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H O A - T Â M H Ô I 

SÚ*-ĐÕ GIÂNG ĐAO, H Ô I - T H Á N H T I Ê N - B Ô 

1. Truóc khi Birc Chúa Jêsus đupc 
cát lên tròi, thì Ngài hâo các môn-dò 
làm gì?—Thira, Ngài bâo các môn-dò 

Giu-dê, ( 3 ) xĩr Sa-ma-ri, (4) và klntp 
trái dát (Còng 1 : 8 ) . " * . 

2. Bírc Thánh-Linh giáng xuông ò-

bãy chò-đpi tai thành Giê-ru-sa-lem 
cho đê'n khi nhân-lãnh dirpc Búc 
Thânh-Linh, rôi v'ê sau pliâi làm cln'rng 
vê Ngài tai (1) Giè-ru-sa-lem, (2) xĩr 

dàu vă klĩi nào?—Tlnra, Ngài giáng 
trên các mõn-dô côa Clnia tai thành 
Giê-ru-sa-lem vào ngày lê Ngũ-Tu'ân, 
túc là mirò-i ngày sau khi Đĩrc Cluia 
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Jêsus-Christ lèn tròi ( S ú - d o 1:9) . 
3. Trong Cõng-vu các sú-dô tìrdoan 

1 dè'n đoan 7, thì Hôi-Thánh ò' đàu ? 
—Tlnra, trong ruĩíy doan nììy thì Hòi-
Thánh ò tliành Ciê-ru-sa-lein. 
-4. Dè'n Công-vu 8 : 1 , thì các môn-

đô di dàu?—Thira, có sir bát-bó dê'n 
noi ho di tàn kháp câ xi'r Giu-dè và xĩr 
Sa-ina-ri. 

5. Sĩr-do Phi- l íp di dàu?—Thua, 
theo công-vu 8: 5-40, Sir-do Phi-líp 
giâng tai Sa-ma-ri, ròi dupc Chúa dàn-
bâo rangoài dong vĩ'íng, găp mòtquan 
lón ciĩa môt niróc Phi-cbàu, và dát vi 
quan áy den cùng Chúa. 

6. Tên niróc â'y là gì?—Tlura, nuóc 
áy là «Ê-thi-ô-hi,» hièn nay là Abgssi-
nie, õ- plnro-ng dòng chàu Phi. 
, 7. Hoan-quan áy dupc cĩru ròi Ihì 
di dàu và lam gi?—Thua, hoan-quan 
ãy dirpc ciVu rôi thì vè quc-huong 
mình, làm cliĩrng rãt rõ vè Bĩrc Chúa 
Jêsus dè'n nõi bà hoàng-hàu, các quan 
cùng phììn nhieu nhon-dàn cũngduoc 
cĩru, và tir báy den nay inróc ííy vSn 
xung minh là nuóc thuòc v'é Bĩrc Chúa 
Jèsus ( K ; I pays chrétien). 

8. Tai sao ca niró'C ã'y trò nèn tih-do 
Chúa mau-chóng the?—Thua, vì có 
Irieu vua tir xirng là con-cháu vua Sa-
lô-inòn và bà hoàng-hãu Sè-ba (Sè-ba 
và' Ê-thi-ô-bi là môt xĩr) theo I Vua 10. 
A i thành-tlnrc theo dao Giu-da Ciru-
LTóc thì nít de thay Birc Cluia Jèsus là 
Biíng làin trpn các lòi liên-lri và de 
tin-cày Ngài. 

9. Sau-lc* là inôt •iguòi ghen-ghét 
Hòi-Thánh nhung dsì diroc găp Birc 
Chúa Jêsus hieri ra trên duòng dè'n 
thiĩnhphô nào?—Tlnra, Sau-lo' dang 
đi con diròng õ- ngoái Ihành-pho Ba-

,mách thì Cluĩa bièn ra và ông dirpc cĩru. 
10. Ba-mách có gì kliác lluròng? 

—Thua, nguòi ta ìrói ràng thành-phõ 
ĩiy co nhĩrt thè-gian mà van còn, khòng 
bi huy-phá. 

11. Cho nào trong Kinh-Thánh chép 
v'è Ba-mách truóc hêt?—Tlnra, lăn 
dău Kinh-Thánh chép vê Ba-mách ò-

Sách Sáng-thê' Kỳ 14: 15 và 15: 2. 
12. Phi-e-ro gpi môt nguòi dòn-bà 

tir sir chet song lai tai dàu ?—Thua, 
lai thàiih-phô Giop bè, theo Còiig-vu 
9 : 36-43. 

13. Ông Phi-e-ro' Ihĩíy gì la tai thành-
pho Giõp-bê?—Thira, òng dupc sir 
hièn-tháy khuycn-bào òng tiê'p-riróc 
các dàn-tòc trên dãt vào IIòi-Thánh, 
c.hó' không phâi chĩ rièng ngiròi Giu-
da thôi (Công 10). 

14. Òng Phi-e-ro' lai di dàu dè mô-
cĩra cĩru-i'ôi cho dàn ngoai ?—Thua, 
Phi-e-ro' den thành Sè-sa-rè giãng cho 
dàn ngoai, tirc là quàn-linh Hò-ma 
(Cõng 10). 

15. Vè sau có giàng Tin-Lành lai 
dàu ?—Thua, các inôn-dô tràn khìíp 
câ các xir làn-càn xir Ca-na-an, dén 
Phè-ni-xi, dâo Chíp-io- và Ihành An-ti-
ôt, nhir có chép trong Công 11 : 19-30. 

16. IIôi-Tháiih tai Ihiĩnh-pho An-ti-
ôt the nào?—Tlura, thât là mòt Hôi-
Thánh rát thièng-Iièng xĩrng-dáng, 
dên nôi tai dó Chúa dã kêu-goi hai 
nguòi tlu'r nln'rt làin « i n u c - s i r luu-
bànb,» túc là ông Sau-lo (Phao- lò) và 
òng Bá-na-ba (Côiig 13: 1-3). 

17. Hai ông Phao-lò và Ba-na-ba di 
dàu ?—Thua, truóc hê't di dên (|uè-
hiroTig Ba-na-ba, là cù-lao Cbip-ro' 
(Công 13: 4-13, 4 : 36). 

18. Rôi hai ông lai di dàu nũa?— 
Thna, hai òng cĩr dê'n mĩíy Ihành-pho 
trong xir Bain-phi-ly (Còng 13: 13-51). 

19. Khi có sir hiil-bó', thì hai òng 
láni gì?—Thira, khi ma-quĩ xui-giuc 
ngu'õ'i ta chông-iighich hai sú'-đo dó, 
thì lio hõ xir ĩíy (Iheo Ma 10: 14), và den 
Ihiuih Y-cò-ni, xĩr Ga-la-ti (Công 13:51). 

20. Tai dó cũng bi bìil-bó', vày ho 
tron di dàu ?—Tlnra, hp đi dên mĩíy 
thành-phô õ giìii dĩíy, và làm phép la 
tai thành Lít-trô; nhon-dàn inuõn thò-
lay hp và vc sau quay ra ném dá ông 
P h a o - l ô dên gãn chêt; nlurng bõi 
quyen-phép ciìa Chúa ôlig duo'c song 
lai (Công 14: 6-28). — Ghi Hoa Hpng, 
ti've lá II. Homer-Dixon. (Còn tiep) 


