
V A I P H U T 
DÓ AI BIÊT? 

G I À I - Đ Á P KỲ TRirÓX 
139.—Gia-èn, vp Hè-be (Quun xct4: 21). 

140.-Vua Mô-áp (II Vua 3 : 27). 141.-Áp-
sa-lôin (II Sa 18: 9). 142. — Giô-na-tban, 
lãni miru-sĩ và ky-luc (I Sír27 : 32). 143.— 
Ra-cbên (Sáng 35: 19). 144. - Xim-ri (I 
Vua 16: 18). 145. — Phuc 30 : 14. 146. — 
Môt tên cĩia dăn Y-so-ra-èn dùng trong 
văn-thi (Phuc 32 : 15). 147. — Quan 9 : 7-
15. 148.-Giô-inm (II Vua 3 : 1 ; 6 : 24-33). 

Các ban dáp t rúng . — 10 câù : cô Bây, 
Tân-chàu ; 6ng Lay, Hà-nòi. 9 càu : ông 
Chiê'u, Cai-uhum ; òngTliiiih, Pnom-penh. 
8 câu : ông Vân, Mõ-dirc; cò Ngpc-Bicb, 
Càn-thcr; câu Lcr, Phan-thiê't (14 tuòi). 
7 càu : cò Vê, Cao-lãnh. 6 cãu : òng Cũa, 
An-bóa. 5 câu : òng Síru, òng Beo, An-
hóa. 4 câu : cô Phán, Tam-kỳ. 3 câu : cô 
Chiên, An-thái-đông. 

Vày, cô Bày và ông Lay đirpx giài 
thu-òng cùa Thánb-Kinh Báo. 

CÂU DÔ KỲ NÀY 
149. — Ba b | c danb-nhan não đã ngu 

tai Hép-ròn ? 
150. -Vièc ló-n hon hét cùa Anh-rê là gi ? 
151. — Tbi-thiên nào ngân nbirt? Có 

máy càu? — A. R. Wells. 

152. — Sách nào c ó ch8 ba càu hièp làm 
môt mà thiéu mõt càu? — Lê-văn-Síru. 

153. — Ai Iàm tho-ky cho Giê-rè-mi? 
154. — Bâu có chcp vè niii chúc plnriVc 

và núi rũn-sâ? — Tq-xuân-Vân, Mò-đirr. 
155. — Đâu có chép đièu-răn là đèn, 

luàt-pháp là ánh sáng? — Cô Ngoc-Bich. 
156. — Ai tim đăiig suõi niróc sôi trong 

đòng vâng? 
157. — Vua nào ngó ngang qua cìra so, 

bât găp inôt ngiròi nói dõi? 
158. — Càu Kinh-Tliánli nào có nám clur 

«vinh-quang?» — Yõ-iuin-Thinh,Pnom-penh. 

GIÀI-ĐÁP KỲ TRU-áC 
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Các ban đáp trúng. — Òng Chiéu. Cai-
nliuni; cô Phĩín, Tam-Uỳ ; ông Vàn, cô Võ, 
Mô-đirc; òng Chi, cô C.liièn, cãu Trirng, 
An-tliái-dòng; cô Vê, Cno-lanh. 

XÊP LAI CÁCH KHÁC 

giác dè cliia mòi anh nâm trong môt 
khoang dén nõi không thè" giao-thông 
vcVinliau. NhcVcácbanchiahô.—Phan-
xuăn-Thiên, Đa-Iát. 

CHIA BANH 

r I ""RONG sõ báo 89, oiing mue này, tôi 
có vêmôt cái phòng tròn và nurcVi 

anh hoc trò tinh-nghjch ngũ chung. 
Tòi nuiôn chia ra bcri ba phòng tròn 
nhõ tréo nhan, và dã có bài giâi. Bày 
gicV ngircVi ta nuion làm ba phóng tam-

Ĩ ) A Nam mua cho bõn con môt cái 
bánh ngot hinh vtiòng. TrircVc 

khi chia, con niôt bà láng-gièng sang 
cho-i, bà liên cát cho em dó mõt phãn. 
Cái bánh còn lai thành hình tlurcVcthcr 
(xem hìnli vS). Khi bà si'íp chia liánh 
dó cho 4 con, thi càu nào cũng muõn 
phan cùa mình phâi giÕng và b à n g 
phdn các câu k ia . nghĩa là bà phâi 
chia làm hon phiĩi; n h t r n h a u . Các 
ban chia giùni. — Ngityên-ngoc-CIiàn. 

X . - C C N H Ò N G - T H Ú Y 
Sáng-thé Ky đoan 7 (hpc thupc lòng câu õ) 

I ^ O A N (> cbúp lcri báo-cáo cúa Chúa 
vê nircVc lut. Ngài bào Nô-ê dir-

bi plurcrng-pháp ciru-ròi cho kê tin, là 
chiè'c tàu. Boan này lã CO*D nircVc lut 

Khi ccVii bi'iy ngãy lura, Chììa phán-
bâo Nô-è phâi dân nlurng ngiró-i tin 
vào tàu. Song cliĩ có \cr, ba con trai 
vã l>a dàu cùng tin mã thôi, còn hê't 
thiiy deu chè-circVi òng. Cluia bâo Nô-
è dem theo mìiili moi loài sanh-vàt, 
ìnôi thir nic)t căp, có dirc và cái, trõng 
và niái, hãii liru giông vè sau. Nô-è 
Iàin theo moi deu Birc (ìiê-hò-va phán-
dăn. Boan, Chúa dóng cùra tàu lai. 

Ngày 17 tháng 2 năni sáu liăm dcVi 
Nô-è, khcri-sir nura to 40 ngáy dèm, và 
lut-ngãp kháp măt dat. NircVc dirng 
lên trên nlurng ngon núi cao ho-n liet 
15 tlurcVc. Tàu Nò-è trinVc ô- trèn núi, 

bày giò thành ra linh-dinh trèn măt 
b i ln cã. Tron 150 ngày dèm nhu' vày, 
làm clio ngirò'i vá vàt deu chêt hêt. 

S u y - g â m . — Thù* tucVng-tiro'ng tinh-
ciinh inoi kê cV ngoái tàu lúc dó thè nào. 
Chao ô i ! Sa-hãi, hõi-hàn, ràn-si'rc tir 
ciru mình, kèu-van, khóc-lóc. Nhirng 
trê quá, ntróc tcVi, nhày sao kij)! Khi 
Chúa Jêsus tái-lãm cũng vày (Khãi-
huyèn 1: 7). 

Còn nhirng ngiròi ìr trong tàu the 
nào? ô i ! Bình-yèn, vui-vê, nghĩ lai 
dirc-tin và vicjc khó-nhoc, nhjn chiu 
báy làu dăng làm theo moi đêu Chúa 
phán-dăn, thàt khòng vò-ích. Ai ocr 
trong Báng Christ» khi Ngàidén .cũng 
vui-vè the áy. «Hãy nhin-nhuc và ben 
lòng, vì kỳ Chúa dè'n gãn rôi» (Gia-co-
5:8).—Muc-sic Phan-uăn-Hièu, Ben-tre. 


