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1.— Ta phi'ii biè'l ăn-năn vói nhan,
9.—Nghe lè thàt m;i khó chiu, ;i\ là
vì ta phâi ăn-năn vóri nb.au (Xem Lu- mòt ilau-hièu xau-xa (Giălig 3 : 14-21).
ca 10: 25-."J7).
10.— Xeu Chúa chl-dãn tòi, thì tòi di
2.—Tình yêu-thircmg làm chla-khóa
lac llic nào dircre? (Gia-Ccr 1 :
eho dòi la: nó mcV lòng kê kliác cho ta;
11.— Moi ccrn dan-dcVn khô-sô cũa ta.
cháng có iiõ, thì khòng thc giiip ich cho
tiic là cm-phircVc kinh-nghicjm ; vì lòiii'
kê khác (1 Cô-r. 13:).
hõ-nghi chi tháy là đau-đcm kho-sô ,
3.'— Ilãy hèi lòng ăn-iV, khiè'n ai đèn
vói mìnli cũng diioc inanli siic, lol- nhirng IxVi đtrc-tin liay tròng xa, la
lành và yêh-ùi, không pháì khóc-lóc. tliíiv Irong (ló có dlì\ (rn-phu<Vc (Ilè-b.
12 : 1-11 ).
Ilãy lìin lãnh nhu-mi hay llia-llu'r và
sir khôn-ngoan hay hièu-bicl (Ê-p. 4 : ) .
12.— Yèn-ùi ngirc'ri buon-lnre bang
4.— Thà làm mòl vicc rál nhòtrén
ycii-lliirong, cl'ió không phâi bàng tridôi còii lion bò plií ni'ra gi<V niã coi l;i khôn. Pénélope (I Gjăng :i: 1 1-21 i.
vô-giá-trj.— Gce/Ãe (Lu-ca l<>: 10).
13. Nên dc sir lliii-lliácli làin eho
5.— Nè'u phiii khai-tiinh cùng Chúa
mìiili kliõng ira-lliícli nnii dòi iuia.
moi l<Vi nói vò-ich, thì chăr cQng phâi
nhirng kbòng ntMi dè nó íàm ebo minh
kliai-lrinh inôi ddng ticn tiêu vô-ích
ehãn d<Vi.— Bercier (I Giăng 2 : 15-25).
nfra (Ma-I. 25: 14-30).
1 I.
Khi Biic C.luia TnVi lliay ta il
(j.— Ilãv gia-lhêm luôn, hãy <li luôn,
hãv l;"in-l<Vi liiòn ; <hing <hing lai, <Iìrng nliàii ãn-<lii'ii Xgài.lhi Ngài I K V I àn-dièn
thôi-lui, đírng <li lac; ai ilinig lai thì ( l i ; d ó là |g lir-nliicn (I.u-ca 12:41-48).
chàng lan-l<Vi, ai lui lai Ihi changili lèn,
í l.i. Tòi-lõi là còi-ic ciia moi <Ieuì
ai lam-lai' lliì phAn-nghicli; ki' lêo-đêò
ílo-lâng, ciia mpi
oi sii' nóng-này khó cliiu j
Irèn dinVng cõn hcrn kc bd lian Idi di.
\\à cùa phân nhieu con khóc-IÓC.—'
—Augustin (Lu-ca 9: 51-62).
Megèr (Hò-nia 5 : 12-21).
7.— Cc') ngiròi xirng mìiih lã han Bi'rc
Ĩ6. — (>au-nguyèn iná khòng ket-ipia.
('luia .lcsus, nliirng ci'r ngliicli cùng
l;i
vi lòng khòng ycn-lang, dììy ỳ ricng
tlià])-lir-giá Ngài (Ma-t. 10: 24-39).
và lir-linmg the-gian vò-íeh bày-ba.
8.— Không ciìn phâi tim cách chfra
Xên nhó' rang thi-giiV caii-iiguycn cùng
nhfnig lòi-ái' <l<Vi nay, b<Vi cách <tó ctã
Chúa \c \ièe dcVi niìy, chVi sau râ't l;i
có ri)i. túc là lir-bõ niìnli vì nhiing kê
cpian-lrong (Lu-ca 18: 1-14).
dã vãp-ngã không còn Irông-cây £\
nfra; hãv mCr rông lòng; iliiu ho làm
17.— Phâi nh<V rang Đi're Chúa Tnri
I'fmg cú vcii-lliinrng lií't cà ; hãy bâo làin vièe gi tbì efuig han chi cn \à
săn lòng llia-lhú' moi dcu, vì ho kliông si'rc de Iàm Iron vièe dõ. Stqckmayer
hicu-hicl (I.u-ca 23 : 33-49).
(I Giăng-): 1-13).
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18.— Trong giày-phút nây, hãy làm
vi(jc cho xúng-đáng, không căn lo côngvicjc ngày mai (Cô-1. 3 : 17-25).
19.—Hãy chú-y ! Dúc Chúa Trò-icàng
ban cm-phiró-c bao nhiêu, thì ma-quĩ
càngcám-do báy nhiêu(I Cô-r. 10:12-20).
20.— Lòng nào dã tùng đau-đó-n răurĩ, lòng ãy mó-i liièu thãu duo-c lòng
dau-đó-n rãu-rĩ cùa ngirò-i khác. Vày
mó-i làm ban tri-kv cùng nhau dirox
(Hêb. 2: 5-18).
21.— Mõi lan Chúa bat phãi chju
dau-đó-n, thì ta sè đuo-c cm-phircVc
hay phâi vãp-pham, là tùy lòng ta vui
hay buôn mà chju láy con dau - dó-n
ăô.—A. Bcegner ( Ì Phi-e. 1: 1-9).
22.— Muôn Chúa n h â m 1 cVi cãunguyên, ta phai h'àu vièc Chúa bàng
trí-khôn, chon tay, và tièn-cũa, chóchâng phâi bàng iiiùi-iniêiig mà thôi
(IPhi-e. 1:1-9).
23.— H&i Chúa, xin giúptôi sán lòng
nhàn láy cách xi'rng-đáng m o i o n
Chúa đã săn lòng ban cho.— Hauergal
(I Cô-r. 7 : 17-24).

24.— Có j''-dinh, mcVi có dúc-tin.—
Vinet (Giăng 6 : 28-47).
25.— Néu lòng và ỳ khòng hièp vói
di'rc-tin, thi di'rc-tin khòng có giá-tii và
không cho'ii-tbàt.—Vinet (Rô-ma 10).
26.— Binh rát năng cùa linh-hôn, ay
là lòng nguòi-Ianh.— De Tocqueoille
(Khài-h. 3: 14-22).
27.— Có lòng yêu - llnro-ng, thì dãu
phâi vàng lòi, cũng vãn dircrc tir-do. —
Vinet (Rò-ma 8: 1-17).
26.— Thì-giò" Iàm on chãng phâi tirnhiên mà có, áy là bõi lòng nho-n-đú-c
mà dè riêng ra; kê ich-kỳ châng có
thì-già dó.— Vinet (Ma-t. 20 : 20-34).
29.— Pbiìi biê't chju dau-dó-n và biêt
giũ- kê khác khôi dau-dó-n.— Jutes
Simon (Ê-p. 6: 1-10).
30.— Muon điro-c phu-ó-c thì l ò n g
phãi có nguôn phu-ó-c.— Marie Valière
(Giăng 17: 13-26).
31.—Khônggángsú-cdattó-imuc-dícli,
thi dáng lo hon het.— George Eliot
(PhÌrlípS).

MÔT SÁCH LITU-HÀ H K H Á P T H I Ê N - H A
1_JÒI tháng tir năm 1930, òng muc-sir
Kilgour, tha-kỳ ciìa Thánh-Tho*
C ô n g - H ô i , có dien-thuyet v'è Kinhthánh, dai-v nói:
La-lùng thay! Kinb-thánh ghi-cbép
trong khoâng 2.000 năm, gôm câ sirkỳ, thi-ca, lò-i tièn-tri và su- day-do,
thàt đũ moi pluro-ng-diên.
Sách đó chép bô-i môt dàn rát nhô
tiòn the-gió-i, vãy mà làm cbo câmdòng biet bao lòng ngu-ò-i.
Kia, biêt bao sách-vô thê-gian, dãu
khoa-hoc, dàu văn-hoc, có khi trâi
qi-.a môt thò-i-kỳ ngân-ngùi, đã bj
ngirò-i ta coi nbu cái quat mùa tbu !
Saobàng Kinh-thánh lãy sù- cũ làin côncú, day nguò-i biêt buó-c tirng-trâi và tríthi'rc thièng-liêng; nói viècđã qua, hièn
nay và ngày sau, có quan-hê dén moi sucũa môi nguô-i, bãt cú văn - minh hay

•
moi-ro-. Dău tác-già là Dúc Chúa Tròi,
song cũng tó rõ diro-c tành-tình loái
ngiròi.
Sách cíia Hotnère dich ra đur/c dò 20
thú tiêng, sách cùa Shakespeare dô 40
thú tieng, sách
Thicn-Lò-Lich-Trinh
đô 125 thú lieng, nhung Kinh-thành
dã djch ra 900 thú tiêng, hi?n dang bày
trong tho--vi?n cùa Thánh-Tho- CòngHôi. Riêng môt Hõi áy, lir lúc mói làp
đen nay 125 nãm, dã xuát-băn đire/c
397.000.000 cuôn sách trong bò Kinhthánh bàng 622 thú tieng.
Vãv bií t so phát-hành ciia Kinhthánh nhieu han sáeh kháe biet bao!
Dó há chìing phiii mòt cái minh-chúnfl
lò-i Dúc Chúa Trò-i là lliàl, là quí? O'
Dông-Pháp,ông muc-suTh.Calas,sõ 66,
Boulcvaid Amiral Courbcl, Hà-nòi, làm
dai-bièu cho Thánh-Tlirr Còng-Hùi.
:

