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P H I - E - R C C H E T VI C H U A 
BÔ-BÚC-THÍ, HÃ-NÔI 

N é r o n , hoàng-đê' La-mã 
Tl i i -vè liâu cân Néron 
T ô n g - b i n h thãnli La-mã 
fiình-thàn 

Phi-e-ro" 
Hôi -chúng ( t ín-dò) 
Môt t in-dò trè tuoi 
Quàn-l ính 

I.—Trong ngu*-UYe*n cũa Néron 
Néron (giàn-dũ).—Ta, hoàng-de La-

iiã, khôngdù quyen tru-dièt bon môh-
iô cùa CHRIST sao? Kìa, dãu roi, ináu 
?.hây, (nghien răng) thú dũphanl i tbây 
liàng ngàn ngiròi mà chúng vãn ra'o-
giãng T i n - L à n h c ú u - r ô i . Rôi các 
agiroi sê xem ta (ng'ôi xnõng ghe). 

Thi -vê (qui mót ch&h, cúi dìiu lám 
fê r'ôi tán).—Tàu bè-ha, ba-thân dieu-
tra suôt máy ngày, inói khiim-pliá ra 
ràng bon inôn-dô cùa CHKIST sò-dĩ 
vãn cúng dìlu cúng cô chĩ vì có mòt 
tên dúng đău, là Phi-e-ro, xui-giuc 
chúng. Hièn tên áy cùng bon mòii-dõ 
tiôn trong môt hìlm ngoài kinlì-tbành. 

Néron (vùng dùng dâg). — l ' h â i 
cbăng tèn Phi-e-ra tuôi cao, tóc bac, 
lúc di phâi chõng gày, và dã tùng den 
triróc măt tràm nói vê danh CIIIÌIST? 

Thi-vê (dà dirng dày).—Muòn làu, 
chinh phâi . 

Néron (ar&i gân).—Ngiro-i có biet 
chăng, hán cã gan khuyèn trãin bò các 
thãn-minh La-mã mà tin thò- Cinusr 
kia dáy (ngòi xnong, cúi dau ngâin-
nglii, thcr dài). Giét môt nguòi dao 
cao dúc tro n g n hir thê!.. .Nh irng (ngirúc 
mát lên) không giet thì còn chi là oai-
danh lírng-lãy cũa Néron ? Thj-v£ I 

Thi -vê (cnng-kinh).—Da, niuôn tàu 
bij-ha cú truyên ! 

Néron (nghièm-nghi).—Tiâm tiuyèn 
cho ngiro'i kíp dem inôt trăm quàn di 
vây bát tên Phi-e-ro - v'ê dày. 

Thi-vê.—Xin kính vàng thánh-chĩ! 
• o • 

II.—Trong ham gàn thành La-mã 
Phi-e-ro'.— Nhò- on Báng Christ, 

tòi khuyên anh chi em hãy trung-thành 

vói ngoncòThàp- ty . Hãynoi theogót 
lànli ciìa nhu*ng thánh-dõ dã lieu mình 
dê tôn cao danh Chúa. (quâ-qiiyet) 
Riêng phãn tôi chĩ mong sao có dip 
chêt vì danh Ngài dè đên tôi chôi danli 
Ngài ba lan khi t r uác (nhò nuác mãt). 

Hôi-chúng (nhô nirác mat, thon-
thúc).—A-men ! A-men ! 

Phi-e-ro* (run-run).—Xin anh chj 
em tĩnh-nitjm giây-lát dê tõ lòng ai-
diéu nhũng thánh-dõ mói làm nioi 
cho thú dfr sáng nay. 

(Het thây dirng yèn mól 
phùt, ngâm-ngùi). 

o o o 
III.—Bên ngoài hìĩm. quân-lính 

c'âm đuÔe. váe khí-gió*i 
T h i - v ê (oai-nghièm).— Các ngiro-i 

mòt nũa hãy dóng vây bôn ngá, còn mòt 
níra hãy theo ta vào hâm bát Phi-e-ro. 

Quân (l&n tiêi.g).—Da! 

• • • 
IV.—Trong hàm gân thành La-mã 

Môt tin-đÒ trê tuiSi (hõt-hoâng).— 
T b u a Sú-dõ, tôi dúng canli & aai cũa 
hâm, nghe có tiéng iiguòi rãn-rò di vê 
phía cliúng ta. 

Phi-e-ro* (dòng-dqc).—Anh chi em 
náo khòng dù can-dâm liiSu mình vì 
Cbúa, xin hãy tiõn đi yì còn kip thì-
giò. Chúa chăng ép ai phâi chêt vi 
danh Ngài. 

Hôi-chúng (giotay lèntr&i).—Chúng 
tôi xin vói Sú-đò cùng chét vì Chúa. 

Phi-e-ro* (căm-dòng nhung binh-
tình).—Cám o-n Chúa ! Nho-xua Chúa 
bi bát, tôi dã rút giram chém dút tai 
Man-chu. N h u n g n a y t h ì k h á c . Chúng 
ta phâi theo girong Chúa mà chju chét> 
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khòng hechóng-cir. Vfly, anh chj em 
nào có khi-gicVi, xin hãy quăng đi. 

Thi-vê (hùng-hb).—Ai dĩrngdàu cĩr 
(lĩrng yèn dâ'y. Nêu cii-ctra Ihì chê'l 
ngay. Phi-e-rcr đâu ? 

Phi-e-ro* (bình-finh).—Tôi dày I 
Thi-vê (ngãxtiÔng).—Than ô i ! Tòi 

(làu có dũ can-diim dê bát mòl nguòi 
dao-dĩrc nlnr thê'. Tliôi, tòi ve, dãnli 
cliju tòi vcVi hoàng-đe. 

Phi-e-ro* (dir thi-vè dqg). — Chet vê 
lay Nèron sao hay biìng chê't vì danh 
DángChris t? Nê'u han khõng ncr hát 
lòi, hãy tin theo Đâ'ng Ctirist dè cùng 
lòi cliiu chet vì Ngài. 

Thi-vê (hiõng-ltr).— Khó quú ! Tính 
sao đây? Dao-dĩrc ciĩa òng dã cliinh-
bhuc dirrrc tòi rôi ! 

Phi-e-ro* (tliu-tltìng).— Muòn ngàn 
Jinh-hien Ihc-ginn cliãng dáng sánli 
vói inão trieu-lhièn ciĩa ngircVi chet vi 
danh Đĩrc Chúa Jcsus-Clirist. 

Thi-vê (quă-qugít)'.r— BcVquân ! Bay 
hãy trô* vê tãu vcri hoàng-de r ang tadã 
lin tbco Đĩíng Christ vì Ihìíy đao-tám 
cbói-Ioi cùa môn-doNgài. Xin hoàng-
de truycn clio ngirĩri khiicdêĩi bĩít Plii-
e-ro* v:ĩ hiìt ta luòn thê. 

(Qùân lui) 
Hôi - chúng (hò It'rn). — Hô-sa-na ! 

A-lè-ln-gia ! Ngoi-khen (}ĩru-Cluia 1 
• O • 

V. — Trong ngir-uYên eùa Néron 
Néron — Quái la ! Thj-vè di làu (|iiá 

nià chira ihfiy trcr vè. Tèn tin-do kia 
bi tain dììu dol làni đèn trong ngir-iiyèn 
dã si'íp tiít, inà thi-vê vãn chira vc. 

Quân (quì It'm). —Tãu bè-ba, quáti 
tlii-vè dã theo diíng Phi-e-rcr rõi. 

Néron (gtìin-lhél).-lìc tluròng tràm 
cũng Iiĩm inõn-dò cùa CHBIST iur.'i sao? 
Tòĩig-binh Ihành La-mã dãu? 

Tong-binh (cungrklnh).-Da, muòn 
làii bè-ha truycn gì ? 

Néron (cirang-qugel). — Do toán 
qiiàn năy liircVng-đăn, ngiroi hãy kíp 
di bát Phi-e-rcr và tèn thi-vè phiin-bôi 
|em ra trtròrig dua xiĩ--liì' cho ti-iìm và 
(linli-lhan xem. 

VI. — Trircrng đua 
T ô n g - b i n h . — H&i Phi-e-rcr, bofi 

do-dê ciia ngircri và tên thi-v? pbãn-bôi 
dã làm mõi chothú dirtruócmătngircri, 
còii ngucri sècĩr tniiig-lhành vói CHRIST 
chăng? Ta khuyên nguai hãy chõi 
đanh CiutiST dc sông tron tuôi già. 

Phi-e-ro* (bình-linh).—Cám crn ông, 
nlnrng ftâ'ng Christ sông trong tòi, thì 
tòi choi Ngài sao dircrc? Tòi chì xin 
õng mòl dcn. 

T(5ng-binh (àn-cãn).—Ngircri inuôn 
gì? 

Dình-thì ì i ! (reo lán). — Giet nó mau 
lèn ! Mau lèn ! 

Néron (uiing ririru).—Ilãy mau dàng 
liàm huyel cùa Phi-e-rcr dè hòa vào 
ruou cho tbèin vi. 

Phi-e-ro* (can-tltun).— Xin ông cho 
lòi chiu hinh dóng dinh vào Thàp-lir-
giá, nlnrng xin tiông ngircrc, dììu xuông 
(lã't, chcrn lèn trĩri. 

T ô n g - b i n h (Iq-lùng). — Bircrc, 
nhvrng sao ngiroi inuõn ché't cách áy? 

Phi-e-ro* (Ihon-llu'rc). —Vì tôi hcn-
inon, dã chõi Chúa tòi ba-lăn, nèn 
khòng dáng cbet nlur Cluia tôi dã chet. 
(nguóc tnãt lèn Irùi) Ô kìa ! Các òng 
cò thiĩ'y chăng? Thien-dàiig ìmr cìra 
d(ri tiép-rtrĩrc. tò i ! 

TÔng-binh (dõng-dqc).—Qnfln bayl 
Hãy hành-hinh Phi-e-rcr theo nhir lĩri 
h ín yèu-cău. 

Đình-thăn (vô tag, reo-hò). 

Néron (ciròi ha-hã). — Trãm chira 
timg tbiíy mòt trò chcri kỳ-di nlnr the. 

Phi-e-ro* (dii tlóng dinh ngttt/c vào 
ctìg thttp-liv, hÌip-lit)i).— X'm Cha tha 
tòi cho nhtrng ngirĩri năy và dùng sir 
chêt cùa tòi mà chĩ cho ho tbííy dircrng 
síingdòi dò'i ! A-nien 1 (ttút linh-hbn). 

Néron và d ì n h - t h â n (ijèn-ìăng, 
ngõm-nghĩ). 

TÔng-binh (Ihtít-vqng, nói nhb). — 
Cliúng ta d:ĩ giê't mòt bàc thánh. Máu 
oan nãy se dô lièn dau cluing ta. 


