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Every Church a Study Center 
 

Old Testament History I 

 

Homework 

Genesis 

1. Ano ang mandatong ibinigay ng Diyos sa tao? 

2. Bakit mas tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel? 

3. Kaninong panahon natutong tumawag muli sa Diyos ang tao? 

4. Basahin ang Genesis 6:5-12. Bakit sinabing si Noah ay matuwid na tao? 

5. Naaayon ba sa kalooban ng Diyos ang mga plano ng tao nang makarating sila sa Shinar? Ipaliwanag 

ang sagot. 

6. Sino si Abram? At ano ang pangako ng Diyos kay Abram? 

7. Ano ang sumubok sa pananampalataya ni Abraham? 

8. Basahin ang Genesis 20 at Genesis 26. Ano ang pangyayari sa buhay nina Abraham at Isaac na 

magkatulad na magkatulad? 

9. Sino ang mga anak ni Isaac at Rebecca?  

10. Ano ang nagawang kasalanan ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau? 

11. Bakit pinangalanang Israel si Jacob? 

12. Sino si Joseph? Ano-anong mga gawain ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos? 

 

Exodus 

13. Basahin ang Exodus 2:1-8. Ibuod kung paano napunta si Moses sa pangangalaga ng prinsesa ng 

Egypt?  

14. Bakit nag-alinlangan si Moses na sumunod sa Diyos? At ano ang palatandaang ipinakita sa kanya? 

15. Basahin ang Exodus 7:14-25 – 11. Ano-ano ang mga salot na ipinadala ng Panginoon sa Egypt? 

16. Basahin ang Exodus 20:1-17. Ano ang sampung utos na ibinigay ng Diyos kay Moses? Isaulo ang mga 

ito.  

• Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. 

• Huwag kayong gagawa ng imahen na kawangis ng anumang bagay upang sambahin. 

• Huwag ninyong gagamitin nang walang paggalang ang pangalan ng Panginoon. 

• Alalahanin mo ang Sabbath at panatilihin itong banal. 

• Igalang mo ang iyong ama at ina. 

• Huwag kang papatay. 

• Huwag kang mangangalunya. 

• Huwag kang magnanakaw. 

• Huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa. 

• Huwag mong iimbutin ang iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang kanyang alipin o anumang 

pag-aari niya. 

17. Ano ang mangyayari sa mga Israelita kung sila ay patuloy na susunod sa Diyos?  

18. Magbigay ng 5 halimbawa ng pagsuway ng mga Israelita na mababasa sa Aklat ng Exodus. Ito ba ay 

nakikita mo sa henerasyon natin ngayon?  

19. Sa aklat ng Exodus, magbigay ng mga pangyayari na nagpapatunay na hindi pinabayaan ng Diyos 

ang Kanyang hinirang na bayan.  
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Leviticus 

20. Ano ang taglay ng Aklat ng Leviticus?  

21. Basahin ang Leviticus 10. Sino si Nadab at Abihu? At ano ang kasalanang kanilang nagawa at bakit 

sila pinarusahan ng Panginoon?  

22. Magbigay ng ilang halimbawa ng mga offerings na nakasaad sa aklat na ito. 

23. Basahin ang Leviticus 11. Magbigay ng mga hayop na malinis na maaaring kainin at hayop na hindi 

maaaring kainin.  

24. Basahin ang Leviticus 23. Hanapin sa Aklat ng Leviticus ang mga batas ukol sa Day of Atonement.  

25. Basahin ang Leviticus 17. Ano ang batas ng Diyos patungkol sa pagkain ng dugo? 

26. Ano ang batas tungkol sa sex outside of marriage?  

27. Ano ang iba’t ibang feast na nabanggit sa Aklat ng Leviticus? 

28. Ano ang sinasabi patungkol sa lampara at tinapay para sa Tabernakulo? 

29. Ano ang blasphemy o kalapastanganan sa Diyos na binanggit sa aklat na ito? Ano ang kaparusahan 

sa kasalanang ito? 

Numbers 

30. Patungkol saan ang Aklat ng Bilang? 

31. Basahin ang Numbers 1:47-54 at Numbers 3. Ano ang tanging tungkulin ng mga Levites? 

32. Ano ang tungkulin ng Kohathites, Gershonites at Merarites? 

33. Basahin ang Numbers 10. Bakit inutusan ng Panginoon si Moses na magpagawa ng dalawang 

trumpetang yari sa pinitpit na pilak? Ano ang simbolo ng trumpetang ito?  

34. Basahin ang Numbers 11. Bakit pumili si Moises ng Pitumpung Pinuno? 

35. Ano ang ginawa ng Panginoon nang ang mga Israelita ay nagreklamo patungkol sa kanilang pagkain 

habang sila ay nasa wilderness?  

36. Basahin ang Numbers 12. Sino ang dalawang karakter na nagsalita laban kay Moses? Bakit nila ito 

ginawa? Ano ang parusang kanilang natanggap? 

37. Sino ang dalawang pinakabata sa mga Israelita ang makakapasok sa Promise Land? Bakit sila 

lamang ang nakasama sa pagpasok sa Promised Land?  

38. Ano ang silbi ng lungsod-kanlungan? 

39. Ano pa ang mga ibang batas at tuntuning ibinigay ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Moses? 

 

Deuteronomy 

40. Patungkol saan ang Aklat ng Deuteronomy? 

41. Ano ang ipinahahayag ng mga huling chapters ng Aklat ng Deuteronomy? 

42. Basahin ang Deuteronomy 5:23-32. Ano ang mangyayari sa mga Israelita kung sila ay lubusang 

susunod sa Panginoon? Ano ang mangyayari kung hindi sila susunod? 

43. Basahin ang Deuteronomy 29. Ipaliwanag ang statement na ito,” Ang mga lihim na bagay ay sa 

Panginoon lamang, ngunit ang mga bagay na nahahayag ay para sa atin at ating mga anak upang ito 

ay sundin.”  

44. Ano ang dalawang pagpipilian ng mga Israelita? Ito ba ay applicable rin sa atin sa kasalukuyan? 

Ipaliwanag ang iyong sagot.  

 

Joshua 

45. Basahin ang Joshua 1. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Joshua bago sila tumawid sa Ilog Jordan? 

46. Basahin ang Joshua 2. Bakit nagpadala si Joshua ng espiya sa lungsod ng Jericho? At sino si Rahab? 

47. Basahin ang Joshua 4. Ano ang sinisimbulo ng labindalawang bato na inilagay ni Joshua sa gitna ng 

Ilog Jordan? 
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48. Basahin ang Joshua 7. Bakit natalo ang Israel sa pakikipaglaban sa Ai? 

49. Basahin ang Joshua 9. Nang malaman ng mga hari ang tagumpay ng mga Israelita, ano ang ginawa ng 

mga Gibeonites? Nang malaman ito ni Moses, ano ang kaparusahang ipinataw sa kanila? 

50. Sino-sino ang mga haring tinalo ng mga Israelita sa pamumuno ni Joshua? 

51. Nang humingi ng saklolo ang mga Gibeonites kayJoshua, ano ang ginawa ng Lord pang sila ay 

magtagumpay? 

52. Bakit pinapili ng Panginoon ang mga Israelita ng mga lungsod kanlungan? 

53. Ano ang huling habilin ni Joshua sa mga Israelita? 

54. Ano ang hamon ni Joshua sa mga Israelita? 

55. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Joshua. Paano ka tutugon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon? 

 

Judges 

56. Ano ang nilalaman ng Aklat ng Hukom? 

57. Bakit nagluklok ang Panginoon ng mga Hukom para sa mga Israelita? 

58. Ano ang nag-udyok ng galit ng Panginoon? 

59. Sino-sino ang mga naging hukom ng Israel? 

60. Basahin ang Judges 1:11-15 at Judges 3:7-11. Sino si Othniel? Ano ang ipinagawa sa kanya ng 

Panginoon? 

61. Basahin ang Judges 3:12-30. Paano tinapos ni Ehud ang buhay ni Haring Eglon? Bakit kailangan niya 

itong gawin sa Hari? 

62. Basahin ang Judges 4. Sino si propeta Deborah? 

63. Basahin ang Judges 6:1-24 at Judges 6:36-40. Sino si Gideon? Ano ang mga palatandaang hiningi niya 

sa Panginoon upang mapatunayan na siya ay gagamitin upang iligtas ang Israel?  

64. Basahin ang Judges 9. Sino si Abimelech? Sa paanong paraan siya siningil ng Diyos dahil sa kanyang 

kasamaan? 

65. Basahin ang Judges 11. Sino si Jephthah? Ano ang sumpa o pangakong binitawan ni Jephthah kung 

siya ay pagtatagumpayin ng Panginoon?   

66. Basahin ang Judges 13-14. Bakit hindi pinapaputulan ng Lord ang buhok ni Samson?  

67. Sino si Delilah? Ano ang part niya sa buhay ni Samson?  

68. Ano ang hiniling ni Samson sa Panginoon sa huling yugto ng buhay niya? 

69. Sa iyong palagay, kailangan ba natin ng mga hukom sa ating panahon ngayon? Bakit? 

70. Maglista ng iyong mga natutunan sa Session na ito.  

 

Ruth 

71. Tungkol saan ang Aklat ni Ruth? 

72. Basahin ang Ruth 1 at 2. Sino si Ruth, Naomi at Boaz? 

73. Basahin ang Ruth 3. Ano ang ginawa ni Ruth upang siya ay pakasalanan ni Boaz? 

1 Samuel 1-7 

74. Sino si Samuel? 

75. Ano ang unang pahayag ni Samuel bilang isang batang propeta? 

 
 


