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M O T G I A C M O N G 
GIÀNG-SU- P H A M - X U À N - T Í N , BÀN-MÊ-THUÔT, TRONG-KỲ 

T-JÒM nay lôi xin thuàt lai cùng anh 
chj em giác mông tôi dã tháy: 

Trèn con diròng Ô-li-ve dên thành 
Giê-ru-sa-lem xôn-xao, táp-nàp môt 
bon dò 120 ngiròi. Cânh tròi lúc báy 
giò' rát vui-vê nhunghocó ngám gì canh 
áy đâu ; ho cú di, cú bàn-tán õn-ào vê 
chuyèn ho vira diroc miic-kich. Tbeo 
sau cũng có mòt sô íl dón-bà bô măt 
ra chieu suy-nghĩ lám. 

Khi dã vào thành, ho bèn lên môt 
phòng cao ngòi nhà no, đóng chăt círa 
lai. Moi nguòi vĩra ngôi xong, thì có 
mòt òng kia ăn-măc lòi-thôi, bò-ticb 
què-mùa rõ lã ìigiròi vò-hoc, nóng-nãy 
dĩrng dày gic* tay ra hiêu cho ai náy 
yèn-lăng, rõi cát tiéng nói ràng: 

—Hõi anh chj em yêu-dáu ! Hòm 
nay chúng ta vàng lòi Chúa nhóm-hop 
trong phòng này mà cãu-nguyên. Anh 
chi em clnĩc dã biê't khi Chúa hiên ra 
gan bièn Ti-bè-ri-át, Ngài dã giao chírc 
chăn băy cho lôi rôi, thê' thi anh chi em 
kliá nghe theo tôi và tuàn lòi tôi day-
dô mà chò-dgi tru-óc măt Chúa cho 
dê'n khi ai náy dêu nhàn duoc di'èu 
Cba chtíng ta hĩra mà... 

Ông Phi-e-ro' còn dang buc* chon múa 
tay nói chira dĩrt lòi, thì có hai nguòi 
khác hăm-hô" dĩrngdày ; mòt tronghai 
ngiròi bât ngang cãi lai cách xâng-
xóin ràng: 

—Thòil Thôil Lão chài-hrói to hoi 
rông miêng kia o -i! Xin mòi lão ngôi 
xuõng và im ngay. 

Nói den đày thì xày miit lai vói moi 
nguòi mà rang: 

—Anh chi em yèu-dííu o i ! Tôi xin 
khuyèn chung ràng nè'u anh chi em 
muôn điroc phuóc trong buôi cau -
nguyên năy, thì kbá mò-i lão Phi-e-rc* 
ra khòi phòng. Thât thê, chúng ta 
muon nhânViãnh quyèn - phép Đĩrc 
Thánh-L'nh mà làm cbĩrng ve Bĩrc 
Chúa Jêsus-Christ lai thành Giê-ru-sa-

lem nãy, cã xĩr Giu-da chúng ta, xĩr Sa-
ma-ri yà kháp trái dát, nhirng, thau ôi, 
lão Phi-e-ro- là hòn đá ngăn-trô- pluróc 
Chúa dô trên chúng ta kia mà! Vi 
thánh-sach không dung-hòa vói tòi-lôi; 
sir sàng không chung cùng vói tói-tăm 
đuac. Tbàt tòi khòng muôn kê hêt 
nhũng Iììn ông Phi-e-ro- làm si-nbuc 
danh Chúa ra đây làm chi; nhung tôi 
xin nhac lai anh chi em biêt rííng òng 
Phi-e-rc* dã choi Chúa ba lan, màc dau 
ông lón tiéng the cùng Chúa rang gă]) 
cânh-ngò nào, ông cũng vfrng lòng theo 
Chúa, đôngtù dong chet. Thê' thì ông 
Phi-e-ro nào có xĩrng-dáng gì đâu mà 
mong ô' dày to hori ló*n tiêng. Xin anh 
chi em cú* bt n h-y ênđe bai anh em chúng 
tôi kêcai- t r i , ngiròi giâng-day, rôi 
ciSti-nguyèn, chác-chân Chúa dô Bĩrc 
Thánh-Linh xuõng trong phòng năy ! 

Hai anh em Giăng và Gia-co- còn dang 
Irò tài hùng-bièn, bong dàu có nguói 
bò măt hung-hang dúng dày la-ó lèn : 

— ( ) ' hai anh em Bô-a-net! Vùa rôi! 
Vìra rôi! Tôi xin màfi hai ông Bô-a-net 
ngôi xuông và cũng im ngay. Hai anh 
em biê' t doán-xét ông Phi-e-ro' mà khòng 
biêt doán-xét là'y mình. Năy, hai anh 
em không nhó rãng mình theo Chúa 
muc-đich tai sao ? Há không phâi hai 
anh em l'àm tircVng ràng Cbúa tài-giôi 
hon ngiròi, có thê khôi-phuc dirocco-
nghiêp cda Đa-vít ngãy triróc mà làm 
vua niró'C Giu-da, nên theo Ngãi, mong 
mòt ngày kia cùng Ngài huô-ng vinh-
hoa phĩi-qui dòi nây. Bôi thê', hai anh 
em dã dong-tình nhò me mình xin 
Chúa cho ngôi bèn hfru, bên tâ Ngài. 
Dãu vãy, Chúa không cho kia mà, thê 
mà hôm nay hai ông không then, còn 
làp dâng, mong dĩrng cam dãu Hôi-
Thánh nfra sao? 

ông Thò-ma còn đang sì-nhuc ông 
Giăng và ông Gia-co', thi kìa, ông Ma-
thi-o đã dĩrng dày, tu giói-thièu minh: 
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—Hõi anh chj em, anh ch| em clián 
biêt tòi là ai, và là nguòi thê nào rôi. 
Tòi vôn là inòt vi qnan giàu lám vàcó 
thè giău hon nũa, nlurng tôi coi hè't 
thiiy moi su áy nhu lá sy lo vì su nhàn-
biét Búc Chúa Jèsus-Christ là qui lion 
het. Bòi lê áy nên tòi dã theo Chúa 
khi Ngài kêu tôi chĩ mòt tiêng. Và lir 
áy dén nay tòi chiu biê't bao sir gièm-
cbêcùa thc-gian, bat-bó cũa gia-dìnli, 
và str khõn-khò nghèo-túng. Thê' mà 
tôi văn dúng vĩrng trong moi cânh-ngô. 
Hièn nay tòi cũng dang suu-tâp lài-li?u 
viét bõ lich-sù; cua Đúc Chúa Jèsus-
Christnũa. N'hutlie tòi há kbôngđáng 
choanh chi em tin-cày và vànglòi sao? 

Moi nguòi gàt dììu tõ bô bàng lòng 
lãm. Nbung Thô-ma lai tron mãt cãi: 

—Bó' lão thàti thuê'! Tot khoc, xáu 
che ! Đáng giá gì lão là kê «bóp hong 
năn hau.» Chúng tòi nhóm lai dày 
mà căii-nguyên, có lê Chúa nliàm lòi 
ban Đirc Tbánb-Linh cho chúng tòi; 
nhung òng ò dày lliàt ngăn-trô Chúa 
dô phuóc xuõng. Cliính minli òng là 
nguòi sanh ra trong lòi-lõimàcònmuón 
day-dô cluing tôi sao? Khôngdiroc! 

Ma-thi-o mĩa lai: 
—Nhung kìa ông Thô-ma, ông cú lo 

láy rác trong mát nguòi khácmà quèn 
Iáy dà trong mììt inình mãi. ông là 
nguòi thiêu dúc-tin, hay nghi-ngò, ông 
khòng chiu tin Chúa khi Ngài sóng l;ii 
mà liièn ra cùng clning tòi. Chúngtôi 
làmchirng lai thi òngnói né'iiông khòng 
tháy dáu dinli trong bãn tay Ngài, neu 

õng không dăt ngón tay vào chõ dâu 
dinb, và iiê'u ông không dăt bàn tay 
noi suòn Ngài, thi ông kiiông tin. Vói 
nliũng cái «nè'u, nêu» CÙa òng cũngdù 
ngăn-tiò phuóc Clnia, và làm girong 
xáu cho Hòi-Thánh nùa. Vày, ông 
cũng không xúng-đáng gì inà nhóm lai 
cau-nguyèn ò đày. 

Lúc biíy giò trong pliòng dày tiê'ng 
õn-ào la-kỳ, nguòi nììy chì-trich nguòi 
no, kèkháccàotôi nguiri kia, tôi không 
sao phàn-biêt duoc ai vói ai nũa. Tôi 
CÒn dúng vo-vàn nhin (]uanh, thoat 
t!i;iv õ góc phòng máy nguòi dòn-bà 
dang ngõi khóc thi'un-thiet; nliút là bà 
Ma-ri Ma-đo-len khóc nliu mua nlitr 
gió, in nlnr lúc ngôi giìn niò Clnia. Tôi 
cam-dòng quá, cũng khócòa và la lèn: 

— ô i ! Nguythay! Khõn tbay ! Nê'u 
các sir-dô Chúa khòngcbiu dôngỳben 
lòng cau-nguyên mà cú cãi nhau, thì 
sao hay dep lòng Clnia dè Ngài ban 
dãy Thánh-Linh cho mà giâng dao? 

(ìiirt mình thúc dày, tòi biêt giác 
inòng sai; và mò Kinh-Thánh docSú-
dô 1 : 12-14 thay có chép: «Het thây 
nhirng nguòi dó bên lòng dòng môt ỳ 
mà cău-nguyèn vói các nguoi dòn-bà 
và Ma-ri, là me Đirc Chúa Jêsus, cùng 
anh em Ngài.» Tiê'p doc 2: 1-4 thãy 
có cbép : «Hêt thây,deu duoc dăy-dãy 
Birc Thánh-Linh, khòi-su nói các thú 
tiê'ng khác, theo nhu Đirc Thánh-Linh 
cho niình nói.» Tôi bèn ngoi-khen 
Đirc Cluia Tròi . Nhung còn Hòi Tin-
Lànb Đông-Pháp chúng ta thi thê' nào? 


