Mga Hangin, Balud, ug Mananap nga Mapintas gikan sa Dagat
Leksyon 21
1. Sa panan-awon ni Daniel, ang upat ka mga hangin nga mingkutaw diha sa unsa?
Daniel 7:2 _____________________________________________________________________________
2. Sa simbolo sa profesiya, unsa man ang girepresenta sa mga bahin sa katubigan?
Pinadayag 17:15 ________________________________________________________________________
3. Unsa man ang migimaw gikan niining “dagat”?
Daniel 7:3 _____________________________________________________________________________
4. Kining dagkung mga mananap, diin sila upat, mga unsa?
Daniel 7:17 ____________________________________________________________________________
5. Ang una nga mananap nahisama sa unsa?
Daniel 7:4 _____________________________________________________________________________
6. Unsa nga nasud, isip usa ka leyon, ang nagbali-bali sa bukog sa Israel?
Jeremias 50:17 __________________________________________________________________________
7. Unsa nga nasud ang adunay gamhanang pako sa agila?
Ezekiel 17:3, 12 _________________________________________________________________________
Ang arkeolohiya nagpadayag nga ang binuhat nga daw sama sa leyon-agila na mga yano nga
simbolo sa karaang Babilonya. Mahitungod sa leyon isip harianong mga mananap, si
Nebucodonosor nag-ukit niini didto sa iyang mga dingding ug nagpatik sa iyang mga bato
niini.
8. Sa unsa nahisama ang ikaduhang mananap?
Daniel 7:5 _____________________________________________________________________________
Sumala sa kasaysayan, ang Babilonya gisundan sa nagsagol nga paggahum sa mga Medes ug
Persians (Daniel 5:28-31). Kini nga gingharian girepresentahan sa Daniel 2 pinaagi sa usa
dughan ug bukton nga salapi sa larawan, ug sa Kapitulo 8 pinaagi sa torong karnero nga
may duha ka sungay. Sama nga ang usa ka sungay sa torong kanding mas taas kaysa isa
(8:3), mao usab ang uso sa Daniel 7:5 napataas ang usa ka kilid niini. Sa una, ang Medes
mas gamhanan sa duha. Apan kadugayan ang mga Persians nahimong mas gamhanan,
nagatuman sa tagna nga “ang mas taas nga kampo mao ang nahimong katapusan.” (8:3).
Ang Daniel 8:4 nagsulti nga ang Medo-Persian nga torong karnero magduso paunahan
“paingon sa kasadpan and , and padulong sa habagatan.” Sa Tunga-tunga sa 547 ug 525
BC, ilang gilupig ang Lydia, Babilonya ug Ehipto.
Tingali kana nagsaysay sa ang tulo ka mga gusok nga anaa sa mga ngipon sa uso (7:5).
9. Sa unsa nahisama ang ikatulong mananap?
Daniel 7:6 _____________________________________________________________________________
Ang Medo-Persia gisundan sa Grecia. Kini nga ginghanrian sa leopardo nga may pako natugma
ngadto sa tiyan nga tumbaga ug dapidapi sa larawan sa Kapitulo 2, ug sa kanding sa
Kapitulo 8.
Ang mga pako naghatag ug pasabot sa pagka-hagurus. Sama nga ang kanding sa Kapitulo 8
naggikan sa kasadpan “dili pagtandog sa yuta” mao usab ang kadaugan ni Alexander
naangkon iya sa madali. Sama nga ang leopard adunay upat ka mga pako ug upat ka mga
ulo (7:6), mao usab ang kanding natubuan ug upat ka mga sungay (8:8) diin nag representar
sa upat ka mga bahin sa gingharian sa Grecia (8:22). Kini usab makapaikag nga
mabantayan nga ang sinsilyo sa Macedonia namugna daw sama sa usa ka kanding.
10. Ang ika-upat nga mananap makalilisang, makahadlok ug unsa?
Daniel 7:7 _____________________________________________________________________________
11. Unsa man ang girepresentahan niining ikaupat nga mananap?
Daniel 7:23 ____________________________________________________________________________
Ang ika-upat ug ang katapusang kagamhanan sa kalibutan mao ang Roma. Ang dagkung mga
ngipon nga puthaw (7:7) niining mananapa nagpahinumdum kanato sa tumbaga nga bagtak sa
larawan sa Kapitulo 2.

12. Pila ka mga sungay ang anaa sa ika-upat nga mananap?
Daniel 7:7 _____________________________________________________________________________
13. Unsa man ang girepresentahan sa mga sungay niana nga gingharian?
Daniel 7:24 ____________________________________________________________________________
Sa 376 AD, ang kasadang Roma sa kinatibuk-an naghatag sa iyang gahum ngadto sa napulo ka mga
salbahis nga nasud: Franks (French), Alemanni (Germans), Burgundians (Swiss), Suevi
(Portuguese), Vandals (sa Northern America), Visigoths (Spanish), Anglo-Saxons (English),
Ostrogoths, Lombards ug Heruli (ang matag usa niini sa Italy).
14. Unsa man ang mitubo taliwala niining mga sungay?
Daniel 7:8 _____________________________________________________________________________
15. Unsa ang nahitabo sa tulo ka unang mga sungay?
Daniel 7:8 _____________________________________________________________________________
Ang Bersikulo 24 nag-ingon, “siya modaug sa totolo ka mga hari.” Sumala sa kasaysayan, kini nga
sungay nga gamhanan mao ang responsible sa pagkapildi sa Heruli sa tuig 493, sa Vandals
sa tuig 534, ug sa Ostrogoths sa tuig 538. Ang ubang pito buhi pa hangtud karon isip mga
nasud sa Europa.
16. Unsang klase sa mata ang anaa niining sungay nga gahum?
Daniel 7:8 _____________________________________________________________________________
17. Unsa pa man ang anaa niini?
Daniel 7:8 _____________________________________________________________________________
18. Unsa man ang iyang panagway tandi sa iyang mga kauban?
Daniel 7:20 ____________________________________________________________________________
Kini nga mga kinaiya, uban sa mga ilhanan sa pagsabot nga iyang gibuhat diya sa espirituhanong
gingharian ug usab sa pagkabaton sa pulitikanhong gahum, nagpamatuod sa pahayag nga
siya “lahi sa nahauna” (7:24).
19. Si Daniel nagtan-aw hangtud unsay nahitabo?
Daniel 7:9 _____________________________________________________________________________
20. Ang hukom giplastar, ug unsa ang giablihan?
Daniel 7:10 ____________________________________________________________________________
“gibutang” sa bersikulo9 usa ka karaang nga Inglis alang sa “gibutang sa lugar”. Ang pasahe
nagpasabot nga kini nga paghukom nahitabo taliwala sa langitnong panon, samtang ang
yuta anaa sa katapusang mga kalihukan sa mga gingharian sa tawo nagkaduol sa ilang
pagtapos. Kini, sa pagkatinuod, mao ang hukom imbestigatiba diin atong natun-an sa
leksyon 16.
21. Unsa ang epekto ngadto sa gamayng sungay sa resulta sa paghukom?
Daniel 7:26 ____________________________________________________________________________
Diha sa Kahayag sa Pulong sa Dios….
o Ako nakasabot nga ang napulo ka mga sungay sa Daniel 7 nagrepresentar sa mga gingharian diin muabot
ngadto sa paggahum human sa pagkahulog sa Roma.
o Ako nakasabot nga tulo niining mga gingharian pagaibton pinaagi sa pagtubo sa lahi nga gahum.
Dugang komentaryo: __________________________________________________________
Pangalan: _____________________________________________
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