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4 JANVIER, 1981 I!A K. K. IKWIN 

SIT T A O - T H À N H TRÒM Đ Ã T 
(Sáng-thg Kỳ 1-2; Thi-thièn 104) 

CÂU GOC: 

«Hõ-i Đú-c Giê-hô-va, công-viêc Ngài nhiè"u bièt bao! Ngài dã làm htít 

thây eách khôn-ngoan : trái dâ't đ&y tài-sân Ngài» 
(Thi-tbién 104 : 24) 

LÒI M á ĐAU : 

Líri hòi: 
1.—Sácli Ciru-tróc nói vè* chuyên gì ? 
2. —IIoc sàcb Cini-uóc có icb gì ? 
3.—Nói vè Dãng Cbrist thì sách Ciru-iróc 

và sách Tàn-uóc khác nhati the nào? 
r r , R O N ( « nhùnn hãi hpc inói rôi chúng 

ta có bpc vc đò'i Dáng Christ và Ijch-
si'r Ilôi-thánh diĩu-tièn. Bây giò' cluingta 
sc xcm trong sách Cuuuóc niã bpc vè thê-
gian trong hic ban điĩu vá sir day-dó cùa 
Dirc Cluia Trò'i cho ngiròi Giu-đa, là dàn 
Ngài dã lira-chpn đê h&U viêc Ngài. Nhrrng 
chuyên trong sách Ciru-utVc rãt htru-Ìch 
cho các tin-dti. Khi chúng ta xein vè cách 
ciia Birc Cluia 'i'ròi dô'i cùng nlurng ngtròi 
theo Ngài và dãn ngoai, Ihi có nhièu su 
day-do cho chúng ta. Trong sách Tãn-
tró'c cõ nói rõ vè Birc Chúa Jèsus đă đén 
nià chuõc tôi cho câ thiên-ha ; trongsách 
Ciru-uó'c có nliũ'ng lòi ticn-tri bira ràng 
Ngài scdcn, và cíĩng có các hình-bóng vè 
Ngãi sc làin Biíng Círu-Thé. 

I.—DÍrC CHÚA TRÒI LÀ ĐĂNG TAO-HÓA 
(Câu 1) 

Lò'i' hôi: 
L—Ban đìĩu Irii'óc hêt có ai? 
2. —Làni sao ngiròi la biét điroc có mpt 

Báng lcVn bon hét ? 
3.— Thè'-gian lir dàu mà có? 
«Ban diĩu Dirc Cluia Trò ' i .» Dày l:i lòi 

triró'c hét trong Kinh-thánh. Đàu hê't có 
Ngài; ngirò'i la khôiig có thè' hiêu đirpc 
str vô-ciing cíia Ngãi, nbu'iig lòng niôi 
nguòi biét dèu áy, Trong Kinh-tháiih 
DircThánh-Linli khòng có lã'y bàng-có' inã 
chi' rang có Dirc Chúa T r ò i ; dèu ã'y không 
càn, bôi vì môi ngiròi dèu biê't trong 

lòng răng có mpt Diíng Cao-Trpng. Lai 
nfra, câ thé-gian cũng chì vè Ngài. Thé-
gian không phai tir-nhièn mà có. Nlurng 
phâi nhò' có ìnôt quyèn-phép ltVn lâm mà 
dã dirng ncn trò'i đãt, và quyên-phép lcrn 
;iy tirc là Dirc Chũa Trò i . 

II—SU- TAO-THÀNH TRÒ-I DÃT 
(Câu 2-31) 

Lòi thôi : 

1.—Làni sao ngirtVi ta có thé nói ràng õ 
gifra càu 1 vâ cãu 2 có trãi qua nhièu nàm ? 

2.—Thiên-sú' náo mà mu6n lãm cho 
minb bàng Dirc Ch'iia Trò'i ? 

3.—Cách-thirc có 11111-111 mà Đirc Chúa 
Trò'i dũng đ'c dirng nèn trò'i đãt tõ ra lòng 
cõa Ngài dõi vó-i loài nguòi ta là thênão? 

Đúc Cluia Trò'i dã dtrng nên Irò'i đát. 
Trong càu 2 dã nói «đat là vô-hinh và 
trông-kbòng.« Chúa không có lãm ra 
đã't mòt cách nhu vày đàu, vi trong sãcb 
Ê-sai 45: 18 dã nói ràng: Ngài có tao-
thânh điit cho hên-vfrng, chang phâi dirng 
nèn lã trô'ng-không. Nlur thé câu 2 cò 
nghĩa gi? Cbâc ò' giũa câu tluĩ I và câu 
tbir 2 có trâi qua nhiêu nám; song le liéc 
tbay cluing la khòng có ljch-sũ mà biét 
rõ vè lúc đó. Hp tuò'ng rang: Lúc ãy có 
môt thièn-sir ló'ii hon hê't muõn làm cho 
mìnb bang Birc Chúa Trò i . Xem Ê-sai 14 : 
12-15. Vi ctV ãy có sir tai-bién xây ra làm 
cho đâ't phài lur đi. 

Búc Cluia Trò ĩ dã dung nên tròi đát 
trong sáu ngày. Nhung mà môi ngày dó 
là 24 giò' đting-liò hay là máy năm thi 
cliúng ta không biét rõ. 

Nhũng vièc ctia Ngài dã làm là nlur vày: 
Ngày tlui'nhút. . . . str sáng 

» » hai . . . . khoâng-không 
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Ngày thú ba . . . . chia ra đál , 
bien, và điít sanli cây, trái. 

» » tir. . . .' . măt IrcVi, miít 
triing, ngòi sao. 

» » nìítn . . . . cá vti cliim. 
» » sáu . . . . các tlui vàt và 

Ioài ngircVi ta. 
Các viêc ciia Dúc Chiia Tro i ilã làni là 

bci lòi phán cũa Ngài raà có. Bêu áy 
lam clio chúng ta suy-ngliT dén Dirc Cbiía 
Jêsus, vì khi Dirc Chúa Trò i dirug nèn thô'-
gian thì có Bírc Chúa Jèsus ó' đó fxem 
sách Tin-Iành theo T'hánh Giãng 1: 1-3). 
CáCb-tbúc Chúa dií làm là có thú-tir. Ngài 
làm ra iigiròi sau khi có chò ò' và diĩ ãn. 

Si.r sáng cùa Chúa dã làni trong ngãy 
lln'r nlurt là khác vcVi sir sáng ciia măl 
tròi, măt trăng vã ngôi sao. Có nguòi 
nói rìing không the có str sáng nê'u clura 
có myt tròi. Nliirng mà eliúng ta tháy 
măt tròi, mìít trărig và ngôi sao là cũng 
nhir cái đén mà Chúa đã đăt các vi dó 
trong klioaiig-không trèn trcVi diĩng soi 
sáng cho dãt. 

III.—SU* TAO-THÀNH LOÀI NGU'Ò'I TA 
(4-24) 

L&i hôi: 
1.—Ngirò-i ta và tlni vàt khác nhaii thê 

nào? 
2.— Loiii ngircVi khi Chúa mcVi tao-thành 

ra có lóng th'e nào? 

3.—Tai liuii sao BiVc Cluĩa Trò-i có thi'r 
loài ngu-ò-i trong vucVn Ê-đen? 

Dirc Chúa Tròi láy bui diít nià lãm hinh 
ngiró'i vã hà lioi ciia Ngài vào tron'g hinh 
áy, thì iigiròi trcV nèn loài sanh-linh. 
Ngiròi ta là khác hon Các thú vàt vi có 
ho-i ctia Chúa hà vão trong iiiinli. Khi 
loài ngirò'iinói dup'c di.rng nên thì vô'n lá 
vô- tò i . Dirc Clnia Trò i dã tao-thành 
ngirõ'i nam và iiguòi nti' iòi dc cho hai 
òng bã iiy & trong virò-n Ê-đeri. Virón 
niĩy riít dcp-dc và có dii các tlu'r cày trái. 
Tai dó cũhg có hai cáy kèu lã c;ìy sir sõng 
và cây biét sir lành sir dũ'. Dirc Cluĩa 
Trò'i dã cíím ông bà ãy khòng dirpv ăn 
trái cây bic't sir lãnli và sir dix, nèii ăn thi 
sõ chét. Làm sao Cluĩa có thír nguò'i nhir 
vãv? Ay là phâi h'íni, vi neu khòng 
thir, tbi liuii sao biél đirp'c hai nguòi là 
liinli hay khòng? Nguòi ta có lu-do, nè'u 
iigti'òi inuon theo Chùa cũng duoc' líay là 
nnidii theo ma-qul thì tùy ỳ hp, Ngài 
khòng có ép-buôc ai pliài thco Ngài. 

LÒ-I D A Y : 
Su dirng nèn ngirò'i ta l;i hinh-bông vi' 

su' liên.-lac cùa DángChrist voi Hòi-thánh. 
Ilòi-thánh là bòi Ngái và trong Ngãi mã 
ra. Sau Ngài nói Hpi-thánh l;i vp- Ngài 
(xem E-phc-sô 5: 25-27). Cũng nhu bà Ê-
va (V trong xiro'iig cùa ông A-đam, rSi sau 
lâni vo' òng. 

11 JANVIER, 1931 
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SU* S A - N G Ã CÙA T Õ - T Ô N G L O À I NGU'Ò'I 

(Snii}>-lliú Kỳ . ' ! : ) 

CÂU GÕC: 

•<Ta sê làm cho m'àv eùng ngu-tri nũ-, dòng-dõi mây cùng dòng-dõi ngircri 

nũ* nghieh-thù nhau. Ngircri sê giàY-đap đ'àu m'ây. còn 

màY sê cán gót cho-n ngu*ìri» 
(Sáng-tliií Kỳ 3 :15) 

LÒI MÔ' ĐĂU : 

Lcri hõi: 

1.— Dt'rc Cllúa Trò'i dã điĩih ngircVi la 
phãi õ' đâu ? 

2.— Làm sao liièu nav loài ngirõ'i có lòng 
tòi-lõi ? 

3.— Lĩun sao doan 3 trong sách Sáug-
thé Kỳ có chuyèii buòn ho'n hèt các doan 
trong Kĩnh-thãiih ? 

N fìU eác chuyèn trong doan 3 không 
có xĩiy ra thì hôm nay ngirò'i ta còn 

(V troug vuóii Ê-đen. Nè'u khòng có tòi 
trong lúc ĩiy thi liòm iiay lòng c ũ a ngirò'i 
cũhg không có tpi, nlurng c ó sir binh-yêri 
ctia Chúa. Bô'i òng A-đam và h;i R-va 
dã pham tòi, tiuyèii lai bon-táolĩ dó cho 
con cliáu, nèn con chiiu cũng có tpi-Iòi. 
Hai ông bà áy là lò-tòng cùa cii loài 
ngu-ĩri ta, nèn vì có a'y inôi nguò'i dièu 
cótòi-lòi, khòng còn phâi ngo nũa. Thièt 
khòng có đoan nào trong Kinh-thánh 
inà có chuyên budn lurn doan 3 trong 
Siĩch Siĩng-thé Kỳ. 
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l . - N Ó I VE M A - Q U Í 
(Giu 1) 

I.ìri hói: 

1,— Thèo liri liên-trl K-xè-chi-èn tliima-
c|iii lúc triróc là Ihe nào? 

2.— SáchKh:ii-huyen20:2cónói givènó? 
Trong bài tln'r nlu'rt chúng ta có nói vè 

mòt tbiên-si'r niuõn lãin cbo minb ra b;ing 
Birc Cluia Trò-i. Vã vì ccV ày cei sy 
tai-bic'n làin cbo trái dât ra võ-bìnb và 
trõng-khõng. Xcm sãch K-xè-chi-èn 28: 
13-19, thi sc biè't nia-quĩ lúc trirc'rc lã thê 
nào. Chúa nói rang: «Dircrng-lói ngircri 
dirpc trpn-vcn ti'r ngày nguo'i cluoc (li.rng 
nèn, cho rtêii hic thĩíy sir KÌan-ác trong 
ngiroi.o «Ta elã xò ngiroi xuõiig dát... kia 
ngucri ta dã trò nèn meit ccr kinh-khiép 
dò'i dò'i, ngiroi sc kliõng còn nfra.» Mĩíy 
câu Sfy chĩ vè ma-qut. 

Càu 1 nói con rán cáiii-dô bà K-va —Ma-
quĩ hicn vèo con rán. Sách Kliãi-huyèn 
20:2 nói rõ vè nó riing: «Thièn-sir bât 
con ròng, tirc hi ma-qui là .Sa-tan...vã 
quãng nù xuongvirc s:ìu»—uhirthe chũng 
ta biei litc triróc nó là me)t dĩing lirn, song 
vi phani tòi, llii nó bi pbat. 

II .—SU* CÀM-BÓ 
(Ciìu 1-5) 

I.iri hòi: 

1.— Nhfrng lcri cita ma-quĩ khĩ-sir dùng 
nià c:im-de) bit lvva có y làm cho bà d6i 
vcVi Birc Chiia Tròi cácb nào? 

2.— Ma-quĩ có eliing ba cách nào đê 
cáni-de*) bà? 

3.— liã Ê-va có nói viri nia-quĩ sau khi 
yâp-pham, Sj' có sir day-dò gì cho chúng 
ta? 

Ma-qu'í (là dùllg Icri hôi iuii cám-dô bà 
lv-va. Nó i 'o Inii láng: «Mà chi, Birc Cllúa 
Tròi há có phiin»— I.iri hõi í y lá ccii-rê 
cùa hci't moi dcu tõi-Iòi hòm nay. Lòi hõi 
ây có ỳ lãiii cho tò-tòng loài ngircri hò-
nghi vè sir thiro'iig-ycu và Iõng thièt cùa 
Birc Chúa Trói lúe ban dàu. LcVi cùa ma-
quĩ căm-dc) bà llico ba cách : áy lã str mè-
tliam ciia xác-th|t, mè-tham ctia mát vã 
sir kièu-ngao cùa đeVi (I Giăng 2 : 10). 

Bã E-va dii thĩíy trái đó lã ngon ; ngó 
clcp mát vii làm cho ngircri khôn-ngoan. 
Ma-quĩ cùng đã dùng cáeh dó mà cám-dõ 
Dirc Chúa Jèsus ò- noi váng-vc. Xeni Lu-ca 
4:1-13. Song Dirc Cliúa Jèsus là A-dam 
thli hai, không chiu sir cám-dô cùa nó. 

Khi hã K-va trà IcVi veVi ma-quí, hà dâ 
neii sai IcVi cùa Đirc Chúa TrcVi, lai thêm 
vào nfra. 

111.—LOÀI NGU-Ò-I TA PHAM T^I 

(Cjìu 6-7) 

/.(//' Iwi: 
1.— Má-quĩcó cám-dõ eing A-dam khòng? 
2.— Khi dã pham teii ròi, hai òng bii trer 

nèn thé nào? 
3.— Sir cám-elo bã Ê-va và ông A-đam 

khác iihau tlic nào ? 
Ilà K-va elã tháy trái à'y itn ngon, de;p-đc 

mà sanli ra sir khòn-ngoan, thi bà thèm 
mã cũng iin vá cũng cho chòng minh ăn 
nira. Bà dã bi eiò-elành bcVi ma-quĩ (xem I 
Ti-mò-thc2:11); songòng A-đanithikhòng. 
Có lc ông àn vi tlurcrng-yèu vo'. Khi 
dã ;in roi thì õng' bà lièn doi tánh khác, 
biét niình là ngiròi tôi-lôi và có sir ho-
thcn. Ma-qul dã neii sè có str khòn-ngoan, 
nlurng mà chĩ có sir scr và ho-then mã 
thõi. Hai ngiriri dii him iõi, niuon tro' nèn 
nlnr cũ mii khòng đircrc. 

IV.—ĐirC CHÚA TRÒ"! QUÔ'-TRÁCH 
(Cíni R-19) 

L&i hòi: 
1.— Hai òng bĩt A-dani khòng muõn gáp 

Chúa chĩ vè ngircri nào hòin nay? 
2.— Con rân vã hai ông hã bi phat cách 

não? 
3.— Càu 15 có nghĩa gi ? 
Birc Chúa Trò i muõn liim ra ngircri ta 

vi Ngài niu6n giao-lliông ve'ri ngircri. liuoi 
chieu Ngiii xu6ng viròn eló vì niuõn nói 
chuyên ve'ri hai cing bà, nhirng ông bã ĩíy 
dã trõn-trãnh vi so- gãp Ngài. Birc Chúa 
Trõi pbán hôi, néu diĩ iin trăi Ngài cãm, 
thi lien dó hai ngtròi đii Ihira cho nhau, 
và khòng ai chui lôi ĩíy. 

Ai pham tòi tlii pbãi bi phat. Chtia đã 
phat con rân phãi bò bàng bung và ăn 
bui dĩít, lúc trut'rc nó lã dep-đè làm vã theo 
lòi hinh-phat thì trireVc nó dirng direrc. 
Néu triró'c nó gliê-girm nhir hòm nay, thì 
chác bà K-va scr vã kheing nói chuyên 
ve'ri nó đirp'c. Birc Chúa Tròi dã phán vè 
str hinh-phat cho bii lí-va rãng: eeNgiroi 
phâi chiu dau-dón niôi khi sanh con.» 
Còn òng A-đam thi phài chiu khó-nhpc, 
elo mò-hôi mói có vât dát sanh ra màăn. 

Câu 15 lã lcri hira vè Báng Ciru-Thé: «Ma-
quĩ sè cán gót cho-n elòng-dõi ngiròi elcrn-
bã.» LcVi áy đã irng-nghièm lúc Đúc Chúa 



Jcsus bi đóng đinli Irèn cày thàp-li.r. 
Phĩln xác-lhit cua Chúa pbài ch£t, nhirng 
Ngài dã símg lai, và lúc Sy Ngài dă đop 
dâii ma-qut. Trong klii Ngàj chiu chc't 
the' ngirò'i tòi-lôi, tbi Ngài dã phá quycn-
phép cũa ma-quì. 

V — S y DÊN-BÒI 
(Câu 20-21) 

Lbi hoi: 

1 . — Hai ông bã lâp cách mà giúp niinh 
khòi tòi clií vè ai ? 

2.—Sir ciru-ihuòc lã boi ai inà ra ? 
3.—Vè sir giè"l con thú có nghĩa gì ? 
Hai òng bà ho-then vi minb Iràn-truòng 

vii là'y lá và làm áo chc minh, nhirng mà áo 
dó che khòng điroc. C.ái áo biínglă chi 
vè sir còng-binb cùa nginVi ta. Si.r công-
binb cũa ngiriri khòng có thê" ciru nguóĩ 
kbôi tòi. Cluia dã giô't oon tbú mà láy đa 
đăng làm áo cho bai òng bà íiy. Con 
tlui hi gicl chl vè Birc Cbúa .lcsus cliiu 
cbél dè ban si.r còng-bình cùa Ngài cho 
ngirõi la. 

3 < > E 
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SIT T H Ò * - L A Y T H I Ê T V À SIT T H Ò * - L A Y G I Â 
(SiinK-IIi? Kỳ 4 : ) 

CÀU GÕC: 

«Có* sao ngu*o*i giân, và có* sao nét 

hini lành, há châng 

(Nù-a cfin 0 

L Ò - I rnã ĐĂU: 

Lòi hi'ii: 

1.—KhiCluia dã quõ-trách bai òng bii 
A-dam, thi Ngài có phán lò-ĩ hira gì cho 
hai õng hà ãy ? 

2.— Liun sao bà Ê-va inirng kbi sanb ra 
Ca-in? . 

3.— Hai con cùa A-đam có ngbè gi? 
¥ I ^Ù' lũc Birc Cluia Tròi dã hira vói hai 

òng bà A-đam, dòng-dõi cùa bà sè 
phă in.i-quĩ và tòi-lòi, tbi ngiriri có tròng-
doi cho lòi í y inau irng-nghièin. Hai òng 
bâ dã nhó* v'c nhũng pluró-c minb dã có ò -

noi virirn Ê-đen. Nèn khi bà đă sanh con 
(Ca-in), thi mìrng mà có 15 tuòng ràng 
con ãy sc ciru ngirò-i khoi tòi. Song le 
clnra có. Tir lúc đó cho dô'n khi Biíng 
Cúu-Thé rn dfri, thi dã trãi qua biét bao 
nbièu niini và tir khi Búc Cluia Jésus 
gi/ing-sanh cho dén hòm nay cũng vây, 
và sir cúu-chuòc cbira xong cho Iron. 
Bên khi Birc Chúa Jcsus tái-lâm thi mói 
có sir bình-yên trong tbé-gian và nguòi 
ta se đuoc hièu vè pluróc ciia òng bã dã 
miít khi pham tôi. 

Chuyèn trong doan I xây ra khi ngirfri 
ta ra khôi virim B-đen, vâ chép vè hai 
con ciia òng A-đam. 'Ca-in lã anh có nghc 
làm ruòng, và.\-bènl;i nguò'i chăn cbièri. 
Ông Ca-in dã láy tho-sàn niii dàng cho 
Clnia. Ông không có xirng mìnll lã nguiri 

măt ngu*o*i gàm xuong ? Néu ngu*o*i 
ngu*ó*c măt lén sao ? » 
và iiù-n riiu 7) 

tõi-lôi, iilurng mã iiiuon găp Chúa cũng 
nhii' ngirò'i này găp ngirò'i kia. Bír'c Clnia 
Trò'i khòng hang lòng v:i Ngài kbông nhàni 
lê-vgt cũa Ca-in. Chftc Chúa dã day ông 
A-đam biét phiii dùng huyét mà thò-lay 
Ngùi v;i ông A-đam có truvên day cho hai 
con biét ỳ dó. 

Kbi ông A-bèn có giét eon chièn dè dflng 
té-Ic, tbi ông tõ ra òng iihìn minb có Ipi 
và tin vè sir Biing Ciru-Tlifj sè den. Búc 
Chúa TnVi đã day-dõ vè svr cirii-chuôc 
trong khi Ngài giét hai con thú mà dùng 
da nó dăng làin ão đ"è che tòi-Ioi cho bai 
ông h;i A-đam. Trongsách Ilè-bo'-ro' 11 : I 
có riói A-hèn dã dàng mòt te-lé bòVi đirc-
tin, và Chúa lùm chirng vè nguò-i' râng 
Ngãi nhàm lè-vãt iiy. 

I.— SU- GIÂN CÚA ÔNG CA-IN 
(Câu 5-8) 

L&i hôi: 
1.— Liim sao Ca-in giàn cm ? I)i5u ;iy 

có lỳ không ? 
2.— Linn sao chiing ta bĩef duoc Cli.ua 

hiêu lòng ngiriri ? 
3.— Néu nguò'i ta dc sir giàn trong lõng 

thi ra lliè não ? 
Òng Ca-in giãn cin bò'i vi Cluia bàng 

lòng nhãm lê-vãl ciia c.nijnã kliòng doái 
vi dè'n lè cũa ininh. Cluia dã kliuyèn òng 

, Ca-in pb:ii dling lc-vàl cũng nlnr òng A-
bèn. Nô'u òng Ca-iri dii ho lè llu'r nlu'rt 

http://Cli.ua
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inà fOng láy con chién đè làm li nbn em, 
thi chiic Cliúa đoái ilcii ôngCa-in. «Nè'u 
ngu'ol làni đèu lành há ehiìng ngncVc 
miíl lên sao?» Dúc Chiia TrcVi đâ bicT 
nêii ông khòng ìin-năn bõ sir giàn Ihi 
òng si' phani lòi iiiìng hon nũa. VI c<V 
íy Ngài nói riing: «Tòi-lõi rinh đcri trinVc 
(ira, thcni nguoi li'un, nlnrng ngiroi phiii 
(uiin-lri nó.i) Nbnng má òngkhõiig bãng 

'iòng bõ su giàn. ni'ii dã giel em. Su giàn 
lluròng sanh ra lôi niíng. 

I I . - Ô N G C A - I N Bl P H A T 

(t'ím 9-IC) 

L c V í luii: 

1.— Làni sao Cluin biél Ca-in đã gi£t 
A-bèn ? 

2.— Ca-in bi phat llie nào? 
3.—Chúa có tlurong-xót õngiiy llie iuio? 
Iluyet ciia òng A-bèn dã kèu lèn |dcn 

Chúa. Ngài biè't sirtôi-loi ciia ngiròi ta diìu 
Irong thc'-gian khõng có ai biEt. Ngài (13 
ituòi ông I'ÌI khõi nhii eha mc và khcing cho 
dát sanh hoa-loi choòngnũ'a. Ông Ca-in 
dã xin Chlia tluro'iig-xól òng vi so- ngirò'i 
ta Sfi giál ininh, thi Cluia clánh diíu Ircn 
ininh Ca-in, ngõ ai găpCa-in thì chang giè't. 

«Sir trâ thù thuôc vê ta, ta sè báo-irng» 
(Hci-ma 12:19). 

i i i . — s y V A N - M I N H C Ú A T H Ê - G I A N 

((jiu 17-26) 

IJii hòi: 

L—Con cùa bà Ê-ya thé cho A-bên I:i ai? 
2. —Dòng-dõi eiia òng Sél và òng Ca-in 

khiic nliau thè nào? 
3.—Òng Sét lii lò-Iông cùa ai ? 

Khi sau bà E-va sanh ra môt con trai 
nfra, dăl tên lâ Sét; con ay thê* cho òng 
A-bèn. Tir khi có òng Sét, ngnò'i ta mcVi 
càu-khììn Dirc Chúa TrcVi. Trong thc?-
gian có hai hang ngncVi : mòt nhnông Ca-
in và iuòt nlur òng Sét. 

Ông Ca-in bi duòi ra khôi măt Drrc Chúa 
Triri và ông khõng an-năn vc tôi cùa 
minh. Dòngdõi cùa ông khoe niình ve 
sir khòn-ngoan vã sir yăn-minh cùa thí-
gian, cluV không c'iiu-klian Cluia. Dòng-
dõi òng dèu biit chncrc thco ông. 

Còn dòng-dòi õng Sét thi khác, không 
ham-nic vè vicic thé-gian, nlurng dií theo 
Chúa, diroc sn bình-yèn và pluróc-lianh 
cùa Ngài. Ông Sét là tò-tõng Dirc Chúa 
Jêsus theo phaTi xãc-thit. 

3 < > E 
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NU'Ó'C L U T 
(SãnK-llió Kỳ 6-9) 

CÂU GÕC: 

«Ta lâp giao-nó*c cùng các ngncri, và các loài xác-th|t chãng bao giò* lai bi 
niró-c lut hÙY-diêt, và cũng châng có nircrc lut dc? hÙY-hoai đô't m>a» 

(SáiiK-lli? Kỳ 9 : 11) 

trai Dfrc Cluia Tròi thííy con gái loãi 
ngiriri tõt-de]), bi'ii circri làni vo', các con 

L Ò * I M Ô - Đ Ă U : 

LcVi' Iwi: 
1.— Làni sao Dirc Chúa Trcri tir trách 

dii (lirng ni'ii loài ngiiò'i? 

2.— Con trai ciia Dirc Clnia TrcVí lã ai? 

3.— Níu ngiròi theo Chtia cnói ngtriri 
ngoai thi ra thé nào? 

V I str tôi-lôi cùa hai ông bii A-đam di-
Iruyèn, cho nèn môi ngtròT đèu có 

hon-tánh tòi-loi. Ngncri la càng ngày 
cãng xãu-xa, đén nòi Đnc C.luia Trcri tu 
tráeh dã dnng nê'ii loài iiguiri la Irèn nii.it 
dĩít và buòn-ràu trong lòng. Ngiròi la dã 
làm trái ỳ Dúc Chúa Trcri trong khi ho 
láy ngucri ngoai làni vtr. Klli loãi iiguòi 
sanh thcm nhièu tren măt dãt, thi Các con 

trai dó lii tlòng-dõi ciia òng Sél. Néu 
ngtriri thco Cluia mà két-hòn vói nguiri 
ngoai thì hay sanh ra su tòi-lòi mii Ihòi. 
Vi s\r xáu-xa cùa loãi ngiròT lúc cló, nèn 
ho bj hinh-phat bòi con nuóc lyt. 

I S U " Q U Y Ê T - Đ J N H C Ù A 9Ú*C 

C H Ú A T R Ò * I 

(Ci'iu 7-13) 

lÀri hòi: 

L— Str tòi-lôi cfia ngirtii ta trong dòi 
òng Nti-c là thc nào? 

2.—Siich Ma-thi-o 24 : 37, 38 DÔi vè gi? 
DtVc ChiiaTròi lá Dăng nhon-tir thutrng-

xót ngutVi ta, song le, níu nguò-i có lòng 
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xáu-xa cũng nhir đã nói trong càu 5, thi 
phài bi pbat nià thòi. Chúa đjnb lniy-
diêt loài ngirói khòi mătdat, vi Ngài thãy 
su bung-ác cùa ngiròi và các ỳ-ttròng cùa 
lòng bo ch'í là xáu-xa luòn luôn. Nguôi 
ta lúc ãy là dũ-tpn lâm, v;i cũng là nguòi 
pliam tpi tà-ilàm. IIp iin-ò- nipt cách 
kbông biet ve Chua. Săch Ma-thi-o-
24: 3 7 , 3 8 nói 5è có sir tpi-lòi môt cách 
nlnr vây kbi Đúc Chúa Jêsus sè t:ii-l;im. 
•Trong dòi Nô-è tbè nào khi Con ngirò-i 
dêii cũng the iiv.» 

II .— NHÀ ÔNG NÔ-Ê ĐU-aC Cl>U 

Liti hòi: 

1..—Tai làm sao ông Nô-c đuoc cúu? 

2.—BúcCbúa Tròi c ú u ô n g í y cáchnào? 
3.—Cbúacó bièu gi vè các loài sanb-vàt? 

Lúc áy cliĩ có mòt nguòi đep lóng Chúa 
nià tbòi, ay là ông Nô-è. Ong ilirirc 011 
trirc'rc măt Búc Cluia TrtVi. ôngcóthành-
tàm kinb so Chúa, và òng không có hièp 
vói nguòi tòi-lõi. I.úc íy loãi ngirõi dâ 
biét ve C.luia, nlnrng mà kbông chju phuc-
tùng Ngãi. 

Dire Cbúa Trò i đil nói vói òng Nò-è 
răng Ngài sc pbat nguòi ta bòi con niróc 
lut. Ngài có bièu òng đóng mpt chiíc 
tàu tbeo kieu cùa Ngài dã cbo. Khi dóng 
tàu ròi, tlii Ngài CÓ bieu òng và cà nbà 
òng đi vô tàu áy dè tránh khôi su bình-
phat cũa Ngãi. Vè các loài sanh-vât Cbúa 
biêu ông Nò-èbãy dăn xuãngtàu nioi loâi 
môt căp, cõ dirc, có cái, có trong, có mái ; 
hiiu cbo ô cùn'g nguòi dăng giũ trpn sir 
s6ng. Ông Nô-è làm các dcu này y uhu 
loi Búc Cbúa Trò-i dãphán dăn. Sau b:iy 
ngày, niróc lyt xày có trèn măt đíit. 

Trong nhà òngNò-c có tãm nguòi duoe 
ciru, ãy lã ông Nô-ê và v o , ba con trai và 
ba ngirò-i dàu. Còn nhũng nguiri kbác 
trcn đíit diiii bi chét cliim bí?t. 

III.—NU*Ó*C LVT 

I.vi hi'n : 

1.—I.àm sao biít duoc nuóc lut áy 
kbông phài là nuóc I1.1t tluròng? 

2.— Òng Nô-è cõ tô ra dúc-ti 11 õiig tbe nào ? 

3.— Òng Nò-è là hinh-bóng vè ai ? 

4.— Chiec tàu là bìnb-bóng vè ai? 

Kbi cà nhà ông Nò-è di vão chiê'e tàu 
ròi tbì «câc nguon c.ùa virc lirn no rn, và 

các dàp trèn tròi niò xuongjmua sa tnin 
măt dát Irpn bon iniroi ngày và bón nuro-i 
dèm.B NutVc dtrng tlicm nàng han tàu 
fchôi inãt dãt. Òng Nõ-c có làm chitíc tàu 
áy trèn dat kbò m;i ông pbiii doi cbo nirirc 
Itrn thi tàu áy mõi lèn kbòi măt đ í í . 
Tbièt đirc-tin ông áy_lón lâiii. Ông tr 
trong cbic'c làu.kliông ngó ra ngoâi duoc. 
Òng ngbc su òn-ào inà kliõng biê'l rõ lã 
gì? Nbung mù òng tr trong chiô'c tàu cùa 
(^liúa bièu lãm tbeo kicu cũa Ngài cbo.ncn 
òng có si.r binb-yèn. NirtVc cú tltrng lên 
trên măt dât Irpn niòt^trăm năm muoi 
ngày. 

I V . - NU-áC HA XUÕNG 

Lài hôi: J 
1.— Nirt'rc giut thc 11 ão? 

2.— ông Nô-è có sai con tlui nào ra khõi 

t:ĩu tlè biét nuóc dã giirt xufing hay clura? 

3.— ông đã sai con tbú mãy lan ? 

Búc C.búaTròi dã nhtVden òng Nò-è và 
các tlui vãt, nèn Ngài làin cbo ntrirc git.rt 
khtii măt dát, liìn liin vira ba vira gii.rt. 
Sau chiéc tàu tífp trèn nũi A-ra-rãl. Òng 
Nõ-c đă thà môt con qua ra, iilurng 111:1 
nuóc chua giut khõi măt đít . Lai ông có 
thâ con bò cãu bay ra bai làn, song nti bay 
trô lai chiéc tàu, vi khôngcó cbô ò trong 
dãt. Nlurng mà khi òng thà mòt con bò 
câu liìn tlu'r ba nũa thi nó bay luôn, khòng 
trò vè, nÌMi òng bict dãt tlã khõ rol. 

V ĐI RA KHÒl CHIÊCTÃU 

L õ i " hõi: 

1.— Làm sao ông Nô-è phâi ò trongehiè'c 
tàu cho đín Búc Cluia Trtri bièu đi ra 
kbôi? 

2.— Ba con cùa ông Nò-ê tèn là gi? 

3.— Ông đi ra kbõi chiêc tàu tbi òng cti 

lánigì? 

Birc Cbúa Tròi dã biêii ông tli 1:1 kbôi 
chiê'c tàu, nguõi v;i vo , các con và các 
dâu nguòi (tèn ba con cua ông N ô - è 
là : Sem, Chain vã Gia-pbét). Òng đi ra, 
liên làp inôt bàn thò m;i dãng cùa-lê ciio 
Búc Cluia Tròi . Ang có lòng cám on 
Chúa vi Ngãiđãciru õng. Cùa-lc cùa òng 
Nô-è dã dàng làni cbo tlicia lòng Birc Cluia 
Trò i , v;i Ngài hira Ngài sè chãng vi loãi 
nguòi mà rùa-sà dat nũa. 
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