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Tháng Octobre, 1931
14.—(^ó tài-năng thi có trách-nbicni.
1.—Nhgn làm vicjc minli khònglàm noi,
(^à quyèn-thé chăng cpia là niòt bon-phân
ãy là ngu-d6t, chcr chãng phài manh-bao;
(Ma 25: 14-30).
khòng cliiu làm vicc mình làm dircrc, ay
15.—Nu ctró'i dircrng nhir ánh sáng giuc
là giâ-hinh, cheV châng phâi kliièmlòng nguô-i ta manh-mc (Phil. 4: 1-9).
nhircrng thât (Sáng 41 : 14-36).
16.—Cách xír-chi viêc ló'n do cách xi'i2.—Giô-sép, con Gia-cSp, víra lá nhà
thnn-bi, vi'ra là tay hoat-dỳng. Nè'u hòa- chí vicc tlnrò'iig mà rà (Ba 6: 1-14).
17.—Ttt-cách ngày nay cùa ta th6 nào,
hièp diro-c hai đirc-tánh đó, tliì có hièulii k6t-quã troug mãy nnroi năm ta nhòquâ ló-n (Sáng 39:1-6).
O'n Cluia de sira minh ra sao (I Cô 9:15-27).
3.—Chũa síra-phat có clurng-imrc (Hè
18.—Muc-đich dài ngirói là tliirc-hành,
12: 4-11).
chcr khõng phâi là lỳ-tirò-ng, dlìu lỳ-tucrng
4.—Chay trón còn licn váp-pham (Sáng
dó l6i-cao miíc Iòng (Thi 119: 105-120).
39 : 7-23).
19.—Ta có giá-tri bò-i làm lánb ho'n
5.—Bao Tin-lành đày yèii-tliircrng, nèn
bcri có càm-tinb cao-thiro-ng (Gia 1: 9-27).
Iàm tron luàt-pháp, chó" không bô. Ai
20.— Chl công-viêc ta làm vl Báng Christ
khòng yèu-tluro-ng, náy mãttir-do. Ai yêulã còn lai đòi dòi (Mác 9: 30-42).
mén Chúa, nãy điro-c ty-do ( R ô 13: 8-14).
21.—Tòi biét bi-quyi't diro-c vuilii kIiònf"
6.—PhàidSibon-ngãnlnr tòi-Ioi. Thănhhè lãm liêu nghi-hrc (Sú 20: 22-35).
Linh cai-tri dcri ta, hay cai-tri lion-ngã?
Ta làm theo ỳ b5n-ng3, liay thco ỳ Thánh22.—Tôi kbòng nglie nói ve ỳ-đinh cfia
Linh? Phài chêt dc s6ng ( R ò 8 : 1-17).
các Sú-đò, nlnrng nghc nói nhicu vècòngviêc htf (Sir 2 : 42-47).
7.—Lòng mình râ! hay gat minh: khi
làm quãy, tirò'ng là phài; khi y6u-du6'i,
23.—Muôu vàt hoat-dòng luôn, không
tirtrng là manh-mc; khi gyp nguv-liicm,
bè ngírng lai (Gióp 38: 1-41).
tu-àng lã vò-sir (Gic 17: 9-18).
24.—Lich-sù- Hòi-tbánh là lich-sfi nhung
8.—Tuyêt trên núi Li-ban làm hinh- cuôcvỳn-đòng tliicng-licng (I Cô 14: 1-19).
bóng vè o'D Chúa, nó sanh ra các suoi àn25.— Bcri minh vui hay buòn là tùy lòng
đièn không hè can (Giè 18: 13-23).
mình thièn hay ác (Châra 23 : 1-9).
26.—Thì-gicr có han, bôn-pbàn kliòiiK
9.—Linh-hòn nào khòng bict ricng ngãy
cùng (Êph. 6: 1-20).
yên-nghĩ d'c thcr-phirrrng Chúa, thì khó
khòi tràm-luân (Ma 16: 21-28).
27.—Thé-gian này chì là hành-lang cùa
10.—Tánh-nêt tliiròng di tlico ỳ-hircrng.
cõi đò-i dò-i (Khài 21 :1-8).
Càng tién-thù, càng tãn-bô (Chàm 22: 1-16).
28.—Còng-vièc ta niăc cho ta sl-nhuc
11.—Tùy thco thăi-đò ta mà Cluia đãi
hoăc vinh-hicn bát-dièt (Ma 25 : 31-46).
ta: hoăc nho lioyc tròng, hoăc phá hoăc
29.—Vi rnuõn cát-bò nbfrng ò-dièm khdi
xày, đcu trõng õ' cách ta thông-còng vó'i tánb ta, nèn có khi Chũa phài cãt-bõ mpi
Ngùi vâ v ó i sir Ngãi tó minh (Gi. 15: 1-11).
sir tbuân-ticn cùa ta ( I I Cò 4 : 7-18).
30.—Khi găp nghich-cânh, néu khòng
12.—Mu6n nguài chú-ỳ đén lcri minh,
nbin-nliiic, tbuòng thiĩy dau-bu6t khó
thì phài nói clio ngtrcVj dc hicu. Chúa bâo
chiu (Gia 5: 7-11).
ta nuôi băy chiên Ngài, cbcr kbông bâo
chăn bày hirau cao cS ( I Cô 1 : 17-31).
31.—Trong khi thanh-vuong, ta (lêcluiy
vào nhièu ncri ân-náu, nhirng lúc khó13.—Hãy tinh vicc ngày nay, chó dírng
khăn, ta chĩ có thè chay vào mòt no-i
lo v í hôm qua hoăc ngay mai. Không
(Chúa Jcsus) mã thôi ( T h i 46: 1-11).
nên bò phi thi-gicr mà ngòi tlur ngãn
-

