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TXT E - B E N BEN B A - B E N 
1. Đirc Cllúa Tròi dufng nên thê-gian Thira, có năm chàu, là Á-chàu, Â u - ' 

này bao g iò?—Thua, K i n h - T h á n h cliàu, Phi-châu, Mỳ-châu và Úc-chàu. 
khôhg iióì rõ, nlurng nhièu nhà khào- 3. Trong câ thê-gian này, xir nào là 
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co kê râng Ngài dirng nên A-dam và Ê- quan-hè ho-n hê't?—Thifà,xii Ca-na-an, 
va dô chùng 4004 năm tnróc ©irc Chúa' vì tai dó Eh'rc Chúa J.êsus, là Bâ'ng Tao-
Jêsus-Christ giáng-sinh. Hóa, dã trô' nên Nguòi và chiu chét dê 

2. The-gian nàjT có máy châu?— dèn tôi-lôi cua chúng'ta. 
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4. Xir Ca-na-an ô- đâu?—Thira, xi'r 
Ca-na-an ô- châu A , eííng nlnr xú Bòng-
diro-ng cùa chúng ta. 

5 . Loài ngiròi diroc dirng nèn (V dàu? 
—Thira, ô* viròn L-đen, xi'r Mè-sô-bò-
ta-mi, chàu A . 

6. Loài nguòi ci'r tôt-lành nhir khi 
mói diroc dirng nèn, hay là dã pham 
tòi ?—Thira, khi loài ngirò-i sanh-san 
nhieu thì IrcV nên xáu-xa vò-cùng. 

7. BúcChúa Tròi dùng cách nào mà 
hình-phat ho ?—Thira, Ngài dùng mróc 
lut hùv-dièt eií loài ngiròi, trír ra gia-
quyen cũa Nò-è diro-c ci'ru trong chiec 
tàu l(Vn. 

8. Niróc lut hùy-cliêt loài ngiròi dò 
chùng năm nào?—Tlura, chìrng 2'AM 
năm truóc Bi'rc Chúá Jèsus giáng-sinh. 

9. Khi niróe lut rúl roi, chiê'c tiìu cùa 
Nò-è dã ha trèn núi nào?—Thira, trèn 
núi A-ra-rát, phía bac xi'r Mè-sô-bò-ta-
mi, châu A . 

10. Ba con cùa Nò-è tèn là gì ?—Thira, 
Sem, Cham, và Gia-phê't. 

11. Ba con ííy là tô-phu cùa các dàn-
tôc nào?—Thira, do ba ngirò-i ííy thì 
có hèì câ moi ngu-ò-i trên măl dâ't. 
Nhir Sem là to-phu cũà dàu Y-so-ra-èn, 
cua chinb Bi'rc Chúa Jèsus, và cua các 
dân da vàng. Chfr «Cham» nghĩa là 
«den ,» víiy chúng lôi thííy Cható là to-
phu ciía nhũng ngircVi da tfén <V l*hi-
Châu và phía nam A-chàu. Gia-phè't 
là to-phu cùa ngiròida Irang. 

12. Ba giông ngu-(Vi này ò các chàu 
nào?—'l'hua, phãn nhieu nguòi da 
vàng ô* châu A, ngiròi da den <>• châu 
Phi.còn ngirò'i da tráng dâ lan ra khi'ip 
chàu Au, Chàu Mỳ và chàu Úc, theo 
lòi tiên-tri cua Nô-ê (Sáng 9 : 20-29). 

1.'}. Khi loài ngircVi lai sanh-san nhien 
nfia, thi bo tot liay là gian-ác?—Thira, 
ho lai trô- nèn ác nlur lrir<Vc, xày-cát 
ínôt tháp de lir khoe là lèn lói l iò i , 
nhir có chép trong Sáng-thè' Ky 11 : 1-9.. 

14. Cái tháp à'y ô- dàu?—Tlura, theo 
truyc'n-tícb, tháp à'y diroc cà't lèn trên 
chõ vpn có thàiih-pho ci'ia Ca-in, lúc 
là ve phia nam xi'r Mè-sò-bò-ta-mi. 

15. Cái tbáp ííy tèn là gì, và là can-
nguyèn ciìa sir gì?—Tlura, tháp áy ten 
là «Ba-bèn,» nghĩa là «lôn-xòn,» vì tai 
dó tiê'ng cúa Ioài ngirò-i hóa lòn-xòn. 

16. Tháp ĩíy vè sau tbành ra gì?— 
Thira, tháp áy vê sau thành ra niòt 
noi rat xau-xa, k'rc là thành-pho Ba-
by-lôn. 

17. Ngirò-i la bi hình-phal tai Ba-hèn 
đò chìrng năm nào?—Tlura. lai dó 
ngiròi la bi hìnb-phat và bi tan-lac 
cbírng 2247 năm T. C. 

18. Chfr « T . C.» có ỳ-nghĩa gì ?— 
Thua, có ỳ-nghĩa là «TrinVc Búc Chúa 
Jêsus giáng-sinh.))—Chi tìoa-HÒng. 
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CUÔC THI CÓ THU'Ò'NG 

Ke (ir so này cbi Hoa-IIong dìíng 
tám bài vê đja-du Kinh-Thánh có 
ban đcj c;\p Ihco, dê giúp <lòc-gia hieu 
Kinli-Thánh và y-dinh ci'ia Cbúa cho 
rõ ho-n. Chi cũng dìít ra nhfrng 
phan llnro-ng de tang nhfrng dòc-gi;'i 
nào khòng luàn lóii nbó <Iã : 1) Tlíi 
niòl lúc tám bài tru(Vc mal muc-sir 
líoăc thay giiíng sô'-tai ; 2) Chi đúng 
noi nào chò nào liong bari <lo hiêp vói 
càu niình (ri'i lòi ; 3) Có tho- cua líiiìy 
giTing ho:1c muc-sir châ'm thi goi cho 
Chi Hoa-Hòng, 1. Phõ NguYên-Trãi . 
Hà-nôi. lnni clu'rng rang đôc-giâ dó 
tra lò'i các càu hoi duoc <lúng chín 
phãu nuròi hoăc h(rn nfra. — C. II. II. 

CÙNG NHAU CHUNG GÁNH 
Gifra bien tòi bon nguòi (uvèl-vong, 
Tieng (han-van eàm-dòng lòng ai. 
N I I À - I N nuròi chín năm l iò i . 
Biel bao giâ'y nurcdon L<Vi yèu-tiurong. 
Lai liorn bon nãm tnrcViig inanh-bao, 
Roi ánh tbiêng, T I I Á N H - B Á O ra công. 
Ti'On mua đong i ì u u j hgàn đòng, 
AiiIì eni nâ ehâng hel lòng giùp sao ? 
Vì nghĩa-vu, qnâ.n bao lir-bo, 
Mong anh em chang nfr làin Ihinh. 
Mâu mau gòi trâ phàn-minh ! 
The là ehung gánh, yen tinh yèu-

thu*o*ng.—Muc-sir Wiii. C. Cddman. 


