
V A I P H U T 
GIÀI-ĐÁP KỲ TRU'Ó'C 

BÕN VÒNG, BA TÊN 

CÃT ròi bõn klioanb cùa bình tròn này 
ra, ròi ráp lai cách sao cbo trong ba 

ph'ân chia cái hình trôn này có tèn ba 
õng tô loài ngirò-i. — Phan-xúân-ThiQh, 
Ba-lòt. 

G I A I - T R I 
GIÁI-ĐÁP KỲ TRinyC 

Kỳ triró'C có tlièm các ban sau nay dáp 
trúng: Ông Vàn, cò Võ, Mô-đirc. 

BÔ Al BIÊT? 

G I À I - B Á P KỲ TRITÓ-C 
129. - Phuc 14 : 14. 130. - Ê-xê-chia (II 

Vua 18: 1-4). 131. - Núi Ba-san (Thi 68: 
15). 132. —Giô-suè (Giô-suê 10 : 26). 133. 
—A-hi-gia (I Vua 11: 30). 134.—Xa-cha-ri 
11:7. 135. — I Sa 1: 3. 136. — Bê-bô-ra 
(Quan 4: 4). 137. — Ghinh-ganh (Giòs. 
5:9). 138. — Yèu nhau (Gi. 13: 35). 

Các ban đáp trúng.—Ông Lay, Hà-nòi, 
9 câu; cô Xuân-Haiib, Gia-làm, 9 càu ; òng 
Đeo, An-hóa, 2 càu. 

CÂU BÓ KỲ NĂY 
139.-AÌ giét Si-sê-ra? 
140.—Ai đâng thái-tír làm cùa-lè thiêu 

tai trên vách tbành? 
141. —Đau ai vircnig trong nliànb Uiông? 
142. —Ba-vit có mòt ngirò'i câu, ông này 

tèn là gì và làm chúc gì? 
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143.—Ai dircrc chôn bèn con dirù-ng di 
vè E-phc-rát ? 

144.—Aitliáj thànli bi vày, bcn dõt mìnli 
vcri cung viia ròi clièH 1—Mme Dimng-nhĩr-
Tie'p, Tourane. 

145— Tim mòt càu giííng nlnr Hô-ma 

10:8, cln đoi chtr «Bao» ra chir «Lò-i.» 
146. -Giè-ru-sun líi tên cùa ai? —Afme 

Bùi-lrí-Hien, Kampol. 
147.—Bãuchcp vè cây-cíSi nói chuyên? 
148.—Vua nào xc áo minh vì có- ngircri 

dòn-bà ãn tliit con ? — Trun-inin-Cân. 

I X . - G I T C J N G 
Boc Sáng-thé Kỳ 6: 1-21 

V " EM (loiin õ, tháy ít nguò-i tot, nhièu 
ngirài xííu. Bcri dó, ngu-ò-i càng 

sanh tbèni, lòi-ãc cir tăng mãi, (iên nõi 
Chúa chiu không diro-c, n h ú t - d i n h 
tuyèt-dièt bĩ'íng mòtc(rn dai-hông-thũy. 

Nhirng Ngài vãn th i rang-xót loài 
ngirói, inuõn ho còn di gióng trèn măt 
dãt. Tìin-kiê'm hê't thây trong dò idó , 
ch! có inôt nguòi tót nhi'rt, là Nô-ê. 
Chúa xirng ông Ià còng-binb và tron-
ven vì ông tin-kinh, vâng lòi Ngài. 

Mà th;ìl, kbi Clnia mách cho ông biêt 
trirác nan nuóc lut, ông tin ngay, và 
Clnia bão òng làni inõt chiêc tàu—nià 
li'un trèn núi—đe ci'ru cà nbà mình, thì 
ông vàng lòi lien. Nò-è vira làm tàu, 
vìra giáng dao khuyèn gia-dình mình, 
khuyèn moi nguòi cùng tin và hièp-
tác v<Vi ôngdè duo-c cúu . Dau trâi qua 

S A N G N O - E 
(hoc thuòc lòng càu 9) 

làu ngày và ít ngu-(Vi tin lài òng, song 
òng cũng chang ngã lòng chút nào câ. 

S u y - g ă m 
f>òi Nò-ê làm hinh-hóng vè dòi nây: 
1. Tòi-lòi nhièu — Chúa quyet phat. 
2. Chúa niuonci'ru—Tin thìđiracciru. 
3. Nô-ê tin-kinh thãt—Tô ravi?clàm 

bài vàng lài , hi-sinh, làm chúng mãi. 
Thai-kj ' ta dirang à giong nhir mãy 

ngày I r i rác inrác lu t : Đao dôi,giăc-giã, 
tai-nan, v. v. nhir tiê'ng sãm-sét gam-
chuyèn. Châng bao lâu (>húa Jèsus 
sê tái-làm. Anh em ta tin không? Ai 
lin thì bãy noi theo guang sáng Nò-ê, 
tô ra sir vàng lài băng vitjc làm, nhu-
nhàp vàocác tièu-ban truyên-dao.hoãc 
hiêp-tác bai su-cău-nguyên, lac-quyèn, 
dè dát-dem ngirài vè cùngChúa. Mau 
lên !—Miusir Phan-oàn-Hiêa, fìé'n-lre. 


