
GirCNG TOT 
TI /rÔT hôm no, câu Quang dirong 

râo brró-c dao choi hóng mát trên 
trìa lô, ngay găn nhà càu. Bong đâu 
găp hai ban cũa câu, Ià Tí và Thanh, 
đirong dát nhau di xem cho-p bóng. 
Hai câu lièn chào câu Quang môt cách 
vui-vê. 

Nguyên hai càu nãy ngày truóc rát 
là thân-thièt vói câu Quang, coi nhau 
nhu* con môt nhà. Tír khi câu Quang 
bát dâu ticp-nhân Cúu-Chúa Jèsus đê'n 
nay, thì duò-ng nhu hai bcn lãnh-đam, 
bo-thò^khôngthàn-màtnhutruó-cnũa. 
Thàt nguò"i tin Chúa và nguòi không 
tin Chúa châng bao giò1 có thè hitjp 
vói nhau duoc. 

Ti và Thanh có ỳ choc-gheo càu 
Quang, hoăc có ỳ cám-dõ, quyên-du 
càu Quang, dang càu Quang sa vào 
bãy luó-i cũa minh. Tí và Thanh bèn 
nói vói câVi Quang ràng : 

— Anh Quang oi I Hai anh em tôi 
muônanh di xem hátchó'p bóngcùug 
vói anh em tòi cho vui. Nè'u hai anh 
cm tòi di rnà anh ô lai, thì cũng la 
láni. Không găp anh thì thôi, còn 
găp đây xin anh vui chon di vói anh 
em tôi, vì phim chiéu tôi nay hay lám. 
Nêu ho sam hay nhu vây, mà mình 
không di xem, thât cũng uòng. Dãu 
anh có tõn cũng chùng vài ba hào mà 

'ducrc vui, chó1 có gi dàu mà anh so. 
Đi di, anh I 

Câu Quang nghiêm hãn nét măt mà 
dáp lai ràng: 

— Thôi dì hai anh, hai anh chua 
biè"t tôi hay sao? Tôi nay dã đucrc 
Đúc Chúa Trò-i cai-tri trong lòng tôi 
rôi, Ngài dã nhân tôi làm eon-cái 
thánh-khií.t cùa Ngài bô-i huyet Đùc 
Chúa Jêsus-Christ rùa sach lòng tôi. 
Tôi không ham-thich nhũng su ay, 
thôi, hai anh cú di đi, vì tôi biêt nhũng 
su ăy đèu là vô-ích, tôi-lõi, dãn đen 
dja-nguc, không xúng-đáng cho tâm-
thân tòi. Cái dèu ãy tôi nói thât vói 
hai anh. 

DÁNG KHEN 
— Anh oi I Anh theo Chúa thì theo, 

còn xem chóp bóng thì xem, chó"Chúa 
cũng không quâ-phat gì anh mà anh 
scr. Không quan-hê gì dàu, xin anh 
vui lòng đi, kêo hai anh em tôi ít đuoc 
vui vì có- anh 

— Tôi dã nói vrri hai anh, tòi đã 
quyê't-đinh rôi, không phâi nhu kê 
khác, bât cá hai tay dàu. Chúa đã 
ban cho tôi môt lòng mói-mê, trong-
sach r8i. Dãu hai anh có láy tien mà 
bao hè't câ, không tôn gì ntra, tòi cũng 
nò thèm. 

Hai câu nói rãng : 
— Hai anh em tôi cũng biet anhrõi, 

anh thât là nguòi trung-tín v6i Đúc 
Chúa Trò i , hai anh em tôi rát phuc 
anh lâm. 

Nói đoan, hai nguò-i cùng di, tròng 
bô rát hô-thcn vái c à « Quang, nên 
chăng dám nói líri gì câ. 

Cách vài ngày sau, Tí và Thanh câm-
biêt nhírng dìlu xau-xa, tôi- loi cũa 
mìnb, và bi cáo-trách trong luong-tâm 
bôi câu Quang hêt lòng trung-tin vói 
Clnia, bèn dat nhau tái nhà c;\u Quang, 
xin càu Quang chĩ-vi vêduò'ng dao-lỳ 
cho nghe dăng quay dău qui-phuc 
Chúa đè đuoc Ngài xóa hêt moi tôi đã 
pham trên thé-gian năy. Càu Quang 
rát vui vì hai ban cũa minh bày gidv 
dã dãu-phuc Cúu-Chúa, vã tình bè-ban 
bây giò' lai càng thân-mât, măn-mà 
hcn ngày truó-c. Thàt quí-hóa thay ! 

Hõi cáe ban thanh-nièn cũa tòi o-i I 
Các ban duong phâi du cuòc nhu câu 
Quang chiê'n-dáu. Các ban găp phâi 
nhũng su cám-dõ áy xây den cùng các 
ban, châc có lê cũng ngã lòng, Song 
các ban hãy noi theo guong câu Quang 
mà tháng trâu câ quyèn-luc ma-quì và 
tôi-lõi. Nhò- dó mó-i có thê dát-dem 
nhieu linh-hôn trò- vè cùng Chúa nhu 
càu Quang. Vây, guong tot cũa câu 
Quang treo dó chúng ta nay dáng phâi 
soi chung. Mong thay ! — Tq-xuân-
Ván, Mô-đirc. 


