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Si Isaias ay isang propeta sa panahon ng 
paghahari ng mga haring sina Uzzias, Jotham, 
ahaz, at hezekias (humigit-kumulang 760-700 
B.C.). Nagsalita ang diyos sa pamamagitan ni 
Isaias, “ako'y nag-alaga at nagpalaki ng 
mga bata,  Subalit sila'y nagrebelde 

laban sa akin. Ang Hindi 
nakakapagsalitang baka ay nakakakilala 

Ng kanyang may-ari, ngunit ang
israel ay hindi nakakakilala sa akin.
kayo ay isang makasalanang bansa,

isang bayan na puno ng kasamaan, mga
anak na gumagawa ng kasamaan…”

Pagkatapos ni eliseo, ang diyos ay
nagtayo pa ng ibang mga propeta katulad
ni Isaias, Jeremias, at amos na tatawag sa

mga tao na tumalikod mula sa kanilang
diyosdiyosan at kasalanan. Nagsalita ang
diyos sa pamamagitan nitong mga propeta,

na nagpasulat sa kanila ng maraming
hula sa mga bagay na darating.

Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa
at paginhawain ang mga inaapi, alagaan ang mga 
ulila sa ama, at magbigay para sa mga biyuda, 
ibabalik  at pagagalingin ko kayo, ngunit kung 
kayo ay hindi babalik sa akin, kayo ay papatayin 

sa pamamagitan ng tabak. Ang iyong buong 
lupain ay masisira, at ang iyong mga lungsod 

ay susunugin ng apoy. At dadalhin nila ang  
lahat ng iyong mga anak na lalake sa babilonia, 

at doon sila ay gagawing mga bating upang 
magsilbi sa palasyo ng hari ng babilonia.”

Si Jeremias ay isang propeta sa panahon ng
pamamahala ng mga hari na sina Josias, Johiakim,

at Zedekias (humigit-kumulang 630-590 B.C.). sinabi
niya, ganito ang sinabi ng panginoon, tingnan

ninyo, ako ay naglagay sa harapan ninyo ng daan
ng buhay, at ng daan ng kamatayan. Ang tumatahan

sa lungsod ay mamamatay sa tabak, at sa taggutom, 
at sa salot: ngunit siya na lalabas, at pupunta sa mga 

caldeo na sumalakay sa inyo, siya ay mabubuhay, 
ngunit siya ay magiging alipin sa babilonia. Sapagkat 
aking itanakda ang aking mukha laban sa lungsod na 

ito dahil sa kasamaan, sabi ng panginoon: ito'y 
ibibigay ko sa kamay ng hari ng babilonia, at 
susunugin niya ito sa pamamagitan ng apoy.”

Isaias 1:2-4,7, 16, 20, 39:7; Jeremias 21:8-10
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Ang Panginoon ay nagsalita sa
pamamagitan ni Jeremias na

nagsasabi, “at ako mismo ay
lalaban sa inyo na may 

nakaunat
na kamay at malakas na bisig,
kahit sa galit, sa bagsik, at sa

matinding poot. At pupuksain ko
ang mga naninirahan sa 

lungsod
na ito, ang tao at ang hayop:

sila'y mamamatay sa matinding
salot, mula sa tabak, at

mula sa taggutom, sa
kamay ni Nebucadnezar

na hari ng Babilonia, at sa
kamay ng kanilang mga kaaway,
at sa kamay ng mga tumutugis

sa kanilang buhay: at 
hahampasin

niya sila sa pamamagitan ng
talim ng tabak; hindi niya sila

kahahabagan, ni patatawarin, ni
kaaawaan man. Ang aking

matinding poot ay susunog 
gaya

ng apoy at walang makakapatay
nito. At dadalhin nila kayo 

bilang
mga alipin sa babilonia at

papatayin kayo sa pamamagitan
ng tabak. Karamihan sa mga

pupunta sa Babilonia ay
mamamatay at ililibing doon.

Jeremias 20:4-6; 21:5-10,12
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Si amos ay isang propeta sa panahon ng
paghahari ng mga haring si

Uzzias at Jeroboam 2 (humigit-kumulang
765-750 B.C.) sinabi ng diyos sa pamamagitan

ni amos, “ang inyong
mga babae ay parang mga baka na
nangangailangan ng kanilang mga

asawang lalake na magtustos ng mainam
sa kanila ng inumin. Hindi na kayo
magdomina sa inyong mga asawang

lalake. Kayo ay dadalhin palayo na may
taga sa inyong mga katawan upang

maging mga alipin sa Babilonia.

Kayo ay nakahiga sa mamahaling
muwebles at kumain ng masarap na mga

pagkain na puno ng taba. Kayo ay
nakikinig ng musika habang kayo ay

umiinom ng maraming alak. Tinatapon
ninyo ang pagkamakatuwiran sa lupa,
kayo ay yumurak sa mga dukha, umaapi

sa matuwid at kumuha ng lagay, at
inagawan ang dukha ng hustisya. Kayo ay
nagtanim ng ubasan, ngunit ang inyong
mga kaaway ay ang iinom ng alak. Ang

inyong mga sundalo ay matatalo at kayo
ay dadalhin palayo upang maging mga

alipin sa isang banyagang lupain.

Sabi ng diyos, “lilipulin
ko ang mga altar sa

bethel at wawasakin ang
inyong bahay ng

taglamig kasama sa
inyong bahay sa taginit.

Kayo ay yumurak sa
dukha, kumuha ng mga

lagay, at inapakan
yaong may kailangan.
Pinigilan ko ang ulan,
pinadala ang taggutom
at mga sakit at subalit

kayo ay di nagsisisi.
Kayo ay magtatanim ng

mga ubasan upang
gumawa ng maraming
alak, ngunit kayo ay

hindi makakainom nito. Inay, gutom 
na ako.

Amos 4-6
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735 B.C.
Si hosea ay isang propeta sa
panahon ng paghahari ng mga
haring sina Uzzias, hezekias, 
jotham, at ahaz (humigit-

kumulang 785-725 B.C.) hinula 
niya, “ang israel ay 

mabubuwal sa 
pamamagitan ng tabak, ang 
kanilang mga sanggol ay 

ipupukol sa lupa, ang 
kanilang nagdadalantao

ay pupunitin.”

“Ang araw ay darating
nang ang diyos ay
magpapatawad sa 

kanyang mga 
kasalanan, at 

magmamahal sa israel 
ng malaya. Minsan pa 

ang israel ay 
mamumulaklak gaya ng
liryo. Siya ay lalago

gaya ng isang puno ng 
olibo at magkakaroon

ng bango gaya sa
sedar ng lebanon.”

Sa mga taon na darating,
pagkatapos ng babilonia,
kayo ay ikakalat sa mga
bansa at doon sila ay

uusig sa inyo, kukuha sa
inyong ariarian, at kayo
ay hindi makakakita ng
lugar ng kapahingahan.

Kinukuha nila 
ang lahat ng 

bagay. Bakit di na 
lamang nila tayo

pabayaan?

Ito'y maibebenta
sa magandang presyo.

Napopoot ako sa pag-alis 
ng mga judeo. Sila'y

nakapagdala ng maraming
negosyo.Inay 

saan tayo 
titira upang 
mabuhay?

Sabi dito ang
lahat ng mga judeo
ay dapat umalis sa 

bansa sa loob 
lamang ng tatlong

araw!

Alinsunod sa
dokumentong ito, ang
lahat ng mga judeo ay
dapat umalis sa bayan 
at  hindi kayo maaaring 
makapagdala ng kahit 

anomang ariarian
ninyo.

Matagal ko 
na talagang 
gusto ang

 baka na ito.

Dahil ang bansang Israel ay
tumanggi sa salita ng diyos. Sila

ay ikakalat sa lahat ng mga
bansa sa mundo; ngunit sila ay

hindi makakakita ng kapahingahan
hanggang ang diyos ay

magdadala uli sa kanila pabalik sa
lupain ng kanilang mga ninuno.

Isaias 10:21, 35, 51:11; Jeremias 30:11; ezekiel 17:21; hosea 13:16,14:1-6; joel 3:2 

suba
sta
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Ang buong lupain ng israel
ay maging isang lagim, at

kayo ay magsisilbi sa hari ng
babilonia ng pitumpong taon.

Ngunit pagkatapos ng
pitumpong taon,  parurusahan 

ko ang babilonia dahil
sa kanilang kasamaan at 

dadalhin ko ang mga natira 
pabalik sa lupaing ito upang

muli itong itayo.”

Ang jerusalem ay
lubhang pababayaan
na ito'y aararuhin na
parang isang bukid.”

Ang hulang ito ay 
nangyari. Inararo nga

ng kaaway ang jerusalem. 
Ngunit sa mga huling araw 

ang templo ay muling
itatayo, at ang mga tao
ay aagos papunta dito.

Ang propeta mica, na
nabuhay galing sa 750-686

B.C., ay naghula:

At maraming mga bansa ang darating, at
magsasabi, halika, at tayo ay aakyat sa
bundok ng panginoon, at sa bahay ng

diyos ni jacob; at siya ay magturo sa atin
sa kanyang mga daan, at tayo ay tuturuan 

niya ng kanyang mga daan at tayo ay lalakad
sa kanyang mga landas: dahil ang batas

ay lalabas sa Zion, at ang salita ng
panginoon mula sa jerusalem.”

At siya ay maghahatol sa
gitna ng maraming mga

tao, at sasaway sa
malakas na mga bansang

malayo; at sila ay
magpapanday ng kanilang 
mga tabak upang maging 

mga araro at ng kanilang 
mga sibat upang maging 
karit: ang mga bansa ay 

hindi magtataas ng tabak
laban sa bansa, ni sila'y
matuto pa ng digmaan.

Ngunit sila ay uupo, ang
bawat tao sa ilalim ng

kanyang ubasan at ilalim 
ng kanyang puno ng igos; 

at walang tatakot sa 
kanila: dahil ang bibig ng
panginoon ng mga hukbo

ang nagsalita nito.”

At kami ay lalakad sa pangalan ng
panginoon naming diyos ng walang

hangganan. Sa araw na iyon, nagsalita
ang panginoon, titipunin ko siya na 

pinalayas,  at ako ay gagawa ng isang 
malakas na bansa:  at ang panginoon ay 
maghahari itaas nila sa bundok ng zion 
mula ngayon, kahit sa walang hanggan.”

Jeremias 25:11-12; mikas 3:12,4:17
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Hinulaan ni jeremias: 

Si haring zedekias ay nakagawa ng kasamaan
sa harap ng panginoon. Siya ay hindi

papatayin. Siya ay pupunta sa babilonia na
kung saan siya ay mabubuhay ng matagal kasama

ng kanyang bayan, ngunit sa pamamagitan ng
kanyang mga mata hindi niya makakita ang

babilonia. Siya ay mabubulag. Kayo ay mananatili
doon sa babilonia sa loob ng 70 na taon.

Sa katapusan ng 70 na taon, ang
babilonia ay matatalo ng isang

hukbo mula sa norte at ang
natira sa ating bayan ay babalik

sa lupaing ito upang muling itayo
ang lungsod at ang templo.

Pagkatapos ng panahon
ng paghatol, patatawarin 
sila ng diyos sa kanilang 

mga kasalanan at ang 
jerusalem ay matitirahan 
ng lahat ng henerasyon.

Dalhin ang aklat na
ito sa babilonia at

basahin ito doon sa
harap ng mga tao.
Ipaalam sa kanila

na kailangan nilang
magtiis bago

sila makabalik.

Isasauli ko ang trono ni david
at kayo ay babalik at aangkinin

ang lahat ng inyong lupain.

Si ezekiel naghula:
sila ay ikakalat sa mga
bansa, ngunit gaya ng
pagpapakalat ng diyos
sa kanila, sa katapusan 
siya ang magdadala sa 

kanila
pabalik sa lupain.”

Ipinangako ng diyos kay abraham na ang
kanyang binhi ang magmamana sa lupa ng

walang katapusan, at siya ay hindi sisira sa
kanyang pangako. Gayun pa man, pagka ang
mga tao ay magkakasala, dadalhin sila ng 
Diyos  upang maging bihag ng mga bansa na 

kung saan sila ay magsisilbi sa mga 
banyagang diyosdiyosan, ngunit sa bandang
huli siya ang magdadala sa kanila pabalik.”

Jeremias 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 b.c.) ezekiel 12:15-16;  joel 3:20-21; amos 9:11-15
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Ang ehipto naman ang
hahatulan ng babilonia, at
sa loob ng 40 na taon ang

ehipto ay hihimlay na 
pababayaan.  Pagkatapos 
nilang bumalik mula sa 

babilonia, ang ehipto ay hindi 
na magiging bantog kagaya ng 
unang mga araw, ngunit ito ay

magpapatuloy hanggang sa
katapusan. At sa huling mga
araw ang ehipto at assyria ay
makikisama sa aking bayan ang

israel sa isang kasunduan 
pangkapayapaan

ng tatlong bansa at ako ay
magpapala sa kanila.”

Ang Filistino ay pupuksain at mawawala 
na. Kagaya ng ashdod, ekron, at 

ammon mawawala na rin. ang edom ay 
lubos nang pababayaan. Ang tiro ay 

pupuksain at lahat ng mga bato at mga 
kahoy ay ihahagis sa dagat.

Ito'y hindi na matitirahan pang muli at
ang lupa ay mananatiling makinis

gaya ng isang malaking bato, isang
lugar para sa mga mangingisda upang

ilatag ang kanilang mga lambat.”

Ngunit ang persia (iran)
turkey, etiopia, at libya ay

mananatili hanggang sa
katapusan, at sa panahon

na iyan sila ay magtatangkang
lusubin ang israel,

ngunit sila ay mamamatay
sa mga bundok ng israel.”

Ang biblia ay palaging ganap na tama sa kanyang
maraming mga hula. Ang mga lungsod at mga
bansa na hinulaan na mawawala sa pag-iral ay

nangyari. Ang mga bansa na magtatagal hanggang sa
katapusan ay kasama pa rin natin  sa ngayon.

Jeremias 25:15-26; ezekiel 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8, Amos 1
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Sa taon 605 B.C. 
ang israel ay 
sinakop ng 

babilonia, gaya
ng paghula ng
mga propeta.

Mahigit sa 5,000 na judeo ang dinala
sa babilonia na bilanggo sa digmaan.

Dinala nila ang mga bata at mga 
edukado, umaasang mapapa-

kinabangan nila sa paglingkod sa 
kaharian. Kabilang sa kanila ay isang 
binatilyo na pinangalanang si daniel. 

Siya ay palaging tumutupad sa
kautusan at lumalakad sa pagsunod

sa diyos ni abraham.

O panginoon, dahil
sa mga kasalanan ng

aming mga ninuno kami ay
pinaparusahan. Tulungan
mo kami na sumunod sa
iyong kautusan kahit

ngayong andito kami sa
 di kilalang lupain.

Si daniel ay isang bilanggo sa isang di
kilalang lupa. Datapwa't nagdesisyon siya na 
manatiling matapat sa kanyang diyos. Ang 

kanyang tagabihag ay nakita na siya ay
may mabuting espiritu, kaya inilagay siya
sa espesyal na pook bilang isa sa mga

marunong na tao sa babilonia.

Kami ay
nagpapasalamat sa

iyo, o panginoon ng
langit at lupa, hari ng

sanlibutan, na ikaw ang 
nagbibigay ng tinapay

mula sa lupa.

Nebucadnezzar, ang
 hari ng babilonia, ay

 nagising dahil sa isang 
pambihirang panaginip.

Ano ang kahulugan 
nito? Sigurado ang 

ganoong panaginip ay 
pinadala ng mga diyos 

upang ipahayag ang 
kinabukasan.

Kayo ang mga marunong 
na tao. Inangkin ninyo na ang 

mga diyos ay nagsasabi sa inyo ng 
mga bagay. Ngayon sabihin sa akin 

ano ang aking napanaginipan at 
ang kahulugan nito.

Ngunit paano 
namin masasabi sa iyo 

ang kahulugan ng 
panaginip kung hindi 

mo  sasabihin sa amin 
ang panaginip? Walang 
isa ang makakagawa ng

ganoon maliban sa
mga diyos.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Alam ko na kayo 
ay mga huwad. Ang mga 

diyos ay hindi nagsasalita sa 
inyo. Kayong lahat ay papatayin 
kasama ang inyong mga pamilya, 

at ang inyong mga bahay ay 
gagawing mga burol ng 

dumi ng mga hayop.

Ikinalungkot ko daniel,
ngunit bukas ikaw at lahat ng

mga marunong na tao ay papatayin. 
Ang hari ay hindi naniwala sa 
kanyang sariling mga pari.

Ngunit si jehovah na 
diyos ay makakapaghayag

 sa panaginip ng hari at ang
paliwanag. Kailangan ko
na makapag-isa upang

manalangin. Hilingin mo sa
kanya na maghintay

ng isang araw.

Panginoon, ikaw
lamang ang diyos at
hari ng sanlibutan.
Kung maari ipakita

sa iyong alagad ang
mga bagay na

darating. Walang
ibang diyos na

katulad mo.

Magmadali, 
dalhin mo 

ako sa hari!

Kung hindi mo
masasabi sa hari ang 
kanyang panaginip,
papatayin niya ako

doon mismo.

O hari, ikaw 
ang hari sa  lahat

 ng mga hari, sapagkat 
ang diyos sa langit 
ang siya nga ang 

gumawa sa iyo. Siya 
ang nagbigay sa iyo ng 

pangitain kung ano 
ang mangyayari sa 
mga huling araw.

Ang totoong
diyos, ang maylikha
ng sanlibutan, ay

ipinahayag ang
iyong panaginip sa

iyong lingkod.

Huwag mong
sayangin ang aking
panahon. Masasabi
mo ba ang aking

panaginip o hindi?

Daniel 2:12-30

Daniel, 
makinig ka 
sa akin…
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O hari, nakita
mo ang isang

pangitain sa isang
malaking imahen. Ang 

imahen na ito ay 
sumasagisag sa iyong 

kaharian at sa
tatlo na susunod.

Totoo ito!
Walang akong 

pinagsabihan! Ang 
iyong diyos ay 
siyang tanging 

diyos.

Ikaw itong ulo na 
ginto, ang hari ng mga hari. 
Bago mo pa natalo ang juda, 

ang aming mga propeta ay 
nagsabi sa amin na ang diyos ay 
hahatol sa amin dahil sa aming 
mga kasalanan at pagkatapos 
ibibigay sa iyo ang kaharian. 
Ngayon ang iyong paghahari

ay magiging maluwalhati.

Ang diddib na pilak
ay sumasagisag ng isa pang 
kaharian, ang mga  medes at 
ang mga persian. Pagkatapos 

ng iyong kamatayan, 
sasakupin nila ang babilonia 

at maghahari sa
mundo na katulad mo.

O hari, pagkatapos ng ulo
na ginto at ang dibdib na pilak,

ikaw ay nakakita ng tiyan na tanso.
Ang tanso sumsagisag sa

ikatlong kaharian, ang mga griyego.
Ito ay darating pagkatapos ng

persia at magiging mabilis
at mabangis.

Ang ikaapat na kaharian ay
 hindi katulad sa iba, ang mga paa ay 
gawa sa bakal, at ito'y tatapak at 

dudurog sa maraming bansa. Ngunit 
nakita mo na ang bakal na mga

daliri ng paa ay hinaluan sa putikan.
Sa huling mga araw ang kaharian
ay mahahati sa sampung paraan 

at ito'y magiging mahina.

Daniel 2:31-33, 39-43
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Pagkatapos, o hari,
nakita mo ang isang bato
na tinabas mula sa isang
bundok, ngunit hindi sa

pamamagitan ng mga kamay
ng tao. Ito'y gumulong sa 

bundok at humampas sa 
paanan ng imahen at sinira 
ang lahat ng mga kaharian

sa isang saglit.

Ang malaking 
baton a iyan
naglalarawan

sa anak ng Dios
na darating sa

lupa at 
magtatayo
ng isang 

maluwalhating
kaharian.

Sa katapusan ng panahon,
ang lahat ng mga patay ay magigising 
upang tumayo sa paghatol. Yaong mga 
gumawa ng masama Ay tatanggap ng 

kahihiyan at walang hanggang 
paghamak. Yaong sumampalataya sa 

anak ng Diyos  ay tatanggap ng 
buhay na walang hanggan.

Nagpatuloy si daniel na tumira sa 
babilonia sa loob ng 68 na taon. Binigyan 

niya ng kahulugan ang maraming 
panaginip at hinulaan ang kinabukasan ng 
maraming beses. Pagdating ng panahon, si 
haring nebucadnezzar ay namatay, at ang 

kanyang anak na lalake, si belshazar
ang pumalit sa kanyang lugar.

Isang gabi samantalang si belshazzar
ay nagsagawa ng salu-salong pag-

iinuman, isang mahiwagang kamay ang 
nagpakita at nagsulat sa dingding. Si 
daniel ay pinatawag upang bigyang 

liwanag ito. Ang diyos ay nagbigay sa 
kanya ng Pang-unawa sa di kilalang wika.

O hari, ikaw ay nagkasala
laban sa diyos. Gaya ng paghula 
noon ng mga propeta, ang iyong 
kaharian ay aalisin mula sa iyo sa

gabing ito at ibibigay sa mga
medes at mga persiano.

Hinulaan ng mga propeta na ang
kaaway na ito ay sasakop sa babilonia

 sa pamamagitan ng pagdaan ng lihim sa
dalawang daanan ng tubig papasok sa 
lungsod.  Hindi ito mapapansin ng mga 
taga babilonia sa matinding kalasingan. 
Naitala sa kasaysayan ang pagkatalo 
ng babilonia sa ganoon na paraan.

Walang nang katanungan, 
ang mga salita na sinabi mo ay 

galing sa diyos. Sa paanong paraan 
mo pa kaya malalaman ang bawat 

detalye ng aking panaginip? Ikaw ay 
gagawin kong pangulo na mataas

 pa sa mga marunong na tao.

Ecclesiastes 12:13-14; Isaias 9:6-7, 45:1 daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; apokalopsis 20:11-21:5

152



Pagkatapos na matalo ng mga medes at mga persiano ang 
babilonia, natuklasan ni daniel ang isang lumang

aklat na sinulat ni propeta jeremias, isa sa mga aklat
sa biblia. Habang binabasa niya ito, siya ay nabigla sa

pagkatuklas na ang diyos sa simula pa lamang ay naghula na
ang pagkabihag nila ay aabot lamang ng 70 na taon.

Pagkatapos, ang mga natira ay babalik sa 
jerusalem upang itayo muli ang mga pader at 

ang templo. Sa patuloy na pagbabasa, 
natuklasan niya na noong 200 nakaraang 

taon  ang propetang si Isaias ay 
nakapagbigay na ng pangalan ng persianong 
hari na mag-uutos sa kanila upang bumalik.

Pinalaya ni cyrus ang mga judeo
pagkatapos na magsimula ang 70 na taon

ng kanilang pakabihag, gaya ng
pagkahula sa kasulatan, at 52,000 ang
bumalik upang itayo muli ang lungsod.

Ngayon ay malapit na
ang ika-69 na taon… isang taon
na lamang ang natitira. Sinabi

nito na si Cyrus ay alagad ng diyos,
na gumagawa ng kalooban ng diyos.

Siya ang mag-uutos na kami ay 
babalik sa ating lupang tinubuan! 
Purihin ka, o panginoon naming 

diyos, hari ng sandaigdig.

Gaya ng ipinangako ng diyos
kay abraham, ibinigay niya sa atin ang
lupaing ito upang maging ariarian na

walang hanggan. Binalaan niya ang ating 
mga ninuno na tayo ay ibibigay sa mga 

kamay ng ating mga kaaway kapag tayo ay 
nagsilbi sa ibang mga diyos, subalit 

ipinangako naman niya na siya ay hindi 
makakalimot sa kanyang salita. Tinupad ng

diyos ang kanyang salita. Ngayong
tayo ay nakabalik na, kailangan na

tayong sumunod sa kanya.

Kailangan tayong 
mag-organisa. Unahin 
nating  itayo ang mga 
pader at pagkatapos 
ay sisimulan natin

ang templo.

O panginoong
diyos ni abraham, dinala
mo kami pabalik gaya ng
iyong ipinangako. Turuan

mo kaming lumakad sa
iyong mga daan.

Nakadala ako 
ng sariwang tubig.
Magsimula na tayo

sa paggawa.

Isaias 44:28; daniel 9:1-2; jeremias 25:11-12, 29:10
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Pinapakita sa iyo ng diyos 
kung ano ang mangyayari sa mga huling 

araw. Inihayag niya kay nebucadnezzar na 
magkakaroon ng apat na kaharian. Nagkaroon na 
ng dalawa. Pagkatapos nitong medo-persianong 

imperyo ay darating ang mga griyego. Ito'y mabilis 
na sasakop ngunit sa di katagalan ay babagsak din 
at mahahati sa apat na kaharian at mag aaway-away 

sa kanilang mga sarili hanggang sa dalawang na 
lamang ang matira. Sila ay paulit-ulit na mag-
aaway ng maraming taon hanggang sa  sila ay 

masakop ng ika-apat na kaharian, na kung 
saan ang kumakatawan ay itong

hayop na gawa sa bakal. 

ang ikaapat na kaharian ang magiging
katulad ng bakal, mas makapangyarihan at mas 

mabangis kay sa lahat ng nagdaang mga kaharian.
 Ito ay sasakop sa lahat, ngunit sa huling mga araw ang 

kaharian na ito ay mahahati sa sampung bansa. Pagkatapos 
merong lilitaw na tao na magsasalita ng kapayapaan. Siya 

ang huling sungay na tutubo mula sa ulo ng hayop. Sa 
mga huling araw, siya ay mangbobola at mangangako ng 

kapayapaan, upang manlupig lamang at manlipul.
Pagkatapos siya ay magtatayo ng kasuklam-suklam na
bagay sa banal na lugar sa templo ng mga judeo, na

magpaparumi sa mga seremonyas upang ang paghahandog
ay mahinto. Pagkapatapos darating ang malaking 

kahirapan sa buong mundo,  ngunit ang mga 
matuwid ay ililigtas. 

Si daniel ay tumanda na ng husto, kaya hindi na siya bumalik kasama ang iba. Siya ay
 may ginampanan pa rin na tungkulin na magbigay payo sa mga hari ng mga medo-
persianong imperyo, na ngayon ay matatagpuan sa lungsod ng babilonia. Binigyan 
siya ng diyos ng marami pang pangitain tungkol sa hinaharap, kahit na hanggang sa 

katapusan ng mga panahon. Sa isang panaginip nakakita siya ng isang hayop na 
gawa  sa bakal.  Isang anghel ang nagsabi sa kanya kung ano ang kahulugan nito.

Daniel 7:17-28; mateo 24:4-25
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Daniel, nais ng diyos na malaman mo kung ano ang mangyayari at
kailan. Mula sa panahon na ang kautusan ay ibinigay upang ibalik at

muling itayo ang templo, magkakaroon ng 483 na taon, na 
pagkatapos nito ang mesiyas ay papatayin para sa pagbabayad sa 

kasalanan ng mga tao, at pagkatapos ay muling masisira ang templo.

Sinabi ng diyos kay adan at eva na ang binhi ng babae ay darating at
lilipul sa masama. Sinabi niya kay noe na ang mesiyas ay darating
mula sa pamilya ni shem, hindi kay japheth at hindi kay ham. Sinabi

ng diyos kay abraham na ang tagapagligtas ay magmumula sa
kanyang mga supling sa pamamagitan ng kanyang anak na si isaac. 

Sinabi ng diyos kay isaac na ang ipinangako niya ay darating sa 
pamamagitan  ng kanyang anak na lalake na si jacob, at sinabi niya 

kay jacob na si cristo ay darating sa pamamagitan ni juda.

Ang hula na ito ay matutupad, at ang mesiyas ay papahiran.
Magkakaroon ng muling pagkakasundo para sa kasalanan, at ang

walang hanggang katuwiran ay ipagkakaloob sa mga tao.

Tulad ng pagkasulat ni daniel, nagawa ng mesiyas ang kanyang
matagumpay na pagpasok sa jerusalem sa araw mismo na ang 483 

na taon ay natapos.

Maraming partikular na hula sa buhay ng ipinangakong
tagapagligtas ang ibinigay ng diyos sa iba't-ibang mga propeta.

Sinabi nila na ang kanyang aktibong presensya ay mula sa walang
hanggan; na siya ay isisilang ng isang birhen sa lungsod ng 

bethlehem sa juda; ang kanyang anyo ay mapagpakumbaba; at maamo 
na sasakay sa isang asno. Ilalagay ng panginoon ang kanyang 

espiritu sa kanya, at siya magdadala ng paghatol sa mga hentil. Siya 
ay magiging tanglaw sa mga hentil at magdadala ng kaligtasan sa 
lahat ng nasa lupa. Siya ang mesiyas na magbabata at itatakwil ng 

kanyang bayan, at mamamatay na ang kanyang mga kamay at mga paa 
ay ipapako. Siya ay nakabiting hubad at uuhawin ng tubig ngunit suka 

ang ibibigay upang inumin. Siya ay mamamatay sa pagitan ng mga 
magnanakaw at ililibing sa libingan ng isang mayaman.

Genesis 49:9-10; salmo 22, 53; isaias 7, 9:1-2, 49:6; 53; daniel 9:25-26, mika 5:2; zecarias 9:9; mateo 24:1-2;
hebreo 2:9
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Ang mga hula ni daniel tungkol sa apat na kaharian
ay ganap na natupad gaya ng kanyang pagkahula. Noong 330 
B.C., si Alexander na dakila, mula sa grecia, ay nagsimula ng

isang labanan na tumagal ng pitong taon, na kung saan
sinakop niya ang kilalang mundo noon, kasama na ang

malawak na medo-persianong imperyo. Ang grecia ay may 
taglay na kapangyarihan hanggang sa 167 B.C. nang ang ika-apat 

na kaharian sa mundo, ang roma, ay nagsimulang sumakop.

Ang roma, na sumagisag sa panaginip ni nebucadnezzar 
bilang mga paa at binti na bakal, at sa pangitain ni daniel 

bilang isang hayop na gawa sa bakal, pinalaki nito ang kanyang 
kapangyarihan at sinasakupan, gaya ng pagkahula 

ng mga propeta. Noong 5 B.C., pinamahalaan nito ang israel 
sa pamamagitan ng kamay na bakal.
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