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G I Ô - S É P L À N H À T H I T C - T E 
(Siing 41 : 46-57) 

(llny bàl nây ngtiy Cluin-nliu-l 8 IH-ccmhi'c) 

CÃU GÒC: —Con eó thà'Y ngu*ò*i nào siêng-năng trong eông-viêc mình 
chăng? Ng-1*0*1 à'y hân sè đt'rng ò* trtró'c măt các vua 

(Cluini 22 : 29) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 1 e r 

Hát niôt bãi roi doc Gia 5 

Lò*i mtV đàng.—Trong dòi sõiig cim 
ong Giô-sép, cluing ta thĩiy sir thsinh-tin 
ciia Di'rc Chún Trò-i clõi vó-i còn-cái Ngsii 
thfil là tron-ven. Vi có- Chúa dã yèu-
tluro-iig đftn lirn-chpn Ngsii, ncn Giô-sêp 
cĩing pliài eliiu str thu-thficli iuing-ne de 
khièii cho -ỳ-chì Ngsii đói vó'i đftn iíy đupc 
tliĩinli-lirii. Vi có'ĩíy nên Kinh-Thsuih có 
cliép ì'iing: iNgòi SÌIÌ mòt ngirò'i di li'tróc 
Y-str-ra-èn, là Giô-sép bj bán làm lôi-mpi. 
Ngtròi ta eôt chon ngiròi vào cùni, làin 
clio ngirò-i bf cõng-xièng, cho dén ngày 
ileu ngtròi dã nói dtrpe irng-nghièin: Lòi 
cùa Bírc Giê-hô-va rèn-thu ngirò'i. Vua 
sai thii Giô-sép; Dãng cni-trj các dàn giài-
tha ngirò'i. VIIÌI làp ngirt'vi liim qusin-gi:i, 
lam quan cai-tri liít thìiy l:ii-sãn minli, 
diíiig niíic y ngiró'i trói-buôc qiiàn-lhSn, và 
lìíy str khôn-ngoan day-dô cficti'iròng-liio» 
(Tlii 105 :17-22). Vây, diiii Giô-sép dã lain 
bi ngiró'i ta CIIOÌ-IK"), song rol lai iigirt'ri dil 
dirov Dirc C.luiii Trõ'i nllftc lcn cao. 

Câu hòi. —Dirc Chúa Tró i diĩ Ip-i-diing 
sir klion-khó ciiii Giô-sép dc hnn ich cho 
dãii Giu-da thc' niio'? 

Dpc chung eâu goc rÒT caTi-nguYên 
CllO òng Hõi-trirõng Jefliey diillg di tliilin-
viéng các IIpi-Thiinh bên Xiciu-la. 

NGÀY THÚ" HAl, 2 

Hát mòt bài rôi dpc I Phie 1 

Lò*i mò* dfing iTiêp llico).—Dsìu Giõ-
scp diĩ bi bâcli-liicp nliicu taixirE dip-lô, 
iilnrng chăng bao Isiu Clnia dsĩ dèii gisii-

ciru òng thoiil khòi csinli-ngõ khó-khiin 
v;i khién cho ông dirp"c irn IrirtVc măt vua 
Pha-ra-ôn. Vi c<V lòng ngay-thsing và sir 
ti'iiug-lín ctiii Giô-sép, nèn vua ìiy dã líip 
ngiròi làm quiiii-gin cii 'tài-ssin ctia vua. 
Ysi lni, Giò-scp cùng dii nhò' Chúa ban str 
khôn-sáng rĩíl la llurtVng, inó'i có Ihc bàn 
niõng cùa Pli:i-i'ii-ôii. Sò'-tlĩ Giõ-sép chiu 
kho llllièll lai \ir ay chailg plisii vì ôngdiĩ 
phani lòi, bèn lá vì òng qtiyét-djnh không 
lic chiti pliiiin lòi. Bát círGiò-scp dã dirng 
trong dja-vj gi, òngcũng cir giìn-gũi cùng 
Cliúa vsi Ifim sáiig daiili cúa Ngãi luòn. 
Có nhieti khi la nghe tin-dò pliiin-nsin rfiug: 
((Nèii tòi có tlie đoi di chô khsic hosie dtrpc 
tliosit kliõi dia-vi lúng-ngiit nĩìy, llii lôi CÓ 
tlie lsini inòn-dò xirng-diuig ciia Cluia.n 
Khòng phsii vãy dsiu. Ta phài ti'uug-tin 
trong vièc nlio tlii Ciĩúá IIKVÌ giao-phó viêc 
lón ho'ii cho la láiii. 

Cáu hõi. - Tai sao Giô-sép dã dirp'c 
phong cliúc-1ìró'c cao? Tn có nên vicsinh-
ngò khó-khfill niii chfii-bõ Cllúa khòng? 

Bpe chung cáu goe roi cMu-nguYên. 

NGÀY THŨ" BA, 3 
Hát môt bài roi dpc I Phie 2 

Giài nghia Sfing II : 4(i. NluV Giò-sép 
bsiii mông cho Plia-ra-òn nên vua áy dsí 
rõ tlnh-hinh cùa miròi bon niiin liro'iig-lai 
eiia lich-su nirox E-dip-lò; vì có* A*y vua 
ciing iiliiu-iiliiin I'íing ciin phài dăt inòl 
quan tlui-ttró'iig có dac•liu lo-licu viêc 
Ihiiu-IiTr lirong-thirc đc phòng-bi csic nĩítn 
dói-kéiii. Vii, cliinh vu-n vsi quìtn-thfin dcu 
đsi còiig-nliãn liing ngoiii (iiô-sép ra Ihi 
chsĩng có ai xirng-dáng hùnh cbírc cao-
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trpug áy ; vua bèn cir ngirõi thay-the clio 
ininli, và vu'a ãy clil ló-ii hcru Giô-sép vì 
ngir ngòi vua inà tliòi. Vây llii Giô-sép 
đã tir no'i cung-diên di ra tcì-chirc viêc 
thiìu-trũ' lirong-lliuc dc dànli dù clio dêii 
klii díi mfln kỳ dói-kéin, và dã dirpc Plia-
ra-ôn ban cbo Irpn quyèii tlure-linnh inpi 
công viec áy lùy tbeo ỳ ngtrcri lííy làin pbài. 

Câu hòi.—Tai sao Pha-ra-ôn có lòng tin-
cây Giô-sép? 

Dpc chung câu g8c rSi câu-nguYfn. 

NGÀY THt> TU*, 4 
Hát bài 60 roi dpc 1 Phie 8 

Giài nghĩa Sãng 41 : 47-49.—Khi Giô-sép 
dã bslt dilu cai-lri xir Ivdip-tô thi ngiròi 
miri dirp'c 30 tuôi. Theo lè thircYng ngày 
xua, bê ngirò'i nào bi'iiili cbirc cao nliir là 
vua, thìiy ié-ic, dãiig ticn-lri, v. v. thĩ bliôc 
pbài lã ngiròi tir 30 luoi sáp lèn ni(Vi h<rp 
cách (Lu 3: 23)u Vây, dâu tiài <|IIÌI mòl 
Ihò'i-gian hinh nhir C.hún dã hò qiicn Giô-
sép, song eliìíng phiìi vãv dàu ; trái lai, 
ngiriri phài tani eliiu luy ò noi dè-hèn cho 
đén khi đúng 30 tuoi và cho dén kỳ Chúa 
đã tieii-dinh, ròi miri có thè lĩi.ih chirc 
cao-tlur<rng dê giâi-ciru dàn E-díp-tô lân 
nguiri Hè-bo'-ro' khôi chêi đói. Chúa dã 
giúp-dò* òng Giò-sép thàu-góp hai nuroi 
pliiin triiui tat cà luo'iig-thuc vá hoa-lgi 
cùa xir l-.-dip-tò dc cbira trong các kho-
fàng rĩit dir-<lâl, dén nõi ngiròi ta không 
thê déni dirp'c nũa vì dã dSy-dây li í l cã. 

Câu hòi.—Taisao Dirc Giê-hò-va dã pliù-
hp vá dir-bi Giò-sép tai xir Ê-díp-lõ? 

Dpc chung câu goc roi cìSu-nguYên 
cho H()i-Tbiinh Nain-vang niua dupc dãt 
vá cát diri.rc nhà giàiiH. 

NGÀY THÚ* NĂM, 5 
Hát bài 4 roi doc I Phie 4 

Giai nghia Sáng II : 50-52.—Ba càu này 
tò ra cho ta hiét su vui mirng ò'tronggia-
dinb cua òngGiô-sép. Truó'c khi b;\ldiiu 
băy nain dói-kém thì vp' Giò-sép dfí sanh 
cho uguò'i hai dira con trai. Dău Giò-sép 
đã nhàp-tich dân K-dip-tò ròi, song nguò'i 
đăt tèn cho liai con nity theo tiéng Hè-ho'-
ro*: Ma-na-se, ngliĩa là «kè làni cho ta 
quènn vì ông inufín quèn mpi su buòn-bã 
õng dii tirng-lrãi ròi, vã Kp-ra-ini, nghĩa lã 
«hirng-virp'iig bàng bai.» Dâu trăi môt 
thòi-gian kliá lâu Giô-sép đã dirng trong 
dia-vi kli8n-kho và buòn-ràii, song rtft lai 

N H nÃo 

Cbúa chang iiliũng nhãc nguòi lèn cáo, 
nià lai dã han eho lòng nguòi dupc dày-
diìy si.r vui-niirng, khoái-Iac VÔ-CÙng. Vãy, 
dsiu chúng la găp nliiì?u nòi kh8n-kh<5 
hay Isi dup'c mpi sir vui-thú luôn, trong 
bál cir lioàn-càiih náo ta hiiy hie't rSng 
csinh lay toàn-năng cũa Cluia vsin nâng-
d& và dua ta di. 

Câu-hôi.—Cluia dã ban cho Giô-sêp 
dup'c tliòa-iiuìii bòi vitjc gi? 

Dpc chung câu g8c roi cìSu-nguYên. 

NGÀY THÚ* SÂU, 6 
Hát môt bài roi dpc 1 Phie 6 

Giài nghia Sáng 41: 53-57.-Trài qua 
hày năm diro-c niùn du-dàt, thl Giò-scp dã 
h8t lòng làm bon-phi)n mình dõi viri cluic-
VQ nià Pba-ra-òn dfl giao-pbó cbo, nên dâ 
tbiìii-liTr dù lirong-tbuc đè danh cho biy 
năm dói-kém. Co-n dói-kêni llíy cfing dã 
lan-li'àu ra kbáp nlniiig xir lãn-eãn nũsi, 
và vi nhirng diìn-tpc áy cliì'ing có hay 
triróc di? ph6ng-l>|, nèn bp pbãi doxu8ng 
xir IÍ-dip-tò díing mua iioi Giõ-sép. Vi 
Giò-sép đã tbâu-liTr lirong-thi.rc liongcsic 
kho-tàng xir li-dip-tò rãt dir-dãt nên dãn 
E-díp-lô không the nào dùng bét đtrpc, 
và vi Giô-sép có lòng ìòiig-rãi ncn đãsan 
lòllg chia hó't cbo iiliũng dàn-lòc khác dc 
ciru niang hp nũa. Trong vicc nay Giò-
scp có thé lam hinh-bóng «vì Dirc Cluia 
Jcsus theo nhir có csìu Kinh-Tbsinh chcp 
rsing: «Ai càu-kháii danb Dirc Giê-hô-va 
tliì sc dup'c cirii.» 

Câu hôi.—Tai sao Giò-sép có thc ban 
luo'ng-thuc chocác dân-lõc Isìn-cijn? D8i 
vtri viêc áy, nguòi Isiin hinh-bóng vè Dirc 
Chúa Jêsus lliê nèo? 

Đpc chung câu g&c roi ciUi-nguYên 
cho nliũ'ng hpc-sanh tsii tiin'rng Kinb-
Thánh ò- Tourane duong tliiéu lài-clianh. 

NGÀY THÚ* BÀY. 7 
Hát môt bài rÒi dpc II Phie 1 

Thí-du \'ê bài hoc 

Tai thành Nũu-uóc bên Mv có môt hãng 
biiõn rát ló'n ; mpt ngãy kia, hét câ nhũrng 
ngirói làm vitjc ò' liũngáy dang trò-chuyên 
vói iiliau vi tròi mua to, và hp tirirng 
châc không có ai deii niua do gi. Bông-
cluic có mpt ngiròi (lòn-hà già ăn-hãnisít 
tììni-tlurò'iig biró'c vào cira, song vi lipcho 
bà ĩíy là nghèo iién khòug mpt ai tlièm 
chũ-y đêii. Nhirng có niòl chàng thiéu-
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it làu vè sau bà áy (13 trcr vè vâ mun rát 
nhièu hàng ncri tav cbàng, và vi ctVay õng 
chù-nhiêin hãng áy dă tăng ltrcrng cflio 
cbàng. Nctu lin-dò trung-tín trong viêc 
nhò, Ihi ngày sau sè lãnh phăn thirâng 
chang sai. 

Bpc chung câu g6c r-Òi cáii-nguvèn. 

nièn kia dõi-dãi hã rát lir-tè-, cál cây dù 
ciia bà v:i mc'ri h;i cSi áo to'i ircVt ra. Kê" 
(lõ chãng chì cho bã xeni bãt ci'r l;i hàng-
hóa náo bà iituoi) xein, rát cham-nom vá 
guip-dõ- bá, song rot lai bà ra vè châng 
inua gì hê't, và bpn ban-hfru lliày đèii chê-
cirôi chàng nhièu Iftm. Nlnrng may Ihay, 

} _ 

Ttr 8 dgn 1 4 Décembre 1 9 3 5 

G I U - Đ A T Ò T Ì N H C Ô T - N H U C 
(Sáng 44: 18-34) 

(Day ìnii nììy ngàj- Chúa-nhvt 15 Décembre) 

CÀU GÔC:—Kia, anh em ăn-cV hòa-thuân nhau thât tòt-dep thay t 
(Thi-thiín 133 : 1) 

NGÀY CHUA-NHUT, 8 

Hát môt bài rôi đoc II Phle 2 

LcVi mcV đàng.—Trong doan nhy cluing 
ta tbáy rSng khi các anh cùa Giò-scp (13 
déu yét-kién ngirói và eàu ugtrcri plui-trcr, 
thì ngiròi rât s.ìn lòng giúp-dõ- ho và bán 
ltro-ng-tlurc cho I I Q , tiic'r không phài là ttr-
chÓi. Nlurng nhcrn viêc ãy Giò-sép dã 
nhìn-nliàii ràng có ccr-hôi rftt tiên dè thí-
nghièm lòng cũa ho, dăng biê't rftng lòng 
ho còn clu'ra-ehan strganh-li và str ghen-
ghét chăng. Vì có' à'y dnii híl Giô-sép có 
tò thíii-dò răt nghiêm-khftc d6i vtVi hp, 
cáo-trácll hp ìa kê tbám-turđén thăm minli 
vi ìnòt nu.ic-dich inà hp chang có dè ỳ 
dín bao gic'r. Giò-sép nghĩ thàni răng vi 
cách hai nitro'i hai năm vè triró'c các anh 
ngtrò'i đã gày ác-C&m và làm vipc xĩíu-xa 
liai ngtrcVi, nêii nay dã dô'n phiên hp cũng 
phài nc-ni llii'r st.r cay-dâng, và tàm-hòn 
hp cùng phâi chiu str thâin-situ nià chinh 
õng dâ lĩrng-trâi ròi. 

Câu hòl.—Tai sao Giô-scp muô'n thír-
nghièm lòng các anh ngtrò'i? 

Đpc chung eâu goe rSi eâu-nguyên. 

NGÃY THÚ* HAI. 9 
Hát môt bài rìSi đpc II Phle 3 

Giài ngbĩa Sáng 44 :18.—Khi Giò-sép và 
câc anh ngiròi dcSi-elipn nhau thi ông đ3 
tõ ra sir khôn-ngoau t6i-cao cùng phcp-
t:ic rát phi-thircrng. Dău hp đ3 bán em 
minh cách hai mtroi hai năm vè trucrc, 
song triii qua thcVi-gian ãy hìnb nlur hp 
chang có str càm-dpng vè vièc gian-ác 
minh dã làiu ; den kbi hp găp cành-ngô 
khó-khăn tlii hp mcVi tình-ngô, sfrng-sò' 

v:i ttr nghĩ rãng: «Quâ thàt, chúng ta cam 
tõi eting em ta i ò i » (42:21). Nlurng Dirc 
Ghúa Trò i lã Dáng thành-tin và CÕng-
bình, Ngài chăng hè quèn li'rng lôi cùa 
nguòi nào, trir khi hp (13 xtrng ra trtró'C 
măt Ngài và dircrc Ngài tha-thir cho. 
Chinh Ngãi d3 cãm-đpng lòng lip Irong 
lũc Giô-sép xir-doáii hp cách ngliièin-kliác. 
Vfty nên ta thãy Giu-da lia niinh xuáng, 
ximg ininh bftng «tõi-teV,» và kèucm niinli 
bftng « i i iúa .» Thàt giác chicni-bao ngày 
xua d3 đirpc irng-nghiéjm cách toãn-ven 
Iftm. 

Câu hôi.—Tai có- nào các anli Giô-sép 
chiu càiii-déing vè teii-lòi cùa lip? 

Đpc chung câu goc roi eáu-ngiiYên 
cho inòt con g;ii cùa òng bà Muc-sir Gun-
llier bèn Xièm có mâc bjnh truyèii-nliiêm. 

NGÀY THÚ* BA, 1 0 
Hát môt bài r«5i đpe I Gi. 1 : 1 - 2 : 6 

Giài nghla Sáng 44 :19-32.—Kbi Giô-sép 
bi bán li'un tôi-mpi thì em ininh, là Hên-
gia-min, còn khò-dai, Ihcr-âu lâm, nèn 
san khi Giô-sép dã liôi thiini ve òng thAn-
sinh ngtriri ròi Ihi lièn hôi lliăiu vè em 
úl ii'y. Và, vi mc Giò-sép dã cnia đò'i ròi 
và vì bà là vp- yèu-dáu cùa Gia-ctip, chì 
sanh hiii dúa con trai cho nguò'i, nên sau 
khi Giô-sép (13 mãt biêl thi lòng Gia-cô'p 
yêu-chiiôiig Bên-gia-min khãng-kliit lâm. 
Châc Giô-scp đ3 doán dèu ãy ; ông cbâng 
nuiiín SIVIN tô niình ra cùng các anh iiiinh 
vi muãn thi-ngliiêm lòng cùa hp h&i nuru-
kê" nây đã, tirc là buôc bp phài bô em 
út inình ò' lai hiin tôi-mpi mà di v í cùng 
Gia-cóp. Song biri nlurng líri Giu-da đĩi 
tlnra lai thi Giô-sép cam-biél rãng hp đã 
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đôi mói nhièu, nèn khòng rnuõn tlièni nôi 
khti-khăn cho Gia-c6p níra. 

Câu hòi.—Giô-sép đã lãp muu-kê' gi 
đăng biét thái-dp các anh ngirò-i doi v6*i 
ông thàn-sinh vã em út cùa hp? 

Bpc chung eâu g6c rôi câu-nguyen. 

NGÀY THÚ" TU% 1 1 

Hát môt bài riJi đqc I Gi. 2 s 7-29 

Giài nghĩa Sáng 44 : 33, 34.—Kè' đó Giu-
đa thuâl cho Giô-sép nghempi chtiypn dã 
xây ra khi ho đén mua lúa lan thír nhirt 
ròi tró' vè nhà. ông đã nói mòt cách thât-
tình và câm-dông lám vè Bèn-gia-min, 
đên nõi õng Lulher là nhà lãnh-ty trír-
danh cùa cuôc eâi-chãnh nhàm thê'-kỳ 
thú 16, dã chép ràng: «U'ó -c gi tòi có thê 
thay vì nguò'i ta mà càii-nguyên vó'i Ghúa 
nhir Giu-da dà nài-xin eho Bèn-gia-min I» 
Vâ, khi Giò-sép khòng nhâni Iòi yêu-câu 
cua Giu-da thi Giu-da dã xin õ- lai inõt 
minli làm tòi-mpi th6 cho em. Trong 
vièc này Giu-da có thê lãm hình-bóng vi? 
Búc Cluia Jêsus, là Báng càu thày cbo 
chúng ta ô- bên hfru Búc Chúa Cha, Báng 
ãy vè phàn xác đã tluiòc vè cbi-phái Giu-
da. Chíub Ngãi dã dãnb lòng làm tôi-nipi 
thé cho ta hàu cho bòVi su cliél cũa Ngãi, 
chúng ta đuoc cúu-rôi, duoc str tu-tlo ò-
trong Ngài và dupc trò- lai phuc-hòa vó-i 
Đúc Chúa Trò-i. 

Càu hôi.—Giu-đa có the Iãm hinb-bóng 
vê chúc-VU nào cùa Đirc Chũa Jêsus? 

Đoc chung câu goe roi càu-nguyên 
cho ông bà Hò-văn-Phving tai Sông-cau 
duo'iig mâc binh. 

NGÀY THI> NĂM, 12 
Hát môt bài roi dpe I Gi. 3 

Giâi nghia Sáng 45:1-8.— Nhũng lòi 
thnih-eìĩu cũa Giu-da dã câm-đpng lòng 
cùa Giô-sép nhièu lâm, dén nõiôngkhòng 
thê nào giir thái-dô nghiém-khãc dõi vó'i 
các anh mình ntrá. Òng eũng không càn 
phãi thu-nghièm lòng ciía hp ufra vi ông 
dã có dù bàng-có dăng biét rànghpcósir 
yèu-thuong nhau tliàt. Vày, vì ông rát 
thuong-yêu các anh minh nên dă đuôi 
hét nhfrng nguò'i khác ra ngoãi phòng, vì 
ông châng muõn ai biét công-vièe gian-ác 
các anb minh da làm cho inình ngày 
truó-c. Vira khi hieu rãng ông là Giô-sép 
thì hp dã sanh ra sàu-nãp lâm, dén nôi 
ông phài nói lai vói hp ba làn, bp mó'i 

tin điroc. Dàu ông có nhác-nhõ' cho hp 
nhó' tòi hp dã báõ ông làm tôi-nipi, song 
òng chăng có ỳ tfí-cáo hp, trái lai, ông 
y'ên-ũi hp vi dã nói ràng: «Dúc Chúa 
Trò'i sai tôi đê'n dây tririre, đăng gìn-gifr 
su sông eho anh em.u Ông côiig-nhân 
ràng Chúa dã khiè'n eho công-viêe ác cùa 
hp có kê't-quã mỳ-niân vây. 

Câu hôi.—Tai sao Giô-sép dã hàng lòng 
tò niìiili ra cho các anh nguò'i biê't? Ông 
có sĩĩn lòng tha-thir tpi eho hp chang? 

Đoc chung câu gòc ròi câu-nguyên. 

NGÀY THf> SÁU, 18 

Hát bài 108 ròi doc I Gi. 4 

Giài nghia Sáng 45:9-15.—Khi Giò-sép 
đã tõ clio các anh nguò'i biét rõ ông là 
em ruòt lip, thi lièn nhó' de'n òng tluin 
minh & nhà, bèn làt-dàl sai hp trô' vè 
riró'C Gia-c6p xti6ng xú- đó vì còn có năm 
năm dói-kém nũa. Òng dâ đinh cho hp 
xu6ng dó dăug tiên vièc cáp-duõ-ng hp 
trong thò-i-kỳ Sy. Sau kbi Giô-sép đã 
biêu các anh mình trô- vè tô eho Gia-c6p 
biét rang òng còn s6ng và đuoiig làm 
phó-vuong xú Ê-díp-tô, tbì ông đã òm co 
cùa hp theo thói-tiic cũa ngirò-i xua khi 
lai hòa-thuân nhau, tlăng tô cho hp biêt 
ràng òng tha-thii- cho hp llét câ. Su yèu-
thuoiig cùa Giô-sép d6i vói eác anh niinh 
là trpn-ven lâm vá eũng làm hình-bóng 
vè su yêu-tluro-ng lón-lao cfla Chúa Jèsus 
đô'i vó'i tòi-nho"ii. Vâ lai ông Giò-sép 
chang nhũng là tõ ra tình c6t-nhiie đáng 
khcn, mà cũng dã Irô1 nèn kc eíru mang 
cho hp nira. 

Câu hòi.—Giò-sép có Ihe cbì bting vè 
Đire Chúa Jêsus dõi vó'i thê'-gian nây H16 
nào? 

Đ 9 C chung câu goc roi caiu-nguYên 
eho ông bii Muc-su H. A . Jackson mói sang 
và lai hàu viêc Chúa tai Bà-lat. 

NGÀY THI> BÀY, 14 

Hát mòt bài ròi dpe I Gi. 5 

Thí-du x'ê bài I19C 
Ngày xua tai nuó-c Thuy-sĩ, nliam lúe 

mùa dông, nuóc đã đông lai trên môt cái 
ao gàn iihã, có mpt bà 111c kia sai hai dira 
con trai niiuh di bò lièn nucrc dá qua 
phia bên kia cái aoâ'y. Nhin quacíra sò, 
bà láy lãm sp-hãi lám klii lh;1y hai thàiig 
nhô ãy đén mòt chô nuóc dá đã nút 
duòng ra, vi bà nghì raiig: ttThàng lón 
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tòi nliiìy qua chó ííy dê nlur choi, song 
chãc Ihàiig eni nó phâi té vào nuó'c mà 
chêi cliini dó thòi.s Và lai vi chúng nó 
dã xa nlià roi, nên dìiu hã có kèu IrcV lai, 
chúng nó cũng chìíng nghe gi điro-c. Song 
khi iíy hã dĩi thííy thàiig lcrn nãni sài 
ngaug chò nirtVc dá hi võ- ra và dè cho 

thàiig eni nó hò qua thân-the niinh, cliiìng 
kluic nào nó dĩi bâc iuòt cái ciĩu cho em 
minh vày. Thnng ãy thât đã làm trpn 
tinh huynh-đê và treo giro'ng cho ta noi 
tlico, cfing nlnr Giu-da khi xira dã bàu-
chfra cho em Bèn-gia-min vây. 

Đoc chung câu gÓc rtìi cflu-nguyén. 

Tir 15 đèn 21 Décembre, 1935 

B Ú X C H Ú A J Ê S U S G I Á N G - S A N H 
(Lu-ca 2:1-20) 

(l)ay bài nay ngiiy Chún-nhu-t 33 Dcccmhre) 

CÀU GÕC:—Vì Dirc Chúa TrcVi Yêu-thiro-ng thè'-gian dén nói dâ ban Con môt cùa 
Ngài, h'âu cho hê ai tin Con &y không bj hir-mâ't mà điro*c su- s6ng đò*i đò*l 

(liiăng 3 : 16) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 15 chê dâ du-ngòn vè su giáng-sanh cùa 

Hát bài 132 rôi doc Ma 1 i 18-2: 12 Dãng Mè-si tai noi Sy, song Dúc Chúa 
Lò*i mò* dàng. — Dêii ngày sanh-nhut 

ciia Dirc Cluia Jèsus, (oàn-cìu muôn mrcVc 
dèu núc lcing mirng-rcr vi nhàm ngày áy 
DiVc Chúa TrcVi dã ban cho nho'ii-loai cùa 
châu-báu horn hét trên nucrc tiiièii-dãng, 
là Con dôc-sanli cùa Ngiii. Dàu nho-n-loai 
vôn chét ò- trong tcii-lôi và kliông dáng 
dircrc Chũa tlnrong-xól vì khòng hí ngbì 
dín sir yêu-lhirang cùa Ngài, nhung Ngài 
dã ròng Iòng tlurcrng-xót mà lãp ra 
plitro'ng-phi'ip lâ't linh-nghiêni này đăng 
ciru-chiiôc cbúng ta và khicii chúng ta 
đtrcrc ph\ic-hòa vói Ngài dcVi đòi. Dirc 
Chúa Trò i dã ban chính C.on inòt Ngài 
cbo ta, lúc là nioi str Ngãi dã có, tlii ta 
hii châng ncn tlâng cliinb minh ta lai cho 
Ngài và bàng ngày bày-lô su tiTÓ'ng-thfln 
tiroug-ái dói vcVi moi ngiròi hay sao? 
Nguyèn Dâiig đã giáng-sanh tai Bét-lè-
hem dê làiu Vua dfln Giu-đa dircrc tôn 
làm Vua (lòc-nbirt vò-nhi trong lòn'g cbúng 
ta mãi I 

Càu hòl.—Ta có thê lò lòng biiSl on cùa 
Chúa bcri viec gì? 

Boc chung câu g6c rÔI câu-nguYfn. 

NGÀY THÚ* HAI, 16 
Hát bài 130 rÔi doc Ma 2 : 18-22 
Giâi nghĩa Lli 2 : 1-5.—Cliièu theo cbl-

du cũa hoàng-dc Sè-sa Au-gút-tcr, Giô-sép 
vã Ma-ri dã di dèii thánh Bclt-Iè-heni, là 
què-huo'iig cùa iii pin.i hp và cùa chinb 
minh hp nfra, de kbai tèn miiih vâo sò. 
Diiii 700 năiii vc tririrc dãng tièn-tri Mi-

Trc'ri dã Icri-dung môt hoàng-dá ngoai-dao 
dií liĩni irng-nghiêin lòi áy. DĩSu loài 
ngiròi có câm-hiéi qtiyèn lc-tri ciiii Dúc 
Clnia Trò i hay lã khòng, song Cbúa vSn 
còn quan-trj nrpj si.r trong Ihct-giiin năy. 
Dflu ông hoàiig-đjfi này không có nhln-
biét viêc áy là do Dirc ('lnia Trò i ti£n-
dinh, song dõi vói viêc ĩiy òng chíìng khác 
nào mòt dav-lcr ò trong tay Cbúa mà Ihôi. 
Lai nũa, ngày nay Chúa van còn lcri-dyng 
kê khòng quen-biét Ngài đè làm nên y-
chĩ cùa Ngài, nhirt là dfii vói con-cái Ngài. 

Câu hôi.—Cluia có he Ip-i-dpng nguòi 
thè'-gian (ISng khién ciio ỳ-chĩ Ngãi đupc 
nèn không? 

Đoe chung câu gôc rtìĩ cáu-nguYên 
cho òng bíi Muc-sir Nguyên-hfru-Khanh 
diro'ng diiti. 

NGÀY THÚ* BA. 17 

Hát bài 194 riSi doc Lu 1 : 26-58 

Giâi nghia Lu 2:6, 7.—••Ngiiy sanh-dê 
cũa Mii-ri dà dén.» Dúc Chúa Trò-i đã 
dinh ngãy gicr clio Con Ngĩii giáng-sanh 
trong Ihe-gian (Ga 4 :4 ) , va t rong cà hinh-
sanh cùa Dúc Chúa Jcsus thì ta tliãy 
dtrcVng nhu có mòt cái di3ng-hò cùa Dúc 
Cliúa TrcVi dl chĩ cho Ngãi làm vi(-c gi 
cho dúng thòi-kỳ, liàu cho viéc ãy dep ỳ 
Dirc Chúa TrcVi và dtrp-c thành-Iuu (Gi. 2: 
4; 7 :6 ) . (Ting môt Ibc ãy, Chpa có niôt 
câi bàn-clò cho dòi sfing cua con-cái Ngài, 
và ncii la phórlhác ininli cho Cluia, flt 
Ngái sè I:.i.n cho biU cir lá vièc gi Ngãi dã 
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đinh clio ta đirpc hoan-thành dting kỳ 
nlnr cliinli Ngai dã tièii-dinh. Dàu Đúc 
Chiia Jêsus là Vua dân Giu-da, song sir 
giáng-sanli Ngài khác haii vó'i sir ra đtVi cùa 
các hoàng-tfr cùng nlifrug bâc sang-trpng 
cùa thè-gian. Trãi cà binh-sanh, Cluia 
dã chjii klio nhièu cách nira đê làin đaỳ-tó' 
cùa mpi ngiriri và ciru-vó't ta.Ià kè có tôi. 

Câu hôi. —Gò viêc gi xày dén cho con-
cái Chúa mã Cluia khòng liiii dèii hay 
kliòng tièn-dinh cliùiig? 

Uoe chung câu gôc liìi câu-ngu\rên. 

NGÀY THÚ" TIT, 18 
Hát bài 60 roi đoc Lu 2 : 1-21 

Giái nghla Lu 2:8-12. —Birc Chúa Trò i 
• la sai thièu-sir dén báo cho thiên-ha môt 
Tin-Lânh, va ngircri llur nhirt dã dtrp'c 
nghc Tin I.ành â'y là iiliírng kê chán cbièn 
dircng trú <r ngoãi dòiig gàn thành Bè"t-
lê-bem. Néu ta kè-ciru Kinh-Tháuh kf-
càng llii sc Ih-ĩíy răng có nhieu làn cãc 
thièn-sir dã dt.r vão clu'rc-vu cùa Dirc Chúa 
Jèsus. Tin-Lành này là «jiiòtsir vui iiiirng 
Ió'ii c.ho niuòn dân,» vii dã báo cho bon 
chàii chièn năy Iririrc hét, túx là nhĩrng 
kê lâm nghc lháp-hèii và khó-nboc han 
hét, có le vì ho rát Irông-doi sir giáng-
sanb cùa Ngíii và cũng de ehĩ bóng vè 
chinli Ngùi lit Dãngcliàii chiên hien liinh. 
Tin-Lãnli và str vui-mirng nhy lã cho niuôn 
dãn, bát cir ho tiimV vè dòng-giõng nâo 
bay là nói thir tiêiig nèo. 

Câu hôi.—Tai sao tin-tirc vè «i,r giáng-
sanh cùa Dtic Chúa Jèsus <lã diroe báo 
cbo niòl bou cbăn chièn trtrtre hii '.' 

Đoc chung câu goc rôi câu-nguyên 
cho òng Phan-Lang diroc giáy phépgiàng 
i.-ii Quâng-tri. 

NGÀY THIT NAM, 18 
Hát bài 61 roi doc Lu 2: 22-40 

Giài nghla Lu 2: 13,14.—Lúc Dirc Cbúa 
Trò'i dã dăt nèn trái dìll tlii các sao mai, 
lire lâ các tliicn-sir, dii hát mirng vi dup-c 
tháy cuôc sáng-tao cùa Dirc Clnia Trcri. 
Dău Kinh-Thánh không có e.hêp vè sirhát 
cùa các thiôn-sir nhíin lúc Dire Cbúa 
Jcstis đã giáng-sauh, song ta tiròng rhng 
lúc báy giir ho cũng khõng thc khõi bát 
ngoi-khen (^liúa vi Diíng Ciru-Thé' dã ra 
d<Vi. Nê'u la dting tri Itròng-ttroiig thi sc 
tháy bon ehãn chiên năy dang llu'rc dèm 
dc canh bày chièn và có lè đang sircri vi 

trô-i lanh. Bong-cbúc hp nghe mõt bài 
hát Ihiêl là hay lãm, hp lĩèn ngó Iftn trò'i, 
kia kia trong su- vihh-hien rãt rirc-rõ' các 
thièn-sir đtrong băt rSng: «Sáng danli 
Clnia trèn các lirng triri rãl cao, hinh-an 
dtró'i đát, àn-Irach cho loãi ngirò'i!» Tù 
lúc dó cho đêu bây gi<V châng có bà.i hát 
nào cùa ngiriri la đăt ra có thc sãnh kip 
viri bãi ãy. 

Càu hòi.—Tai sao các thièn-sir dã ngpi-
khen Cbúa ? 

NGÀY THÚ" SÁU, 20 
Hát bài 108 roi dpc Lu 2 : 41-52 
Giái nghla Lu 2:15-20. — Khi ã'y bpn 

cllăn cbiên dã đi thăin-viéng Dirc Glnia 
Jèsus. (1) «Hp vôi-vàng di tlén dó.» 
Ngirò'i não déii citng Dirc Clu'ia Jèsus 
châc sè găp sir viii-niirng và str khoái-lac 
bil?I là dirirng bao. (2) «Hp dã tim dupc 
môt con trè,» tũc là Dirc Cluia Jôsus mói 
sanh ra v:i dir<rng nain trong inâng cõ. 
Kè nào liét lòng tìni-kiím Cluia iit sê găp 
Ngài. (3) «Hp bèn tliuâl lai nlurng lòi 
thièn-sir có nói .» Cìing mòt tlitĩ áy, khi 
la dã g.-.ip Ghúa ròi thi ta phãi nèn làin 
chiriig cho thiên-ha bi í l nhírng orn-plurcrc 
Ngài đã ban cho ta. (-1) «Ai náy nghe... 
tleu láy làin la.» Sir làm chirng cùa ta, 
hoăc vè str dt'ìi lòng nèn mó'i, boftc vè .sir 
đăy-dãy Dire Thánh-Linb, hay l:i vè sir 
clnra binh, dèu khiftn cho tbién-ha lãy 
làm la. (5) «IIp trò' ve láui sáng tlanh 

# và ngpi-khen Dirc Chúti T r ò i . » Dâu hp 
trò' vè làm nghè CŨ, song lòng hp dày-dày 
plurcrc miri. 

Câu hôi. —Chúng la uèn biil-cbucVc bpn 
chăii chièn vè nlnrng deii nào? 

Đpc chung câu gÕc rÒi cáu-nguyên. 

NGÀY THlV BÀY, 21 
Hát môt bài roi dpc Gi. 1 i 1-18 

Thi-du và kèt-luân bài hoc 

Vi Búx Gluia Trcri dã ban sir cúu-ròi 
clio ta bôi sir giáng-sanli cùa Con Ngài, 
nên uiiaiii Ic Saiih-iiliui, tin-dò có tliói 
quen g'ri lê-vàt cho nhati. Lai inra, kỳ 
ãy rftt thuàn-tiên dí? tlâng tièn-cùa d^ng 
truyèn-bá Tiii-Lành <r nhirng ncri ngtrcri 
ta chira hè nghe đén dnnb qui-báu cũa 
Ghúa.' Ngây xira có nipl lay lipa-sĩ trir-
tlanh lanh vièc vê hình'mòt nhã-lhõ' dã 
bi htr-hõng nliièti vi giáo-hfru il kinh-
inén Cluia. Khi vè xong roi tliì ai nãy 
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(lèli Isíy liim la vi hp thiét ttrcVng ràng 
hpa-sĩ áy sc lĩíy inòt nhà-thcV rat lur-hôiig 
vá hòng st.ip xufing dc lãni kièu. Nhtrng 
khnng pliài vày đftu. Trái lai, ngtròi iíy 
dã vc inòt nliã-tliò- kicu rãt đep-dê, eó dti 
đo-đac làn-lliò-i, song ngiiy Irèn eái lô bò 
tièn vào liòp dirng ticn dftng cbo vièc 
truyèn-đuo ngoai-qucic Ibì có mòt cái 
iiiiing iiliên. Hõ-rnng lâTn, Iriii lũu ngiiy 

ciiăng inõt kc nào tlittõc vè IIôi-Thánh ĩiy 
(lã nhó' dèii nhirng ugircVi đang chim-cjâni 
trong tô i - lo i , nèn llôi nuVi suy-dòi . 
Nguyên Chúa lãy sir ban-cho rát quí-báu 
cùa Ngiii inà cãm-đòng lòng cluing la càng 
ngày cãng théin I 

Boc chuncj cáu g6c rÔi câu-nguyên 
cho ông bà Muc-str Ferry lai nicri sang 
hiiu viêc Chúa tai Nam-kỳ. 

_ O H 

Tir 22 đè'n 28 Décembre. 1935 

L Ú C G I À - N U A C Ù A G I A - C Õ P 

(Sáng 46: 1-7; 47: 1-11, 27-31) 

(I)ay bùi nììy Dgjr* Cliúa-nlivrl 29 Uóccmbrc) 

CÀU GÕC: — Hãv hièu-kính cha me ngiro-i 
(Xuiíl 20 : 12) 

NGÀY CHÚA-NHU-T, 22 
Hát môt bài roi đoc II Giăng 

Lò*i mò* dàng.—()" llio' K-phc-sô 6 : 2 Sir-
clò l'hao-lci cci JÍOÌ càu g6c cùa cluing ta 
lii (((licii-iiiii llui nlu'rt có môl lcVi In'ra nol 
theo,» Ii'rc là «hftu cho ngiroj diro'c pluró'c 
vâ sfíng liìu Ircii (lál.)) Giô-sép đă treo 
girong sftng'cho ln soi vè sir hieu kinli cha 
ininli vi ngircVÌ clã sai riró'C Giii-cfip xufíng 
tiii-ngii tai xi'r Ê-díp-tô. Trâi niòt thòi-
gìan klui làu Gia-c6p dã chiu kliô nhièu 
lâm, và sir tliãni-sàu vì mát con yèu-dau 
đă càng ngáy cãng thêni lèn ; song Chúu 
Giè-hò-va kliõug qucn lirng ngirói dâu, và 
cltúng ta tháy rõ-ràng lám CCIIIQÌ sir liiêp 
lai làm ich eho kê yêu-mêii Birc Clnia 
Trc'ri, ti'rc lii clio kê dirp'c gpi tlico ỳ-mu6n 
Ngâi đS clinh.» Buoi tho'-iiu cùa Gifl-c6p 
(13 dhy-diiy mpi sir rát cay-dSng, song d6n 
Uic ngiró-i già-nua tlii C.luia d3 hù l.ii cho 
ngirò'i virp'l quft nipi si.r ngircVid3 niát I rirò'c. 

Càu hói.—Giô-sép d3 tci lòng liieu-kính 
clia minli boi vièc gi ? Cluia eci bo quèn 
(íiii-c6p khòng? 

NGÀY THÚ" HAI, 23 
Hát môt bài rõi dpc III Giăng 

Giài nghĩa Sãng 46: 1-4. —Khi Gia-c6p 
dang di clircVng xnfíng xir Ê-díp-lô vã dã 
tó'i bièn-gicVi xir áy thì ông dã dàng cùa 
t í lê cho Birc Giê-hô-va, đ§ug cftn-hôi y 
thánh cùa Ngãi doi vói vicic iíy. Cliftc Gia-
cííp đã hieu i'õ nliũ'iig lò'i Chúa plnin-baV) 
ông Áp-ra-liam rSng dòng-dõi ông phài 
làin tôi-mpi cho inpt dàn khăc Irăi qua 
Idd nftm ; nhtrng có lè Gia-c6p scr e Chúa 

sê ngăn-cfin niinli đi xu6ng Ê-díp-tô nhir 
lúc Iriró'c Ngài (13 ngăn-cfin Y-sftc vày 
chftng. Bàu Gia-cõp rãl muon di thăni 
Giô-sép, song õng kliõng diim lir y nià đi 
clil trir khi cc') Chúa bão niinli rõ-ràng, 
Song C.húa là Bĩíng d3 lâu uftm dãn-dAt 
Gia-cfíp di diròng, dií hièn ra CÙng ngirò'i 
vá hira năm dcu dăng minh - chirng cho 
ngircVi biál râng vièc áv đep y t.liúii lâm. 
Môi klii loaii-linh liuii vicjc gi, ta cũng nèn 
dpi-chò- Chúii tô ỳ Ngâi ìii ròi incVi thi-
hành vic)e ĩiy. 

Càu hol.—Chúa dã phiin-bâo Gia-c6p 
iilurng lc'ri nào dè chĩ cho ngirõ'i diròng-
lói phâi cli ? 

Bpc chung cãu goc roi câu-nguyèn 
cho viêc giàng điio cr thirp-ng-du khâp cfi 
xi'r Bõng-Pliáp. 

NGÀY THÍT BA, 24 
Hát môt bài roi đpc Giu-đe 

Giái nghia Sáng 46: 5-7.—LÚC bity già 
đftu Gia-cfip đã già-cfi ròi, song pliâi lia 
XÌT-SÒ cjuè-htro'ng minh, l:i noi Cliúa dã 
luVabanehodòiig-dõi ngucVilànieo'-nghièp, 
dê di dèii ngoai-bang. Chfic Gia-e6p dã 
SUy-gSm vè viêc íly nliieu và lãy làm tiêTc 
Iftm vì phfii chêt ò' iigoài dál hira. Và,díìu 
viêc ãy dáng khién cho ông buòn, song 
vì ting còn có hi-vpng là sè lai lliãy con 
yèii-dííti miiih Iriró-c lchi qua d(Vi, nêp 
cũng vui lòng vàng linli Cllúa IIIII rn di. 
Vi ta Ihiiòc vè Chúa opiì ta lifiy phó-lhác 
diròng-lõi ininli clio Chúa, vft diiu gyp vui 
hay buon, ta cũng nên quyíl niôt lòng ci'r 
thco Ngâi mãi. 



Cftu hòi.—Klii ta phó-thác miiih cho 
Cbúa và găp phài cành-ngA khó-khăn, thi 
ta nèn vui hay hiiòn ? 

Boc chung càu g6c riSi câu-nguyèn. 

NGÀY THl> TU*. 25 
Hát môt bài riSi đoc Khài 1 

Giăi nghia Sáng47: 1-6.—Khi gin-quyèii 
Gia-cõp ilã dèii trú-ngu tai xir Ê-dip-tô, 
thi GiA-sép dàii năni anii cm ininh di yft-
kiêii Pba-ra-ôii, và bày cho ho nhfrng livi 
rât khAn-ngoan hp phài làu lai vói vua, 
rôi dèii khi vua dă hòi liQ lã kè lãm nghe 
gi thi bp phài tãu rang: «Kè tAi-tir bp-ha 
là kê chftn ehièn... ty diíiig kièii-ngu trong 
xú uià kè tôi-tó- bp-ha dă den...» lìtri 
nhũng lòi đõr-đap iy hp dã tó minh rn 
là kê kliiiynh-hiróiig viJ lò-i hira cùa Bù*c 
Giô-hA-va ; hp còn kí xir Cà-na-an là qué-
hiroiig hp vã elu xin pliép kifeu-iigu lai xir 
rvdip-lA inà thòi. Dãii dàn Ê-dip-tA khinh-
bĩ ngiriri nfto làin nghe chăn chièn, song 
vua dã tiep-đSi Các anh cm GiA-sép ifl-té 
lftm vã cho phép hp lãp gia-cu tai xir Gò-
sen, lirc là nipl tĩnh ò' hò'-cõi xir Ca-na-an, 
là noi c6 dòng cò dù cho cácsúc-vàt hpàn. 

Câu hôi.—Tai sao Pha-ra-ôn d3 hftu-đBI 
cácanli em GiO-sép? 

Đoc chung eftu g6c riSi càu-iiguyên. 

NGÀY THÚ* NĂM, 26 
Hát mõt bài i-oi doc Khâi 2 

Giài nghĩa Sáng 47 : 7-11.—Sau khi Gi A-
sép dil <laii năin anli ein niinh di y6l-ki6n 
vua Pha-ia-òn, thi cũng dã tlàn Gia-c6p 
di yet-kièn ngirò'i nũa. Khi ãy Gia-cô'p 
(13 tir xung là kc phiêu-liru Irên niyt diít, 
y nhir sách Hê-bo-ro có chép rftng : «ll6t 
thăy nliu*llg ngirivi dó dèu xtrng iiiinh lã 
kc khftcll và bA-hàiih trèn dál... Nhirng hp 
hain-meii inòt què-htrong t6t hon.tire la 
què-biro*ng ò- trèn trivi» (11: 13-16). Dàu 
khi ãy Gia-c6p inó-i hirrVug-tbo 130 luoi, 
song vì òng dã lirng-trài nhièii nõi khó-
khăii, nèn cũng tiép thôni rĩíng : «Các nftm 
cùa ilivi lõi liív làm ngán-ngùi vàlai nhpc-
nhftn.o Néu ta so-sánh đtvi s6ng cùa Gia-
c6p vtVi drVis6ng cfla Ap-ra-ham và Y-sác 
thì tháy nhpc-nhàn gãp miròi, niăc dau 
hai Ang kia dã s6ng làu hou ngiròi nhicu. 
Dàu vỳy, Ang nhin-biét cftc àn-huè Cbúa 
đã ban cho mình, cũng còiig-nhàn rhng 
Chúa dà thúc-giuc Pha-ra-An vòi nguòi 
xu6ng xú áy, nên đĩi iihon danh Cluia 

mà chúc phiróc cho vua. Vây, ta tháy 
các ngãy sau-r6t cùa Gia-c6p dììv svr binh-
an vò-cùng. 

Câu hòi.—TaisaoGia-c6pdãchúc pluró'! 
cho vua Pha-ra-òn? 

Đoc chung càu g6c riSi câu-nguyên 

NGÀY THŨ* SÁU, 27 
Hát mòt bài roi dpc Khâi 3 

Giâi nghia Sáng 47: 27-31.—Gia-cô'p dfi 
trũ-ngu tni xir Ê-díp-tA Ii6t cà lii 17 năm, \ 
và khi ngiiivi háp-liõi lliì (13 bát GiA-sép, 
con truông-nam nguivi, the vAi minh rang 
sè tãng xáe ngutri tai niò-tlia to-plm niinli 
ò xir Ca-na-an. Bôi vir)c íy Gia-cop to 
lòng lin-cãy ItVi Dirc Chúa Trtvi (13 lu'ra 
cùng tò - phi.i ngirò'i cùng chínb mình 
ngiròi rang dòng-tlõi hp sè huò'iig xir iiv 
litni sàn-nghièp. VI cà áy tlàu õng phài 
cbél <r ngoài dát híra, song khòng dành 
lòng chiu eliAn òr dó, quyét phài nhò'con| 
ngirrVi yèu-dăii hon hc't tlem hài-c6t iiiinh ' 
vè chôll ehtiiig mòt inp-dia vrVi lt)-phu 
iiiìuh. Có 15 ngirõ'i cũng eó hi-vpng và ' 
tin-cây sS song lai nũa. GiA-sép dã vui 
lòng Ihè-hira vói Gia-cõp, và khi ngutVi1 

tháy v:jy thi (13 diroc an lòng, qui-lay tlirV-
phirong Chúa, lã Diíng dil giũ ven mpiK 
lòi hira. 

Câu h&i. —Tai sao Gia-c6p khòng intiôii 
bi chòn tai xir Ii-dip-lù? 

Đpc chung eâu g6c roi cáu-nguyfn 
eho òng Kicu-cõiig-Thào dirong dau. 

NGÀY THI> BÂY. 28 
Hát niot bài i-oi doc Khài 4 | 

Thi-du v'ê bàl hoc 

Ngãy xira ò' các tĩnh v í phía tây iuróc 
Mỳ vì cAn nhièu noi Chira khai-phá, ni'iij 
ngirõi ta có hay khuyèn bpn Irai-trè rangC 
«Hõl chaiig thiéu-iiièn kia, h3y di dén^ 
pbía tày dB làp gia-cu.» LrVi khuyên-di.i ^ 
ãy rát là kliAn - ngoan, nliinig phãi pht.i, 
thêin liri n&y nũa : «Trong khi đi, đirng 
quên lìrng và ch6i-bò Dire Chúa i i ò i 
ngiroi.)) \'è viêc ãy Gia-c6p dá làm guongC 
cho mpi ngiròi trài qu:i eãc thí-kỳ. Dâit 
nguòi phài tir-giã d:"it hira mà ra di dti". 
ngoai-bang, song khi clnra burVc clion qua| 
khòi biôn-giói thi đã sirc nlió* nbùiig fln-N 
tú Chúa ilií ban cho minh, dã làp bàn-l 
thò' tai dó và ciSu-hòi Dúe (iiê-liA-va visi 
viêc minh toan-tinh láni. jj 

Dpe eliiiiiji câu g6c và ehu - ngiiYèn. . 


