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THÂNH-KINH

HÂO

Ttf-TirôNG*
H À N G KGÀY
THÁNG AVRIL
1.—Càng biê"t lõng inìnli tlii càng khoandung kê dòng-loai.
2.—Trong can thv-lhácb, tiép-nhàn ychì Chún tírc là mò' lòng ra dè dtrpc Ngãi
ycn-ũi.
3.—Tìnli yêu-thirang cho'ii-tliàt phâi
míic áo kliièm-nluròng.
4.— Diiu-phuc là biróc đhu cùa tánli
kièii-iiliàn.
5.—Trong nioi y-ttròng, inpi lái nõi và
mpl vlí>c linn, hãy nhcV đéll lãi Bi'rc C\iúa
Jcsus (liĩ c'âu-xin Dirc Chúa T r à i giĩr ta
khòi tõi-ác.
6. — Cìió khôngthetluii qun hònda. C.ũng
vây, Bi'rc Thánh-Linli không tlie ngtr vào
trung tiím lóng cirng-côi.
7.—Ai có Thánh-Linh Dúc Chúa T r à i ,
thi khi phài virp-t biè"n thir-thách, đauđcrn, incVi không chim-dáni, cũng nlurdàu
nòi trên măt nircVc v § y .
.S. I'hãi càu-nguycn đè có thè ăn-â nhir
mòn-clò Diíng Christ, vã phài ăn-tV nlur
môn-dò Dáng Christ dê có thec'đu-nguyèn.
9. — Biè't Lò-i Búc Chúa TrcVi đ3 là môt
viêc qunn-trong; nlurng sõVig bàng Lài
Bú-c Chũa TrcVi lai là quan-trong han.
tg- 10.—Sir d a t i - đ á n cùn tà bao gicr cũng
nhc hcrii tinh yèu-thircrng cùa Báng chăn
chicn liièn-lànli.
11.—Mpi vât cr xung-quanh iô cho ta bié't
sir sÔng hoăc sychô't. GiCra liai dia-vi áy
khòng có dia-vi nào khâe. Cluĩa choanh
em dirp'c phép chpn, nôn hSy chpn sy
sõng, ngõ liìiu linh-hòn minh đirac sõng.
12.—Cõi dài đcVi là thcVi-gian khõng hè
xãy-vhn. Nó di mà không đi, qua mà
khòng qua. Ai miiíin đo-lirò-ng nó, thì
rút-cuclai dê'n chô cũ. Nó lã bien không
bò', liĩ gie'ng không dáy, là cõi vò-cùng.
13.—U'óx-iio liiin lành nhichi han, đó là
phiìii tlnrò'iig kc dã lnin lành mòt it.
14.—Suo-iig-móc có ich cho bông Iioa
thc nào, tlii líri cău-nguyèn buoi sáng
cũng có icli clio táni lòng thè í y .
15.—Có hai dèu di lucĩn vtVi nhau và
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cliang hc hét, tírc là tinh yéu-lhirang cùa
Đáhg Christ và cõi đòi d ò i .
16.—Ta kliông thĩiy luòng dièn, nlurng
tháy ánh sâng do nó sanh ra. Cũng vãy,
ta không thay dúc-lin, sir trông-cây và
tình yêu-thiro'ng, iiliung bòng-trái ba dúctiinh ã'y phài hiing ngãy phát-hiên trong
cách ăn nét õ- cùa lín-dò.
17.—Giác ngù xũc-thit có ich dc bo sírc
bao nliièu, thi giãc ngũ tliicng-liéng liiin
yéu linh-hòn bãy nhlêu.
18.—Chúa ban cho tn các plnrcVc quibáu vô-song. MuÕn « c ó » các phirac áy,
trtrtVc hét phâi «nliàn» các plurcvc iív.
19.—Trcn thâp-lir-giá, Di'rc C.liũa JèsusChrist dã gim clitít tôi-lôi trong bien yèutliuang cùa Ngài.
20.—Khi Búc Chúa Jèsus-Christ chêi,
thi sy sõng đài đòi dàc-thâng.
21.—Loài nguòi muô'n tin mình, thi
trucVc hd phài tin Birc Chúa Tró'i.
22.—Tir-bò hanh-phircVc thì dirpc haiili-

phir(Vc—Josepli de Maistre.
23.—Xin Chúa ban cho tôi an này : Mòi
công-vi$c tôi đat quá niuc-dich tryc-tiép

cùa nó.—Jean KUngebiel.
24.—Thà hao-mòn vi lám viêc còn han
tcn-rl vi à-nhirug.—Diderot.
'25.—Sy suy-gám sâu-xa chăng phài là
cuoi-cùng dãu, còn pluìi hoat-đông nira.

—lià Thánh Thérèse.
26.—Lúc mó'i hát tay làm viêc, ta phài
phân-đáu hăng-hái.—lìossuet.
27.—Trirác khi cbiu dau-khò, châng ai

ty ìy'iil niinh.—A. de Mttsset.
28.—Sirc manh cùa
sp' bàng sirc yéu cúa
29.—Muõn khòi lui
Cliúa ; cùii imifíii tic'n

deu ác không dáii£
dèu thièn.—Guizot.
biró-c, hãy kính-sa
birác, liãy yèu-mén

Ngài.—Thánh Aiigttstin.
30.—Có biê't síĩng khòn-ngoan thì nicVi
!111• I rlií't khôn-ugoaii; mò-mà chì là bóng
hoàng-hôn cho kc khòng-biét sõng, nhung
là lúc rang dông clio kè dã sông khònngoan bài nha àn-di^n Clnĩa.

