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THÓI-GIAN.—Tù núi Si-na-i cho đên 

Thàp-tu-giá. 

NÓI VE DÂN NÀO ?—Dân Y-so-ra-èn. 

A.—Su- hféu-bièt cùa loài nguò'i 
1. — Nhũng phép la Đúc Chúa Trò i đã 

làm tai xú Ê-díp-tô (Xuãt 11: 4-7 và 12: 
3-13) và lai Bien Đõ (14 : 21, 22). 

2.—Có môt chánh-phù đăc-biêt do Búc 
Chúa T rò i lâp lên, túc là các quan xét, 
tiên-tri, và các vua. Và cũng có dèn-
tam đê thò-ph irong Đúc Chúa Trò i . 

3.—Có môt nguò'i bôi Đúc Chúa Trò'i 
lua-chpn đ°ê cai-tri, túc là ông Môi-se. 

4.—Có nhũng luât-phâp riêng cùa Đúc 
Chúa T r ò i lâp ra, là : ( ã ) Muòi đièu-răn 
(Xuãt 20: 1-17) và ( b ) và nhũng Iuât day 
vè cách đõi-đãi vò i nhau (Xuãt 20 31). 

5. — Có Đúc Chúa Trò i hiên ra ô- giũa ho 
trong tru mày và tru lùa (Xuãt 14 : 19, 20). 

B.—Cách Đúc Chúa T r ò i thù* 
loài ngirò-i 

1.—Đúc Chúa Trò i buòc nguòi Y-so-ra-
ên phâi vâng lòi Ngài cách trpn-ven, thì 
ho sè thuôc riêng yè Ngài (Xuãt 19: 5-7). 

2.—Nguòi Y-sa-ra-ên lãy tánh tu-phu 
tu-mãn mà chiu nhu vây (câu 8). Muc-
đich Đúc Chúa T r ò i cho dân Y-so-ra-èn 
có luãt-pháp là muon tò cho ho biêt su 
yíu-đuÔi cùa minh, và khiên cho ho phâi 
nhò ân-đièn cùa Ngài (Xuãt 20: 19, 20 và 
Gal. 3 :24) . , 

• C—Su* thâ't-bai cùa loài nguò-i 
1. —Dàn Y-sa-ra-ên khônggiũluât-pháp 

(Xuãt 32: 1-6, 19). Hp pham đièu-răn 
thú nhút, có 3.000 nguòi chêt(Xuãt 32: 28). 

2.—Không thò-phupng Đúc Chúa Trò i 
cách phâi lê vì dâng lùa la (Lê 10: 1, 2). 

3.—Hp thãt-bai tai Ka-đe Ba-nê-a (Phuc 
I.s8, 22-36; Hêb. 3 : 7-19). 

4.—Hp thãt-bai lúc ông Giô-suê câm 
quyèn (Giô-suê i : 2-4 và 13: 1). 
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5.—Hp thãt-bai trong tliò'i-kỳ các quan 
xét. Trong 450 năm cùa thòi-kỳ năy, hp 
sa-ngã 13 fân và làm đèu ác truòc măt 
Đúc Chúa T r ò i . 

6. —Hp thãt-bai lúc ông Sa lô-môn làm 
vua; nuòc Y-so-ra-ên bi chia-rê ( I Vua 
12: 16, 17). 

7.—Trong thòi các dãng tiên-tri thi dân 
Giu-đa và dân Y-sa-ra-ên cùng sa-ngã 
(Giê 2: 30 và Sú 7: 51, 52). 

8.—Khi Chúa Jêsusgiáng-sanb, hp cũng 
thãt-bai (Ma 23 : 37-38; 27: 25). 
,9. — Hp thãt-bai trong thòi-đai Đúc 

Thánh-Linh và hp ném dá ông Ê-tiên 
(Sú 7: 59, 60). 

10.—Hp choi-bô su day-do cùa ông 
Phao-lô tai (1) An-ti-õl (Sú 13: 46); (2) 
tai Cô-rinh-tô (Sú 18: 6 ) ; (3) tai Rô-ma 
(Sú 28: 25-28). 

D.—Su* đoán-phat cùa Đúc Chúa Trò*i 
1— Dân Y-sa-ra-ên bi đày qua xú A-si-

ri ( I I Vua 17: 1-6). 
2. —Dân Giu-đa bi đày qua xú Ba-by-

lôn ( I I Vua 25: 1-11). v 

3.—Su tan-Iac năy cú còn luôn cho đên 
ngày nay là -tai hp cú chôi-bò Chúa. 
(Phuc 28: 63-68). 

4. —Tliành Giê-ru-sa-lem và dèn-thò bi 
phá-hùy (Lu-ca 21: 20-24). 

5.—Vè phăn thiêng-liêng thì dàn Y-sa-
ra-ên bi đui-mù (Rô 11: 7, 8, 25). 

Vây, chúng ta thãy kêt-cuôc sau-cùng 
cùa lòi dàn Y - s a - r a - ê n khoe-khoang:» 
«Chúngtôi xin làm mpi viêc.Đúc Giê-hô-
va đă phán dăn,» là su thãt-bai và su 
hinh-phat mà thôi. Song le, đên cuÕ"i-
cùng thò'i-đai này Đúc Chúa T r ò i còn có 
môt sôit nguòi cútrung-tín v ò i Ngài , là : 

a) Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1: 5» 
6 và 67 đên 75). 

b ) Giô-sép và Ma-ri (Lu-ca 1: 26-28, 30, 
45-55; Ma-thi-a 1:19-24). 
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c ) Si-mê-ôn và Xn-ne (Lu-ca 2 : 25-38). 
d ) Kè chăn cliiên và các bác-sĩ (Lu-ca 

2 : 8-20; Ma-thi-o 2 : 1-10). 
e ) Giăng Báp-tit (Lu-ca 1: 13-17, 76-79 ; 

3: 2-9). 
Lí r l HŨ*A: —Đúc Chúa Trò i húa ràng 

ĐãngMê-si sê ra đòi (Ê-sai 7: 14; 9: 6, 
7) . Hoc thuôc lòng máy câu này. 

B À I HOC CHO CHÚNG TA 

.1.—Luât-pháp cùa Đúc Chúa T r ò i là 
thánh-khiê't. 

2.—Vi cò kỳ-tôi nên loài ngirò-i không 
•thS giũ luât-pháp cho t ron; thê thi ta 
khòng thê' giũ luât-pháp đê* đup-c cùu-roi. 

3.—Chúng ta đuoc cúu-rõi chì bòi đúc-
tin noi Chúa Jêsus-Christ. 

4.—Ta hãy nên bô noi (lòng vâng cùa 
su nghi-ngò- mà vào nuòc Ca-na-an cùa 
đúc-tin. 

BÁO 121 

CÂU HÔ1 

1.—Thòi-đai này tù đâu đên đâu? 
2.—Có su biên-đỳng gi truòc và sau 

thòi-đai luât-pháp ? 
3.—Thuâtlailich-sìrcùa ông Ghê-đê-ôu. 
4.—Thuàt liii lich-sù cùa hà Đc-bô-ra. 
5.—Dân Y-so-ra-ên tuòng ràng hp có 

thí gitt luât-pháp không? Taì sao biêt 
đucrc? 

6.—Muc-đich Đúc Chúa Trò i ban-bõ' 
luât-pháp là gi ? 

7.—Khi dân Y-so-ra-ên chôi-bò Đúc 
Chúa Jêsus, thi hp nói câu nào ? 

%. — Đoc thuôc lòng môt lò i húa cùa 
thòi-đai này. 

9.—Thày cô đ3 đupx su day-dò riêng 
nào trong su hoc thò-i-đai này? 

10.—Cuõi-cùng thò-i-đai này có ai trung-
tin vò i Đúc Chúa Trò-i. 


