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TÌT A P - R A - H A M DÊN GIA-CÔP 
1. ÔNGÁP-ra-ham lá tò-phu dân nàof 

-Thira, là tò-phu cúa dàn Y-scr-ra-èn. 
2. ôrigsanh-lrirô-ngo-dân,và baogio? 

báo òng lôm gì?—Tìnra, Ngài bi'ió õng 
bô xir ('.aiih-dt', di vào xir Ca-na-an. 

1. Xir Ca-ua-an ò dâu ?—Thira, vè 

'riiua.òngsanli-li irirng tai Ihiinh-phn 
I'-ro, xir Canh-dê, ví phla nain xir Mè-
sò-bô-ta-nii, dó fhìrng 1920 nìim T. C. 

3. f>irc Chúa TrcYi goi Áp-la-ham và 

pliía làv chau Á iitìy, Irèn bcr biÊn Mê-
di-le-ra-nè, cung'g'ô) là tìia-trung-hãi. 

5. Xir Ca-na-an còn goi là gi nirst ? 
Tlnra, In Palestine, vì càc chi-phái 
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Phi-li-t io drVi xira có nircVc IrVn tai đó. 

6. Xir Ca-na-an có hô ho$C bièii nào 
không?—Thira, eó ba bien nhô, tirclà : 
( 1 ) ve pbía bìic, môt hô nhò tèn là Mè-
ròin, ròng mòl cày sô ; ( 2 ) ve phia bac 
cũng có bièii Ga-li-lè ròng ba cày sô, 
dài năm cày s o ; ( 3 ) phía nam có Bièn 
Muõi, cũng goi là Blen Chêi, ròng năm 
CÀy so, dài mtrcVi lăm cày sõ. 

7. Sao goi Bièii Muoi là Bièii Chet?— 
Thira, vì nin'rc bièn â'y niiin lam, khõng 
có cày-côi, tho-san gì moc ò bò- bieii 
iíy điroc ; nircVe bicn có uliieu ehâ'l hóa-
hoc. Dát chung-quanh cũng niiin liim. 

8. Ta i sao có nhièii chã't hóa-hoc lai 
dó?—Thura, vi bièii ãy líi niòl bieii 
Ihiip nhirt Ihe-gian, thã'p hon bièii Mè-
di-te-ra-nê 4.'i0 IhircVc làv. Chĩ có iunVc 
chãy vào, clu'r khòng có niróc chây r a , 
nên inuõi và cliíil hóa-hoc lir khap c;i 
xir chày vào, dong lai (V dó , cho nên 
bicii iiy càng ngàv càng i n a n hon. 

9. Khi Áp-ra-ham bô thành U-ro', 
xir Canh-dê, Ihi òng ra di mòl ininh 
cbáng?—Tlnra. cii nhà õng cùng di . 
và cũng có cháu ông là Lót nũa. 

10. San òng Lól ra IhS iiiio?—Tlura, 
òng Lót lìa-bi') òng Ap - ia -ha in , dê'n b 
lliành Sò-dòm ò Irèn bò' bicn Muoi, I'à 
inót Ihànli-plio liil dep-dè, nhfrng xiíií-
xa dòc-ác (rircVc niăt Chúa. ThjiVi Aò 
nnóc Bien Miu'ii còn ngot, cluVchua bi 
doi ra i n a n dòe (Sáng 13: 10-13). 

11. Lúc biíy g'uV Sò-dòm v;i ( ìò -mò-
i o bi hinh-phat thc nào?—Tbira, Đirc 
Chúa TrcVi làm m i r a r a dii'in-sanh và 
li'ra tir trên tròi xuõng, nhir có Cliép 
trong Sáng 19: 23-29. Tir hic â'y cii 
dia-hat vân còn xiiu-xa ghè-góm. 

12. Ap-ra-hani cir ô" trong xir Ca-na-
an không?—Tlura , khòng; tuv òng 
tllircVng thiicVng (V lai Hep-ròn, 'nlumg 
có mòl lânjông dã xuong xir Ê-díp-tô. 

13. ( )ng dã dàng con (rai mòl , là Y -
sàc, cho Ciuia lièn núi nào?—TÌura. 
trèn inii Mò-ri-a. nlur có cbép trong 
Sáng 22 : 2. Mò-ri-a ve san thành mòt 
dia-hat (V l iong Ihành (ìiè-ru-sa-leiu. 

1-1. Sau Ap-ra-ham sai day- ló di dàu 

dè hòi vcrcho Y-sác?—Tlura, day-tcVciia 
ông phãi ve dê'n Cha-ran, chôgiáp-gÌcVi 
xtrMê-sô-bô-ta-mi vói xir Ca-na-an,nhu 
có cbép trong Sâng 11: 27-32 và 24: l-f>7. 

15. Sau khi Ap-ra-liain qua d ò i , thì 
Y-sác cV dàu ?—Tbua, Y-sác cir ò- luòn 
trong xir cùa mìnb, là Ca-na-an, và 
sanh diroc hai con (V dó . 

lfi. Con úl Y-sác là (ìia-cop, vì dánh 
lìracha và chicm doat cùa anh inình. Ihi 
phâi di dàu ?—Thna, phâi chay l ion ve 
Clia-ran, ciró'i vo'và sanh con (Vdó, mãi 
hon 20 năm ve sau nuVi ve Ca-na-an. 

17. Vè sau Gia-cop có <V luôn trong 
xú Ca-na-an khòng?—Tlura, vê sau 
inõt con cùa Gia-cop, là Giõ-scp, bi 
các anh ininh bán làm lõi-moi cV xir Ê-
dlp- tô ; nliò' crn-phucVc cùa ("luia, Giô-
sép IriV nèn mòt quan toàn-quySn lai 
dó, v;i dã Iha lòi cho các anh ruòt ininh. 
lai nirVi c;i nhii xuong Ê-dlp-tô luiiVng sir 
phú-qnl', theo nhir Sângdoan 37, 39-50. 

18. Gíô-sép bj bán xuong xi'r Ê-dip-
lõ dò elu'rng năm nào?-— Tlura, cluing 
172!) năm T . C. 

19: Câ nhà Gia-cop là bao nliièu 
ngiròi dã Xil6ngÊ-díp-tô?—Thira, giini 
câ l;i 70 ngirò'i xuong xir E-dip-lô, dò 
cluing năni I706T. C. 

20. Xir l vd ip - lò tr dàu, và có hình 
Ihe niio Ircn băn-dô?—Tluia, x i r l v d i p -
lò 6' vi' phiii đôug-bac cliiiu Phi, coi 
hinh nlur Iny ngiròi, vì xir iiy chi' CÒ 

.mòl con sòng, lá sõng .V/7 chay l<Vi liicn 
Mé-di-le-ra-nè llìì cliia ra làiu nhicu 
ngii nlur iiluTng ng'ó.u lay nguòi vày. 

21. Xir K-d íp- lò có lên não khác 
khòng?— Thi ia , i'ô khi goi xir ã'y là Ai-
cãp. ngiiòi Pháp goi xir à'y là Egyple. 

22. Gia-cop và'dùng-dõi ông c6 tV dó 
mãi mãi khòng?—Tluia . Gía-cõp chí l 
(V d ó , nhimg xác Ihì chòn tr Ca-na-an 
Iheo Sáng 50, và dòng-dõi cua òng l:i 
dàn Y-srr-ra-ên kieu-ngi.i Irong xir E-
dip-lò 430 năm rôi inói vi? Ca-na-an. 

23. Sao goi dòng-dõi Gia-cop l:i « Y -
so-ra-èn?))—Tlnia, v't Birc Cluia T rò i 
dòi lèn Gia-cop, chó' õng iiy lèn mói 
là «Y-so - - r a - èn» . - ('lii Hoo-Hòng. 


