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DIEN-ĐÀN 

CÂU HÔI VE CÁC THàl -BAI 
1.—Viét tên cùa 7 thòi-đai. 
2.—Trài qua nhũng thê'-kỳ tú ban đău 

đê"n nay, nhũng thòi-dai giÒng Cìv g i? 
3. — Kinb-Tbánh day 4 đèu gi vè các 

thòi-dai? 
4.—Viêì câu g6c này : I I T im . 2 : 15. 
6.—Thòi-gian cùa thò-i-đai thú nl ũl là 

tù dâu đén dâu? 
6.—Thòi-dai thú nhút nói vè dSn nào? 
7. —Viét 3 đèu vè su- htèu-btél cùa loài 

ngirò-i trong thòi-đai thú nhút. 
8.—Dúc Chúa Trò i lãy cách nào thú 

loài ngiròi trong thòi-dai thú nhúl? 
9. —Vié t 2 dèu vè su- thíl-bai cùa loài 

nguòi trong thòi-dai thú nhút. 
10.—Viít 4 dèu vè su xfr-đoán cùa Đúc 

Chúa T r ò i Irong Ihòi-đai Ihú nhút. 
11.— Viét câu gõ"c nây : Sáng 3: 15. 
12. — Câu hôi thú nhúl Búc Chúa Trò i 

hôi loài nguòi là gi? 
13. - C â t nghĩa chũ « thò i -đa i .» 
14.—Muc-dlch cùa Đúc Chúa T r ò i Irong 

các- thò-i-dai lá gi? 
15. —Dúc Chúa T r ò i dyng nên muôn 

vât theo thú lu- nào? 
16.—Thòi-dai thú nhút có su day-do 

nào riêug cho míy thày cô? 
Ì7.—Thòi-gian cùa thòi-dai thú hai là 

tù- dâu déii đâu? 
18. —Thòi-dai thú hai nói vè dfin nào? 
19.—Vĩél 3 đèu vè su hieu-biê't cùa loài 

ngiròi trong thòi-đai thú hai. 
. 20.—Đúc Chúa T r ò i l í y cách nào thù 
loài nguòi trong thòi-dai thú hai? 2 dèu? 

2 1 . - Vigt 2 dèu vè su thít-bai cùa loài 
•g i rò i trong th/ri-dai thù hai. 

22.—Trong thòi-dai thú hai, Búc Chúa 
Trò i xù-đoán loài nguòi céch nèo? 

23. —Khi thfíy cái niõng, ta nên sny-
nghT vè lòi hira nào? 

24.—Cách.thò-phucrng cùa Ca-in và A-
•bên khác nhau th£ nào? 

25.—Câu hôi thú nbl Đúc Cbúa T r ò i 
hôi loài nguòi là.gi? 

26.—«Luo-ng-lâm» nghĩa là gi? 
27.—Đúc Chúa Jêsus láy thòi-dai nào 

so-sánh vòi thòi-đai Nô-ê? 
28.—Có ông nào dup-c c í t lên tròi mà 

khôi chét? 
29 . -Ngi rò i lôn luSi ban hê"t là ai? 
30. —ông Nô-ê ô- trong chiè'c tàu bao 

lâu? 
31.—Thòi-đai thú hai có syday donão 

riêng cl o các thSy cô? 
32.—Thòi-gian cùa thòi-dai thú ba là 

tú dâu tlf'ii dâu? 
33.—Thòi-dai thú ba nói vè dân nào? 
34.— Viê't 3 đèu vè su hièu biêi cùa loài 

ngiròi Irong thòi-đai thú ba. 
35.—Đúc Chúa T r ò i l í y cách nào thù 

loài nguòi trong thòi-đai II ú | > u ? 3 đèu ? 
36.—Viê't 3 đèu vè su thít-bai cùa loài 

nguòi Irong thòi-dai thú ba. 
37.—Trong thòi-đai thú ba, Đúc Chúa 

Trò i l íy cách nào xú-đoán loài np rò i? 
38.—Cíao-uóc cùa Đúc Chúa l i ò i lãp 

vòi Nô-ê là sao? 
39. —Ai là dòng-dõi cùa ( a ) Sem ; ( b ) 

Cham; ( c ) Gia-phê't? 
40.—Thòi-dai Ihú ba có su day-do nào 

riêng cho m í y thây cô? 
41.—Thòi-dai tgc-truóng tú dâu dê"n 

đâu? N ó i v è d â n n à o ? 
42. —Đúc Chúa T r ò i lua-chpn dân Y-sa-

ra-ên có muc-đich gi? 
43.—Theo giao-uòc Đúc Chúa T r ò i dă 

lâp vò i Áp-ra-ham, thì Áp-ra-ham sê duac 
nhũng đèu gi? 

44.—Trong thòi-đai tôc-truông, Búc 
Chúa Trò i t l ù loài nguòi cách nào? 

45.—Trong thòi-daitQc-truô-ng, nguòi 
ta thíl-bai ihê" nào? 

46. —Trong thòi-đai tôc-truâng, Đúc 
Chúa Trò i xù-đoán loài nguòi cách nào ? 

47. — Truòc thòi-đai n í y , Đúc Cbúa 
T r ò i d6i vó i ai? 

48.—Tai sao òngÁp-ra-hambòxúCa-na-
an? 



49. — Thòi-đai luât-pháp tù đãu đén 
đâu? Nói vè dân nào ? 

50.—Viét 3 đèu vè su hièu-biét cùa loài 
ngiròi trong thòi-đai luât-pháp. 

51—Búc Chúa Trò -i láy cách nào tlnr 
loài nguòi trong thòi-đai luât-pháp? 

52.—Muc-dich Búc Chúa T r ò i cho luât-
pliáp là gì? 

53.—Viét 10 đèu vè su thát-bai cùa loài 
nguòi trong thòi-đai luât-pháp. 

54.—Trong thò'i-đai luât-pháp, Đúc 
Chúa Trò-i xù'-đoán loài nguòi cách nào? 

55.—Dân Y-so'-ra-ên tuòng rãng ho có 
tliè giũ luât-pháp khôiig? Tai sao biêt 
điro'C? Đén cuÕi thò'i-đai luât-pháp có 
mãy nguòi trung-tin vói Ngài ? Viét tên. 

56.—Thò'i-đai ân-đièn tù đâu đén đâu? 
Nói vè dàn nào? 

57.—Viét 3 dèu vè su hiêu-biél cùa loài 
nguòi trong thòi-đai ân-đièn. 

58.—Trong thò'i-đai ân-điên Đírc Chúa 
T r ò i láy cách nào tlnr loài nguòi? 

59.—Trong thòi-đai ân-đièn loài nguòi 
thát-bai thé nào? 
, 60.—Búc Chúa Trò i láy cách nào xìr-

đoán loài ngirò'i trong thòi-đai ân-đièn? 
61.—Viét câu gÒc nãy : Giăng 14 : 3. 
62.—Thòi-đai mòt ngàn năra binh-an 

tùđâu đén đâu? Nó i vè dân nào? 
63.—Su tái-lâm cùa Chúa Jêsus có hai 

phàn, là gi? 
64.—Viét 7 đèu vè su hièu-biét cùa loài 

nguòi trong thòi-đai 1.000 năm bình-an. 
65.—Búc Chúa T r ò i láy cách nào thù 

loài nguòi trong thòi-đai 1.000 năm bình-
an? 

66.—Trong thòi-đai 1.0C0 năm binh-an, 
loài nguòi thát-bai thé nào? 

67.—Búc Chúa Trò'i láy cách nào xù-
đoán loài nguò'i trong thò'i-đai 1.000 năni 
bình-an ? 

68.—Nói môt câu tóm lai hét thăy 7 
thò'i-đai nãy. 

69. — Trong khoâng thòi-gian ò' giũa 
thò'i-đai ân-đièn và thòi-đai 1.000 năm 
bình-an, thi có bién-đông gi xây ra ? 

70.—Viét câu-géc nây : Kliâi 3: 21. 
71.—Thây cô hoc qua 7 thòi-dai nàycó 

đup'c su day-do đăc-hiêl nào in trong tri 
minh ? 


