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HOA-TÂM HÔI 

M O I - S E 
1. Dàn Y-so-ra-èn ô- xir E-díp-tô có vê dòng vua bi dièt ròi, nên râ't ghéf 

diro-c yên-vui không?—Tinra, khi mói dàn Y-so-ra-ên và lâp miru hũy-dièt 
xuong, nhò- có Giò-sép làm quan toàn- dàn ìíy (Xuâ't 1 : ) . 

1 

quyeii õ'dó, dànY-scy-ra-êndiro-ctlianh- 2. Môi-se sanh *ra dò chìrng năm 
vuo-ng Iam và rãt sung-siróng ; nhung nào?—Tlnra, ông'là mòt ngiròi Y-so-
"ì" sau có môt dòng vua khác lên tri- ra-ên sanh tai K-díp-tô đô chùng năm 

vr Ê-díp-tò, ghét moi ngirò-i lurcvng 571 tnrcVc Chúa, nhu* có chép trong 
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Xuâ't (toan 2 và sách Còng-vu 7 : 20-29. 
3. Xin chia đò-i cùa ông Môi-se theo 

ba kỳ'lóui.—Thua, (1) Ông điro*c làttĩ 
con cùa bà công-clu'ia, ó- cung-dièn vua 
Ê-díp-tô 40 năm. (2) ông râ't thuong 
dòng-bào, giét chê't ngiròi E-díp-tô i r c -
hiep ho, và pbái chay trôn dê'n xúMa-
di-an, ô* dó 40 năm. (3) Vê sau Búc 
Chúa Tròi hiên r a vói òng trong bui 
cây tai Hô-rep, xi'r Ma-di-an, tbì òng 
vàng hVi Cbúa, ve E-díp-tô, và dàn-d:1t 
Y-so-ra-ên trong 40 năm, rôi qna đò*i, 

4. Kbi Môi-se dân-dát dàn Y-so--ra-
ên ra kbôi Ê-díp-tô, tbì có le rat lón 
nao làp lèn kbòng?—Tbua, có nurcVi 
tai-va hình-phat nguòi Ê-díp-tô ; tai-va 
tlu'r uureVi là con dau lòng Ciia nguòi 
Ê-díp-tò pbài cbét; ngircVi Y-so-ra-èn 
kbôi tai-vá nây là nluV sir cbet cùa 
cbièn con, nên lâp le Viro-t-(]ua. Nìíni 
nào nguòi Y-so-ra-èn cũng gifr lê 
Virat-quo. 

6. Tbeo Xuát doan 7 đè'n 12, nguòi 
Y-so'-ra-èn ra kbòi xú E-dí'p-tô tbì có 
biet ìnìnb di dàu không?—Thira, có 
dám mày cua Búc Cluìa Tròi dàn 
dinVng triróc, dàn-chúng chĩ di theo 
tbì diroc. bìnb-yèn lam ; ban ngày dám 
mày â'y víra di vìra che măt trò'i cho 
dân Y-ro--ra-èn khôi nang, ban dêm 
tbì nlur có hào-quang sáng rtrc. 

7. Bám mày dàn-dăt Y-s(r-ra-ên di 
dàu ?—Thira, dám mày ay dàn Y-so-
ra-ên di qua Bien Bò den xi'r Ma-di-an, 
nlur có chép trong Xual (loan 13-15. 

8. Biên Bòôdàu?—Tlura , Bien Bò 
là gió-i-ban cbia chàu A và chàu Phi. 

9. Bàn V-so-ra-ên di qua Biên Bò 
cách nào?—Thtra, dàn Y-so-ra-ên di 
qua Bièn Bô bô-i phép la cùa Chúa làm 
nu(Vc re ra hai bèn nlur lu'rc luòng dê 
dàn Y-so--ra-ên di giũa, rát khô-ráo. 
Vièc nay diroc chép trong Xual Ê-díp-
tô Kỳ doan 14. 

9. V'ê sau dàn Y-so--ra-èn di dàu, làm 
gì?—Tlura, sau kbi găp may d'êu la-
lùng níra, dàn ííy lói núi Hò-repngang 
vói núi Si-na-i, h pbía nam xi'r Ma-di-
an (Xuĩít 17: 1-7). 

INH HÁO 

10. Có ba đeu râ't lón xay ra tai d ó ; 
ba deu à'y là gì ?—Tlura, dêu tlu'r nhút 
li'rc là Bi'rc Chúa Tròi xuông líên dính 
núi Si-na-i, làp giao-uóc vói Y-so-ra-
ên (giao-iróc cùa- còng-vièc), nhtr có 
chép trong Xuát doan 19 dén doan 24. 
Tlu'r bai, Ngài ban luàt-pháp cho Y-so --
ra-ên, theo Xnát 20. Tlu'r ba, Ngài bào 
dân Y-so-ra-ên làm den-tam cho Ngài^ 

11. Tìr Si-na-i dàn ay di dàu?—Tlura, 
tù Si-na-i dàn Y-.so--ra-èn lên diióng, 
và sau kbi găp nhièu deu la-kỳ, botó'i 
Ca-de, taj dong vì'íng Pha-ran tbeo 
Bàn-so Ky 13. 

12. Bàn Y-so-ra-ên có tbeo clurong-
trìnb cùa Cbúa mà vào xú Ca-na-an 
ngay kbòng?—Tbua, kbông, vì ho kém 
di'rc-tin và so ngiròi Ca-na-an. 

13. Bân Y-so'-ra-ên bi hình-phat vì 
tôi-Iôi nay tbê' nào?—Tbtra, ho dã bi 
luu-lac. trong dòng váng Ma-di-an 40 
năm, tbeo Bân-so Ky doan 14. 

14. Het 40 năm trong dông vang, Môi-
se làm gì ?—Thira, Môi - se hìc dó 
Iurông 120 luòi, lèn núi Nê-bò, chê'l tai 
dó, san khi dã làp Giò-suè tiep-nôi 
còng-vièc mình. 

15. Nbò" ông Giò-suè dàn Y-so--ra-ên 
duo'c gì ?—Tlura, nh(V ông Giò-suè dàn 
Y-sòĩ-ra-ên vào xi'r Ca-na-an cácb vui-
nurng và dác-lhang.—Clii IIoa-Hôiì</. 

DÔI VÀN NHÁN BAN 

Hõ'i ban dòng-làm có thâu khòng? 
N H À - I N , T H A N H - B A O văn trông-mong. 
Tiòng-niong các ban dòng llurong-

tuô-ng, 
Thiêu lai bao nbiêu, kíp trâ xong. 

Cluìng tòi găp buòi kbó-khăn niìy, 
E-so- ngày kia phi'ii bó tay. 
Hõi ban-dòng-làm, mau giúp-dõ-, 
Co lo thàu góp tra cho ngay ! 

Cùng nbau cbia-xè gánh thiêng-lièng, 
Găp bão, thuy'èn sao khòi ngua-

nghièng? 
Mõi ban mòt lay chèo cbong giúp, 
Huong tbom Hfru-Ái thâ'u Hoànf-

\ Thiêu. —Nhà-rJn và T.K. B. 


