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DULiCH 
Xií THA'HH 

(T iép Ihco) 

TRUÓC khi tír-giă mièn đãt đôc-nhírt 
vô-nhi trên thé-giòi áy, lã trung-tàm 

str hoat-đông cùa DángThàn-nho 'n ,chúng 
tôi inuíiii theo dõi Ngài đén tân gifra bicn 
Ga-li-lè, no-i Ngài dà đep yên b3o-tõ luôn 
vái sir lo-ngai cùa các niôn-đò. Vó'i ngót 
mirò'i đu-khách, chúng tôi lên môt c h i é c 
thuyèn, víra ntac-nhàng rê lãn iiuó-c b iéc , 
víra hát nhirng bài tlio- thănh thuôc lòng, 
nhir— 

«I)ìtu trong đùi lõi, lòi không Ihĩig Chúa, 
«Còn tin đen an Ngài chfíng dòi mra; 
«Khi giò tlidi vìil mqnh, sóny nòi lên, 
«Tôi khõng so-hũi, biê't neo vũ-ng-b'ên.'» 

(Tho- thánh s6 54) 
Thâ t là càm-đông biê't máy! Chúng tôi 

cãm thãy Bírc Chúa .lèsus ó'gàn bén minli. 
Nliirng dã dén lúc cliúng tôi phâi tìr-

giã bicn Ga-li-lc đc di vè phia Ca-na, là 
ncri Birc Chúa .lèsus dir t iêc ciró-i iiai môn-
đò Ngài. Bi qua mãy ph6 cùa láng nây, 
chúng tôi bát ngli ĩdén ló-i Ma-ri nói giira 
t iêc c i r á i : «Ngài bi'èu chi , hãy vàng theo 
cà» (Gi. 2 : 5 ) . Thã t IIòi-Tliánh it vàng 
theo U'ri khuyèn-bão dó ! 

Tír Ca-na chúng tôi ngòi xe h<ri chay 
mau dén tliành Ihi'ifu, và tù đõ lai dén 
núi Cat-mèn de nghì đêm. Chúng tôi 
buòng tàm con mât trên í i n h Saint-Jean-
d'Acre và trên đông-băng man-niác dén 
tân thánh Bè-tò-lè-mai, no-i Thánli Pliao-
lô (13 ghc khi di dirò-ng tír thành T y - r a 
đén thành Sê-sa-rè (Sú- 2 1 : 7-8). Phong-
cãnli dcp la-lùng, gi6ng nhir vjnh Naples. 
Ngirò'i ta truyèn-kliĩìu răng cao hmi cho 
chúng tôi môt chút nũa là na i 450 dao-sĩ 
cùa Ba-anli bi gia-hinh. 

Chinh là trên núi Cat-mèn n'ăy mà tôi-
lcr cùa Ivli dírng ngám cl ian Iròrì bãy làn 
(!<'• tim dám mãy Di'rc Chúa Trò-i dă lu'ra, 
và «tháy à pliia bien lên môt cum mây 
nlió nlnr lông bàn tay» (I Vua 18: 44) . 
Trong thôi-kỳ khò-can thiêng-lièng này, 
nào ai là kè tim dám mây, đièm chĩ vè 
môt c a n ratra trút n i róx? Đâu đâu cũng 

m<r hõi «plnic-hirng» và«b6-đao.» fió có 
phài là dãu-hiêu cùa cuôc phyc-hirng mã 
chúng ta mong-đo-i không? Nguyên Chúa 
cho tliât dirpc nlur t h é ! 

S.-iu cùng núi Cat-mên nbftc chúng tôi 
nh(V tiên-tri Ê-li d3 thât lirng chay tr i róc 
xe vua mà xu6*ng núi, sung-siró'ng quâ vi 
dã tliâng liai trân lièn : Bánh bai tà-thàn 
Ba-anh và dirrrc B ú c Giê-hô-va ban sirgiài-
ci'ru bâng co-n imra qui-hóa hirl bao ! 

B i 30 cây s6 nũa, chúng tôi t(Vi Na-xa-
rét, nc i Đirc Chúa Jêsus cr khi còn tho-
áu. Phong-cành đcp thâ t : Các ngon đôi 
tháp vày quanh bõn phia, và dú-ng trên 
ngon dòi, chúng tôi ngám làng Na-xa-rét 
kliòng c'lián mât. Chúng tôi dc tirò-ng-
tiro-ng (;àu Bé thinh-thoâng di khòi nhà 
Giô-sép, leo lèn nhfrng ngon dòi này đè 
linh-liòu thòng-còng dàm-thám vó-i Đírc 
Chúa Clia ; trong no-i cô-tich áy, Ngài càu-
nguyên đè (hr-bi thi-hành chírc-vu và 
dàng té-lè tăi-thtrp'iig, lã mang sõngminh . 

Chúng tôi tái Na-xa-rét nbãm môt buôi 
sáng Chúa-nhirt. Hét thày nhóm-hpp trên 
dác dòi trong niQt giò' dòng-hò đè trò-
chuyên vó'i Thánh-Tír và ôn lai vài quãng 
dò'i Ngài. Chúng tôi hát t h a tliánh, khién 
dân Na-xa-rét chSm-cl iú ; hp nglie rãt kinh-
can . Mòtg iòđày o'n-phiró'c và câm-đông! 

Bi quanh phft-xá làng Na-xa-rét, chúng 
tôi nghĩ dén Bang thiràng di quanh dó, 
màng lo công-v ièccùa Cha Ngài. Nhirng 
chúng lòi chang dè ỳ đén nlurng no'i kỳ-
niêm thièng-liêng mà ngiròi hiróng-đao 
ngãy-tho' chĩ cho du-khách, tĩ nhir xirâng 
tho- cùa Giô-sép, bép cùa Ma-ri, và liang đá 
thiên-sú báo tin Chúa giáng-sanh. Nhirng 
èV Na-xa-rét có mpt cho rãt đúng, rãt dáng 
tin, tôi muòn nói dén «Giéng Nũ Đòng-
Tr inh» â chinh giira làng. Ma-ri và Con 
Trê cbâc phài thiràngthu-ò'ngđén dó múc 
n i r ó c Cà vùng này chĩ có giéng ãy là lòn 
nhú-t, phu-nũ-cũngcôn đôi vò dén đây múc 
n u ò c . Chúng tôi đêu uáng nu'ò'C giéng 
có tù mãy ngàn năm dó. (Con liep) 


