
GIÔ-SEP GĂP CÃC ANH EM MÌNH vun khóm cãy xanh 
(Sáng 4*2 : 1-8 ; 45 : 1-4 và 47 : 1-8) Câu g ò e : Ê-phê-sô 4 : 32 

Câu hòi.— 1. Tai sao các anh Giô-sép xuông Ê-díp-tô (42: 1-5)? 2. Giô-sép đõi-
đãi vó i các anh em minh the nào (42: 6-8)? 3. Giô-sép sai các anh em mình đi đâu 
(45: 9-11)? 4. Phii-ra-ôn mói Gia-c6p cách nào (47: 1-8)? 

Gach du-ó'i ehũ- CÓ, KHÔNG cho đúng : Õ' Ê-díp-tô có băp-..có...không. Bên-gia-
min làm qiian...có...không. Muò-i hai anh em xuSng Ê-dip-tô...có...không. Giõ-scp 
nhân-biét các anh cm minh...có...không. Anh em nhân-biêt Giô-sép.. .có.. .không. 
Giô-sép ghét cãc anh em mình ... có ... không. Giô-sép xin cha xuõ"ng Ê-díp-tô...có 
...khòng. Gia-cõp thirong-yêu Giô-sép...có...không. Gia-c6p xu5ng Ê-dip-tô...có... 
không. Gia-cõp chúc phiró-c cho Pha-ra-ôn...c6.. .không. 



LÂM SÔ N M A 
/^*Ô Minh mái hon năm tuôi mà dã 

sáng trí lâm. ; Cô thuôc hai muai 
lăm chũ cái và đoc'đuac chũ só. Cha 
me cò rát giàu-có Và hêt lòng tin theo 
©úc Chúa Jêsus. Môt ngày kia, bà 
Lân, me cô, goi cô đen mà bâo răng: 

— Con di cùng mu ò, đem bôp bánh 
nây sang bieu bà Hai ct phô bên canh, 
sô hhà 99. 

— Vârig, nhung má cho con đem 
theo con chó Ba-tô vói nhá? Nó theo 
con luôn, má a. 

t -Ù,ù. 
'- —Roi con đi vuòn hoa choi nhó! 
Con đi môt lúc thôi. 

— I>,ír. ' 1 

Minh sung-suáng quá, vo tay reo 
mirng. ©i ngoài đuàng, Minh mâi 
nhìn Iên, nhin xuõng, mu b và con 
chó theo sau, chãng ngà cô đung nhãm 
môt cô bé khác cũng trac tuôi mình. 
Cô bé năy té nhào, nhunglaiđúnglên 
ngay, hai tay phùi quăn-áo. Minh 
nguang-nghiu nói: 

— Tôi xin loi chi. Tôi làm phiên 
chi quá. Nhà chi à dâu? 

— Nhà tôi dây. Cô bé vùa dáp vùa 
láytaychi. -

— Ò, may quá chính là sõ nhà 99. 
Có phâi má chi là bà Hai không? Bà 
Hai quen má tôi áy mà. ' 

— Phâi đó, nguai ta thuòngkêu má 
tôi là bà Hai. 

— Má chi có nhà không? 
— Má tôi đi váng. Chi vào đây 

vái tôi. 
Căn nhà bày-biên sa-sài, chá không 

lich-su nhu nhà cùa Minh. Nhung 
Minh đuang tuôi tha-ngây, dâu có 
phân-bicjt giàu-nghèo, đàú có cày cũa 
mà khinh nguài. 

Minh ngõi trò-chuyên lâu lam vai 
Diêm (tên cô bé), đen noi mu â phâi 
giuc mãi mái đúng dây ra ve. Tái 
cùa, Minh còn hôi Diem : 

— Bũa nào chi di hoc trucVng Chúa-
nhut vcVi tôi nhcV? 

— Truòng gì? Sao lai hoc ngày 
Chúa-nhut? 

— TrucVng Cbúa-nbut day ve Chúa 
Jêsus. Có nhiêu ban lãm. Lai phát -
ânh nũa. Chi di'vói tôi nhá? Tòi 
sê đên rũ chi nhcV: 

- L > . 

Minh tháy lòng vui-suáng, râo câng 
đivênhà. BàLânthâyconlâukhông 
vê, cũng sõt ruôt, đúng ngoài cùa mà . 
ngó chùng. Vùa tháy Minh, bà vôi 
hõi rãng: 

—Thênào? Concótháynhàkhòng? 
Nhàthenào? 

— Có, nhà nghèo. Bà Hai di khõi, 
chi có cbi Diêm thôi. 

Bà Lân hai ngà là Minh dã dua lâm 
nhà, bèn hôi: , 

— Có tbât là bà Hai không ? 
— Thât mà. 

— Nhung bà Hai quen má khòng 
nghèo đâu. Thôi, con đua má tâi đó 
corthù. Con có đgn đúng só nhà -99 
không? v 

— Dúng lâm. Có hai con sô thê 
nây nãy. 

Minh viet hai con sÔ lên bàn taỳ'trái' 
cho rae xem. Rôi Minh đua me đê'n 
nhà Diêm. Vùa thoáng nhìn, bà Làn 
đã rũ ra cuài. Cái bièn sô nhà lòng 
đinh, nên hai con sô hìt nguac lai: 66 , 
thành ra 99. Tuy vây> bà Lân cũng 
vào nhà, trò-chuyên làm quen vcVi bà 
Kính, me Diêm. Bà Làn het súc làm 
chúng cho bà Kínb biêt vê Dúc Chúa 
Jêsus-Christ, là Đãng đã cbiu chet đê 
chuôc tôi loài nguài. 

Và Chúa-nhut sau, bà Lân, hà Kính 
và Minli, Diem cùng ngôi tipng nhà 
giâng thà-lay Dúc Chúa Trài. Sau 
khi cãu-nguyén cho me con bà Kính 
tin Chúa, ông muc-su xoa dãu Minh 
màrâng: 

— Tôi ucV(£ao Minh cú ÍS'm-lãn só 
nhà thê nãy luôn I — JVieo báo «Sun-
shine For Little People.u 


