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Every Church a Study Center 
 

Old Testament History III 

 

Homework:  
 

Ang mga Propeta sa Israel 

1. Sino si Ahijah? Ano ang kanyang ginawa nang makita niya si Jeroboam? 

2. Ano ang simbolo ng balabal na pinagpupunit ni Ahijah sa labindalawang piraso? 

3. Ano ang ipinahayag ni Propeta Jehu nang panahong naghahari si Baasha sa Israel? 

4. Ano ang ipinahayag ni Propeta Elijah kay Haring Ahab? 

5. Anong mga pangyayari ang nagpapatunay na kasama ni Elijah ang Diyos? 

6. Ano ang ipinahayag ng Diyos kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Micaiah? 

7. Ano ang hiniling ni Elisha kay Elijah nang dumating na ang oras na si Elijah ay kunin na ng 

Panginoon? Paano ito matatamo ni Elisha? 

8. Ano ang ginawa ni Elisha sa hinaing ng mga taga-Jericho? 

9. Ano ang ginawa ng hari ng Israel, Judah at Edom nang sila ay naubusan ng tubig?  

10. Ano ang response ni Elisha sa tatlong hari? 

11. Ano ang ipinagawa ni Elisha sa isa sa asawa ng propeta na lumapit sa kanya upang humingi 

ng tulong? 

12. Paano sinuklian ni Elisha ang kabutihan sa kanya ng isang mayamang babae sa Shunem? 

13. Sino si Naaman? Bakit siya humingi ng tulong kay Elisha? 

14. Sino si Jonah? Paano niya tinakasan ang utos ng Diyos sa kanya? 

15. Assess yourself, ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o katulad ka ba ni Jonah na 

tumatakas na gawin ang kalooban ng Diyos? Ipaliwanag mo ang iyong sagot.  

16. Sino si Amos? 

17. Ano ang mga propesiya ni Amos? 

18. Ano ang mga pangitaing nagpawasak sa Israel? 

19. Ano ang paalala ng Aklat ni Hosea sa mga Israelita? 

20. Ano ang sinisimbolo ng pagpapakasal ni Hosea kay Gomer? 

21. Sino ang mga anak nina Hosea at Gomer? At ano ang simbolo ng kanilang mga pangalan? 

22. Patungkol saan ang Aklat ni Nahum? 

23. Sa iyong mga nabasa, ano ang iyong napansin na attitude ng mga Israelita.  

24. Ano ang iyong natutunan sa buhay ng mga Propeta ng Israel? 

25. Isulat kung sino-sino ang mga propeta ng Israel.  

 

Ang mga Propeta ng Judah 

26. Ano ang inilalarawan ng Aklat ni Propeta Joel? 

27. Sino si Propeta Isaiah? 

28. Magbigay ng mga katangian ng Diyos na makikita natin sa Aklat ni Isaiah. 

29. Ano ang nakasaad sa Aklat ni Isaiah patungkol kay Jesus? 

30. Paano darating ang kaligtasan sa Israel?  
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31. Ano ang mensahe at propesiya ni Micah? 

32. Ano ang babala ni Propeta Jeremiah sa bayan ng Diyos? 

33. Ano ang dalawang pangitain na ipinakita ng Diyos kay Jeremiah? 

34. Ano ang mensaheng ipinasulat ng Panginoon kay Habakkuk sa isang tapyas ng bato? Bakit 

ito ipinasulat ng Panginoon sa kanya? 

35. Ano ang ipinahayag ng Diyos kay Propeta Zephaniah? 

36. Ano ang panawagan ni Zephaniah sa buong sanlibutan, sa Judah, sa mga nakapalibot na 

bansa, sa Jerusalem at sa lahat ng mga bansa? 

37. Kailan nasulat ang Aklat ni Daniel? 

38. Ano ang dalawang main parts ng Aklat ni Daniel? 

39. Ano ang mga panaginip o mensahe ng Diyos para kay Haring Nebuchadnezzar na tanging si 

Daniel lamang ang nakapagpaliwanag? 

40. Sino sino ang mga kaibigan ni Daniel na hindi sumamba sa ipinagawang rebulto ni 

Nebuchadnezzar? 

41. Sino si Ezekiel? 

42. Para kanino ang mga mensahe ni Propeta Ezekiel? 

43. Ano ang natuklasan ni Propeta Ezekiel patungkol sa Diyos? 

44. Ano ang iniutos at ginawa ng Diyos kay Propeta Ezekiel upang hindi niya mabigyan ng 

babala ang mga naghihimagsik sa Kanya? 

45. Ano ang ipinahayag ni Propeta Obadiah? 

46. Patungkol saan ang pahayag ni Propeta Haggai? 

47. Bakit sinabi ng Panginoon na pag-isipan ng mga Israelita ang kanilang pamumuhay? 

48. Ano ang mga pangitain ni Propeta Zechariah? 

49. Ano ang pangunahing layunin ni Propeta Malachi? 

50. Sa kabila ng kasalanan at pagtalikod ng mga Israelita sa Diyos, ano ang ipinaalala sa kanila 

ni Malachi na taglay ng Diyos? 

51. Sa iyong mga nabasa, ano ang iyong napansin na attitude ng mga Israelita. 

52. Ano ang iyong natutunan sa buhay ng mga Propeta ng Judah? 

53. Isulat kung sino sino ang mga propeta ng Israel.  
 

Exile and Rebuilding Years 

Ezra 

54. Ano ang proclamasyon ni Cyrus? 

55. Sino ang nanguna sa pagtatayong muli ng altar at templo ng Diyos? 

56. Sino ang mga humadlang sa pagpapatayo ng templo ng Diyos? 

57. Basahin ang Ezra 3 at Ezra 4. Sino ang mga taong ginamit ng Panginoon upang maitayo ang 

Kanyang templo? 

58. Sino si Ezra? 

59. Ano ang patunay na ang kamay ng Panginoon ay na kay Ezra? 

60. Ano ang iyong natutunan sa buhay ni Ezra? 
 

Nehemiah 

61. Basahin ang Nehemiah 1:1-11. Sino si Nehemiah? 
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62. Basahin ang Nehemiah 2:1-10, Ano ang hiniling ni Nehemiah sa Diyos? Tinugon ba ito ng 

Diyos? 

63. Basahin ang Nehemiah 2:11-20. Ano ang ginawa ni Nehemiah bago sinimulang itayo ang 

pader ng Jerusalem? 

64. Basahin ang Nehemiah 4 at Nehemiah 6:1-14. Sino ang mga nagtangkang pumigil sa 

pagtatayo ng pader ng Jerusalem? 

65. Paano muling itinatag ni Nehemiah ang tunay na pagsamba sa mga Israelita? 

66. Para sa iyo, gaano kahalaga ang pagpaplano? 

67. Magbigay ka ng limang natutunan mo sa buhay ni Nehemiah.  
  

Esther 

68. Sino si Haring Ahasuerus? 

69. Sino si Reyna Vashti? 

70. Sino si Mordecai? 

71. Sino si Esther? 

72. Ano ang ginawa ni Esther nang malaman niyang balak lipulin ni Haman ang mga kapwa niya 

Judio? 

73. Ano ang character traits na nakita mo kay Reyna Esther sa kanyang kuwento? 

74. Kung ikaw ba ay nasa sitwasyon ni Reyna Esther, ano ang iyong gagawin kung malaman 

mong lilipulin ang iyong mga kalahi? 

75. Ano ang iyong natutunan sa pananampalataya ni Esther? 

 
 


