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1.—fìirng nói ra moi viêc mình biê't, 

nlurng pliài biét mpi viêc minh nói.— 
Claudius (Chàm 10: 19-32). 

2.—Ai không muô'n nói chuyên vó'i ngiròi 
làn-cỳn minh, llii ãt không thè hàu chuyên 
Chúa trèn trò'i dirp-c—Pell ( T h i 15:). 

3.— Dì?u quan-hê trong đò-i ngirò/i là 
phài có muc-dích đúng-dân, ròi kièn-nhãn 
biron t h e o . - Goelhe (Ph i l . 3: 12-21). 

4.— Néu ai chiéu ánh sáng vui-vê cho 
ngirò-i khác, thi nãy châc cũng dir phàn.— 
Barrie (Chàm 11: 21-31). 

5 .—Sir rá tvu i trên đíri là y-tir'vng t5t-
dep; ai hiét g iũ nhièu ỳ-tirõ'ng dó, túc là 
nguòi đai-tài.— Bovec (Ph i l . 4 : 8-20). 

6 .—Ai nói mình tha lôi , nlurng kliòng 
chiuquên,khác nàochĩchôncă i húa, de" hcr 
cáicán cho tièn dùng.—Moorf//(HêlO: 1-18). 

7.—Đirng đoán-xét ai, vi khòng biè't sir 
kin-nhièm t rong lòng nguòi (G i . 7: 14-24). 

8.—Ta hay xét-đoán hoăc so-sánh theo 
tài-náng ngiròi, nlnrng Chúa xét tbeo lòng 
trung-tin bao nhièu. — Roberlson(l Cò4 : l -5) . 

9.— Khen hay chè tánh-nét ai, là tùy 
theo lòng ngirò'i đó có it hay nbièu năng-
ltrc đe" yèu-tlnro'ng, suy-nghĩ, cbpn lành, 
tránh dũ, c h ó không kS đ l n giàu, nghèo, 
sang, hèn.— Channing (Tb i 1:). 

10.—Néu tôn-giáo tôi giâ-dÔi, thi nèn 
thay-dõi; néu thàt, thi nèn rao-truvèn.— 
tyhateìg (Giè 20: 7-18). 

11.—Ai nhãn đirpc nhièu crn Chúa mà 
khôngphát ra, kbác nào Bièn Chét tu nircVc 
mà kbông chây, nèn cà niró'c sòng Giò-
danh khòng thê đôi nuó'c man bien dó ra 
ngpt đupc!— Strong (Ma 25: 14-30). 

12.— Moi ngây giong nhir môt kbu trong 
vuòiiĩcáctir-tirò-ng.ao-u-ó-cvà v iêe lám đèu 
là hòtgi6ng minh gieo không ng(V(Ga6:) . 

13.—Các sir xây ra dèu là sú-gia Chúa 
hoăc ban on hoăc síra-pbat ( R ô 8 : 18-30). 
• 14.—Kbi nghĩ dè'n tuo'iig-lai, thì ta sp-

hãi sao? Sy tirông-tirp'ng dó thàt tirc cinVi 
lâm, vì tiro-ng-lai ta há cbăng & trong tav 
Chúa sao? (Ma 6: 24-34). 

15.—Ban ngàv, nhjn-nluic ehju sir bíít-

b inh ; đê'n tói , châc sS bình-yên hón-hô' 
la-lùng ( I Pb ie 2 : 18-24). 

16.— N à y , nô'u ngày nay có djp tò lòng 
yèu-tlurong ban, thì d í r n g n ó i : « I Ioàn đén 
ngày mai» (Gia 4: 11-17). 

17.— Str vui-vê khác nào cái đà dùng dê 
nhăc lèn nhírng đò năng quá si'rc.— 
Paillettes d'Or ( N ê 8: 9-18). 

18.— Lám viêc không bai b&ng lo- lâng; 
dìrng dêlo- lãng, bõi-rôi , ngâ" lòng, sp-bãi 
dè-nén minb ( P b i l . 4: 4-9). 

19.—Hãy tim no'i Cbúa đã đinli cho 
mình: dàu noi dó hèn-ha đe*n dàu, minh 
cflng phâi ăn-ò' đúng-dân (Êxo- 4 : 12-17). 

20.— Bèfì s.ft'ng ngán-ngũi này chóng 
qua. Ndi kh"ô, bóng tô'i cũa nó dèu là tain-
thò'i; còn nbon-dirc, b inh-yên vã dâc-
thãng tbì tbàt vĩnb-viên (Khâi 7: 9-17). 

21.—Phâi truyèn giáo bííng cácb mình 
cu'-xù', cbó- chíuigphâi bànghVi nó i ; tánh-
lĩét tírc là bãTi giâng ( I T i 3: 1-13). 

22.—Muon quên nhĩrng đèu đau-đó'n 
tlur-rèn, thì phâi chôn nó dircri đtfng on-
phiró-c (Th i 89: 1-18). 

23.—Tánb-nét đúng-đan càn pliãi có 
khí yên-tjnh. Bè ngoài d'âu g i ó bão 'âm-
hm, nlurng trong iòng pbâi yèti-lăng đè 
tan-tó-i (Êsai 30: 15-22). 

24.—Moi ngu-ò-i có môt anh-hu'òng : hoăc 
gieo cô lùng, hoăc chiéu ánh sáng, c h ó 
không thê trung-làp ( R ô 14 : 7-12). 

25.—Ai vãn yèn-tàm mà nhin-nhuc bao 
sur rày-rà n h ô - m p n , náy ât là ngin'ri 
thánh-khiet, biét tri mình (Ga 5 : ì3-26) . 

26.—Pbâi phàn-bièt tình câm v ó i thái-
dp : tinh câm chóng qua nlur hào-quang 
măt t ròi khi lan tôa ra trên núi ; thái-đô 
đúng vũng dò'i đò'i nhu* trái núi ( T b i l l 2 ) . 

27.— Néu tir mình khòng tboà lòng, sao 
bay thôa lòng vè ngirò'i khác? (Th i 137 : ) . 

28.— Sir làin thinb có kbi nbièu quy'ên 
ho-n nói (Châm 10: 19-31). 

29.— Nhò'-cày Chúa, â'y là dâc-tháng ( R ô 
8: 31-39). 

30.— Lò'i Chúa là nguòn bình-yèn vâ 

vu i -ve ( T h i 119: 9-24). 


