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Ang Iyong Biblia

IKA"5 ARALI N

ANG MGA AKLAT NG
MATANDANG TIPAN
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ANG PINAKAMAINAM NA PARAAN
NG PAG-AARAL NG MGA AKLAT
NG BIBLIA, AY PAGBUKUo-
BUKURIN. BAKASIN ANG IYONG
KAMAY AT KOPYAHIN ANG LARA-
WA~G ITO.
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Kautusan Kasaysayan Mga Tula

Genesis Josue Job
Exodo Mga Hukom Mga Awit
Levitico Ruth Mga Kawikaan
Mga Bilang 1 at 2 Samuel Eclesiastes
Deuteronomio 1 at 2 Mga Hari Ang Awit ng mga

1 at 2 Mga Cronica Awit
Ezra
Nehemias
Esther

Matandang Tipan

5 mga aklat ng Kau-
tusan

12 mga aklat ng Ka-
saysayan

5 mga aklat ng Tula
5 Mahahabang Aklat

ng mga Propeta
12 MaliliIt na Aklat

ng Propeta

39 Kabuuan ng mga
Aklat

Ika-53 Takdang Aralin

Angtalaan ng mga nUal.
man sa unahan ng lyong
BlbUa ay magsasabi sa
Iyo ng kasusumpungan
mo ng bawa't aklat.
Guhltan ang pagitan na
pinagmulan ng mga
pagkakahatl ng pinas-
bukod-bukod na mga
aklat.
Upang magawa Ito. ba-
sahin ang halimbawa ng
mga sumusunod na
pahina, at gamitin Itong
patnubay,
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MAHAHABANG AKLAT NG MAIIKLlNS AKLAT NG
MGA PROPETA MGA PROPETA

Isaias
Jeremias
Mga Panaghoy
Ezekiel
Daniel

Oseas
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Micas
Nahum
Habacuc
Zefanias
Hagai
Zacarias
Malakias

Ang lyong Biblia

Matandang Tipan Ika-54 na Sagot

Genesis, Exodo, Levi-
tico, Mga Bilang, at
Deuteronomio (Mga
Aklat ng Kautusan) ay
tinatawag na "Penta-
teuch" na ang ibig sabi-
hin ay "limang aklat."
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Ika-54 na Tanong

Ano ang tawag natin sa
Genesis, Exodo,Levítíco,
Mga Bilang at Deute-
ronomio?

a) Pentecostes
b)Pentagon
k) "Pentateuch"



Ika-55 Sagot

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Pentateuch

Ang limang aklat na ito
ay sinulat m Moises, ang
dakilang tagapagpalaya
at pinuno. Kung min-
san ay tinatagurian na-
tin itong "Ang Limang
Mga Aklat ni Moises."

Mga Aklat ng Kautusan

Ang kahulugan ng sali-
tang "GenesIs" ay "pa-
simula" o "pinagmu-
lan." Ang Genesis ay
nagsasabi ng pinagmu-
lan ng tao, ng sanlibu-
tan, ng kasalanan, at
ng katubusan.

Ika-55 Tanong

Sino ang sumulat ng
Genesis,Exodo,Levitico,
Mga Bilang, at Deuter-
onomio?
a) Si Josue ang manlu-

lupig
b) Si Pablo ang alagad
k) SiLucasangmagiliw

na manggagamot
d) Si Moises ang

tagapagpalaya

Ika-56 Tanong

Alin sa limang aklat na
ito ang may pamagat na
ang kahulugan ay pasi-
mula, o pinagmulan?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levitlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ika-56 na Sagot

47



AN ICI CORRESPONOENCE e COURSE

Mga Aklat ng Kautusan

Ang kahulugan ng
Exodo ay "paghkas"
o "paglabas." Ito'y
nagsasaad ng paglikas
ng mga tao ng Diyos
mula sa kanilang pag-
kakaalipin sa Egipto.
Hanapin ang Exodo sa
iyong Biblia.

Mga Ak lat ng Kautusan

Ang mga saserdoteng
Hebreo ay nagmula sa
lahi ni Levi. Ang aklat

Ing Levitico ay may ta-
gubilin ukol sa kanilang
mga gawain at mga iha-
haing handog.
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Ika-57 Tanong

Alin sa unang Umang
mgaAklat ang tungkol sa
pagllkas ng mga israelita
mula sa EgIpto?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levltlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ika-58 Tanong

Aling Aklat ang may
tagubllln ukol sa mga
saserdote at mga lha-
handog?
a) Genesis
b) Exodo
k) Levitlco
d) Mga Bilang
e) Deuteronomio

Ang Iyong Biblia

Ika-57 Sagot

Ika-58 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Kautusan

Ang Mga Bilang ay tina-
gurian ng gayon sapag-
ka't ito ay nagtatala ng
dalawang senso ng mga
taga Hebreo. Ito'y ma-
halaga sa pagbubuo ng
isang bansa.

Mga Aklat ng Kautusan

Bago yumao si Moises,
siya'y nagtalumpati at
muling ginunita ang mga
kautusan ng Diyos.
Ito'y nasa Deuterono-
mio. na nangangahulu-
lugang "Pangalawang
Kautusan. "

Ik.59 na Tanong

Ang unang limang aklat
ng Banal na Kasulatan ay:
G .
E. •.......
1.. •..•••••
MgaB .•.......
Deuteronomio

1Q.60 Tanong

Isulat ang pangalan ng
limang aklat ng Kautusan
at guhltan yaong nang.
ngahulugang "Pangal.
wang Kautusan," Iham-
bing ang lyong talaan sa
tamang mga sagot at
lwasto ang alinmang mall
sa pagbaybay.

Ika-59 na Sagot

Ika-60 Sagot
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Mga Aklat ng Kautusan

Bukod sa kautusan, ang
unang limang aklat ay
naglalaman ng mga ma-
luwalhating kasaysayan
ng bayan ng Diyos sa
loob ng mahigit na 2,-
500 mga taon.

Ang mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang labingdalawang
Aklat ng Kasaysayan
ay ang sumusunod:
Josue, Mga Hukom,
Ruth, 1 Samuel, 2 Sa-
muel, I Mga Hari, 2
Mga Hari, I Mga Cronica,
2 Mga Cronica, Ezra,
Nehemias, Esther.
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Ika -61 Takdang Aralin

Magsanay sa pagha-
hanap sa lyong Bibliang
bawa't lsasa Umangaklat
ni Moises. Isara ito bago
maghanap ngsusunod na
aklat. Magsanay na
mabuti upang madali
mong makita angaklat na
hinahanap mo.

11ca-62 Takdang Aralin

Kopyahin ang mga ta-
laan ng mga Aklat ng
Kasaysayan. Maglagay
ng kapirasong papel sa
lyong Biblia sa pagitan
ng Deuteronomio at
Josue at ng isa pang
papel sa pagitan ng
Esther at Job. At
magsanay sa pagha-
hanap sa bawa't isa sa
mga Aklat ng
Kasaysayan, tulad ng
iyong ginawa sa mga
Aklat ng Kautusan.

Ang lyong Biblia
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Mga Aklat ng
Kasaysayan

Si Josue, ang heneral
na humalili kay Moises,
ang sumakop sa lupain
ng Canaan at siyang na-
ging unang hukom. Ang
aklat ni Josue ay tung -
kol sa pananakop.

Mga Aklat ng Kasay-
sayan

Ang Mga Hukom ay su-
makop sa 400 mga taon
ng mga pagkatalo at
mga tagumpay sa Ca-
naan ng mga Israelita,
pagkatalo kung nakali-
limot ang mga tao sa
Diyos; tagumpay kung
sila ay nagsisi at ang
Diyos ay nagbabangon
ng mga hukom bilang
mga tagapagpalaya.

Ika-63 Tanong Ika-63 Sagot

Alinsa mgaaklat angnag-
tataglay ng pangalan ng
manlulupig ng Canaan?
a) Josue
b) Mga Hukom
k) Ruth
d)Samuel;
e) Mga Hari
g) Croniea
h)Nehemtas
l) Ezra
J) Esther

1ka-64 na Tanong
Ang Ikalawang aklat ng
kasaysayan ay tungkol
sa
a) unang 2,500 mga

taon ng kasaysayan
ng tao.

b) 400 mga taon sa
ilalim ng mga hari
ng EgIpto.

k) 400 mga taon sa Ca-
naan sa ilalim ng
mga hukom.

d) pangangasiwa ng
mga emperador ng
Roma.

Ika·64 na Sagot
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Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang Aklat ni Ruth ay
nagsasaad ng magan-
dang Moabita noong
panahon ng mga hu-
kom, na naging lola sa
tuhod ni David at isa sa
mga ninuno ni Jesus.

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang 1 at 2 Samuel ay
nagsasaad kasaysayan
ng kaharian ng Israel.
Si Samuel ay tumulong
sa pagtatag nito. Siya
ay isang saserdote, pro-
peta, mangangaral, poli-
tiko, at siyang pinaka-
huli sa mga hukom.
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1k&-65 Tanong

Ang kasaysayan ng p~
tltlwala ng lola sa tuhod
ni David at ang
kasaysayan ng kanyang
pag-ibig ay nasa Aklat ni
a) Ezra
b) Esther
k) Nehemias
d) ISamuel
e) Mga Hukom
g) Ruth

lICa-88 na Tanong

Ibigay ang unang sam-
pung aklat ng Biblia:

1. G. -------------------
2. ~.--------------------
3. ~.--------------------
4. Mga B. -------------
S. D. -------------------
6. J. ------- ••••-.-- •••--
7. Mga H. -•••--.---.-
8. l S.--.-- •••••••-•••
9. R.•••••• - •••- •••••
10.2 S.• ----------.

Ang Iyong Biblia

Ika-65 Sagot

Ika·66 na Sagot



AN rCI CORRESPONOENCE • COURSE

Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Ang Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang 1 at 2 Mga Hari at
1 at 2 Cronica ay nag-
sasaad ng kasaysayan
ng kaharian ng Juda at
Israel. Ang Crornca ay
sumasakop ng maha-
bang panahon at nagla-
laman ng maraming ta-
laangkanan .

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ginamit ng Diyos si
Ezra na isang saserdote,
at si Nehemias na isang
prinsipe, upang pangu-
nahan ang mga Hebreo
sa pagbabalik sa kani-
lang tahanan pagkata-
pos ng kanilang pagka-
bihag sa Babilonya. Sila
ay tumulong sa pagtayo
ng bansa.

Ika-67 Takdang Aralin
at Tanong

Paghambingln ang unang
limang kabanata ng l
Mga Hari at 1 Mga Cron-
iea. Aling aklat ang may
higit na maraming talaan
ng mga angkan at ng
kanilang mga ninuno?
a) 1 Mga Hari
b) I Mga Croniea

1ka-68 Tanong

Ginamit ng Diyos si Ezra
na manguna ng Isang
kahangahangang espirI-
tuwal na pagbabagon~
buhay sa Jerusalem.
a) pagkatapos ng pag-

laya sa Egipto.
b) sa panahon ng

pagsakop ng Canaan
ni Josue.

k) pagkatapos ng
pagpapalaya sa mga
Hebreo sa pagkabI-
langgo sa Babilonya.

Ika-57 Sagot

Ika-58 Sagot
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Mga Aklat ng
Kasaysayan

Kinasihan ng DIYos SI
Ezra upang sumulat at
tipunin ang banal na
mga aklat na bumubuo
sa Matandang Tipan.
Nagpagawa siya ng mga
Sipi ng mga Kasulatan
upang mabasa ng mga
tao.

Mga Aklat ng
Kasaysayan

Ang Aklat ni Esther ay
tumutukoy sa paggamit
ng DIYos kay Reyna
Esther, na nagwagi sa
isang tirnpalak-kagan-
dahan upang mailigtas
ang mga Hebreo sa ka-
matayan noong pana-
hon ng pagkabihag.
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Ika-69 na Tanong

Ang panuntunan o ka-
buuang talaan ng mga
aklatna bumubuo sa Ma-
tandang Tipan. ay nata-
pos pagkamatay ni Ezra.
Maalaala natin si Ezra sa
kanyang mahalagang ga-
wain sa
a) pagtitipon-tipon ng

mga aklat ng Matan-
dang Tipan na
umiiral noon.

b) pagsulat ng unang li-
mang aklat ng Banal
na Kasulatan.

1ka-70Tanong

Ang hulíng tatlong mga
aklat ng kasaysayan ay
tumutukoy sa pagta-
tanggol ng Diyos sa mga
Hebreo sa kanllana
pagkabihag at pag-
babalik mula sa BabI-
lonya. Ang mga Ito ay
a) Ezra, Nehemias, [a..

ther
b) 1at 2 Samuel. 1Mga

Hari
k) Josue. Mga Hukom,

Ruth

Ang lyong Biblia

Ika-69 na Sagot

Ika-70 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Maglagay ng kapirasong
papel sa iyong Bibha sa
pagi tan ng Deuterono-
mio at Josue at Isa pa
sa pagitan ng Esther at
Job. Magsanay sa pagha-
hanap sa bawa't aklat
sa dalawang pagkaha-
ting ito.

Mga Aklat ng Tula

Ang slo.b, Mga AWIt,
Mga Kawikaan, Ecle-
siastes, at Ang Awit
ng mga Awit ay mga

\ aklat ng tulang Hebreo.
Mayroon ding mga ma-
tulaing SiPI sa iba pang
mga aklat ng Biblia.

1ka-71 Takdang Aralin

Ayon sa lyong memorya
Isulat ang mga pangalan
ng unang 17mga aklat ng
Biblia. Iwasto Ito sa ta-
laan ng mga nilalaman.
Humingi ng tulong sa
Isang kaibigan na pumlU
ng mga pangalan sa ta-
laan at basahin Ito sa Iyo
upang malaman kung
paano kabllls mong ma-
tatagpuan ang bawa't
aklat.

1ka-72 Tanong

Ang Job, Mga Awit, Mga
Kawikaan, Ecleslastes, at
Awit ng mga Awit ay mga
aklat ng
a) kasaysayan ng mga

Hebreo.

b) tulang Hebreo.
k) tulang Ingles.
d) kautusan.

Ika-72 Sagot
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Mga Aklat ng Tula

Ang Job ay isang ma-
dula, ma-pilosopiyang
tula na tumutukoy ng
pagdusa ng mabutmg
tao. Ito ay maaarmg
nasulat nang una kaysa
Ibang mga aklat ng
Biblia

Mga Aklat ng Tula

Ang Mga Awit ay mga
kantang bumubuo sa
talaawitang Hebreo. SI
Haring DaVId, ang da-
kilang manunugtog, ay
sumulat ng karamihan
dito. Wala nang higit
pang magandang tulain
kaysa rito.

56

.. 73 Tanong

"Bakit nagdudusa ang
mga matutuwídt" ay
siyang paksa ng
a) Ezra
b) Nehemias
k) Esther
d) Job
e) MgaAwit

1ka-74 NI Takdang
Aralin at Tanong

Hanapin ang talaawltan
ng mga Hebreo sa ka1a-
gitnaan ng lyong Biblia.
Ilang mga awitin may-
roon Ito?
a) 50
b) 150
k) 225
d) 300

Ang Iyong Biblia

Ika-73 Sagot

Ika·74 na Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Tula

Si Solomon, anak ni
David, at pangatlong
hari ng Israel, ang si-
yang pmakamarunong
na tao na nabuhay. Si-
nulat niya ang mga
Kawikaan. Eclesiastes.
at Ang Awit ng mga
Awit.

Mga Aklat ng Tula

Sinulat at pmagsama-
sama ni Solomon ang
Mga Kawikaan upang
turuan ang mga kaba-
taang makapamuhay ng
mabuti at matagumpay
na buhay. Ito ay isa sa
mga "aklat ng karu-
nungan."

1ka-75 Tanong

Noong gintong
kapanahunan ng panltl-
kang Hebreo ay
a) Isinulat ni Davtd ang

Mga Awit, Mga
Kawikaan, at Eclesl-
astes,

b) Isinulat ni Solomon
ang mga Kawikaan,
Ecleslastes, at Ang
Awit ng Mga>Awlt.

k) Isinulat ni Solomon
ang aklat ni Esther
at Job.

11<8-76na Tanong

Alinsa mga aklat ng tula
ang magagamit sa pang-
araw-araw na karunu-
ngan, upang maturuan
ang mga kabataan ng
pagiging matagumpay.
a) Job
b) MgaAwlt
k) Mga Kawikaan
d) Eclesiastes
e) Awit ng mga Awit

Ika-75 Sagot

Ika-76 na Sagot
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Mga Aklat ng Tula

Ang Ecleslastes ay pa-
totoo m Solomon na
ang buhay ay walang
katuturan kung walang
DIYos. Ang mga kaali-
wan, mga kayamanan,
mga katuparan, at ka-
pangyanhan, ay hmdi
nagbibigay kasiyahan.
Ang tao ay nilalang
upang maglingkod sa
DIYos.

Mga aklat ng Tula

Ang AWit ng mga AWIt
ay tulad sa Isang opera,
Isang madulang awitin.
Ito ay tungkol sa pag-
Ibig na namamagitan sa
kasintahang babae at
kasintahang lalaki at
sumasagisag sa pag-Ibig
ng DIYOS sa Kanyang
bayan.
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lka-n Tanong

Ang aklat ng Ecleslastes
ay tungkol sa material-
Ismo na nagtuturong:
a) ang kasaganaan ay

nagdudulot ng kali-
gayahan.

b) angpaggawaparasa
Iba ay nagdudulot
ng kaligayahan.

k) ang tao ay nilalang
upangpagllngkuran
ang Diyos at wala
nang Iba pang
makapagbibigay ng
kasiyahan sa kanya.

Isulat ang mga pangalan
ng mga aklat ng tula. Sa-
lungguhltan ang awit ng
pag-Ibignanaglalarawan
sa Diyos at sa Kanyang
bayan o kayCrlsto at ang
Iglesya.

Ang lyong Biblia

I ka- 77 Sagot

Ika·78 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mga Aklat ng Hula

Ang Diyos ay nagbigay
ng mga pangitain sa mga
propeta (tulad sa mga
larawang gumagalaw)
ng tungkol sa mang-
yayari sa hinaharap. Isi-
nulat ng mga propeta
ang mga kapahayagang
ito at ibinigay ang men-
sahe ng Diyos sa mga
tao.

1ka-79 na Tanong

Hinulaan ng mgaaklat ng
hula ng walang mall ang
hinaharap ng maraming
bansa sapagka't angmga
propeta ay
a) gumamit ng ma-

bisang kaalaman sa
pangkukulam.

b) pinag-aralan ang
takbo ng politika at
Ipinahayag ang mga
mangyayarI.

k) tumanggap ng mga
kapahayagan mula
sa Diyos.

Ika·79 na Sagot

Mahahabang Aklat
ng mga Propeta

Mahahabang aklat ng
mga propeta ang tawag
dito dahilan sa haba ng
kanilang mga aklat, sa
katagalan ng kanilang
paglilingkod, at sa kani-
lang dakilang kabantu-
gang pambansa at pan-
daigdig.

IkII-80 Takdang Aralin

Hanapin ang mga aklat ng
Mahahabang aklat ng mga
Propeta sa lyong Biblia:
lsalas, Jeremias, Mga Pa-
naghoy, Ezekiel, at Daniel.
Ang lahat ng mga plnagsa-
masamang aklat ng mga
MaIUUtna aklat ng mga
Propeta ay hindi kasln~
haba ng Aklat ni Isaias.
Magsanay ng pagbuklat ng
lyong Bibliasa bawa't aklat
ng mga Mahahabang aklat
ng mga propeta.
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Ang Iyong Biblia

1ka-81 Tanong Ika-8l SagotMahahabang Ak lat ng
Mga Propeta

Pitong daang taon bago
isilang SI Jesus ay hinu-
laan ni Isaias ang Kan-
yang kamatayan dahil
sa ating mga kasalanan,
at ang Kanyang pagka-
buhay na mag-uli.

Sino sa mga Propeta ang
nabuhay ng 700mgataon
bago isilang si Jesus at
humula ng maraming
mga bagay na natupad
sa buhay ni Jesu-Cristo?
a) Isaias
b) Jeremias
k) Ezekiel
d) Daniel

Ika-82 Takdang AralinMahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Sina Isaias at Jeremias
ang humula sa pagka-
kabihag sa Babilonya.
Isinulat ni Jeremias na
pagkaraan ng 7O mga
taon ng pagkabihag ang
mga Hebreo ay magba-
balik sa kanilang sariling
lupain.

Angmga hula ni Isaias ay
100 mga taon o mahigit
pa bago mangyari ang
pagkabihag. Basahinang
Isaias 44:28; Jeremias
25:11; at 2 Mga Cronica
36:22. Ang utos ni Círo
ay nangyari pagkatapos
ng pitumpung taong
pagkabihag ng mga He-
breo sa Babilonya tulad
ng pagkahula ni Jere-
mias.
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Nakita ni Jeremias ang
katuparan ng maranung
hula sa pagkasira ng
Jerusalem. Ito ay kano
yang inilalarawan sa li-
mang luksang tulain na
tinatawag na Mga Pa-
naghoy.

Mahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Sina Ezekiel at Damel
ay mga propeta ng pag-
kabihag. Sila ay nang -
hula sa mga Hebreo sa
loob ng 70 mga taon
sa pagkabihag sa kanila
ng Babilonya.

Ika-83 Ta~ng Ika-83 Sagot

Aling aldat ng mga tula
na sinulat ni Jeremias
tungkol sa pagkasira ng
Jerusalem ang nakatala
sa~ahahabangAJdatng
mga Propeta sa halip na
itala samgaaklat ngtula?
a) ~ga Kawikaan
b) Eclesiastes
k) Jeremias
d) ~ga Panaghoy

Ika-84 na Takdang Ika-84 na Sagot
Aralin

Ang mga propetang
bihag sa Babilonya na
nangaral sa mga Hebre-
ong ípínatapon ay sina:
a) Isaias at Jeremias
b) Ezekiel at Daniel
k) Oseas.Joel.at.Amos
d) Jonas, ~icas, at

Nahum.
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Ang Iyong Biblia

1ka-85 Takdang Aralin Ika-85 SagotMahahabang Aklat ng
Mga Propeta

Si ~l ang bihag na
Hebreong prinsipe, ay
naging pangunahing mi-
nistro ng emperyong
Babilonya. Ang kano
yang wastong hula sa
pagtatagumpay at pag-
bagsak ng mga emperyo
ay kamangha-mangha.

Isulat ang mga pangalan
ng limang Mahahabang
Aklat ng mga Propeta. Sa-
lungguhítan ang pa-
ngalan ng bihag na prin-
sipe na naging ministro.

1ka-86 na Takdang Ika-86 na Sagot
Aralin

Maiikling Aklat ng mga
Propeta

Ang unang siyam na
propeta ng Maiikling
Aklat ng mga Propeta
ay nabuhay bago nang-
yari ang pagkabihag.
Ang huling tatlo ay
nabuhay matapos mag-
balik ang mga Hudyo
mula sa Babilonya.

Kopyahin angtalaang ito
ng Mallkling Aklat ng
mga propeta; saka
hanapin ang mga aklat
na ito sa iyong Biblia.
a) Oseas h) Nahum
b) Joel I) Habacuc
k) Amos l) Zefanlas
d) Obadias m) Hagat
e) Jonas n) zakarias
g) Micas ng) Malakias
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ipmangaral m Oseas ang
pag-ibig ng DIYOS sa
Kanyang bayan tulad
ng asawang lalaki sa
kanyang di-tapat na ka-
biyak. Irnlarawan ito ni
Oseas sa pagpapatawad
sa asawa niyang nag-
taksil sa kanya.

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

SI Joel ang humula sa
pagbubuhos ng Espiritu
Santo na natupad sa
Araw ng Pentecostes at
sa kansrnatikong pagba-
"bagong-buhay sa kasa-
lukuyan.

Ik.87 Takdang Aralin

Sinong propeta na ang
na~ngpaksangkanyang
aklat ay ang pag-ibig ng
Diyos sa Kanyang di ta-
pat na bayan, at ipina-
malas ang pag-ibig at
pagpapatawad sa kan-
yang sariling asawa?
a) Isaias
b) Jeremias
k) Ezekiel
d) Daniel
e) Oseas
g) Amos
h) Jonas
1) Mlcas
I) Nahum

1ka-88 Takdang Aralin
at Tanong

Basahin ang hula sa Joel
2:28,29. Ano ang isina-
saad ng hulang ito ni
Joel?
a) Ang pag-ibig at pag-

pagpatawad ngDiyos
b) Ang pagbubuhos ng

Espiritu Santo
k) Kawalan ng kataru-

ngang panlipunan
d) Ang pagkasira ng

Nineve

Ika-88 Sagot
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Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Si Amos ay isang pastol
na ipinadala ng Diyos
sa punong bayan ng
Israel upang tuligsain
ang kawalan ng kata-
rungang panlipunan.
Nagbabala siya sa mga
tao tungkol sa darating
na paghuhukom sa ka-
salanan.

1ka-89 na Tanong

Ang pastol na sinugo ng
Diyos sa punong bayan
upang tuligsain ang
kawalan ng katarungang
panlipunan at upang
pagsabihan ang Israel na
magsisi ay si

a) Oseas
b) Joel
k) Amos
d) Obadlas
e) Jonas
g) Mlcas

Ang Iyong Biblia

Ika-89 na Sagot

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ang hula ni Obadias ay
tungkol sa paghuhukom
sa bansa ng Edom. Ang
Obadias ang pinakama-
ik1ing aklat sa Lumang
Tipan. Wala tayong ga-
anong nalalaman sa pro-
petang ito.
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Ika-90 Tanong

Isulat ang pangalan ng
unang apat na mga
Mallkllng Aklat ng mga
Propeta. Salungguhltan
ang sumulat sa pag-
huhukom sa Edom.

Ika-90 na Sagot



Ika-91 Sagot
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Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Meiikling Akllt ng Mga
Propeta

Isinugo ng Diyos si
!l2DII bilang misyonero
sa N'mevet subali tt siya
ay nagtangkang mag-
tago. Nang malulon ng
malaking isda t siya 'y
nagsisi, kagyatt siyang
PnaIaya, at saka tuma-
lima sa Diyos.

Ika·91 Takdang Aralin

Sino sa mga propeta ang
di-sang-ayong maging
misyonero sa Nineve?
a) Oseas
b) Joel
k) Amos
d) Obadias
e) Jonas
g) Micas
h)Nahum
l) Habacuc

Ika·92 Tanong
Ika-92 Sagot
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Ngalanan ang propeta sa
pamamagitan ng kanyang
mensahe.
O - ang pag-Ibig ng

Diyos.
J--ang Espiritu Santo
A-- kawalang kataru-

ngang panJJpunan
O - paghuhukom sa

Edom.
J -- paghuhukom sa

Nineve
M -pook ng kapanga-

nakanni Cristo
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Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Ang Nineve ay nagsisi
sa pangangaral ni Jonas.
Nang muli silang mag-
pakasama ay ipinadala
ng Diyos si Nahum
upang bigyang babala
sila sa nalalapit na pag-
huhukom at sa pagka-
sira ng Nineve.

Maiikling Aklat ng Mga
Propeta

Nagbabala sina Habacuc
at Zefanlas tungkol sa
pambansang pagkatalo
at pagkabihag kung ang
mga tao ay hindi mag-
sisi.Lumagi sila sa ka-
nilang mga kasalanan at
nagtungo sa Babilonya
bilang mga bihag.
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Ika-93 Tanong

Karamihan sa mga
propeta ng Diyos ay
nagbibigay ng kanyang
mensahe sa Ibang mga
bansa, dahil sa kanyang
pag-Ibig at pagmamala-
sakit sa lahat ng tao.
Sino ang humayo bilang
mga misyonero sa
Nineve?
a) Sina Joel at Amos
b) Sina Jonas at Nahum
k) Sina Obadlas at

Mlcas

1ka-94 na Tanong

Ang siyam na propeta
na sumulat ng mallkllng
aklat na nabuhay bago
ang pagkabihag sa Ba-
bl onya ay sina:
a)O .
b) J .
k) A ••.......•••..•.•..•.•.......
d)O ..
e) J. ..
g) M : .
h) N .
i) H .
l) Z ..

Ang Iyong Biblia

l ka·93 Sagot

Ika-94 na Sagot



Sa pagbabalik mula sa
Babilonya patungong
Palestina, ginarm t ng
DIYos SI I:lg.~ at SI
Zakanas upang pasigla-
hm ang muhng pagta-
tayo ng templo

AN ICI CORRESPONOENCE • COURSE

1ka-95 Tanong

Sa tatlong mga propeta
na nabuhay pagkatapos
ngpagkab1hagsaBabllo-
nya, sino-sino ang
nagpaslgla sa mga tao
upang muling Itayo ang
templo?
a) Sina Nahum at

Zefanlas
b) Sina Hagal at Zakar-

las
k) Sina Ezekiel at Ma-

lakias

Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan

Mallkling Aklat ng Mga
Propeta

Malikling Aklat ng Mga
Propeta

SI Malakias, ang pinaka-
huh sa mga propeta ng
Matandang Tipan, siya'y
nabuhay 400 mga taon
bago Isdang SI Jesu-
Cnsto Basahin sa Ma-
lakias 3 8-12 ang kan-
yang mensahe ukol sa
Ikapu

Ika-96 na Tanong

Ang kasaysayang napa-
paloob sa Apocrlpa ay
naganap sa pagitan ng
kapanahunan nina Ma-
lakias at ni Cristo. Ilang
mga taon ang nakapagl-
tan sa Matandang TIpan
at Bagong tipan?
a) 40
b) 250
k) 400

Ika·95 Sagot

Ika·96 na Sagot
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Ang Iyong Biblia

. MGA TAMANG SAGOT SA IKA·5 ARALIN

Matandang Tipan

Dito nagwakas ang tala
ng pakikitungo ng Diyos
sa Kanyang bayan sa
ilalim ng matandang
kasunduan habang hi-
mhintay nila ang pag-
datmg ru Cristo at ng
Kanyang bagong ka-
sunduan.

Ika-54 na Sagot Ika-59 na Sagot Ika-64 na Sagot

k) "Pentateuch" Genesis k) 400 mga taon sa Ca-

Ika-55 Sagot Exodo naan sa ilali m ng mga
Levitico hukom

d) Si Moises ang taga- Mga Bilang Ika-65 Sagot
pagpalaya Ika-60 Sagot

Ika-56 na Sagot Genesis
g) Ruth

a) Genesis Exodo Ika-66 na Sagot

Ika-57 Sagot
Levitico Genesis, Exodo, Levi-
Mga Bilang tico, Mga Bilang, Deu-

b) Exodo Deuteronomio teronomio, Josue, Mga
Ika-58 Sagot Ika·63 Sagot Hukom, Ruth, 1 at 2

k) Levitico a)Josue Samuel
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1ka-97Takdang Aralin

Pagballk-aralan ang
Mallkllng Aklat ng Mga
Propeta hanggang ma-
sabi mo ayon sa ayos at
madalingmaklta ang mga
iyon. Pagballk-aralan ang
ibang aklat ng Matan-
dang Tipan at magsanay
hanggang makita mo ang
mga ito agad.



Ang Mga Aklat Ng Matandang Tipan
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MGA TAMANG SAGOT SA IKA-5 ARALIN

Ika-67 Sagot Ika·77 Sagot Ika-88 Sagot

b) I Mga Cromca k) ang tao ay mlalang b) ang pagbubuhos ng

Ika-68 Sagot upang paglmgkuran Espmtu Santo
ang DIYOS at wala Ika-89 na Sagot

k) pagkatapos ng pag- nang Iba pang maka-
palaya sa mga Hebreo pagbibigay ng kasi- k) Amos
sa pagkabilanggo sa yahan sa kanya Ika-90 Sagot
Babilonya. Ika-78 Sagot

Ika-69 na Sagot Job Oseas
Mga AWit Joel

a) pagtitipon-tipon ng Mga Kawikaan Amos
mga aklat ng Matan- Ecclesiastes Obadias
dang Tipan na umi- Ang AWit ng mga AWit Ika-9.1 Sagotiral noon.

Ika-70 Sagot
Ika-79 na Sagot

e) Jonas

a) Ezra, Nehemias,
k) tumanggap ng mga Ika-92 Sagotkapahayagan mula sa

Esther DIYOS
Oseas_
Joel

Ika-72 Sagot Ika-81 Sagot Amos
b) tulang\Hebreo Obadias

a) Isaias Jonas
Ika-73 Sagot Ika-83 Sagot Mlcas

d)Job d) Mga Panaghoy Ika-93 Sagot

Ika-74 na Sagot Ika-84 na Sagot b) Jonas, at Nahum

b)150 b) Ezekiel at Daniel Ika-94 na Sagot

Ika-75 Sagot
Ika-85 Sagot b) Oseas, Joel, Amos
isaias Obadias, Jonas, Micas

b l ismulat m Solomon Jererruas Nahum, Habacuc, at
ang mga Kawikaan, Mga Panaghoy Zefamas
Ecclesiastes, at Ang Ezekiel
AWit ng mgcyAwlt Daniel Ika·95 Sagot

Ika-76 na Sagot Ika-87 Sagot b) sma Hagar at Zacanas

k) Mga Kawikaan e) Oseas Ika-96 na Sagot
k)400
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BAGONG
TIPAN

IKA-6 NA ARALIN

ANG MGA AKLAT NG
BAGONG TIPAN

Ang Iyong Biblia




