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l.—Tuy ta khòng thê làm ngôi sao trên 
trtVi, nlurng có the Iàm ngon đèn soi nhà 
h iòn . - Eliot (Ma 5: 1-16). 

2.— Sir *>ĩiij> ngiròi thèm nianh lã phán-
đãu, duV không phâi yên-nghi (Lu 4 : 1-13). 

3.— Dtri tin-dõ Chúa khòng phãi là hãt 
cluróc, nhirng là to-rang chính Dang 
Cinist (PhiL 1 : 12-26). 

4.—Ta khôngdám tha-thir minh deu gì, 
nlurng phiii tha -tlur moi ngirtri kháe 
(Ma 18: 15-35). 

5.— Tòi đã tìm xein s i rgi làm mát nhièu 
jthi-giò', thi 'tháy chinh tai ỳ-tuõ'ng xáu-
x a . - Vinct (Lu 6: 17-4Í)). 

6.— Nguòi ta nói vè tin-đò dàu-tiên : 
«Kìa, hp yêu nhau dirtrng b a o ! » ; ehó -

clian<4 hè nói : «Kìa , hp ninh nhau duò'ng 
b a o ! » - Vinet (SiV 4 : 32-37). 

7. —Tiè'ng «Ta i sao ?» ngày nay se thành 
tiéng«IIa-lè-lu-gia!» ngìiy mai(Khâi 19:1-10). 

8.—Thà chiu nhin-nhuc đe sua lõi ngirò'i 
kliác bo'ii là duòng-dăy cách kièu-ngao 
(Ga 6:1-11). 

9.—Sdnglàu, không ke nhieu tuõi.song là 
tiài nhieu mùiđo*i.~ Roussectn (Gi . 13:31-38). 

10.— Dò'i sõng là ngãy lám vitìc, clu'r 
không phãi là ngày tfít vui hoăc ngày tang 
buòn.— Vinet (Ma 25: 14-30). 

11.— Môi n'gày, hãy iin-ò' nluj ngày cuõi-
cùngcua mình.—Mare Aurèle(Ma 25:1-13). 

12. — Ngày niiii là kê thù ló'n ci'ia ngày nay; 
chinh nó làni ta lièt sirc và niĩít qu\ èn, vi 
xuila liròi-hiéng.— La/)o»/< ,//< ,(Lul2:3r)-48). 

13.— An-õ' tot khòng |)hâi là su* lufíng-
còng, song là két-qua cùa tánh cao-thuo'ng 
và lòng trung-tin (Chàm 11:18-31). 

14.— Linh-hòn tõi-cao là linh-hon khát 
nhièu: khát chon-ly, khát yèu-tlnrong, 
khát nhon-tir, và khát chinh Dirc Chúa 
T r ò i . - Dìdoa (Gi . 4 : 1-15). 

15.— Hòng-rai thay su- yêu-thiro'iig cũa 
C.búa Jêsusl vì giuc ta ăn-o tron-ven và 
thfr làm viec lón cho Chúa ( I Gi. 4 : 1-21). 

16.— Giũa euôc đã qua vã chua dén, có 
cuôc hiên-tai d'è ta làin tron inoi bon-phân 
(II Cò 6 : 1-18). 

17.— Dirc-tin lá chia-khóa mô' cira de lĩíy 
nhũ'iig sir Chúa dA săm-srín cáeh la-lùng 
cho con-cái Ngãi iHè 11 : 1-16). 

18.— H.fiy vnn-trÔng tri nhó- dcu tot, và 
tri quèn đèu xâ'u (Phi l . 4 : 1-8). 

19.— Pbáp-luât nói : «Hãv làm de song » ; 
O'n-dien nói : «Hãy sõng dê lãm» (Ph i l . 1: 
21-30). 

20.— Clu'ia vàn si'ia-soan cho ta khién 
nhàn lĩíy dcu Ngai dã vì ta mà sira-soan 
(I Cò 2 : 9-16). 

21.— Dãng Clnisl giáiig-tliê', khòng phài 
dê ciii-luo'iig lòn-gião cũ, xã-hôi cũ, tánh-
chát ngiròi cũ, nlnrng dè lám lai nioi sy 
nèn mó'i (Mác 2 : 13-28). 

22.— T í n - d ò Dííng Christ gidng ngirò'i 
lăn ìuró'C, ciĩn có khí IrtVi lír cao. 

23.—Chiianiudn ta thã sdt-si'ing nià it hoc-
và'n bo'ii nhièu hoc-vâ'n mà khòng sdt-sâng 
( I Cô 1 : 18-31). 

24.— Hãy hoc-tàp Kinh-thánh de Kinh-
thánh day-tlõ minh ( I I Ti 3: 1-17). 

25.— Có pluró-c giãu trong môi đèu thâì-
vpng cùa ta, mien là minh chju cbò-dpi 
cách kiên-nhan khièm-nhuò'ng mà tìni-
kiém láy (Gia 1 :1-15). 

26. —Ta khôngiiên lam-bamvã phàn-nàn 
làm ô danb Chúa, vì lòng nhon-tir và linh 
yêu-tlnro-ng Chúa vân td rõ (Phi l . 2 : 1-16). 

27.—Ta có thê nói mìiìb dã tái-sanh, 
nhirng nê'u khòng ai tháy két quâ cùa tánh 
niói dó,thihã cbangpbài niình tirddimình? 
(Ma 7 : 15-29). 

28.— Néu ai chĩ biét sdng cho minh, thi 
khòng thè nói dã nhàn-lãnb Dãng Christ 
đupc ( R ô 14: 1-23). 

29.—Ta phâi thòng-côngnhièu vó-i Chúa, 
néu niudn chúng nhièu vèChúa cho nguò'i 
khác (Gi . 15: 7-17). 

30.— Ldi triró-c tdi-tăm, phâi nhcr lòng 
yêu-thuong cùa Clnia, v i Ngài là Dfíngsáp-
đăt đòi ta (Gi . 13 : 1-20). . 

31.— Két-quâ viíjc ta làm cho Chúa có 
thè tóm-tăt trong mpt hai Itri : nhièuvipc, 
ít côiig-hiêu ; còn thieu đèu càn-yêu là sir 
sdng thiêng-lièng (Hô 8: 1-17). 


