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tir nhsin 
kinh-đô. 

là wniróc Giu-<la» và cir f'iũ' Giè-ru-sa-lein làin 

7. Còn mirrYi chi-phâi kia tir nhân là gì , 
và dóng (lò (V dàii ?—Thira, mirò'i 

Chi-phái losin-nghjch kia ò- ve 
phía băc xir Ca-na-an, tir 

TU* DA-VIT DEN DU*C CHUA JESUS 
1. Ai là vua liong-nhirt cùa Y-so-ra-èn?—Thira, vua Ba-

vit, cha CÙa Sa-lò-mòn, nhu*chúng ta dã hoc thsing tiuócds'iy. 

2. Ba-vit siinh-trirô'ng ò dàu, vsi von Isim nghê gì ?—Thira, 
Đa-ví t ra dò i tai Bè't-Iè-heni, mòt làng nho trong xirGiu-da, 
và von làni nghe chăn chiên.thât làm chirng tiên-tri ve Đirc 
Chúa Jêsus, Vua Cao-csí, chăn-giũ' linh-hôn chúng ta. 

3. Ba-vít có máy con?— Tlura, Đa-vit có nhièu c.on Isím, 
ta không csìn chú-y dê'n ; nlurngchì nèn nhó con tlu'r ba sanh 
ra sau khi Bsi-víl lên ngôi , túc là Na-than, vì Na-than là tô-
plu.i cùa ba Ma-ri, me B ú c Chúa Jêsus ve phììn xác-thjt ( L u -
ca 3 : 23-31 chép gia-pho ciia Ma-ri, v o Giò-sé|», con rè cùa 
Hè- l i ) . 

4. Sa-lò-mòn nôi ngòi Ba-vit , vsìy Sa-lò-mòn có con nào 
nôi ngõi ?—Thira, con cùa Sii-lò-mòn Is'i Bò-bõ-am lèn nõi 
ngòi ; ngirò'i vira hung-ác, vira dai-dòt. Bõ-bõ-am lên ngôi 
chùng í)7f» nìim T . C. 

5. Có vir-c gì lón xày ra l iong dò i Bò-hò-am?—Tlura, vì 
Bò-bò-am nhirt-dinli hà-hiep dàn, nên trong miròi hai chi-
phái cùa niróc Y-so-ra-èn có miròi chi-phái chia-re ra, Isìp 
mòt vua cho niinh, tên 1 :*i Giè-rò-bò-ani ( I Vua 12 và II Sir 10). 

(». Hai chi-pluii Irung-tín vói nhà Ba-vít là nliũng chi-
phái niio?—Thira, chi-phái Giu-da vs'i Bên-gia-min ô* ve phia 
nani xir Ca-na-an liit tiung-tín, khòng hô nhsi Ba-ví t . Ho 
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xirng lii «n i róc Y - s o - i a - è i D ) , làp Uinli-

dô mcVi tai Si-chem, lôi dò i dén Tiè t -

sa, sau lai dò i dè'n Sa-ma-ri ( I Vna 12: 

25 và 16: 8, 25, 23, 24). 

8. MircYi chi-phái lonn-nghjch có 

diroc an-cir lae-nghir}p khòng?—Tlnra, 

khòng. Có biêt bao nhiên sir loan-

nghich ; dàn Y-so-ra-èn chín lan thay-

dòi dòng vna, và pliììn nhieu các vna 

dòng niói dã giêt vua dòng tnróc de 

ciró'p ngôi . 

9. Cá'e vua cír gian-ác nhir the, Ihì 

nlirrn-dàn có hóa ra xáu-xa không?— 

Thira, các vua dã xui-giuc dàn Y- so -

ra-ên thò-lay nia-quĩ, và khinh-bô eáe 

tièn-tri cùa Chúa.den nòi c.ã dàn không 

còn dáng diro-c thn-thir. 

10. Dàn Y-so-ra-ên có bao nhièu vua 

tát cã?—Thira , có ìnirò-i chín vua, 

iihirng trong các vua dó chĩ có mòt vj 

diro-c xirc dììu theo I(Yi và lè cúa Chún, 

tirc là Giê-hu ( I I Vua 9 : 1-13, v. v . ) . 

11. Hêt uiirò'i chín dò'i vua ciia Y-srr-

ra-èn, thì có gì xày ra cho dàn ay?— 

Tlnra, hèt 241 năih Y-so-ia-èn bj Sanli-
ma-na-sa, vua cùa A-si-ri , dánh bai, 
và Y-srr-ra-én bj biĩt làiii phu-lìi tai 

A-si-r i . 

12. Kinh-TIiánh có chép gì ve Y- so -

ra-èn nũii kliòng?—Tlnra, khòng. Ljch-

sír cìiii ho den dó là doan-tnyrjt. 

13. Bây g i ò t a trô* lai luân ve Giu-da, 

là hiii chi-pliái liuiig-tín. Ho ra tli? 

nào?—Thira, dàn Giu-da eũng pham 

tòi, nlurng phììn nliieu các vua Giu-da 

khá horn, và thĩnh-thoiĩng có cuòc cãi-

cách ral lón , tirc là eâ vua vá dàn het 

lòng lìni-kiein Birc Chi'ia Tròi . 

14. Các vua tô'l nhút cùa nuóc ( ì i u -

da là a i?—Thua, ehìĩc bon vj vua tõt 

nlu'rt là A-sa, Giô-sa-phát, Ê-xé-chia, 

và Giò-si-ii, nhirng có nliieu \ \ Uluie 

cũng nhoii-dirc. 

15. Nhũng \'i xfíu nlii'ít là ai ?—Tlnra, 

có lè Hò-bò-am, hoìing-liàu A-tlia-li, 

Mii-na-se, A-niòn, và Giê-hô-gia-kim. 

16. Kè lir Rò-bò-am cho dê'n het thòi-

kvlicli-si'r (16 eóbiio nhièu vua?—Tlnra, 

kè lir Mò-bò-ai.ii (con Sa-lò-niòn) den 

Sê-da-kia, vua cuoi-ciing. Ihi có nnròi 

chin vua và môt bà hoãng-hàu, nhirng 

bà nììy khõng thuòc ve nhà Ba-vit . 

17. Các vj vua nay dã cai-tri trài 

qua bao nliièii năm?—Tlura, trãi qua 

394 năni, tirc là mrÕ*C Giu-da cir dirng 

vĩrng inà luriVng pluic 131 năm sau khi 
niróc Y-so-ra-èn lii hùy-dièt. 

18. Neu Birc Chúa T r ò i sai nhieu 

dííng tièn-tri dên ciĩnh-tĩnh các đân 

nây, thì ho có hÕi-cãi khòng?—Tlura, 

Ngài thire dã sai rĩít nliieu dáng tièn-

tri den vói ho, nhung ho cir cirng lòng 

mãi. 

19. Xin kê tèn may lièn-tri dã giâng 

cho dàn Giu-da. — Thira, có Giõ-èn. 

Mi -chê , Na-hum, Ivsai , Sò-phô-ni, I I Ì I -

ba-ciic, Giè-rè-mi, và còn nhièu nfra. 

20. Xin kè tèn cuà các tiên-tri dã 

giãng cho niróc Y-s(r-ra-èn.—Tlura, 

cũng có it nhièu nhir là fì-li, Iv l i -sè , 

A-moI , (Vsè , v . v. 

21. Cuô i -cùng niróe Giu-da ra tlic 

nào?—Tlura, khi Giu-da hat-clunVc tòi-

lôi cùa Y-sir-ra-èn, thì Birc Chúa T r ò i 

clio ho bi Nè-bu-Ciil-nel-sa, vua nirirc 

Ba-by-lôn, bát ve làm phii-tfl 70 năin. 
22. T rong 70 năni fiv có viêc gì ló'ii 

xây ra?—Thira, có , vì dén dò i con-

ehiiu cùii Nè-bu-cát-net-sa, niróc Ba-by-

lòn bi iiiróc l'he-rcr-srr phá dô , y nhir 

lcVi ciĩa hai dĩíng ticn-tri dong-thòi, là 

Ê-xê-chi-êi! và Ba-ni-ên. 

23. Khi diìn Giu-da hi dày qua x i rA-

si-ri 70 năm ìnãn rõi, thì dircrc gì?— 

Thira.Si-ru.vua niróc Phé-ró*-so,thiìng 

niróc Ba-by-lòn, roi lãp-tirc cho phép 

dàn Giu-da ve cõ-(pioc tu-bo dcn-tluV 

yà 111à1111-1>116 Giè-ru-sa-lem. 

24. A i dirng dau vièc ay?—Tlura , 

hai òng Nê-hè-mi và I v x o - i a , ôùjig 

may liên-tri là A-ghè và Xii-chíi-ri, lôi 

sau eó òng Ma-la-chi 

25. Bàn G i u - d a vc C a - n a - a n dò 

chirng bao nliièu năin t i iróc Chúa?— 
Tlura. dò chirng 536 iii'íni truóe Chúa. 

2(5. Biii tir òng Ma-la'chi den Bĩing 

(Lhrisl giáng-thê thi dò elu'rng bao Uìu? 

—Tlura, dò 3Í)2 năm. — Chi Hoa-Ilihu/. 


