hindi pa nila naririnig bago.
Pagbabago - pagbabago ng kanilang mga pangalan upang maipakita ang kanilang
bagong pananaw sa mundo.

2. Ang Desisyon ni Daniel - Daniel 1: 8-21 - Vs. 8 - "Nilayon
ni Daniel sa kanyang puso na huwag siyang marumihan ."
8 - Ito ay isang desisyon sa puso - maaaring baguhin ng mga dumakip sa kanya ang
kanyang tinubuang bayan, ang kanyang diyeta, at maging ang kanyang pangalan,
ngunit hindi nila mabago ang kanyang katapatan sa Diyos.
8 - Ito ay isang indibidwal na desisyon - ang ilan sa iba pang mga batang lalaki ay
nagbigay sa kanilang mga dumakip, ngunit si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay
hindi.
8-16 - Ito ay isang mapagpakumbabang desisyon - kahit na humahawak si Daniel sa
kanyang makadiyos na pagpapahalaga at matitibay na paniniwala, ipinahayag niya ang
kanyang sarili sa mga dumakip sa kanya sa isang mapagpakumbaba at magalang na
paraan.
Iminungkahi ni Daniel ang isang banal na kahalili sa pagkamit ng layunin ni
Nabucodonosor, at naaprubahan ito.
Pinarangalan ng Diyos si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan
ng pagpapahid sa kanilang isip ng kaalaman, kasanayan, karunungan, at
pagkilala.
Kahit na si Haring Nabucodonosor ay sinabi na sila ay sampung beses na mas
mahusay kaysa sa lahat ng kanyang mga salamangkero at astrologo.
Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay pinili upang tumayo sa harap ng Hari, at si
Daniel ay nanatili sa kanyang puwesto sa natitirang 85-taon.
Sa halip na mapait sa kanyang kalagayan, umayon si Daniel sa tinanggap niya bilang
kalooban ng Diyos, at ginamit niya ang bawat pagkakataong binigay sa kanya upang
itaas ang pangalan ng Kanyang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng anumang
hiniling sa kanya na gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Si Daniel ay bumangon upang maging tagapagsalita sa mga Hudyo, sa pamamagitan
ng mga propeta, at sa mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang ugnayan sa mga hari ng
Babelonia, Medo-Persia, Greece, at Roma.

