Ang Hayop ng Apocalipsis 13
Leksyon 22

1. Ano ang nangyari sa ika-apat na hayop ng Daniel 7?
Daniel 7:11___________________________________________________________________
2. Ang kapangyarihan ng tatlong ibang mga hayop ay naailis, subalit ano naman tungkol sa
kanilang kasalukuyang mga buhay?
Daniel 7:12___________________________________________________________________
3. Nakita ni Juan ang isang hayop na umaahon saan?
Apocalipsis 13:1_______________________________________________________________
4. Ang hayop na ito ay binuo ng mga katangiang mula sa anong tatlong ibang mga hayop?
Apocalipsis 13:2_______________________________________________________________
5. Mula kanino tinanggap ng hayop na ito ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang
luklukan, at dakilang kapamahalaan?
Apocalipsis 13:2_______________________________________________________________
6. Sino ang dragon?
Apocalipsis 12:9_______________________________________________________________
7. Anong pangalan ang nakasulat sa mga ulo ng hayop?
Apocalipsis 13:1_______________________________________________________________
8. Ang pamumusong ay kapag ikaw, bagaman isang tao, ay gumagawa ng ano?
Juan 10:33____________________________________________________________________
9. Ang taong makasalanan ay sumasalangsang at nagmamataas sa kaniyang sarili ng gaano
kataas?
2 Tesalonica 2:4_______________________________________________________________
10. Siya bilang Diyos ay nauupo sa templo ng Diyos, na nagpapakita sa kaniyang sarili na ano?
2 Tesalonica 2:4_______________________________________________________________
Hindi tayo sasamba sa tao (Gawa 10: 25, 26), mabuting mga anghel (Apocalipsis 22: 8, 9), bumagsak na mga
anghel (Mateo 4: 9, 10), o sa anumang nilalang (Roma 1: 25). Tayo ay sasamba kay Jesus (Hebreo 1:
6; Filipos 2: 10).

11. Binigyan ang hayop ng isang bibig na anong ginagawa?
Apocalipsis 13:5_______________________________________________________________
12. Ano ang sinabi tungkol sa bibig ng maliit na sungay?
Daniel 7:8____________________________________________________________________
13. Siya ay magsasalita ng mga salita laban kanino?
Daniel 7:25___________________________________________________________________

14. Binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban kanino?
Apocalipsis 13:6_______________________________________________________________
15. Ano ang ipinagkaloob sa kaniya na gawin sa mga banal?
Apocalipsis 13:7_______________________________________________________________
16. Nakita ni Daniel, ang sungay ding iyon ay gumawa ng ano?
Daniel 7:21___________________________________________________________________
17. Ibibigay sila sa kaniyang mga kamay hanggang kailan?
Daniel 7:25___________________________________________________________________
18. Kaniyang iisiping baguhin ang ano?
Daniel 7:25___________________________________________________________________
19. Binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat ano?
Apocalipsis 13:7_______________________________________________________________
20. Binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng gaano katagal?
Apocalipsis 13:5_______________________________________________________________
21. Nakita ni Juan ang isa sa mga ulo ng hayop na waring ano?
Apocalipsis 13:3_______________________________________________________________
22. Ano ang sumunod na nangyari sa kaniyang nakamamatay na sugat?
Apocalipsis 13:3_______________________________________________________________
23. Naging gaano siya katanyag pagkatapos noon?
Apocalipsis 13:3_______________________________________________________________
24. Ano ang sinabi sa atin tungkol sa lahat ng nangananahan sa lupa na nagsisisamba sa kaniya?
Apocalipsis 13:8_______________________________________________________________
25. Ano ang bilang ng hayop?
Apocalipsis 13:18______________________________________________________________
26. Ano ang isang natatanging aral ng anti-kristo?
1 Juan 4:3____________________________________________________________________

Sa Liwanag ng Salita ng Diyos....

O Nauunawaan kong ang hayop ng Apocalipsis 13: 1-10 at ang maliit na sungay ng Daniel 7 ay
magkatulad na kapangyarihan.

O Nauunawaan kong ang kapangyarihang iyon ay namahala sa sanlibutan sa loob ng daang mga
taon, na nakikipagdigma laban sa Diyos at sa Kaniyang bayan.

O

Nauunawaan kong ang kapangyarihang iyon, na nag-aangkin ng karapatang baguhin ang
kautusan ng Diyos, ang nagtatag ng pangingilin ng Linggo.
Karagdagang mga puna:_____________________________________________________
Pangalan:__________________________________________________________________
Susunod na Leksyon: Ang Tanda ng Katapatan

