
NGITO*! D A U - K H O 
f~*Ò sao Con Búc Chúa TrtVi lai có 

môt danh-hiêu nhu vày? Vàtai 
saoNgài dãlàJ3ângduaignèn thé-gian, 
mà lai còn chiu láy phan dau-khô. 
Tiên-tr i Ê-sai nói vtVi chúng ta thê' 
nào ? Ngài bi nguò-i ta khinh-dè, chán-
bô, bi đáu-đcVn, thàm-chí bigiet. T ù 
noi mángcò tcVi khi lên Thàp-tu-giá, 
Ngài luôn bi đau-khô, trái t imNgàibi 
tan-võ. Ngài dã nêm-trâi: 

1. Su* đau-dó'n vì bi cô-đo*n. — 
Ngài chiu láy gánh năng môt mìnb ; 
Ngài muôn hièp chung vói nguò-i ta, 
nhung khòng đuo-c. Ngài tìin-kiêm 
các môn-đô dè" chia-xê su đau-dcVn, 
nhung ho «không hiêu.» Ngài muôn 
các mòn-đô«tĩnh-thúcdêcàu-nguyên» 
voi Ngài, nhirng ho ngù và dê Ngài 
chju láy mòt mình. Trong lúc Ngài 
bi bat-bcV và bi dóng đinb, «ho bô Ngài 
và trôn đ i . » Chimgtacóthêsuy-nghT 
biêt bao nhiêu su đau-đón đãxâydên 
cho Ngài. 

2. Su* đau-đó*n vì bi hièu l àm. — 
Nguò'i ta khòng nhàn-biè't tai sao Ngài 
có gia-phô tháp-lbõi, lài nói khiêm-
nhucVng và tàm-tìnb giân-di? Ho coi 
sir nhu-mì cùa Ngài nhu su yô'u-ót, 
su nhièl-thành cua Ngài nhu su diên-
dô; ho tuô-ng nhu khòng có su tiep-tro' 
cũa Birc Chúa Cha khi Ngài cV trên 
Thàp-tu-giá ; ho'cũng coi su dau-đó'n 
cùa Ngài trèi> Thàp-tu-giá 
nhu lâ s i r trácli-phat cùa 
Búc Cln'ia Cha. 

N g à i có lòng kb iêm-
nhucVng, nhung mòn-dô 
niuõn có quyèn-tuóc ; Ngài 
dén dè hììu vièc, nhung 
inòn-dÒ muon cai-lri; Ngài 
de u d ê cli i u đ a u - đ r 
trhung ìnòn-đò tìi 
trúnb k l i ó i ; Ngà! 
muôn làm đep lòr. 
ta, nhung môn-:Io*y 
Ngãi dên đè làp 
thuong, nhirn 

lòng ích-kỳ ; Ngài hi-sinb maiìg sõng, 
nbung môn-dô tìin cách cúu láy. Các 
công-vicjc và có-tích cũa anh em có bi 
hièu 1am nbir vày cbăng? ChinhBúc 
Chúa Jêsus dã bi nhu vây. 

3. Su- đau-đó*n v ì không đtro'c 
tin-càY» — ccNgucVi ta kbòng t inNgài .» 
Có tôi nào năng hon tôi khòng tin B*úc 
Chúa Trò i cbăng? Thât su vò-tín là 
cõi-iê cùa tôi-lõi, môt tôi ghê-góm, 
mòt deu pham dên lê thât cùa BiVc 
ChúaTrcVi, môtsusĩ-nhucdôi vó-i lòng 
yêu-thuong cũaNgài. Thât, vò-tin là 
ccnoc dôc cùa con rán xua, là ma-quĩ.» 
Ôi I Bau-đón thay, Cúu-Chúa cliúng 
ta dã bi khinh-bĩ I 

4. Su*đau-đó*n vì thãYlòng ngu*ò*i 
ta lãnh-đam. — Ngài dê'n cùng tbè'-
gian, nhungthê'-gianchăng nbàn Ngài. 
Ngài muôn che-chô1, nàng-đõ' và yên-
fii ho nhu gà mái áp con mình duói 
cánh, nhungho «khôngkhirng.» Thàt 
Ngài đã chiu biê't bao su đau-kho! 
Hôm nay có ai chiu dau-dón nbu Ngài 
chăng? Và có ai cũng dã pham tòi 
lãnh-dam vói Ngài nhu vày cbăng? 

B. Su* đau-đó*n v ì bi ghen-ghét .— 
Tbât là vô-có, su toàn-thiên ciìa lliièn-
thugng đã bi pham dên. Ngài l>i 
k h i n h - b ĩ , bi nói hành, Ngài «bi 
tbuong-tích trong nhà cùa ban N g à i . » 
Ngài tìm-kiêm Iòng thuong-xót cua 

mòt v à i n g u ò i , n h u n g 
kbôngđuoc. Nhũng ngucVi 
mà Ngài yêu-mên và muõn 
c ú u - v ó t thì ho đã gbct 
Ngài. 

Boi sugben-ghét,dôc-ác, 
nguòi ta đã vu cho Ngài 
nhũng tôi p h â n - n g b i c b , 
say-sua, nói pham-thirong, 
làm Ioan, cV trong nhà ciía 
kê có tôi, có tà-ma, pham" 
ngày Sa-bát, làm cho dân 
boi-iôi,vàlùa-dâo. Nhũng 
đeu trách-móc cĩó làm cho 
Ngài cay-dáng biè't bao! 
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Nguài ta tli bat Ngài vói guoni, giáo 
va gây, tbàl nbu di bát môt kè có tôi. 
Ngài bj the-gian nôp Ngài, Ngài bi phl-
nbò, bi dòn-vot, bi Phi-e-ro chõi, bi 
nhièu nguòi vu-cáo. Nguòi la kèu-la 
xin dóngdinh Ngài, đôi mũ gai cbo 
Ngài, quì-lay Ngài câcb chê-nbao, cho 
Ngài uÔng nuóc đâng và chia nhau áo-
xõng Ngài. 

Sau kia thâu đé'n tán tr&i; 
Thái-ditcrng cũng phãi ngãm-ngĩii đe 

tang. 
Thiên-nhièn cãt tie'ny thô-than, 
Na&c song thbn-thùc, chim ngàn kêu 

thurcrng. 
6. Su- dau-dó-n vi thăy Đú*c C h ú a 

Cha t ír -bô Ngài.—Str dau-dón tham-
thía dã xàydên choNgái, chì vi ỳ-dinh 
dujvnbút fùa Ngài lá iàm dep lòng 
Búc Cbúa Cha và tbeo ỳ-chì cùa Cba. 
Nhũng deu nguòi ta trácb-móc Cba 
dã dò trên Con. 

7. Su- dau-đó*n vi c â m - t h u o - n g 

loài ngu*ò*i. — Ngài đã nem-liâi và 
gánh lãy tál cà moi su dau-dón cùa 
loài nguòi. «Búc Chúa Jèsus kbóc.» 
Đáng cbiu dau-dón cbâng dúng cácb 
xa. Ngài dã găp nbũngj,u cám-do mà 
chúng ta thuòng găp phâi. Ngài bièu 
het, nbung Ngài tlurong-xót. 

o o o 
Bày giô' chúng ta sê lui di chăng? 

Đè Ngài dúng mòt mình và trõn di 
cbăng? Cbúng ta sê bô mãc Ngâi vói 
kè ghét Ngài cbăng? Búc Cliúa Jêsus 
phâi chui Ifíy Thàp-tu-giá niôt mìnb 
cbăng? Hay chúng ta dông chiu vói 
Ngài ? Cbúng ta có thè theo dau ehan 
cùa Chièn Con chăng? Ngãi khòng 
có mòt 10i nào dè bênh-vuc mìnb. 
Chúng ta có vui lòng cliiu láy cácb 
yên-lăng nbu Ngài chãng? Cbúng ta 
có vui lòng lãiii «ban đau-khò» cùa 
Ngài cbăng? Cluing ta nuiõn đuoc 
«chêt uhu Ngài» chăng?—Dich-giã: 
Ngmjèn-Huy, Há-nòi. 


