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    Habang mayroong malawak na pagkalat ng pisikal, mental, emosyonal, at kahit espiritwal na
pagdurusa sa buong mundo ngayon, ang palagay ng marami ay, sa sandaling naayos ang halalan
sa Amerika, at natapos na ang pandemya, ang lahat ay babalik sa normal.

Gayunpaman, tulad ng sinabi sa amin ng mga globalista sa pagsiklab ng virus, ang mundo "ay
hindi na babalik sa normal muli." Ang "Mahusay na I-reset" tulad ng tawag sa World Economic
Forum, na sinadya upang magpatuloy sa loob ng maraming taon.

Ang resulta ng halalan ng Pangulo ay hindi tungkol sa Republican kumpara sa Democrat, ngunit
isang pagpipilian sa pagitan ng nasyonalismo at globalismo, at ang pagbitay sa balanse ay ang
ating soberanya bilang isang bansa, at ang ating kalayaan sa relihiyon bilang mga Kristiyano.
Ang pangunahing layunin ng Corona Virus ay upang magsilbing isang katalista para sa
pagpapakilala ng layunin ng globalista ng isang Bagong World Order.

Noong 1991, sinabi ni Pangulong George HW Bush na ang pangangailangan ay dumating para
sa “magkakaibang mga bansa [na] maiugnay sa isang pangkaraniwang hangarin, upang
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makamit ang unibersal na mga hangarin ng sangkatauhan; kapayapaan at seguridad at kalayaan
at ang tuntunin ng batas.

Taliwas sa Sekularistang Humanista, ang konsepto ng isang Bagong World
Order ay hindi isang teorya ng pagsasabwatan ng Orwellian.

Ang America ay ang huling malayang bansa sa mundo, at para sa huling siglo, sa ilalim ng tema
ng "globalismo" ay hinanda ang mamamayang Amerikano na tanggapin ang New World Order
bilang tanging sagot sa iba't ibang isyu na kinakaharap ng bawat bansa.
Sa mga pilosopiya ng komunismo, humanismo, at atheism na isinama sa tela ng ating lipunan,
ang kailangan lamang ay isang Pangulo ng Amerika na yakapin ang pandaigdigang agenda.

Ang slogan para sa kampanya ng Biden ay "Build Back Better," na slogan din para sa World
Economic Forum; ang ahensya na nagtataguyod ng New World Order.
Sa New World Order ay dumating ang isang New World Leader; ang antikristo, na ang paglitaw
ay nagsisimula sa huling 7-taon ng panahong ito at nagtatapos sa pagbabalik ni Hesukristo
bilang Hari ng Mga Hari.

Maliban kung mamagitan ang Diyos, maaaring tayo ang henerasyon upang makita na naganap
ang Bagong Pagkakasunud-sunod ng Bagong Daigdig.

Ang mabuting balita ay, bago maipahayag ang antikristo, ang bawat mananampalataya ay aalisin
sa pamamagitan ng pag-agaw, na nangangahulugang malapit na ang ating pagtubos.

Ayon sa Efeso 6: 10-17 , tulad ng pag-ayos ng Diyos ng Kanyang
mga banal na anghel na inayos ayon sa ranggo, sa gayon ay
inayos ni Satanas ang kanyang mga masasamang anghel sa
parehong istraktura.

"Mga punong puno o pinuno" - mga demonyong elite, partikular na pinili ni Satanas upang
mamuno sa mga makalangit na lugar at maimpluwensyahan ang mga namumuno sa lupa.

"Mga Kapangyarihan" - mga demonyo ng kadiliman na ang pananagutan ay upang maikalat ang
kapangyarihan ng kasamaan at kadiliman sa buhay ng mga tao; pagpapakilos sa kanila na
hangarin ang masasamang bagay at gumawa ng masasamang gawain.

"Mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito" - yaong mga nagbubulag-bulagan ng mga tao sa
katotohanan ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangkukulam at mahika.
"Espirituwal na kasamaan sa matataas na lugar" - mga pinuno ng maling relihiyon, at huwad na
mga propesor ng Kristiyanismo; yaong mga “ humiwalay sa pananampalataya; na nakikinig sa
mga nakakaakit na espiritu, at sa mga doktrina ng mga demonyo. "

Walang Katapusang Katotohanan
"Ang aming labanan para sa katotohanan ay higit pa sa pisikal, at tiyak na

higit pa 
 sa pampulitika. Sa puntong ito, ang ating labanan ay pang-espiritwal -

dapat nating mapagtanto 
 na kasangkot tayo sa espiritwal na pakikidigma. " PW
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1. Temporal New World Order ni Satanas - Apocalipsis 13: 1-2 -
“At nakita ko ang isang hayop na umakyat mula sa dagat, na
may pitong ulo at sampung sungay, at sa kanyang mga ulo ang
pangalan ng kalapastanganan. At ang hayop na aking nakita ay
parang leopardo, at ang kanyang mga paa ay tulad ng isang oso,
at ang kanyang bibig ay parang leon; at binigyan siya ng dragon
ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang upuan, at ang
dakilang awtoridad. ”
 Mula nang magsimula ang mundo, nilinlang ni Satanas ang mga tao na tanggihan ang Diyos at
tulungan siyang maitaguyod ang kanyang kaharian sa mundo.

Ngunit sa Daniel 2: 31-35 , ipinahayag ng Diyos sa kanyang propeta na magkakaroon lamang
ng apat na dakilang mga emperyo upang mamuno sa mundo bago maitatag ang kaharian ng
Diyos.

Sa Daniel 7 , nakita ni Daniel ang kaparehong kaharian na tulad ng mga hayop na lumalabas
mula sa dagat ng sangkatauhan, kasama ang ikaapat na hayop na mayroong sampung sungay
at nilalamon ang buong mundo.

2. Ang Walang Hanggan ng Bagong Sanlibutan ng Diyos
- Apocalipsis 11:15 - "At may mga malalakas na tinig sa langit,
na nagsasabing, ang mga kaharian ng mundong ito ay naging
mga kaharian ng ating Panginoon, at ng kanyang Cristo, at siya
ay maghahari magpakailanman."
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70 
TH

 WEEK NG DANIEL

Sa 2 Tesalonica 2 , sinabi ni Apostol Paul na mayroong tatlong bagay na nagpipigil sa ikalawang
pagparito ni Jesucristo.

Taludtod 3 - "apostasis" - hindi "pagkahulog sa layo" , ngunit "inagaw mula sa" - ang pagbabalik
ni Kristo ay mauuna ng pagdagit ng mga naniniwala mula sa mundo.

Talatang 7 - "tinanggal ang restrainer" - na tumutukoy sa Persona ng Banal na Espiritu na tumira
sa mga mananampalataya.

Talatang 3 - "ang taong may kasalanan ay mahayag" - ang antikristo, ang "pinuno na darating" ,
tulad ng sinabi ni Gabriel kay Daniel.

Sa Daniel 9:27 , sinabi ni Gabriel kay Daniel, ang antichrist ay:

Gumawa ng tipan sa mga tao sa mundo sa loob ng 7 taon. Siya ay magiging pinuno ng New
World Order.

Magdala ng pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng mga Arabo at Judio; na pinapayagan
ang mga Hudyo na muling itayo ang kanilang templo at ibalik ang kanilang mga hain na hayop.
Lumabag laban sa mga Hudyo pagkalipas ng 3.5 taon, pumasok at lalapastangan ang templo, at
hingin na sambahin bilang Diyos.

Sa Mateo 24 , sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo, ang kaganapang ito ay markahan ang
simula ng Malaking Kapighatian.

Sa 2 Tesalonica 2: 8 , sinabi ni Apostol Pablo, sa pagtatapos ng 42 buwan na iyon ay babalik ang
Panginoon at ubusin ang antikristo, at ang kanyang mga tagasunod na may espiritu ng Kanyang
bibig at ang ningning ng Kanyang pagparito.

Gaano tayo kalapit sa New World Order ni Satanas?

Propetikal - alinsunod sa tsart ng 
ika-

 70 linggo ni Daniel , tinubos ni Jesus ang kasalanan ng tao
sa pamamagitan ng Kaniyang kamatayan sa krus, ngunit ang huling tatlong mga kaganapan ay
hindi mangyayari hanggang sa si Jesus ay muling dumating. Ang susunod na kaganapan sa
iskedyul ng Diyos ay ang pag-agaw ng Iglesya at ang pagbubunyag ng antikristo.
Madaya - Ang layunin ni Satanas sa panlilinlang sa mundo ay malapit nang matapos dahil ang
bawat bahagi ng buhay ay nahawahan ng kanyang kasinungalingan - "Ang katotohanan ay
bumagsak sa mga lansangan!"
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Sosyal - kinokontrol na ngayon ng gobyerno ang mga pangunahing bahagi ng ating buhay -
pabahay, pangangalaga sa kalusugan, paggawa ng pagkain, pagkontrol ng baril, edukasyon,
relihiyon - 49.2% ng mga kabahayan ng US ang tumatanggap ng mga benepisyo mula sa isa o
higit pang mga programa ng gobyerno.

Pangkabuhayan - ang halaga ng dolyar ng US ay bumababa lalo na dahil sa tumataas na
pederal na utang, at maaaring malapit na itong hindi na magsilbi bilang reserbang pera sa buong
mundo.
Militarily - bawat bansa na nabanggit sa giyera ng "Gog-Magog" ng Ezekiel 38 ay nasa larangan
ng labanan. Ang Turkey ay may 54,000 tropa sa hangganan ng Syrian, at malapit nang
pamunuan ang Russia, Iran, Sudan at Libya na laban sa Israel. May katibayan na, sa ilang mga
punto, ang Russia at China ay naghahanda upang salakayin ang Amerika.

Pulitika - libu - libong mga young adult ang sumuporta sa kandidato para sa "sosyalista" para sa
Pangulo dahil sa kanyang plano na bigyan sila ng mas maraming benepisyo sa gobyerno. Ang
dating Bise-Presidente na si Joe Biden ay lantarang konektado sa Tsina, pati na rin sa mga
indibidwal, institusyon at organisasyon na nagtataguyod ng globalismo at ng Bagong Kalibutan.

 Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang bawat hula
sa Bibliya na humahantong sa pagdating ng New World Order ay
natupad.

Ang hindi nagawa sa militar ay nakakamit sa pamamagitan ng mga kasunduan sa internasyonal
na kalakalan, iligal na imigrasyon, at impluwensya ng isang sekular na media na naging kasosyo
sa panlilinlang ni Satanas.
Gayunpaman, ang kanilang mapanlinlang na pamamaraan ay hindi makakamit ang kanilang
ninanais na hangarin, ngunit sa halip ay magdudulot ito ng higit na karamdaman, pagkawasak, at
kamatayan.

Ang Eternal New World Order ay hindi maaaring dumating
hanggang sa maabot ang apat na bagay na ito:

Ang bansang Israel ay sinakop ang lahat ng lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham, at
mayroong kapayapaan sa Jerusalem. Ezekiel 36:25

Ang Iglesya - ang babaing ikakasal ni Cristo ay kasama ni Jesus, ang Groom; ipinagdiriwang ang
Marriage Supper ng Kordero.
Ang Diablo ay itinapon na buhay sa lawa ng apoy na inihanda ng Diyos para sa kanya, at sa mga
sumunod sa kanya.

Si Jesus ay nasa Kanyang trono sa Jerusalem bilang Hari ng Mga Hari at Panginoon ng mga
Lords. Sa Pahayag 21: 1-4 , sinabi ni Juan na nakita niya ang Bagong Daigdig na bumababa
mula sa langit tulad ng isang ikakasal na inihanda para sa kanyang asawa. Sinabi niya:
"Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng
Diyos ay nasa mga tao, at siya ay tatahan kasama nila, at sila ay magiging kanyang bayan at
ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging kanilang Diyos. At papahirin ng Diyos ang
lahat ng luha sa kanilang mga mata, at wala nang kamatayan, ni kalungkutan, o pag-iyak man, o
magkakaroon pa ng kirot; sapagka't ang dating mga bagay ay lumipas na. At siya na nakaupo sa
trono ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. "
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 Habang nahaharap tayo sa posibilidad ng pagpasok sa New
World Order:

Saan natin inangkla ang ating kaluluwa?

Sa hindi matatag at pansamantalang mga bagay sa mundong ito?
Sa hindi matitinag, matatag na Bato ni Jesucristo?

Paano tayo mabubuhay pagkatapos?

Tulad ng praktikal na mga ateista upang maiwasan ang pag-uusig?

Tulad ng asin at ilaw na tinawag sa atin ng Panginoon?

Ang mga araw ng komportable, kulturang Kristiyanismo ay tapos na.
Ang pagiging tunay ng ating pananampalataya ay maipakita para makita ng lahat.


