
ĐU'O'C CITU TRONG • 
T*\ A lâu năm rôi, tai môt tliànb-phô 

ò Âu-cbâu, cómôt bâc-sĩ trô lai 
cùng Búc Cbúa Jêsus, đugc vugt su 
tÔi-tăm mà dè'n noi sáng-láng, đuc/c 
giâi-cúu kbõi quyèn-luc quì Sa-tan 
mà huô-ng quyen-luc Búc Chúa T r ò i . 

Ngày nãy qua ngày kbác, ông di 
đê'n xóm dân ngbèo mà giàng Tin-
Lành cùa Búc Chúa Jêsus. Trên 
đuòng-phõ ông thuòng di qua có nbà 
môt tbuong-gia rát giàu, có hãng 
buôn 16n ô- giũa tình. 

Môt ngày kia, bác-s ĩ chot ngbĩ 
râng mình cbâng nbũng pbài cbiu 
trách-nhièm ve linh-bôn cùa nguò-i 
nghèo mà tbôi, nhung cũng phâi cbiu 
trách-nhiijm ve linh-bõn cùa nguòi 
giàu kia. Bic-t răng nguòi giãu tbuòng 
b lai thành-phô khuya lam, bác-sĩ 
bèn nbút-đjnh den tbăm ông môt buòi 
tÔi, sau hôi muò-i giò-. 

Bác-sĩ rát ngac-nbiên vì duoc tiêp-
dãi tbân-mât; nguòi ta dua ông lên 
gác ( lãu) nbu là môt vi kl)ách ai nãy 
mong-doi. ông duo-c dàn vào môt 
phòng khièu-vũ ló-n đông-dù quan-
khácb. Nguòi ta dã bãt dâu khiêu-
vũ, nhung tháy bác-sĩbuoc vào tbì ho 
chú-ỳ đên ông. Lách mình dên truóc 
măt chù-nhon, ông nói ràng : 

— Tôi kbông biét ông mac bân buòi 
tÔi naj', nbung tôi cãn nói vó-i ông 
môt viêc het súc quan-trong, xin ông 
cho tôi biet kbi nào tôi có thè nói 
chuy?n riêng vó-i ông. 

— Tòi rát vui lòng. Xin ông cho 
tôi biê't viec ăy có căn-kíp lâm kbông? 

— Thàt là mòt vãn-de sông, chêt, 
bíic-sĩ đáp. Kbi nào tbuí)n-tiên cbo 
ông, tôi sê đgn ngay. 

— Xin ông ciio tôi biêl vãn-dè áy 
quan-hê dên ai ? 

— Quan-he dSn Búc Chúa Jèsus-
Christ, chì quan-hè den tbân-vj cùa 
Ngài mà thôi. Tòi rã't muÕn nói dè 
ông biè't vê Ngài. , 

— ông o i , tbât là la-lùng. 

PHONG K H I Ê U - V Ũ 
Nhà biiôn díip, rôi thuàt lai cho bác-

sĩnghethè nào mãy thángnay ông càm 
thãy minh kbon-cùng, tro-troi, cú 
ván-vuong suy-ngbĩ v8 Búc Chúa. 
Jêsus, kbông sao bình-yên duoc. RÔi 
ông nói tiê'p : 

— Tôi cãu-xin Búc Cbúa Trò-i sai 
d?n cùng tôi môt nguòi có thê chì cho-
tôi con duòngthoátkbòi đja-vi khôn-
cùng. Ngài dã ngbe lò-i câu-nguy^n 
cùa tôi. Tôi không the- d l ông ra v ê r 

vì bây giò- là dip-tiên tôt hon hèt. 
ô n g ra hi£u cho âm-nbac ngùng 

lai, và nói vó-i quan-khách râng : 
— ông năy đên nói cho chúng t » 

biêt môt vi§c rãt quan-trong, môt vi§c 
có quan-h? dê'n moi nguòi chúng ta. 
Vây, tôi xin các ông bà ngôi xuõng mà 
ngbe ông nói. (quay sang phía bàc-
s ĩ ) . Thua ông, xin ông nói hè't cho 
chúng tôi ngbe, dùng giãu-giê'm gì. 

Bác-sĩ dúng giũa phòng khiêu-vũ. 
và nói vè tình yêu la-Iùng cùa Búc 
Chúa T r o i . Ngài «dã ban Con niôt 
cúa J^gài, hãu cho liê ai tin Con áy 
không bj bu-mâ't mà duoc su sông 
dòi d ò i . » Con ây, túclà Búc Cbúa 
Jêsus, dã dem su cúu-rõi dén tb í -
gian và cbo cbúng ta duoc lu-do den 

gãn Đúc Chúa T r ò i . 

Cách ít làu sau buòi tôi dáng kỳ-
nit)m áy, nbà buôn kia công-nbiên 
tin-nbân Búc Cbúa Jêsus-Christ, và 
trò nên mõt nguòi trung-thành làm 
chúng cho Ngài. ông cũng dâng 
nbieu tien-cùa cho công-cuôc rao-
giâng dao Tin-Lành. 

o <> o 
Hõi đôc-giâ yêu-dau, boăc anh em 

duong buôn-bán, hoc-tâp hay vui-
choi, bãy dècbútthì-giò-lángtai nghe 
tieng Đúc Cbúa Jèsus kêu-goi mình 
ràng :«Hõi nbũng kê inèt-inói và gánb 
năng, bãy dên cùng Ta, tbì Ta sê cbo 
các nguoi diroc yên-ngbĩ.» Hãy d2n 
cùng Ngài dê nbàn on Iha tôi và su-

sõng dòi dò-i. 


