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THÁNH-KINH BÁO

Ttf-TlfÒNG
HÂNG KGÀY
( T H Á N G OCTOBRE 1 9 3 6 )
1.—Phài có tài-niing đ£ làni vi<;c ícli-lo-i
CIKV khòng phài ilĩ khoe-khonng.
2.—Giúp ich cho ngirò-i còn hon noi
danh-tiéng.
3.—Bnn ngày lãin trpn bon-phsĩn, thi t6i
đêiì bno giò' cũng dirpx vui-niirng.
4.—Không chiu khó-khăn, nguy-hièm
thi khòng làm vièc ló-n đirp-c.
5.—ClitV coi khinh lòi nhô. Kê thù nhòmpn «!ín đâu ciìng có thè theo thtVi-ginn
mà hãm-hai ta.
6.—Hãy chăm-nom vun-ttrói khu virò-n
cùn niinli, roi hái hon dcm tiíng kê khác.
7.—Tháy kê khũc sung-suóng thì niình
sung-siró-ng, tbífy kè khãc vui-mirng thi
ìniiili vui-mirng, kê có tinli-thàn áy imVi
càm-biét giá-tri cùa cuòc đtVi.— E. Naville.
* 8.—Nu cuò-i là mpt tia sáng, cho nên nó
làm cho nét măt sáng-sita.
9.—Nói thi có khi làm cho kè khác vuithich ; nlurng nghc thì bno gi<V cũng làm
cho ngtrò'i ta vui-thich.
10.—Kè nào nhicu tsĩt xãu ho'n hétâtlà
ngtrò'i tlu'r nliirt hay chl-trich nétxãuctìn
nguò'i khác.
y 11.—Birng làm viêc gì nirn chirng; n6u
là vitjc tot thì hél sirc làm đ i ; néu là vièc
xfui thi dirng khi nào làm.
12.—Anh em nlio mòt cày gai trong cuôc
ilivi I-I'ÌII ni thi phài tròng mpt cày luró'ng
;

t

17.—Birc Chúa TrtVi chĩ có thè dùng la
lnin lcri-khi thirc-hành ỳ-mu6n Ngài tùy
theo str TLKIIILI-khiet cũa đòi ta vã btró'c
đtrtrng ta tán-t6i trong àn-đièn Ngài.
18.—Bõi ngân-ngùi còn dsii hon đõi
s6ng làu níu dò'i ngân-ngùi dã dat tói
inuc-dích và Inni trpn clu'rc-vu.
19.—Cùn-căi đò'i nìiy võn khòng lur-ác
chi, nliirng nó có the ngnn-trò' ta càmbiít mìnli dói-khát thiéng-liêng, và vì dó
li'nii cho linh-hon pbâi chcl.
20.—Birng quên răng vièc lir-thièn có
do lòng-dn i m ' i ra thi niói đállg gpi là lirthicn.
21. —N6u ai quâ-trách n6l xĩíu cùa minh,
thi dirng phièn-giân nguòi síy. nlurnghãy
phièn-giàn nhĩrng nct xãu mã ngirtVi bàylc"i cho niìnli.
22.—Không yèu thi là c l i í t ; yêu túc là
s6ng; tinh yêu đoitrái đát ra thién-đãng;
còn níu thién-đàng không có tinh yêu thi
khòng phài là thièn-dàng nfra.
23.—Tàin-tiiih cao-tlurpng vi nhir hòn
ntĩi cao, ò'đó tíìm con mât ta ròng-rãi ho'ii.
24. — Khòng có tinh ycu - thirong thi
khòng có gi dsing gpi là vĩ-dai cà.
2 5 . - 0 noi dáy linh-hòn ta inói cnmbiít căi lac-tlui vì làm trpn phàn-su'.
26. —Su dau-kho thõng-thiít I;I phuo'iig
t6t nlu'rt dê tao ta nên bâc vT-iihon.—A.

Ihê \ào.—Abraham Lincoln.

de Mussel.

13.—Kè thũ cùa ta không phSi & ngoài
đâu ; chinh là tham-duc, ham-mu6u và
cuòng-vpng ò troug ta. Tn pluìi chiênđáu vó'i nó đòi dtVi.
14.—Néu ai làm pliili, ta hãy theo b p ;
néu hp lãm trái, ta hây phân-(!6i ngay.

27.—Phãi nhcr ràng dãu b n o - l 6 hunghìing, tn yãn phài s6iig ; dirng bõ lieu tbãnth6, dirng cúi dău. Hãy chõng-cu-, hivong và vũng lòng tin !
28.—Muc-đich c6t-yéu cùii strciUi-nguyèn
không phâi lii dè nâm lãy Búc Cluia T r ò i ,
nlnrng là đè xô-duoi quĩ Sa-lnn.—Gordon.
29.—Su tha-thúdiìn đén Búc C.luia T r ò i ,
sir 0301-110-11 diìn đên quĩ Sa-tnn.—Gordon.
30.—Búc C.luia T r ò i thãy con kién den
trèn vììngđã den trongdcm t6i den. — Jĩic-

—Abraham Lincoln.
15.—Su- xãu-xa buòc phài giao-thông vtri
ma-quì; nó phan-chi6u ma-quĩ cũng nhu
sir t6t-dep plnui-chiéu Đirc Chúa T r ò i .
16.—Néu ta lùi Inró'c, khòng chiu' hi-sinh
thfln minh, thi nlnrng lò-i ta ciiu-nguyên
cho công-viêc truyèn-dao bát-quá là lcrĩ
nói bóng-gió rãt cbua-chát.—/•". Coillard.

n<7Ìr phirang fìòng.
31.—Có hiêi cììu-nguyèn cho pbài dutrng
thi in<Vi biè't s6ng cbo phài dirò'ng.

