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PHfllN-CHIEU VINH-QUANG CUA CHUA 
(Truyên thât) 

P H A N THL" NHÚ'T 
/. Trong phòng hòn-ijen hàij loi tàn-

thòixchírng :>() óng há diy lièc 

Chù-hôn (iiãng cft'c đirng dày, tàn-

khách cũng líĩin theo).—Tlura các òng 
bà, nbon dip vcr cbòng tôi lo rìòi báti 
cbo cbáu Hai, xin các ông bà nâng 
Chéìi mirng cbo ycr cbbng lôi và clio 
cbáu. (Moi ngirò-i đèu uô'ng, tn'r ra inôt 

i i g u õ i . ) Kìa, ông Ninb, sao ôngkhông 
rót n roTi mò'i òng Co-rìõc-rìb ? Sao lai 
rìê òng â'y nàng cõc kbông? 

Ninh,-— Da, tòi có mòi rôi, nhirng 
òng â'y xin kiê'u. 

Co*-đ6c-đÒ.—Xin Iôi òng cbii-bòn, 
tòi kbòng quen uong nro'u, chì uong 
hu*ó*c thôi, 

Ninh.—Vày, lòi sê rót nuóc Vicliy 
cbo òng. 

Co*-đòc-đÒ.—Cám on òng lám. 
Chung.—Kìa, pbái phu-nií ngiròi ta 

cung uong nroTi rìugc, tliàt rìáng làm 
giro 'ng cbo ông nào kbòng u ô n g . 

Ninh.—Tbe tbì xin goi các bà ay là 
«các ông,» còn ông nào khòng uông 
ruo-u tbì xin goi là « b à , » vì ông ày 

chju tbua rìò-n-bà. 

Chung.—Cbúng tòi rìeu uóng nro ,u 
câ, ông nào khòng uong xin cú pbat. 

Chù-hôn.—Pbat ai thì pbat nhimg 
xin tba cho ông Co'-rìóc-đb; òng áy 
kbòng uóng là vì chú-nghĩa cúa mình ; 
ông áy tih theo ©irc Chúa Jêsus... 
Nhurng, ông Co-rìoc-rìb o i , xin ông 
uóng mòt giot rirou thôi rìê làm vui 
lòng chúng tôi. 

Co*-đ6c-đÒ.—Da, dâu môt giot tôi 
cũng kbông dám iiong... 

Chũ-hôn (đùng dây).—Bây giò- hôn-
yen dã xong, xin mòi các ông bà sang 
phòng bên canh soi nucVc. 

//. Phòng khách ai này vui chai 
Ninh.—Năy ông Co-rìôe-db, lúc nãy 

òng kbông uong Ì T R G U cho say, nbu*ng 
bây giò' xin mò'i ông soi cóc xâm-banh 

năy vói chúng iôi. 
Co*-đóc-dÒ.—Xin lôi òng, quá t hà l 

tòi k b ò n g uóng ìuou đã ngót mu-òi 
năm nay, ke tù' k b i tôi tin theo Đirc 
Chúa Jèsus-Cbrist. 

Ninh.—Vày, dè tòi rót mróc trà cho 
ông. 

Co*-d6c-dÒ.—Cám on òng lam. 
Chung.—Kìa òng Co-r ìôc-đb , sao 

ông ngbi yên môl chô, k h ô n g c h ) U vui-
cbo'i nhir moi n g u ò i kbác. 

Co* đ6c-đ<5.—Xin lôi òng, tluìt tôi 
k b ò n g quen vui-choi. 

Chung.—ò, kbông be cbi. 
Co*-đõe-dÒ ( nó i võ-i òng cliu-hòn).— 

Tròi rìã kbuya, xin phép ôngcbo tôi vè. 
Chù-hôn.^—Kìa ông Co-r ìÓc-db, 

chimg lòi có deu gì bát-Iich-su* vói ông 
rìâu mà ông giàn bb ra nhir thé? Xin 
ông (V Iai môt lúc nũa. 

Co*-d6c-đÒ.—Tôi xin <y lai cho khôi 
mat lòng ông. 

Ninh.—Ông tbííy cuòc vui-cboi nhu 
tbê' nay, cbác ông ghét lam nbĩ, pbâi 
kbòng, òng Co-rìoc-db ? 
. Co*-đoc-đÒ.—Gbét bay không thì tôi 

chang dáin nói, n b u n g tòi quyêt không 
dám dir. 
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P H Ă N THÚ' HAI 

Trong mòt phòng hoc-sanh 

IMâu.—Kbông có lê mòt ng i rÒM 

tbanb-niên lai kbông he hút thuôc lá. 
D i n l i . — T b é mà anh Co-dôc-rìb đã 

qua-quyê't ràng mình không hè hút 
thuòe rìáy. 

Hoàn.—Thôi anb Binb, anh hay tin 
lò-i ngiròi ta quá, chăc anh sê tbua 
cuôc cbúng tôi cho mà coi. 

Đinh. — Suyt! Năy anh Co-rìôc-rìb 
rìurong lên lău ! 

Co*-đ6c-đc».—Chào'ba anh ! 
Màu, Đinh, Hoàn.—Cbào anh ! 

(Cã bô'n cùng ngòi trò-chuy$n chirng 
nú'a giò'). 
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Co*-đ6c-đ<5 (đũrng dày). — Thôi, xin 
phép ba anb, tôi di vè. 

Hoàn.—Anb liãy hút vói chúng tôi 
môt diê'u tbuÔc lá rìã, rbi vècũngcbu*a 
muôn. 

Mâu.—Hút rìi anh I Hút rìi anb I 
Đinh (vê măt lo-ngai, nuVi guong).— 

Anb hút choi vcVi cbúng tòi rôi hãy ve. 
Co*-đ6c-dÒ.—Cáni on ba anb, tôi 

kbôngbút thuõclá ngótmiròi nămnay. 
Hoàn.—Trong rìip ban-bè bop mal, 

anh hút cboi môt rìiê'u tbì sao? Iĩôi 
Tin-Lànb cãm anb hút saoV 

Co*-đ6c-đÒ.—Nê'u lòng tôi inuôn hút 
tbì cám cííng vô-ícb. Tôi kbòng hút 
vì Birc Cbúa Jêsus rìã cal kbbi lòng lòi 
thói quen bút thuôc. Truóc kbi tin 
Ngài, lôi bút tbuoc. Nbung tirkbi tin 
Ngài, tôi không luil nfra. Va, tòi rìi 
dàu cũng nói râng minh không húl 
thuóc, ne'u nay tòi hút át ho se chè-cirò-i. 

Mâu.—Nbirng rìày chĩ có ba chúng 
tòi, và chúng tòi bira râng se không 
chc-cirò'i anh. 

Co*-d6c-dÒ.—Bá arih phâi biet, ne'u 
tôi hút rbi ve nbà, có ngirò'i rìe ỳ xem-
xét tòi, ngiri thây mùi thuóc, bèn rìi 
rao kbáp noi, thì rìanh cì'ia Ciru-Chúa 
tòi và cùa tòi khòngcòn thom-dep nfra. 

Hoàn.—Anb sg nlur thê' cũng pbái; 
nhirng tôi sê láy mróc, bàn .chai và 
thuôc cbo anh rìánb rìíng và súe 
mièng, tliì còn ai ngiri mùi tbuocnfra? 

Co* - đoc - đÒ.—Dâu vày, tôi cũng 
quyè'l khòng hút vì tôi kbông muôn 
làm có' cbo ngiròi nào và'p-|)bam. Vâ, 
hút thuóc tbì hai pbbi, hai óc, bai rìèn-
tbò cùa Đirc Tbánb-Linb, là tbàn-tbê 
tôi rìàv. Lai nfra, Búrc Chúa Trò i 
dirng nên mièng ta dê nói I<Vi nlurn-
hàu, cb(V có pbi'ii rìê thô khói thnoc lá 
đâu? Nô'u Ngài muôn cbúng ta thò 
khói tbuóc lá, thì Ngài phâi rìung nên 
trên rìau cbúng ta mòt cái ong khói chù! 

(Câ bô'n nguò-i curCVi rô) 
iviâu.—Anb hút niôt hoi thôi, kbông 

càn hnt nbièu. 
Co*-đÕC -đò (nói quã-quyè't).—Môt 

hoi tôi cũng không hút. Tô i bâng 

lòng cho msíy anh chăt rìâif tôi rìi, chó 
kbông bao giò cbiu bút IbuÓc. 

Hoàn, Mâu.—Tbôi, thê' thì chúng 
tòi bi tbua cuôc. 

Đinh.—Cám o-n anb (ùo--rìóc-rìb, anb 
rìã giúp tòi rìirgc cuôc. 

Co*-đ6c-d<5.— Ba anh ìnuõii nói gì ? 
Tòi khó hiêu (|iiá. 

Đinh.—Tòi có nói vói anh Màu và 
anh Hoàn rang anh tin Cbúa Jêsus 
nên kbông he hút tbuoc. Hai anb â'y 
kbông tiri lòi tòi ; cbúng lòi bèn rìánh 
cuòc nbir tbe nây : Nêu anb húl IhuÒc, 
dâu cbĩ bút môl boi, thi tôi mat cbo 
bai anb áy cái dbng-bb deo lay bang 
bac này ; nbung nê'u anh kbông bút, 
tbì hai anb áy mâ't cbo tôi bao tbuoc 
lá nay. Bày giò nbò ỳ-cbí cirong-
quyêt cila anb mà tòi dugc cuòc. 

Co*-đ6c-đÒ.—Tòi vui-suóng quá vì 
Dúc Chúa Jêsus dã gifr lôi rìirng vũng 
rìê làm sáng rìanh Ngài truóc mat ba 
anh.—T. K. D. thuàt. 
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Xin cù* tôi d i ! 

Có nguòi tbuàt truyên mòl bfra, òng 
muc-sir Hedding o New-York hõi mòl 
cbàng tbiê'u-nièn xin rìi giàng rìao 
nuóc ngoài rang: 

—Òng rìã xét tháy mìnb phi'ii lìa-xa 
nbà-cùa và ban-bfru, pbâi b- gifra kbáeb 
ngoai-bangyà ngucVi tbù-ngbicb cbííng? 

—Tbua, rìã. 
—Ông rìã xél tbay mìnb pbâi tìr-giã 

quê cba rìát tb luòn vói moi cbe-rìô và 
đăc-quyèri cũa nuóc mình, pbái kieu-
ngu o ngoai-qubc, là no-i môi nguòi 
sê nbìn òng bâng con mât iigbi-ngò -, 
thièn-lêcb, cbăng? 

—Tbua, tòi dã xét tbáy bét rbi. 
—ông rìã xét thây trong xir rìó.sirc 

khôe ông có le kém-sút, và cbínb ông 
có le bi cbúng ôn-dich và sót rét dù> 
dôi làm bai, cbăng? 

—Thua, dã. Néu có môt ngàn mang 
sõng, tôi cũng sê dàng hêt cho Đirc 
Chúa Jêsus. Thua ông, xin dìrng hôi 
tôi câu nào nfra, nhirng xin cù* tôi di, 
xin cir tôi di \—Christian Life. 


