
LEI{SVO 5
A G GA BASAHO SA
DAANG PAKIGSAAD

Ika-52 nga Buluhaton

Ang labing maayong pa-
agi sa pagkat-on sa mga
basahon sa Biblia mao
ang pagbahinbahin niini.
Pormaha ang imong
kamo t ug kopyaha kining
hulagway
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Ang Mga Basahon' sa Daang Pakigsaad

Daang Pakigsaad
5 ka mga basahon sa

Kasugoan
12 ka mga basahon sa

Kasaysayan
5 ka mga basahon sa

Balak
5 ka mga Tag-as nga

basahon sa
Panagna, kon
Propeta Mayor

12 ka mga mugbo nga
basahon sa Pa-
nagna, kon Pro-
peta Minor

39 tanan ka basahon

Ika-53 nga Buluhaton"

Dunay sinunodsurfod ~
lista sa mga ngalan
basahon sa Bibli
anaa makita sa dapi
unang mga pahina, SI!
irm ng Biblia. Bahin-
bahina kining mga l'lgalaiJ.
sa mga basahon pinaag! sa
pagl.inya niini. Tan-awa
ang chart sa sunod pahina
ug himo a kining gabayan
sa- imong gagbuhat niini.

KASUGOAN KASAYSAYAN BALAK

Genesis Josue Job
Exodo Mga Maghuhukom Mga Salmo
'Levitico Ruth Proverbio
Numeros 1 ug 2 Samuel '. Ecclesiastes
Deuteronomio 1 ug 2 Mga Hari' Awit" ni Salomon

1 ug 2 Mga Cronicas
.

Esdras •

I
, Nehemias

Esther
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PROPETA MAYOR I PROPETA MINOR

Isaias
Jeremias
Lamentaciones
Ezekiel
Daniel

Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonias
Haggeo
Zacarias
Malaquias

Daang Pakigsaad

Ang Genesis, Exodo,
Levitico, Numeros ug
Deuteronomio (Mga
Basahon sa Kasugoan)
gingalan ug "Penta-
teuch" nga nagakahu-
logan nga "lima ka
~a basahon."
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Ang Imong Biblia

Tubag, 54
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Ang Mga 'Basahon sa Daang Pakigsaad

Ang Pentateuch

Ang Pentateuch sinulat
ni Moises, ang bantu-
gang pangulo sa mga
Israelinhon. Usahay
ginatawag nato kini
sila nga ang "Lima ka
mga Basahon ni
Moises."

Ika 55 nga Pangutana

Kinsa man ang nagsulat
sa Genesis, Exodo, Levi-
tico, Numeros, ug Deute-
ronorrio?
a) Ang mananaug nga si

Josue
b) Si Pablo nga Apostol
k) Si Lucas nga hinigug-

mang Mananambal.
d) Si Moises nga bantu-

gang pangulo sa mga
Israelinhon

Tubag 55

Mga Basahon sa

I'asugoan

Ang Pulong "Genesis"
nagakahulogan nga
"sinugdanan" "kagi-
kan". Nagahisgut ang
Genesis sa gigikanan sa
tawo, sa kalibutan, sa
sala ug sa paglukat sa
Dios.

Ik&56 nga Pangutana

Asa niining lima ka mga
ngalan sa basahon ang
nagakahulogan nga sinug-
danan o gigikanan?
a) Genesi
b). Exodo
k) Levitico
d) Numeros
e) Deuteronomio

Tubag 56
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Mga Basahon sa
Kasugoan

Ang Exodo nagakahu-
logan nga "Pagpangga-
was." Nagahisgut kini
kon giunsa sa mga
katawhan sa Dios pag.
gawas gikan sa ilang
pagkaulipon sa Ehipto.
Pangitaa ang Exodo sa
imong Biblia.

COURSE

Ika-57 ngo Pangutana Tubag 57

A a niini! libroh sa Pen-
tateuch ang nagahisgut ma-
hitungod sa agpangga-
was sa mga Isra 'linhon?
a) Genesis
b)E odo
k) Levitico
d umero
e) Deuteronomio

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa
Kasugoan

Ang mga pari nga
Hebreohanon nagagi-
kan sa tribo ni Levi.
Ang basahong Levitico
nagapahayag mah~
tungod sa ilang mga
buluhaton ug sa mga
paghalad nga ilang
pagahimoon.

50

Ika-58 nga Pangutana Tubag 58
Unsang libroh ang naga-
pahayag mahitungod sa
m a pari ug sa mga ha-
lad?

a) Genesis
b) Exodo
k) Leviti o
d) umeros
) Deu eronomio •



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE e COURSE

Mga Basah on sa
Kasugoan
Ang basahon nga
Numeros gitawag sa
ma ong ngalan tungod
kay nagahisgut man
kini sa duha ka census
kon pag-ihap sa gidag-
hanon sa mga Hebreo-
hanon. Gikinahanglan
kini alang sa usa ka
bag-ong nasud.

Mga Basahon sa

Kasugoa.n

Sa hapit na mamatay si
Moises naghatag siya sa
iyang katapusang pa-
kigpulong, nga mao
ang pagsubli sa mga
kasugoan sa Dios.
Makita nato kini sa
Deuteronomio, nga
nagapasabot nga "ika
duhang kasugoan. "

Tubag 59

Tubag 60
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Mga Basahon sa
Kasugoan

Gawas sa mga balak sa
Dios ang Pentateuch
nagalakip usab sa mga
importanteng hitabo sa
kasaysayan sa mga
katawhan sa Dios
sulod sa 2,000 ka mga
tuig.

COURSE

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa
Kasaysayan

Ang napulog-duha ka
mga basahon sa kasay-
sayan mao kini: Josue,
Mga Maghuhukom,
Ruth, 1 ug 2 Samuel, 1
ug 2 Mga Hari, 1 ug 2
mga Cronicas, Esdras,
Nehemias, Ester.
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Ika-52 nga Buluhaton
Kopyaha '8I1glista sa mga
basahon sa Kasaysayan.
Pagbutang ug papel diha
sa taliwala sa Deutero-
nomio ug Josue ug laing
papel sa taliwala sa Ester
ug Job. Unya pagbansay
dayon ug pakli sa matag
usa sa mga basahon sa
Kasaysayan.



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

AN ICI CORRESPONDENCE COURSE

Mga Basahon sa
Kasaysayan
Si Josue, ang heneral
n g a m ipuli kang
Moises, mao ang mi-
buntog sa mga kataw-
han sa yuta sa Canaan
ug nahimong unang
maghuhukom. Ang
basahon ni Josue naga-
hisgot mahitungod sa
Imong pakig-away.

Tubag 63

Mga Basahon $8

Kasaysayan

Ang Mga Maghuhukom
nagalangkob sa 400 ka
tuig sa kapildihan ug
kadaugan sa Canaan:
kapildihan sa dihang
ang mga katawhan
nakalimot na sa Dios,
ug kadaugan sa dihang
nagh inulsol sila ug
ang Dios magabangon
ug mga maghuhukom
nga maoy magapaling
kawas kanila gikan sa
ilang mga kaaway

Ika-64 nga Pan~tana
Ang ikaduhang basahon

Kasaysayan nagahisgut
rrahitungod sa
a) unang 2,500 ka mga

tuig sa kasaysayan sa
tawo.

b) 400 ka mga tuig ilalum
sa mga Hari.sa Ehip,!).

k) 400 ka mga tuig sa
Canaan ilalum sa m~
maghuhukom,

d) pagdumala sa mga
Emperaqor sa RQma.
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Mga Basahon sa

Kasaysayan

Ang basahon nga Ruth
nagahisgut mahitungod
sa matahom nga
Moabitanhon sa pana-
hon sa mga Magbu-
h uko m kinsa nahi-
mong usa sa mga kagi-
kanan ni David ug usab
ni JesuCristo.

COURSE

Ika-65 nga Pan~tana Tubag 65

Ang kasay ayan mahi-
tungod sa kinabuhi ug sa

agkakabig sa usa ka
Moabitanhon nga nahi-
mong usa sa mga katigu-
langan ni David makita
diha sa basahon nga

a) Esdras
b) Est r
k) Nehemias
d) Samuel
e) Mg aghuhukom
g) Ruth

Ang Imong Biblia

Mga Basahon sa

Kasaysayan

Ang 1 ug 2 Samuel
nagahisgut mahitungod

. sa pagsugod sa Ging-
harian sa Israel. Mita-
bang si Samuel sa pag-
himo niini. Siya usa ka
sacerdote, propeta,
magtutudlo, ug kata-
pusan sa mga mag-
huhukom.

54

Ika-G6 nga Pangutana Tubag 66

Nganli ang unang napulo
ka mga basabon diha sa
Biblia
G .
E .
L .
N .
D .
J .
MgaM .
R :.
1 S .
2 S .
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Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Mga Basahon
sa Kasaysayan
Ang 1 ug 2 mga Hari
ug ang 1 ug 2 Mga
Cronicas nagalangkob
sa mas taas nga pana-
hon ug nagabaton sa
mas daghang mga
ngalan sa mga katigula-
ngan sa Israel.

1ka-67 nga Buluhaton
ug Pangutana

Itandi ang unang' lima ka
mga kapitulo sa 1 Mga
Hari ug ~ I Mga Croni-
cas. Asa. niining duha ka

asahon ang rt~ahatag ug
lrmS daghang mga ngalan
sa mga katigulangan sa
lsracl?

) 1 'Mga Hari
~1Mga Cronicas

Tubag 67

Mga Basahon
sa Kasaysayan
Gigamit sa Dios si

,Esdras, usa ka sac-
erdote ug is Nehemias,
nga usa ka principe,
aron sa pagpangulo sa
mga He breohanon
balik sa ilang pinuy-
anan sa Canaan human
sa .ilang pagkabinihag
didto sa Babilonya.
Nagtabang sila sa pag-
tukod pag-usab sa
nasud sa Israel. ,

Jka-68 nga Pangutana

Gigami t sa Dios si Esdras
aron pagpangulo sa ma
ka espirituhanong pag-
ltapukaw sa Jerusalem
a) hutnan sa illing kaga-

wasan gikan sa Ehipto.
b) sa panahon sa pag-

pakig-away ni Josue
di(jtosa Canli!.an.

k) liutnau sa kagawasan sa
mga Hebreohanon
gikan sa pagkabinihag
sa Babilonya.

Tubag 68
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Mga Basahon

sa Kasavsavan

Gidihogan sa Dios si
Esdras aron sa pagsulat
ug sa pagtigum sa bala-
ang mga sinulat nga
maoy nahimong Daang
Pakigsaad ..: Aduna
siyay mga kopya sa
Kasulatan nga gipa-
himo aron ma kabasa
ang mga katawhan sa
pulong sa Dios.

Mga Basahon
sa Kasaysayan

Ang basahon nga
Ester nagahisgut ma-
hit\mgod sa pagamit
sa Dios kang Reyna
Ester, usa ka mana-
naug sa bangga sa kata-
hum, aron pagluwas sa
mga Hebreohanon
gikan sa kamatayon sa
panahon sa ilang pag-
kabinihag.

56

1t
balik
KinIng
mao ang
a) Esdras, 'Nehemias,

Ester
b) 1 ug 2 Samuel,

1mga Hari
k) Josue, Mga Maghu-

hukom, Ruth.

. .

Ang Imong Biblia

Tubag 69

Tubag 70
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Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Pagbutang ug papel
ingon nga timaan sa
taliwala sa Deuterono-
mio ug Josue ug usa
usab taliwala sa Ester
ug Job. Pagbansay ug
pakli sa mga basahon
nga nahisulod sa mga
timaan.

Ika-71 nga Buluhaton
Isulat ang mga ngalan sa
unang 17 ka mga basahon
sa Biblia sa walay pagtan-
aw sa list{illan. Ug unya
itandi sa ,listah an: Bag-
l angyo ug usa l-a higala
nga maoy mob: sa ug

asahon gikan sa listahar
ug imo ng pakli -on ang
imong Biblia ngadto sa
l ao g basahon aron
masayran mo sa ka dali
niJJ10k'o ita o

Mga Basahon sa Balak
Ang .J.Q.b, Proyerbio,
Ecclesiastes, Awit ni
Solomon, maoy mga
libro sa Hebreohanon
nga binalak. Adunay
mga balaknon nga ber-
sikulo diha sa ubang
basahon usab sa Biblia.

lI<a-72 nga Pangutana Tubag 72

Ang Job, Mga 'almo:
Proverbio • Ecclesiast~s)
Ug Awit ni Solontnn
maoy mg ahon s
a) kasay sa

HebreoH~on
b) Hebreohanon nga mga

Balak
k) lninglis nga mga Balak
d) Kasugoan
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Ang Mga Basahon

sa Balak
Ang Jdb maoy usa ka
drama nga nagahulag-
way mahitungod sa
pangutana kon nga-
nong dunay mga ta-
wong matarung nga
nag-antus. Kining basa-
hona gitoohan nga
maoy labing unang
basahon sa Biblia nga
nasulat.

Ang Mga Basahon
sa Balak
Ang mga Salmo maoy
mga awit nga naga-
langkob sa Hebreoha-
nong alawiton. Daghan
niining mga awita
gisulat ni Haring
David, usa ka banto-
gang musikero. Wala
nay laing binalak nga
makalab aw sa kaanin-
dot niini.

58

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 73

Tubag 74



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad

Mga Basahon sa Balak
Si Salomon nga anak
ni David ug maoy ika-
tulong hari sa Israel,
mao ang labing ma-

.alam nga tawo nga
nahimugso niining kali-
butana. Siya maoy
nagsulat sa mga Pro-
verbio, Ecclesiates ug
Awit in Solomon.

AN ICI CORRESPONDENCE • COURSE

Tubag 75

Mga Basahon sa Balak
Gisulat ug gitigum ni
Solomon ang mga Pro-
berbio aron pagtudlo
sa mga batan-on sa
pagkinabuhi sa maayo
ug malamposon nga
kinabuhi, kini maoy
usa .sa mga "basahon sa
kaalam"

Ika-75 nga Pangutana
Niadtong panahon sa pag-
sulat sa mga basahon nga
Hebreohanon
a) Gisulat ni David ang

mga Salmo, mga Pro-
verbio ug ang Eecle-
siastes

b) Gisulat ni Solomon ang
mga Proverbio, Eccle-
siastes ug ang Awit ni
Solomon

k) Gisulat ni Salomon ang
Ester'ug ang Job.

Ika-76 nga Pangutana
Asn niin.ing mga Basahon
sa Balak nga nagatudlo sa
mga batan-on sa pag-
1{inabu~i nga malarn-
poson?
a) Job
b) Mga Salmo
k) Mga Proverbio
d) Ecclesiastes
e) Awit ni Solomon

Tubag 76
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Mga Basahon sa Balak
Ang basahon nga.
Ecclesiastes maoy pag-
pamatuod ni Solomon
kon unsa ka haw-ang
ang kinabuhi nga
walay Dios. Ang mga
kalipayan, salapi, ka-
lampusan ug gahum
dili maoy makatagbaw.
Gibuhat ang tawo aron
pag-alagad sa Dios.

Mga Basahon sa Balak
Ang Awit ni Salomon
sama sa usa ka drama
nga awit. Nagahisgut
kini mahitungod sa
panaghigugmaay sa
pangasaw-ono n ug
pamanhonon ug kini
nagahulagway sa gug-
ma sa Dios alang sa
iyang mga katawhan.

60

COUASE

Ikcr77 n9@

Nagahi gn
siastes su

a
tudlo nga
a) Ang pagkadatu maga-

dala ug kalipay.
b) Ang pagpanmha alang

a uban magadala ug
kalipay.

k) Gibuhat sa Dios ang
tawo ll' n pag-
alagad afiiya U~ ang
Dios ra gayud ang
maka~baw sa tawo,

Ang Imong Biblia'

Tubag 77

1ubag 78
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Mga Basahon

sa Panagna

Gipakita sa Dios ang
mga propeta ug mga
panan-awon sama sa
mga sine kon unsay
mahitabo sa umalabot.
Gisulat sa mga propeta
kining mga gipadayag
sa Dios ug gihatag
ngadto sa mga tawo
ang mensahi sa Dios.

Ika-79 nga Pangrtana Tubag 79

Ang mga basahon sa
Panagna, nagasulti sa
tukma gayud mahitungod
sa umalabot sa daghang
mga nasud tungod kay
kining mga propeta
a) nagamit ug pag-

diwata.
b) nagatoon sa mga politi-

kanhang dagan sa usa
ka nasud ug ilang gi-
tagna kon unsay ma-
hi~bo sa umalabot
niini.

k) Nakadawat ug mga
panan-awon gikan a
Dios.

Mga Propeta Mayor

Ang mga Propeta
Mayor gitawag sa
ingon tungod sa gitas-
on sa ilang mga basa-
hon sa taas nila nga
mga ministeryo, ug sa
ilang dakung kalabutan
sa mga kanasuran.

Ika-80 nga Buluhaton

Pangitaa ang mga basa-
hon sa mga propeta
mayor diha sa imong
Biblia nga mao ang Isaias,
Jeremias, Lamentaciones,
E~ekie. ug Daniel. Ang
anang mga sinulat sa

mga pro pet a minor
tiponon dilimakalabaw
a ita -on sa basahon ni

Isaias. Pagtoon ug pakli
sa i ong Biblia niining
mga ba ahon sa mga pro-
peta mayor.
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Mga Propeta Mayor

Pito ka gatus ka tuig sa
wala pa matawo si
Jesus gitagna na ni
Isaias ang iyang pag-
pakatawo, pinaagi sa
usa ka birhen, ang
iyang . pagpakamatay
alang sa atong mga
sala, ug Iyang pagka-
banhaw.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 81

Mga Propeta Mayor

Ang Isaias ug Jeremias
nagatagna sa pagka-
binihag sa mga Heb-
reohanon ilalum sa
nasud sa Babilonya. Ug
gisulat ni Jeremias nga
human sa 70 ka tuig
nga pagkabinihag ang
He breohanon maka-
balik ngadto sa ilang
kaugalingong nasud.
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Mga Propeta Mayor

Nakita ni Jeremias ang
daghang mga panagna
nga nangatuman sa di-
hang nagun-ob ang
Jerusalem. Iya kining
gih ulagway diha sa
lima ka ma kasusu bo
nga balak nga gitawag
ug Lamentaciones.

Mga Propeta Mayor

Si Ezequiel ug Daniel
maoy mga propeta sa
panahon sa pagka-
binihag. Sila nagpa-
nagna ngadto sa mga
Hebreohanon sa pana- .
hon sa 70 ka tuig sa
ilang pagkabinihag' sa
Babilonya.

Tubag 83

Tubag 84
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Mga' Propeta Mayor

Si Daniel usa ka bini-o
hag nga Hebreohanong
principe. Nahimo
siyang primeyer sa
dakung emperyo sa
Babilonya. Ang iyang
tukma nga panagna
mahitungod sa pagtaas
ug pagkapukan sa nag-
kalainlaing emperyo
ma k a patingala gayud
kaayo.

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 85

Mga Propeta Minor

Ang unang siyam ka
mga pro peta minor
nanagpuyo sa wala pa
ang pagkabinihag. Ang
naulahing tulo nanag-
puyo human maka-
balik ang mga Judio
gikan sa Babilonya.

64

Ika-86 nga Buluhatoli\: Tubag 86

Kopyaha ining !isba sa
mga propeta minor. Ug
unya pangi taa kining mga
basahona diha sa imong
Biblia.

Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonias
Haggeo
Za arias
Malaquias

lkat.:B5 "ga PfJngu
IsUlat ang mga ngalan sa
lima ka mga libro sa mga
propeta mayor. l3adlisi
ang ngalan sa binihag nga
principe ga nahimong
prirreyer.



Mga Basahon sa Daang Pakigsaad
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Mga Propeta Minor

Si ~ nagwali mahi-
tungod sa gugma sa
Dios alang sa iyang
katawhan sama sa usa
ka bana ngadto sa
iyang asawa nga .ma-
luibon, Gipakita kini
ni Oseas pinaagi sa
iyang pagpasaylo sa
iyang kaugalingong
asawang maluibon.

Propeta Minor

Si Joel nagtagna mahi-
tungod sa pagbubo sa
Espiritu Santo nga na-
tuman niadtong adlaw
sa Pentecostes ug ang
mga pagkapukaw nga
nanghitabo n iining
kaulahiang mga adlaw.

Tubag 87

Tubag 88
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Mga Propeta Minor

Si Amos usa ka magba-
lantay sa karnero uga
gipadala sa Dios
ngadto sa Israel aron sa
pagwali batok sa pag-
panlupig diha sa kati-
lingban. Gipasidan-an
niya ang mga tawo ma-
hitungod sa umalabot
nga paghukom tungod
sa sala.

COURSE

Ik a-89 nga Pangutana

ng gipadala a Dios n a
magbalantay sa karnero
ngadto sa l rael aron sa
pagsaway sa mga pagpan-
lupig ug ca pag-awhag
kanila ngadto sa paghi-
nulsol mao si
a) O as
b) Joel
k) Amos
d) Abdias
e) Jonas
s) Miqueas

Ang Imong Biblia

Tubag 89

Mga Propeta Minor

Ang panagna ni Abdias
mahitungod sa pag-
hukom, sa nasud sa
Edom. Ang basahon ni
Abdias mao ang labing
mubong basahon sa
Daang P a kigsaad.
Diotay ra ang atong
nahibaloan mahi-
tungod niining pro-
petaha,

66

Ika-90 nga Pangutana

Isulat ang mga ngalan sa
unan upat ka mga b a-
hon sa mga propeta
minor. Linyahi ang nag-
sulat mahit ngod a P~-
hukom a Edom.

Tubag 90
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Mga Propeta Minor

Gipadala sa Dios si
Jonas ingon nga mis-
yonero sa Ninive, apan
siya misulay sa pag-
ikyas. Gitukob siya sa
usa ka dakung isda,
busa siya .naghinulsol ,
ug nakalingkawas siya
ug unya gituman niya
ang Dios.

•
8edVlI

Tubag 91

Tubag 92
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Mga Propeta Minor

Naghinulsol ang tibuok
nasud sa Ninive tungod
sa pagwali ni Jonas.
Apan sa dihang miba-
lik sila sa pagkadautan,
gipadala sa Dios si Na-
hum aron pagpasidaan
kanila sa umalabot nga
pagh u kom ug pag·
kagun-ob sa Ninive.

Mga Propeta Minor

Si Habacuc ug si
Sofonias nagpasidaan
nga mapukan ug ma-
binihag ang tibuok nga
nasud kon sila dili
maghinulsol. Apan
nagpabilin sila sa ilang
pagpakasala busa na-
himo silang mga bini-
hag sa Babilonya.

68

Ika·"94 nga Pangutana Tubag 94

Ang siyam ka mga pro-
peta nor n a nagpuyo
sa wal pa mahitabo ang .

agkabinihag didto sa'
Babilonya mao ila si
O , .
J " ..
A ..
A .
J ~ .
M ., .
N ..
H ,..
S ..

COURSE

Ang Imong Biblia

Tubag 93
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Mga Propeta Minor

Human mamalik ang
m ga Hebreohanon
ngadto sa Palestina gi-
kan sa Babilonya giga-
mit sa Dios si Haggeo
ug si Zacarias aron pag-
dasig kanila sa pag-
tukod pag-usab sa
templo.

Ika-95 nga Pangutana Tubag 95

Sa tulo ka mga propeta
nga nagpuyo human sa
p kabinihag didto sa
&bilonya, kinsa niini ang
n:agdasig sa mga kataw-
ha pagtukod pag-usa sa
f, mplo?
) Si Nahum ug

si Sofonias
Si Haggeo ug
si Zacarias

k') Si Ezequjel ug
si Malaquias

Mga Propeta Minor

Si Malaquias, ang ki-
naulahian sa mga pro-
peta sa Daang Pakig-
saad, nagpuyo sa 400 .
ka tuig sa wala pa ma-
tawo si JesuCristo.
Basaha diha sa mala-
quias 3 :8-12 ang men-
sahi mahitungod sa
ikapulo.

Ika-96 nga Pangutana Tubag 96
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Daang Pakigsaad

Dinhi natapos ang tala-
an sa mga pagpa-
kigsabut sa Dios sa
Iyang mga tawo sa ila-
lum sa Daang Pakig-
saad samtang naghulat
sila sa pag-abut ni Cris-
to ug ang iyang Bag-

, ong Pakigsaad.

Tubag 64

k) 400 ka mga tuig
sa Canaan ilalum sa
mga maghuhukom

MGA HUSTONG· TUBAG ALANG SA LEKSYON 5

Genesis
Exodo

Tubag 55 Levitico
d) Si Moises nga Numeros
bantugang pangulo sa
mga Israelinhon.

Tubag 54

k) Ang Pentateuch

Tubag 59

Tubag 60

Tubag 56 Genesis

a) Genesis Exodo
Levitico

Tubag 57' Numeros
Deuteronomio

b) Exodo

Tubag 58 Tubag 63

k) Levitico a) Josue
'7n

Tubag 65

Ruth

Tubag 66

Genesis, Exodo, Levi-
tico Numeros,' Deute-
ronomio, Josue, Mga
Hukom, Ruth 1 & 2
Samuel
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Tubag 88
b) Ang pagbubo sa Es-
piritu Santo
Tubag 89
k) Amos
Tubag 90
Oseas
Joel
Amos
Abdias

Tubag 91
e) Jonas

Tubag 92
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Miqueas
Tubag 93
b) Si Jonas ug si
Nahum
Tubag 94
Oseas, Joel, Amos
Abdias, J onas,
Miqueas, Nahum,
Habakkuk, Sofonias

Tubag 95
b) Si Haggeo ug si Za-
carias

MGA HUSTONG TUBAG ALANG SA LEKSYON 5

Tubag 67

b) I Mga Cronicas

Tubag 68
k) Human sa kagawasan
sa mga Hebreohanon
gikan sa pakabinihag
sa Babilonya.

Tubag 69

a) Pagtipon sa tanang
mga basahon sa Daang
Pakigsaad sa iyang pa-
nahon.

Tubag 70

a) Esdras, Nehemias,
Ester

Tubag 72
b) kasaysayan sa mga
Hebreohanon

Tubag 73
d) Job

Tubag 74
b) 150

Tubag 75
b) Gisulat ni Salomon
ang mga Proverbio, Ec-
clesiastes ug ang' Awit
ni Salomon.

Tubag 76
k) Mga Proverbio
Tubag 77
k) Gibuhat sa Dios ang
tawo aron sa pag-ala-
gad kaniya ug ang Dios
ra gayud ang makatag-
baw sa tawo.

Tubag 78
Job
Mga Salmo
Mga Proverbio
Ecclesiastes
Awit ni Salomon

Tubag 79
k) Nakadawat ug mga
panan-awon gikan sa
Dios.
Tubag 81
a) Isaias

Tubag 83
d) Lamentaciones

Tubag 84
b) Ezequiel ug Daniel

Tubag 85
Isaias
Jeremias
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Tubag 87
e) Oseas

Tubag 96
k) 400
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