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  Sa ngayon, ang bawat Kristiyano ay dapat na mapagtanto ang halalan sa pagkapangulo
sa taong ito ay nagsasangkot ng higit pa sa pangunahing, pagkakaiba-iba ng pilosopiko sa
pagitan ng dalawang kandidato at mga partido pampulitika na kinakatawan nila.

Ang halalan na ito ay tungkol sa kung ang Amerika ay mananatiling isang bansa sa
ilalim ng Diyos, tulad ng ito ay itinatag para sa Kanyang mga layunin, o magiging isang
bansa sa ilalim ng satanas, na gagamitin para sa Kanyang mga hangarin.



Ang halalan na ito ay tungkol sa pagpapakilala, o ang pagkaantala ng New World Order,
na nangangahulugang ito ay tungkol sa rapture ng Church, ang pagtaas ng Antichrist, at
ang simula ng Tribulation.

Naniniwala akong mayroong sapat na ebidensya upang patunayan ang halalan sa 2020
ay maaalala bilang pinakadakilang pandaraya sa kasaysayan ng ating bansa.
Desidido ang mga globalista na sakupin ang Amerika, wakasan ang ilang mga
kalayaang sibil na naiwan natin, at baguhin tayo sa isang bansang Marxista-Sosyalista.

   Sa pagharap sa katotohanang ito, maraming
karagdagang mga katanungan ang dapat tanungin at
sagutin:

Nakikita natin ang ating lipunan na ganap na puspos ng sekswal na imoralidad, nasa
huling yugto ba tayo ng isang namamatay na kultura tulad ng inilahad ni Apostol Paul sa
Roma 1: 18-32?

Nakikita ang espirituwal na kahinaan ng simbahan ng ebanghelikal, pinaparusahan ba
ang bayan ng Diyos para sa kanilang kawalang-interes sa mga bagay na espiritwal at
ginagamit Niya ang mga kaganapang ito upang tawagan tayo sa pagsisisi?
Nakikita ang maraming iba pang pangunahing mga hula sa Bibliya na natutupad sa
buong mundo, nasa pagtatapos ba tayo ng Panahon ng Iglesya, kasama ang tugon
bilang susunod na kaganapan sa makahulang kalendaryo ng Diyos?

Nakikita ang tukoy na gawaing pandaigdigan na inilarawan ni Jesus sa Mateo 24, at sa
Lucas 21, kasama na ang “pagkabalisa ng mga bansa, na may pagkalito,” maaari ba
itong lahat sa itaas?
Marahil ang pinakamahalagang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay
matatagpuan sa 2 Pedro 3:11:

"Samakatuwid, na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito, anong uri ng mga
tao ang dapat na maging kayo sa banal na pag-uugali at kabanalan?"

       Ang propetang si Daniel ay dinala sa Babilonya noong
siya ay 14-taong gulang.

Pinayagan ng Diyos na tanggalin si Daniel mula sa bawat uri ng istrukturang pang-
espiritwal na sinalig niya sa kanyang buong buhay.

Inalis siya mula sa kanyang pamilya, templo, taunang pagdiriwang at pagdiriwang, at
makadiyos na kapaligiran ng pamumuhay sa Banal na Lungsod ng Jerusalem.

Pinayagan ng Diyos si Daniel na dalhin sa Babilonya, at manirahan kasama ng pinaka
hindi maka-Diyos na tao sa mundo sa araw na iyon.
Gayunpaman, pinayagan ng Diyos si Daniel na magpatuloy na mabuhay para sa Diyos
sa isang hindi maka-Diyos na kapaligiran.



Si Daniel ay pinili ng Diyos upang ipakita ang bayan ng Diyos sa bawat henerasyon:

Paano mabuhay sa kasalukuyan, ngunit panatilihin ang kanilang pagtuon sa
hinaharap.

Paano mabuhay sa gitna ng kasamaan, ngunit panatilihin ang kanilang pagtuon
sa kung ano ang magiging buhay sa mga darating na panahon.
Paano maiiwasang maakit sa lumalaking antas ng kasamaan sa pamamagitan
ng pananatiling nakatuon sa maluwalhating kaharian na malapit nang
dumating.

1 . Dilemma ni Daniel - Daniel 1: 1-7
Sinulat ni Daniel ang materyal na ito nang siya ay nasa 50-taon sa kanyang pagkaalipin
sa korte ni Haring Nabucodonosor.

Habang ang pagsalakay sa Israel ng mga hukbo ng Babilonya ay isang pangunahing
tagumpay para kay Nabucodonosor, Hari ng Babelonia, sinabi ni Daniel na ang Diyos
ang nagbigay sa Juda sa kamay ng hari, bilang katibayan ng Kanyang mapagmahal na
disiplina sa Kanyang mga tao, at samakatuwid ang Kanyang soberanya sa ang mga
kaganapan ng kasaysayan.
Sa Deuteronomio 28, sinabi ng Diyos sa mga Israelita, kung sila ay lumayo mula sa
Kanya, papapunta sila sa pagkatapon, at ginawa Niya.

Binalaan niya sila sa pamamagitan ni Isaias at Jeremias, ngunit hindi nila pinakinggan
ang babala ng mga propeta.

Sa Jeremias 24, sinabi sa kanila ng Diyos na hindi nila pinansin ang Araw ng
Igpapahinga sa loob ng maraming taon; na, sa katunayan, ang kanilang 70-taong
pagkabihag ay ang Kanyang paraan ng muling pagtanggap ng mga Araw ng Pahinga na
pinabayaan at nilabag ng Israel.
Ang tinanggihan ng mga Hudyo na malaman ang tungkol sa Diyos sa kanilang
kalayaan, kailangan nilang matuto mula sa Kanya sa kanilang pagkabihag.

Nakaharap sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan:

Isang krisis ng awtoridad - dapat silang ma-indoctrinate sa kultura ng
Babilonya, na kasama ang mga di-diyos na pilosopiya ng pamahiin, astrolohiya,
pangkukulam, charms, bruha, spells, at black magic; Ang mga paksang
ipinagbabawal na pag-aralan ng kanilang mga ama, pati na rin ang kanilang
mga Rabbi.
Isang krisis sa moralidad - pakainin sila ng mga pagkain na ipinagbabawal ng
kanilang mga batas sa pagdidiyeta ng mga Hudyo.

Isang krisis ng pagkakakilanlan - binago ang kanilang mga pangalan upang
ihiwalay sila mula sa kanilang kultura ng mga Hudyo, at dapat nilang malaman
ang "dila ng mga Caldeo."



Ang diskarte ng apat na beses na si Nabucodonosor ay:

Paghiwalay - pinaghiwalay sila mula sa kanilang pamilya at kanilang pang-
araw-araw na disiplina na sumasalamin sa kanilang debosyon sa Diyos.

Indoctrination - binubusog ang kanilang isipan sa kultura ng Babylon upang
bigyan sila ng bagong pananaw sa mundo.
Tirahan - pinapayagan silang makita kung paano ang lahat ng kanilang mga
pangangailangan ay maaaring matupad na hiwalay sa kanilang Diyos.

Pagbabago - pagbabago ng kanilang mga pangalan upang ipaalala sa kanila
na sila ay nasa ilalim ng awtoridad ng isang Caldeanhon na Hari at ng mga
diyos ng Caldeo.
Gayunpaman, ang layunin ni Nabucodonosor ay hindi nakamit kay Daniel.

Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang bigyang kahulugan ang panaginip ni
Nabucodonosor, at bigyang kahulugan ang mga salitang lumitaw sa pader ng kanyang
anak.

Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang ilarawan ang apat na kaharian sa daigdig na
susundan sa kaharian ng Babilonya, at sa paggawa nito, itinatag niya ang timeline ng
Bibliya sa kasaysayan ng tao.

Ipinagkatiwala ng Diyos kay Daniel ang kumpleto, malawak na panoramic vision ng
Kanyang naglalahad na plano para sa ating pagtubos.

 Desisyon ni Daniel - Daniel 1: 8-21

2. Si Daniel ay gumawa ng isang apat na beses na
desisyon:

Ito ay isang pasya sa puso - Vs 8 - Nilayon ni Daniel sa kanyang puso na huwag niyang
ibawas ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel.

Ito ay isang indibidwal na desisyon - Vs 8 - ang ilan sa iba pang mga bihag ay nagbigay
sa kanilang mga dumakip, ngunit si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay hindi.
Ito ay isang maimpluwensyang desisyon - Vs 10 - Inihayag ni Daniel ang kanyang mga
kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng paghikayat sa mga hindi pa sumuko na
manindigan sa kanilang pananampalataya sa Diyos.

Ito ay isang mapagpakumbabang desisyon - Vs 8-16 - kahit na si Daniel ay may
makadiyos na pagpapahalaga at matibay na paniniwala, ipinahayag niya ang kanyang
sarili sa harap ng mga taga-Babilonia sa isang mapagpakumbaba at magalang na
paraan.

Sa halip na tumanggi lamang na sundin ang mga dumakip sa kanya,
nagdisenyo si Daniel ng isang kahaliling pamamaraan upang magawa ang
kanilang mga layunin, at tinanggap ito.



Dahil sa desisyon ni Daniel na manatiling tapat sa kanyang Diyos:

Pinarangalan ng Diyos ang pananampalataya ni Daniel sa pamamagitan ng pagbibigay
sa kanya at sa kanyang mga kaibigan ng mga regalo ng kaalaman at kasanayan sa
lahat ng pag-aaral at karunungan.
Si Daniel, Hananiah, Mishael, at Azaria ay natagpuan na sampung beses na mas
mahusay kaysa sa lahat ng mga salamangkero at astrologo sa kaharian ng hari.

Ang mga kaibigan ni Daniel ay napili upang maglingkod sa hari.

Si Daniel ay tumaas sa antas ng mga estadista, at sa pamamagitan ng opisyal na
pagtatalaga, nagsilbi siyang kumpidensyal at propeta sa kapwa mga Emperyo ng
Babilonya at Medo-Persia.
Inayos ni Daniel ang inaakala niyang kalooban ng Diyos, at ginamit niya ang bawat
pagkakataon upang itaas ang pangalan ng Kanyang Diyos.

Itinaas ng Diyos si Daniel, kahit sa paningin ng mga di-makadiyos, habang sinabi niya
sa "mga Magi" (mga salamangkero ng Persia) ang tungkol sa "bituin sa Silangan" na
magpapahiwatig ng pagsilang ng ating Tagapagligtas.


