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SÁCH GIU-ĐI-THA 
Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

Số xuất bản: 146-2/XB – QLXB ngày 01.3.1999. 

Dệt thơ: Bóng Tà Dương 

 

I. CUỘC VIỄN CHINH CỦA HÔ-LÔ-PHÉC-NÂY 

 

CHƯƠNG 1 

Na-bu-cô-đô-nô-xo và Ắc-phắc-xát 

 (Gđt 1,1–12) 

 

Đây chuyện kể triều đình đại đế 

Là Na-bu cai trị Át-sua 

Ba-by-lon nước của vua 

Mênh mông chiếm lĩnh chưa vừa lòng kiêu 

 

Có nước nọ thuộc triều Ắc-xát 

Vua hùng cường cũng thật lo toan 

Trị vì xứ Éc-ba-tan 

Xây đồn đắp luỹ hiên ngang chống kình 

 

Hai nước đó giao tranh rất dữ 

Nhiều quân đoàn tham dự tấn công 

Bày binh bố trận ngoài đồng 

Bất phân thắng bại tử vong hằng hà  

  

Vua Ắc–xát gần xa liên kết 

Nước đồng minh hầu hết về phe 

Bao nhiêu binh lực tựu tề 

Bằng lòng tham chiến từ quê đến thành 

 

Na-bu cũng thân hành lật đật 

Triệu liên minh nam bắc đông tây 

Rất nhiều sứ giả được sai 

Đều về thất bại không ai đoái hoài 

 

Na-bu nộ, đêm ngày căm phẫn 

Thề trên ngai trả hận hờn căm  

Có ngày trừng trị vua quan 

Dám chê khinh miệt không tham chiến cùng 
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 Chiến tranh chống người Ắc-phắc-xát 

(Gdt 1, 13-16) 

 

Năm mười bảy binh hùng giao chiến  

Bất ngờ thay thẳng tiến vẻ vang 

Bắt vua Ắc-xát giáo đâm 

Tử thương chết giữa đám quân binh tàn  

 

Bên thắng thế san bằng thành quách 

Đốt cửa nhà hống hách kiêu căng 

Thu quân về nước khải hoàn 

Suốt trong bốn tháng liên hoan tiệc tùng 

  

 

 CHƯƠNG 2 

Chiến tranh ở phương Tây 

(Gđt 2, 1-20) 

  

Năm mười tám, thượng tuần tháng nhất 

Vua Na-bu triệu tập triều đình 

Hô hào quyết định xuất binh 

Phạt trừng các nước xưa khinh xem thường 

 

Vua công bố lên đường đánh chiếm 

Rửa hờn sôi truyền lệnh bạo tàn  

Tấn công tiêu diệt san bằng 

Gieo nhiều đại họa xâm lăng cõi bờ 

 

Giao đại tướng Hô-lô hung bạo  

Được chỉ huy lãnh đạo toàn phần 

Mười hai vạn lính lục quân 

Kèm theo chiến mã chục ngàn sẵn đây 

 

Hãy chinh phạt phía Tây trước nhất 

Các nước này phải mất đầu tiên 

Gởi ngay cáo thị đến liền 

Vua ta phẫn nộ nên truyền thảo chinh 

 

Cho quân sĩ mặc tình cướp phá 
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Xác tử vong đầy cả lũng khê 

Tù binh áp tải đưa về 

Giam trong ngục thất đây thề không nương 

 

Ta vương quốc hùng cường vô địch 

Lấy bản thân máu trích nguyền rằng: 

Giữ nguyên lời nói thẳng băng 

Không hề đổi ý quyết làm đến nơi 

 

Còn đại tướng nhà ngươi nhớ kỹ 

Phải thi hành chỉ thị nghiêm minh 

Dùng quyền lãnh đạo quân binh 

Chu toàn thấu đáo sự tình gắng lo 

 

Đón thánh chỉ Hô-lô tuân thủ 

Duyệt ba quân đội ngũ chỉnh tề 

Điểm danh binh lực tròn bề 

Chỉnh trang vũ khí không hề lo ra 

 

Nguồn thực phẩm lạc đà chất lại 

Các bò lừa kéo tải quân nhu 

Tiền lương vàng bạc xin vua 

Xuất kho cấp đủ cho vừa xứng cân  

 

Lệnh xuất phát hành quân cấp tốc 

Rừng binh đoàn bão lốc ầm vang 

Bao nhiêu lớp lớp hàng hàng 

Làm sao đếm xuể như đàn chấu bay  

 

 Các trạm nghỉ của đạo quân Hô-lô-phéc-nây 

(Gđt 2, 21-28) 

 

Quân di chuyển ba ngày đã tới 

Đất Béc-ti biên giới dừng binh 

Phân chia nhiệm vụ tình hình 

Tấn công vũ bão thình lình xung phong 

 

Dù kháng cự khó lòng chống trả 

Chết ngổn ngang như rạ ngoài đồng 

Từ đầu núi, đến cuối sông 
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Tử thi xếp lớp máu hồng thâm đen 

 

Lửa thiêu rụi ngày đêm chẳng tắt 

Lũ trẻ thơ xé xác phanh thây 

Gặp già vung giáo đâm ngay 

Nữ nhân hãm hiếp như bày thú hoang 

 

Bao tài sản bạc vàng vơ vét  

Lũ kiêu binh la hét điên cuồng 

Rất nhiều tiểu quốc tang thương 

Trở tay không kịp phải vương kinh hoàng 

  

 

CHƯƠNG 3 

(Gđt 3, 1-10) 

 

Họ hoảng sợ cử đoàn sứ giả 

Đến cầu xin tất cả quy hàng 

Chúng tôi thần phục ngai vàng 

Xin ngài chấp thuận hoàn toàn tuân theo 

 

Mọi vàng bạc thảy đều cống nạp 

Toàn cánh đồng súc vật bò chiên 

Tùy vua sử dụng toàn quyền 

Chúng tôi hoan hỷ dâng lên thánh triều 

 

Này thành thị bao nhiêu dân chúng 

Mọi lâu đài xin khứng trao cho 

Tâu trình với tướng Hô-lô 

Nhờ ngài chuyển tấu đức vua thuận bề 

 

Đại tướng kéo quân về bờ biển 

Cho canh phòng trợ chiến các nơi 

Dân thành đón rước nghênh mời 

Tung hoa tấu nhạc tuyệt vời xướng ca 

 

Ông phá hết các tòa lễ cúng 

Đốt đền đài của những dân cư 

Đúc hình đại đế Na-bu  

Đặt trên chính điện chỉ thờ mình vua 



Sách Giu-đi-tha___________________8 

 

 

Toàn binh lực chuyển qua núi trước 

Cạnh Giu-đê là nước Ích-ran  

Đóng quân hạ trại đồng bằng 

Nghỉ ngơi một tháng chỉnh trang quân đoàn 

 

 

 CHƯƠNG 4 

Giu-đê náo động 

(Gđt 4, 1-8) 

 

Đám con cái Ít-ran lo lắng 

Nghe tình hình chết lặng kinh tâm 

Bao nhiêu các nước tan tành 

Phơi thây dưới gót xâm lăng điên cuồng 

 

Họ mới thoát lưu vong đày đọa 

Vừa quay về tai họa lại sang 

Đền thờ kiến thiết dở dang 

Giờ đây sắp bị tan hoang thành trì 

 

Phái sứ giả mau đi cấp báo 

Các miền vùng rõ thấu nơi nơi 

Khẩn trương toả hết núi đồi  

Đào hầm đắp ụ chớ ngơi canh phòng 

 

Bao lương thảo tập trung tích lũy 

Rèn giáo gươm binh khí sẵn sàng 

Cung tên, chông bẫy gấp làm 

Gái trai khỏe mạnh lên đàng tòng chinh 

 

Vị thượng tế Giô-kim phái sứ 

Đem mật thư trấn thủ ải đèo 

Cung đường hiểm trở cheo leo 

Tăng cường quân số thật nhiều tinh binh 

 

Cầu khẩn 

(Gđt 4, 9-15) 

 

Toàn dân tộc hãm mình ép xác 
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Mặc áo gai, tro rắc lên đầu 

Van nài Đức Chúa tối cao 

Thương xem con cái lao đao khốn cùng 

 

Họ phủ phục nơi cung thánh điện 

Cùng đồng tâm khấn nguyện ơn Trời  

Van lơn Đức Chúa nghe lời 

Đoái nhìn khốn quẫn từ nơi phàm trần 

 

Cả thượng tế cùng hàng thừa tác 

Cũng ăn chay nhiệm nhặt ngày ngày 

Đều dâng lễ vật van nài 

Khẩn cầu Đức Chúa ra tay hộ phù   

 

 

 CHƯƠNG 5 

Hô-lô-phéc-nê bàn kế hoạch giao chiến 

(Gđt 5, 1-24)  

 

Quân thám thính báo cho đại tướng 

Nước Ít-ran lệnh cưỡng không hàng 

Nó đang chuẩn bị giao tranh 

Đào hào đắp luỹ tuyển quân trùng trùng 

 

Viên đại tướng sôi bừng giận rống: 

Triệu tập ngay các tổng trấn vào 

Đám dân miền núi loại nào? 

Ai là thủ lãnh, quản bao nhiêu thành? 

 

Binh lực chúng hùng anh cách mấy 

Vuốt râu hùm hết thảy quân ta? 

Mau mau tường thuật thật thà 

Đầu đuôi nguồn gốc gần xa bọn này 

 

Có một vị trình bày cặn kẽ 

A-khi-ô thuật kể mọi bề 

Dân này dòng giống Can-đê  

Trước đây lưu lạc nơi quê xứ người 

 

Chúng phản bội dể duôi Đức Chúa 
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Đấng linh thần bảo hộ dân riêng 

Xa rời đường lối tổ tiên 

Mang thân trốn lánh về miền Mê-xô 

 

Đang ở đó Chúa cho chuyển chỗ 

Đất Ca-nan trù phú phì nhiêu 

Bạc vàng súc vật dư nhiều 

Làm ăn sung túc mọi điều thành công 

 

Bởi hạn hán dưng không trù dập 

Lại đi sang Ai-cập ở nhờ 

Dù cho đất khách bơ vơ  

Giống nòi phát triển cơ đồ giầu sang  

 

Vua Ai cập bảng hoàng chỉ thị 

Bắt khổ sai, nô lệ đoạ dày 

Cuộc đời chúng phải đắng cay 

Nó xin Đức Chúa cứu ngay không từ 

 

Bao hiểm hoạ bất ngờ đổ ập 

Xuống toàn vùng Ai-cập liên miên 

Triều đình hoảng hốt kinh thiên 

Đuổi đi cho khuất khỏi phiền vạ thân 

 

Đức Chúa lệnh di dân dời chỗ 

Tiến giữa lòng Biển Đỏ khoan thai 

Dẫn đường chúng đến Xi-nai 

Tạm cư chốn đó qua ngày khó khăn 

 

Chúng tiếp tục mở mang bờ cõi 

Cậy quyền thần đánh đuổi ngoại bang 

Vượt sông chiếm đất Ca-nan 

Núi dài biển rộng nhận làm nước riêng 

 

Bởi Đức Chúa linh thiêng của chúng 

Luôn trợ phù kiên vững nâng lên 

Khi nào Chúa ở ngay bên 

Chúng luôn chiến thắng ưu tiên bất ngờ 

 

Còn lúc Chúa làm ngơ ghét bỏ 
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Đám dân đây khốn khổ tức thời 

Lưu vong trôi dạt xứ người  

Đền thờ bị huỷ khắp nơi tan tành 

 

Chúng hối hận Chúa đành dung thứ 

Cho quay về đất cũ thành quen 

Trùng tu phố thị Sa-lem 

Dựng xây thánh điện ngày đêm phụng thờ 

 

Thưa chủ tướng giả như dân ấy 

Phạm sai lầm ta hãy tiến sang 

Một khi chúng vẫn nghiêm trang 

Xin đừng tấn kích kẻo mang bại vào 

 

 Lời vừa dứt lao nhao phản kháng: 

A-khi-ô ngươi đáng phải đòn 

Sợ gì cái lũ ranh ôn 

Đánh cho nhừ tử liệu còn ba hoa 

 

Thưa chủ tướng hãy ra nghiêm lệnh 

Truyền quân binh tác chiến di hành 

Triệt tiêu cả lũ Ít-ran 

Ra tay trừng trị cho tàn tiêu vong 

 

 

  CHƯƠNG 6 

Ông A-khi-ô bị nộp cho người Ít-ra-en 

(Gđt 6, 1-21) 

 

Tiếng phản đối vừa xong đã dứt 

Tướng Hô-lô lập tức nói rằng: 

A-khi ô thật điên quàng 

Tâu lời bậy bạ lăng nhăng rườm rà 

 

Trong hoàn vũ ai là chúa tể? 

Chỉ duy ngài đại đế Na-bu 

Binh hùng tướng mạnh đầy dư 

Chúa nào cứu nó, quả ngu tầm thường 

 

Ta sẽ diệt không nương ngọn cỏ 
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Phải khai dòng máu đỏ đầy sông 

Thây phơi trải khắp cánh đồng 

Đèo xa núi thẳm xương chồng chất cao 

 

 Phận ngươi sẽ đi vào tận số 

Kể từ đây ta bỏ không màng 

Đến ngày diệt hết Ít-ran 

Mi chung số kiếp bọn dân ngu khờ 

 

Ngươi không chết trước giờ tiêu diệt 

Sống để nhìn cho biết nhục vinh 

Lời ta nói chắc như đinh 

Phần mi lúc đó tan tinh cứ chờ 

 

Hãy trói nó giao cho quân địch 

 Để có ngày ta đích thân tra 

Thương thay bởi nói thật thà 

A-khi-ô phải hoá ra đoạ đày 

 

Lính áp giải dẫn ngay khỏi trại 

Qua đồng hoang tiến lại sườn đèo 

Dân quân báo động hò reo 

Tay hờm binh khí quyết liều xông lên 

 

Những xạ thủ cung tên doạ bắn  

Đá trên đèo lăn sẵn cản đường 

Nguyên bày tháo chạy bò trườn 

Để Khi-ô lại, kinh hoàng rút ngay 

 

Dân quân đến cởi dây đang trói  

Dắt ông về thành nội trình thưa 

Hội đồng triệu tập bất ngờ 

Các hàng kỳ mục như xưa tụ về 

 

Giữa đại hội ông thề nói đúng 

Kể đầu đuôi hết những sự tình 

Nghe xong toàn thể sấp mình 

Kêu cầu Đức Chúa đoái nhìn dủ thương 

 

 Lạy Đức Chúa trị phường kiêu ngạo 
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Xin xót thương thụ tạo lầm than 

Giống nòi nhục nhã kêu van 

Mong Ngài trợ giúp cho đoàn dân riêng 

 

Họ an ủi ca khen ông thật  

Dù ngoại bang nhưng rất chân thành  

Mời vể khoản đãi tôn danh 

Suốt đêm cầu nguyện ơn lành xuống cho   

 

 

II. VÂY HÃM TẠI BAI-TI-LU-A 

 

 CHƯƠNG 7 

Chinh phạt Ít-ra-en 

(Gđt 7, 1-31) 

 

Ngay sau đấy Hô-lô ra lệnh 

Toàn thể quân phụng mệnh hành trình 

Gần hai chục vạn bộ binh 

Mười ngàn chiến mã xuất chinh ầm ầm 

 

Chúng đóng trại sát gần thung lũng 

Chốn nước nhiều đất trũng tập trung 

Rải quân điệp điệp trùng trùng 

Đông hơn kiến cỏ khắp vùng xôn xao 

 

Dân Do-thái lo âu tuy sợ 

Nhưng một lòng của họ không lay  

Lăm lăm vũ khí trên tay 

Tháp canh nổi lửa đêm nay canh phòng 

 

Các tổng trấn phần đông ý kiến 

Xin tướng quân xét nghiệm những điều 

Các thành trên núi cheo leo 

Đường lên hiểm trở toàn đèo vòng quanh 

 

Để bảo đảm an toàn mưu trí 

Không một người binh sĩ tử vong  

Là ta kiểm soát dòng sông 

Chặn ngay nguồn nước lưu thông chảy về 
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Chúng chết khát tư bề thiếu nước 

Ắt đương nhiên suy nhược đầu hàng 

Ung dung ta đoạt hoàn toàn 

Ngồi không chiến thắng, xin bàn nghe cho 

 

 Lời lẽ đó Hô-lô suy nghĩ 

Quả tình là chí lý thật hay 

Truyền quân các đội làm ngay 

Chia nhau kiểm soát đêm ngày không ngơi 

 

Chúng trấn giữ các nơi thung lũng 

Rải ken dầy hết những nguồn sông 

Đường đèo cô lập canh phòng 

Bao vây lãnh thổ xiết vòng vây đan 

 

Nhà con cái Ít-ran hết thảy 

Các bể vò phơi đáy cạn khô  

 Ba mươi bốn buổi bơ phờ 

Nhiều người gục ngã nằm đờ thảm thương 

 

Tội con trẻ thê lương không nước 

Thảm người già yếu nhược mê man 

Thanh niên lảo đảo lang thang 

Bao nhiêu dũng khí tiêu tan không còn 

 

Toàn dân chúng nổi cơn phản đối:  

-Ông Út-gia cùng với kỳ hào! 

Các người lãnh đạo ra sao? 

Để dân chết khát lao đao thể này 

 

Xin Đức Chúa ra tay xét xử 

Vì các ông tử thủ không hoà 

Đầu hàng quân đội Át-sua 

Giờ ra nông nỗi chết khô thế này 

 

Chúa bán đứng cho bày địch hết 

Khiến chúng tôi bị diệt chết khô 

Vậy ông gọi tướng Hô-lô 

Trao thành nộp luỹ mong cho yên hàn 
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Chúng tôi nhận xin làm nô lệ 

Miễn thân đây mong để bảo toàn 

Mất đi nhà cửa bạc vàng 

Nhưng còn được sống lầm than cũng mừng 

 

Nhân danh Chúa toàn dân thề độc 

Xin các ông tức tốc quy hàng 

Mọi người oán trách kêu than 

Giữa nơi đại hội lạy van khóc oà 

 

Hãy bình tĩnh Út-gia tôi nói 

Cố gắng thêm xin đợi năm ngày 

Để chờ Đức Chúa ra tay  

 Ngài không bỏ mặc ta nay khốn cùng 

 

Hết kỳ hạn Chúa không đáp ứng 

Tôi sẽ làm theo đúng ý dân  

Giờ đây giải tán mọi phần 

Ai theo nhiệm vụ chia phân về nhà   

 

 

III. BÀ GIU-ĐI-THA 

 

CHƯƠNG 8 

Tiểu sử bà Giu-đi-tha 

 (Gđt 8, 1-8) 

 

Trong gia phả của bà Giu-đích 

Mười sáu đời thân thích danh gia 

Kết duyên cùng vị Mơ-na 

Chẳng may vắn số đã xa hồng trần 

 

Bà ở goá ba năm bốn tháng 

Trong phòng đơn vắng lặng âm thầm 

Giữ chay suốt cả thời gian 

Trừ ngày lễ lộc để chan hoà mừng 

 

Bà xinh đẹp khuôn dung tuyệt thế 

Lại của ăn của để đầy kho 
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Gia tài chồng để lại cho 

Được thừa hưởng hết khỏi lo bần hàn 

 

Không ai thể phàn nàn chê trách 

Bởi hạnh dung nhân cách thanh tao 

Bà hằng kính mến Trời cao 

Tôn thờ Đức Chúa không bao giờ ngừng 

 

 Bà Giu-đi-tha và các kỳ mục 

 (Gđt 8, 9-36) 

 

Bà nghe thấu dân bùng chống báng 

Toàn những lời oán thán chê bai 

Cả câu thủ lãnh hứa hoài 

Sau năm ngày nữa giơ tay đầu hàng  

 

Sai tớ nữ đi sang lập tức 

Mời hai ngài kỳ mục danh gia 

Xin ông quá bộ đến nhà 

Chủ nhân thưa chuyện thật thà nguồn cơn 

 

Bà phân tích lời hơn lẽ thiệt 

Những đoan thề quả quyết là sai 

Con người thụ tạo là ai 

Dám ra hạn định kèo nài Chúa ta 

 

Năm ngày nữa nếu mà chưa giúp 

Thì chư ông nộp phứt kinh thành 

Những lời thách đố cao xanh 

Toàn là vớ vẩn loanh quanh buồn cười 

 

Sự suy tưởng con người chưa tỏ 

Chẳng bao giờ thấu rõ Trời thiêng 

Không nên chọc giận Chúa trên  

Nếu ngài chưa muốn dám phiền trách chăng? 

 

Chúa thừa sức san bằng địch thủ 

Và ra tay ấp ủ toàn dân  

Xin đừng nghĩ lối phàm nhân 

Mà toan mặc cả thói trần chi ly 
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Xin chư vị kiên trì nhẫn nại 

Cứ cầu xin Chúa đoái thương nhìn 

Hộ phù thoát cảnh điêu linh 

Qua cơn ách nạn an bình đến ngay 

 

Thế hệ sống hôm nay đáng thưởng 

Chẳng ai tôn ngẫu tượng tà thần 

 Chỉ thờ một Chúa chí nhân 

Cho nên hy vọng Ngài nâng tính hiền 

 

Không như những tổ tiên lúc trước 

Dám kinh chê toan rước bụt thần 

Đề cho bị phạt vong thân 

Lưu đày xứ ngoại nhận phần rẻ khinh 

 

Vậy bởi thế dân mình hàng phục 

Thì lâm vào cảnh nhục tàn hoang 

Bao nhiêu xương đổ máu loang 

Lưu dày phát vãng thở than đêm ngày 

 

Trách nhiệm chính ta đây phải lãnh 

Để toàn dân lâm cảnh đoạ đày 

Thà cho cơ cực đắng cay 

Hơn là phải lọt vào tay quân thù 

 

Mệnh đất nước, đền thờ, thánh điện 

Cả dân tình gắn quyện tựa nương 

Giờ đây xin hãy nêu gương 

Qua cơn thử thách thấy đường sáng tươi 

 

Hàng tổ phụ bao người chính trực 

Tưởng nhiều phen bất lực phiền hà 

Nhưng đều nạn khỏi tai qua 

Mới hay Chúa thử lòng ta trung thành  

 

Thủ lãnh Út nói đành suy nghĩ 

Bởi dân mình đang bị khát khô 

Buộc lòng xoa dịu trông chờ 

Quyền năng Đức Chúa ban cho thái hoà 
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Chúng tôi biết tâm bà rất thiện 

Vậy xin hằng cầu nguyện cho dân  

Khấn xin Đức Chúa thi ân 

Mưa rào đổ xuống lan tràn cứu nguy 

 

Bà Giu-đích tức thì quả quyết  

Tôi sẽ làm một việc chứng minh 

Đời sau thiên hạ sẽ nhìn 

Hiểu ra Chúa tặng dân mình vinh quang 

 

Đêm nay sẽ đi sang trại giặc 

Cùng nữ tỳ thân nhất tôi đây 

Thời gian hạn định năm ngày  

Quyền năng Chúa sẽ an bài cho dân 

 

Đừng thắc mắc tôi cần bí mật 

Chưa nói ra phải cất trong lòng 

Đến khi mọi việc làm xong 

Chư dân hiểu Chúa bao dung hải hà 

 

Ông Út nói chúc bà kết quả  

Ơn thiêng luôn chiếu toả tâm hồn 

Chúa hằng bảo vệ luôn luôn 

Chúng tôi cáo biệt đợi mong ngày về 

 

 

CHƯƠNG 9 

 Lời cầu nguyện của bà Giu-đi-tha 

 (Gđt 9, 1-14) 

 

Bà Giu-đích phục quỳ xuống đất 

Đầu rắc tro cúi sát nền sàn 

Khấn cầu lên trước Thiên nhan 

Soi đường dẫn lối cho thân yếu hèn 

 

Lạy Đức Chúa dựng nên mọi sự 

Xưa trao cho lãnh tụ gươm thần 

Trị bày thù địch bất nhân 

Ỷ quyền cậy thế làm càn nhiễu nhương 
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Bọn khốn nạn lột truồng thiếu nữ 

Làm nhuốc nhơ quả phụ đoan trang 

Giới răn nghiêm cấm rõ ràng 

Khinh thường luật dậy phải tàn phơi thây 

 

Thủ lãnh nó vướng ngay hiểm hoạ  

 Chết trên giường hậu quả nhờn khinh  

Bắt đi đứa vợ thình lình 

Và con là gái điêu linh cả đời 

 

Con kính lạy cao vời Đức Chúa  

Ngài thương nghe goá bụa van nài 

Quả tình hiện tại tương lai 

Nay đang thực hiện do Ngài chủ trương 

 

Bao lối bước Chúa thường định sẵn 

Phán quyết Ngài mau mắn ban ra 

Giờ đây quân đội Át-sua 

Đông vô số kể đạp bừa quê hương 

 

Chúng ỷ thế bạo cường bất khả 

Nhiều lục quân, chiến mã, kỵ binh 

Nó đâu biết được uy linh 

Sức thiêng tiêu diệt nó thành tro bay 

 

Đức Chúa sẽ ra tay trường phạt 

Quyền năng Ngài đập nát binh hùng 

Mưu toan xâm phạm Thánh cung 

Muốn làm ô uế tận cùng đền thiêng 

 

Xin Đức Chúa nhìn xem ngạo mạn 

Để trút ngay cơn giận vào thân 

Cho tay goá bụa sức thần 

Chu toàn kế hoạch trăm phần thành công 

 

Xin môi miệng ngôn phong trôi chảy 

Để đánh lừa hết thảy đối phương 

Cánh tay nhi nữ tầm thường 

Chúa cho bẻ gẫy bạo cường như không 
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Vì sức mạnh số đông chẳng dựa 

Chỉ nhỏ nhoi ví tựa sương thôi 

Nhưng nhờ lực Đấng cao vời 

Biến thành sắt thép giúp người khiêm nhu 

 

Vâng lạy Chúa nhân từ xin cứu 

Dùng uy quyền tay hữu thương ban 

Ngài là Chúa của Ít-ran 

Ước nghe tiếng khấn con đang thỉnh cầu 

 

Xin mưu chước trong đầu đã nghĩ 

Được thi hành toại ý không hư 

Cho con giết chết tướng thù 

Vinh danh dân tộc ngàn thu lưu truyền 

 

Mọi nước được bình yên sẽ nhủ 

Chúa dùng tay phụ nữ thi hành 

Biểu dương sức mạnh hùng anh 

Muôn đời ca tụng thánh danh uy quyền 

 

 

IV. BÀ GIU-ĐI-THA VÀ TƯỚNG HÔ-LÔ-PHÉC-NÊ 

 

CHƯƠNG 10 

Bà Giu-đi-tha đến trại tướng Hô-nô-phéc-nê 

 (Gđt 10, 1-23) 

 

Lời cầu nguyện Chúa trên đã hết 

Bà đứng lên quả quyết rời phòng 

Gọi cô tỳ nữ tâm đồng 

Mau mau chuẩn bị tháp tùng ra đi 

 

Bà trút bỏ xiêm y thô trước 

Tắm gội trong bồn nước tẩm hương 

Điểm trang như một công nương 

Ngọc vàng rực rỡ, kim cương chói loà 

 

Nhìn dung mạo nơi bà thanh tú 

Không một người phụ nữ nào so  
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Đàn ông ngắm nghía sững sờ 

Nào rời đôi mắt ngẩn ngơ lạc hồn  

 

Trao tớ nữ rượu ngon nhất mực  

Túi bánh khô, lương thực cần dùng  

Cả hai bình tĩnh vô cùng  

Tiến ra cổng chính ung dung chuyện trò 

 

Hai kỳ mục bất ngờ loá mắt 

Ông Út-gia kinh ngạc thưa rằng: 

Nguyện cầu Đức Chúa toàn năng 

Giúp bà vượt thắng khó khăn trở về 

  

Bà Giu-đích vỗ về cảm động 

 Xin các ngài mở cổng tôi ra 

Mong sao lượng Chúa hải hà 

Độ cho hoàn tất nước nhà bình yên   

 

Lính canh luỹ ngạc nhiên bỡ ngỡ 

Nhìn hai cô phụ nữ rời thành 

Xuống đèo khuất dưới lũng xanh 

Mọi người nghi vấn dữ lành đâu hay 

*** 

Quân địch gác chặn ngay quát hỏi 

Hai bà kia hãy nói đi đâu? 

Nơi đây tuyến lửa hàng đầu 

Là ai phái đến mau mau trả lời?  

 

Tôi phụ nữ là người trên ấy 

Dân Híp-ri đang phải bao vây 

Đánh lừa trốn họ đến đây 

Vì quân sắp sửa trói tay quy hàng 

 

Tôi muốn gặp chủ nhân lãnh đạo 

Tướng Hô-lô để báo nguồn tin 

Đường chi xuất kích ưu tiên 

Mà không thiệt mạng một binh sĩ nào 

 

Trưởng toán gác không sao chớp mắt  

Nhìn chăm chăm nhan sắc mười phần 
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Quả là tuyệt thế giai nhân 

Trên đời duy nhất chỉ nàng này thôi 

 

Nó nhỏ nhẹ chúng tôi dẫn hướng 

Vào doanh đoàn gặp tướng Hô-lô 

Trăm binh hộ tống đừng lo 

Đên nơi đến chốn hầu cho bảo toàn 

 

Trước thủ lãnh lòng an chớ sợ 

Cứ tâu trình nguyên cớ từ đâu 

Ông ta cư xử hàng đầu 

Yên tâm bày tỏ trước sau sự tình  

 

Trong doanh trại quân binh lố nhố 

Chạy ra nhìn mắt trố ngạc nhiên 

Thấy bà xinh đẹp thiên duyên 

Trầm trồ bàn tán đúng tiên khác nào 

 

Các cận vệ dẫn vào trướng phủ 

Tưóng Hô-lô mắt đổ hào quang 

 Người đâu duyên dáng đài trang 

 Trong lòng ngơ ngẩn ngắm nàng dung nghi 

 

Bà phủ phục cúi quỳ xuống đất 

Tướng vội vàng lật đật dìu lên 

Truyền quân giải tán cho yên 

Mời vào đàm đạo đôi bên giãi bày 

  

 

 CHƯƠNG 11 

Hội ngộ lần đầu giữa bà Giu-đi-tha và tướng Hô-nô-phéc-nê 

 (Gđt 11, 1-23) 

 

Này bà khách vào đây chớ hãi 

Hãy bình tâm thoải mái đừng lo 

Về cùng đại đế Na-bu 

Là ta chẳng hại dù cho thể nào  

 

Nếu dân tộc bà đâu kình chống 

Đừng khinh thường ta cũng bỏ qua 
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Chính là nó tự bày ra 

Tự mỉnh rước hoạ phải sa khổ sầu 

 

Vậy cứ nói vì sao bỏ trốn 

Rồi an lòng nếu muốn ở đây 

Không hề bất cứ một ai 

Dám đâu cư xử oan sai điều gì 

 

Xin Cho phép nữ tỳ đây nói 

Chẳng bao giờ giả dối một câu  

Nếu cho thực hiện yêu cầu 

Chúa tôi sẽ trợ hàng đầu lợi thu 

  

Nhân danh đức Na-bu đại đế 

Nước uy cường cái thế vô song 

Chính vua tuyển chọn tướng hùng 

Hô-lô ngài đó đến cùng chúng tôi 

 

Chuyên sửa dạy trăm nơi liên tục  

Các quan quyền quy phục tôn danh 

Đoàn quân bách chiến tung hoành 

Lừng vang ngưỡng mộ từ thành đến thôn  

 

Thật quả thế tiếng đồn nô nức 

Tướng điều hành, thao lược tài ba 

Tầm nhìn kiến thức sâu xa  

Khắp trên thế giới ai mà dám so  

 

Lời nói của Khi-ô lúc trước 

Xin điều nghiên cho được rõ ràng 

Mong ngài để ý lưu tâm 

Ông ta nói thật bày phân đủ lời  

 

Quả nòi giống chúng tôi còn đó 

Là vì do ăn ở đàng hoàng 

Một khi đắc tội Thiên nhan 

Thì ngay lập tức giáng tràn tai ương 

 

Nay họ đã cùng đường bí lối 

Mắc sai lầm đưa tội vào thân 
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Chúng nay vi phạm lời răn 

Ghi trong giới luật không năng tuân hành 

 

Nước khan hiếm giết nhanh gia súc  

Lương cạn khô quả bứt không chừa 

Bao nhiêu lễ vật đầu mùa  

Chúng ăn hết sạch chẳng đưa vào đền 

 

Những thực phẩm đầu tiên như thế 

Phải đem hàng tư tế tiến dâng  

Dân nào được phép dám ăn 

Tự vương vào luật tất mang hoạ trừng 

 

Đức Chúa đã nổi bùng phẫn nộ 

Dùng tay ngài phế bỏ dân hư 

Chúa sai tôi trốn bất ngờ 

Đến cùng chủ tướng trình thưa tỏ tường 

  

Phận nhi nữ đây thường tuân thủ 

Sớm hôm thờ Chúa Đấng của tôi 

Nay xin được ở tạm thời 

Trong dinh chủ tướng là nơi an toàn 

 

Nhưng đêm tối xin ban được phép 

Ra bờ khe tịnh khiết nguyện cầu 

Chúa tôi sẽ tỏ khi nào 

Ra tay trừng trị bọn cao ngạo này  

 

Ngài xuất trận không ai dám chống 

Tôi dẫn đường mọi chốn khắp nơi 

Bộ binh chiến mã rền trời 

Xẻ sông đạp núi như chơi lo gì 

 

Những sự ấy hằng ghi trong não 

Bởi linh thần mách bảo đâu sai  

Truyền cho thuật lại cùng ngài 

Thời cơ đã đến nay mai rất gần 

 

 Lời lẽ thốt nở gan tướng giặc 

Lại đê mê nhan sắc tuyệt trần 
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Quả tình đi khắp nhân gian 

Chưa từng thấy kẻ dịu dàng như cô 

 

Đầy phấn khởi Hô-lô lên tiếng 

Chúa của bà cao kiến uy linh 

Quả nhiên cơ trí thông minh 

Sai người đi trước báo tin cơ đồ 

 

Để ta nắm bàn cờ chiến cuộc 

Và bên kia toàn quốc diệt vong 

Nếu mà mỹ mãn thành công 

Chúa bà tôi cũng hết lòng kính tôn 

 

Bà duyên dáng, mỹ ngôn dịu ngọt  

Sẽ ở trong cung ngọc đức vua 

Kim cương vàng bạc dư thừa 

Lừng danh cõi đất kẻ đưa người hầu 

 

 

 CHƯƠNG 12 

 (Gđt 12, 1-9) 

 

Tướng ra lệnh yêu cầu thuộc cấp 

Dọn căn phòng đẹp nhất trong dinh 

Truyền cho thết tiệc linh đình 

Bày toàn rượu quý chân tình quan tâm 

 

Bà Giu-đích ân cần thưa bẩm 

Tôi chỉ dùng thực phẩm mang riêng  

Kẻo vi phạm luật thiêng liêng 

Mong ngài thứ lỗi xin kiêng thứ này 

 

Tướng han hỏi bằng đây lương thực 

Nếu vơi rồi biết lục tìm đâu 

Không ai cung cấp nhu cầu 

Làm chi có được cho hầu tồn sinh 

 

Thưa chủ tướng nghĩ tình cũng đúng 

Nhưng chưa dùng hết những lương trên 

Chúa Trời sẽ đến ngay bên 
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Thực hành quyết định nhãn tiền cho ta 

 

Bà đi ngủ canh ba thức dậy 

Xin ra ngoài nguyện cậy Chúa cao 

Hô-lô ra lệnh mau nào 

Để cho người ấy thỉnh cầu tự nhiên 

 

Bà xuống suối trầm mình trong nước 

Khi lên bờ quỳ ngước trời xanh 

Xin cho ý sớm tựu thành 

Chúa ban hồi phục an lành dân riêng 

 

Bà Giu-đi-tha dự tiệc với tướng Hô-nô-phéc-nê 

 (Gđt 12, 10-20) 

 

Ngày thứ bốn tướng truyền thết tiệc 

Chỉ cho vời thân thiết văn nhân 

Không hề có một võ quan 

E rằng thô lỗ cộc cằn mất vui 

 

Bụng lo ngại sợ cười chê trách 

Nếu mai này nàng tách ra đi 

Để ta ôm mối tình si 

Mất đi cơ hội ôm ghì giai nhân 

 

Tên hầu cận gặp nàng thưa rõ 

Chủ tướng tôi muốn ngỏ mời bà  

Từ nay nương tử sẽ là 

Trở thành phụ nữ Át-sua trong triều 

 

Nên thủ lãnh ghi điều thực hiện 

Để uống mừng kỷ niệm ngày vui 

Xin không thoái thác thỉnh mời 

 Kính mong thượng khách nhận lời chuyển trao 

 

Giu-đích nói tôi nào dám cưỡng 

Hễ điều gì chủ tướng bảo ban 

Tất nhiên chẳng dám từ nan 

Còn vui vì được ngài quan tâm nhiều 
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Bà đứng dậy mỹ miều tô điểm 

Trang sức cho kiều diễm dung nhan 

Nữ tỳ theo bước lên đàng 

Hương bay vương toả không gian thơm lừng 

 

Nữ tớ trải thảm nhung xuống đất 

Bà quỳ lên cúi mặt sấp mình 

Hô-lô đờ đẫn mê nhìn  

Ngất ngây nâng dậy sóng tình trào dâng 

 

Nỗi thèm khát gối chăn nung cháy 

Mời em ngồi, ta hãy uống chung 

-Thiếp xin hầu rượu chàng dùng 

Chiều nay vinh hạnh kính mừng tướng quân  

 

Bà dùng những thức ăn mang sẵn  

Còn Hô-lô say đắm uống tràn 

Bình sinh mới được một lần 

Ngồi bên mỹ nữ chuốc toàn rượu sang  

 

 

 CHƯƠNG 13 

 (Gđt 13, 1-10) 

 

Đêm khuya đến tiệc tan kết thúc 

Các quan quyền lục tục cáo lui 

Cửa dinh khép lại xong xuôi 

Chỉ còn Giu-đích với người thù nhân 

 

Dặn tớ nữ mau chân lui bước 

Vực Hô-lô đã khướt lên giường 

Li bì say rượu đắm hương 

Lay hoài chẳng tỉnh nằm ườn mê man 

 

Cửa chốt lại, thầm van Đức Chúa 

Xin nhìn xem việc của con làm 

Ra tay cứu mạng muôn dân 

Sa-lem vĩnh viễn thoát ngàn nhuốc nhơ 

 

Đây là lúc đến giờ thuận tiện 
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Xin ban ơn thực hiện thành công 

Tướng thù ngay trước mặt con 

Nó là đầu mối tạo cơn đoạn trường 

 

Bà tiến đến bên giường tướng giặc 

Nhẹ nhàng nâng rút phắt đại đao 

Cánh tay hết sức nâng cao 

Chém liền hai nhát lìa đầu khỏi thân 

 

Bà kéo xác cho lăn xuống đất 

Bỏ vào bao thủ cấp tướng thù 

Trao cho tỳ nữ đang chờ 

Hai người thong thả ra bờ suối khe 

 

Quân lính gác đâu dè cứ tưởng 

Như thường kỳ bà xuống hằng đêm 

Từ khe đi ngược phía trên  

 Bàn chân thoăn thoắt tiến lên thành nhà 

 

Bà Giu-đi-tha đem thủ cấp tướng Hô-nô-phéc-nê về Bai-ty-lu-a 

 (Gđt 13, 11-20) 

 

Hỡi các vị mau ra mở cổng 

Đức Chúa Trời hằng sống ở cùng 

Hôm nay Ngài tỏ uy hùng 

Ra tay triệt hạ bọn hung tàn rồi 

 

Quân canh gác vội mời kỳ mục 

Chạy xôn xao lập tức mở thành 

Toàn dân kéo đến vây quanh 

Không ngờ bà lại thân hành về đây 

 

Bà Giu-đích nói ngay dõng dạc 

Xin ca khen Đấng tác tạo loài 

Chúa thương dân tộc ra tay 

Cho thân nhi nữ diệt bày hiểm hung 

  

Lôi thủ cấp nói cùng dân chúng 

Đây là đầu chủ tướng Hô-lô 

Chỉ huy quân đội Át-sua 
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Bàn tay yếu ớt đã vừa chém xong 

 

Có Đức Chúa hằng thông thấu đủ 

Nhan sắc này quyến rũ tướng quân 

Chưa hề phải nhuốc tấm thân 

Nó đà mất mạng ơn thần giúp cho 

 

Họ kinh ngạc quỳ bò sát đất 

Lạy Chúa Trời, Ngài thật từ tâm 

Ra tay huỷ diệt thù nhân 

Chúng tiêu vong mạng toàn dân nhảy mừng 

 

Thủ lãnh Út nói cùng Giu-Đích 

Chúa Trời ban ơn ích biết bao 

Hỡi trang nữ kiệt má đào 

Bà hơn tất cả anh hào nam nhi 

 

Chúc tụng Chúa quyền uy khôn sánh 

Dùng tay bà chặt cánh Na-bu 

Bây giờ cho đến ngàn thu 

Cường nhân khiếp vía quân thù kinh tâm 

 

Nguyện xin Chúa ban muôn ân phước 

Vì yêu thương đất nước nguy nan 

Bà liều mạng sống cứu dân 

Chặt đầu tướng giặc kiêu căng hỗn hào 

 

Khi nòi giống lâm vào điêu đứng 

Đã ra tay giữ vững sơn hà 

Đồng thanh tán tụng vang ca 

Nguyện xin Chúa ở cùng bà. A-men 

 

             

 V. CHIẾN THẮNG 

 

 CHƯƠNG 14 

Người Do-thái vây hãm doanh trại quân Át-sua 

 (Gđt 14, 1-19) 

 

Bà Giu-đích nói thêm cho rõ 
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Xin cho tôi muốn ngỏ điều này 

Bêu đầu tướng giặc lên ngay 

Trước thành giữa lỗ châu mai trên tường 

 

Đến tảng sáng khẩn trương xuất phát 

Bày đội hình như sắp tấn công 

Từ xa thúc trống xung phong 

Nhưng đừng có xuống chỉ hòng hò la  

 

Quân giặc gác tưởng ta tiến đánh 

Tất báo về thủ lãnh nguyên do 

Khi nhìn thấy xác Hô-lô 

Kinh hoàng ập xuống chúng lo đường chuồn 

 

Lợi dụng lúc chúng tuôn hoảng chạy 

Không chỉ huy ta hãy tràn sang 

Bao nhiêu con cái Ít-ran 

Nhất tề đuổi giết đánh tan quân thù 

 

Nhưng trước hết hãy cho mời gấp 

A-khi-ô có mặt nơi đây 

Ông ta sẽ nhận diện ngay 

Cái đầu của đứa chê bai khinh thường 

 

Khi-ô đến thấy tường thủ cấp 

Rất kinh hồn quỳ phập dưới chân 

Thưa bà nữ kiệt hùng anh 

Làm sao giết được tướng quân đầu trò 

  

Bà Giu-đích kể cho tất cả 

Mọi đầu đuôi việc đã thành công 

Đều do Đức Chúa dủ lòng 

Dùng tay nhi nữ cắt phăng đầu thù 

 

Toàn dân chúng hoan hô vang dội 

Ông Khi-ô quá đỗi hân hoan 

Xin mau gia nhập cộng đoàn 

Mong sao thủ lãnh Ít-ran thuận tình  

 

Trời vừa sáng điểm binh hàng ngũ 
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Các đội quân tựu đủ từng phần 

Nơi tay khí giới lăm lăm 

Đi theo từng toán hò vang núi đồi 

 

Quân địch gác cấp thời báo cáo 

Với các người lãnh đạo nguyên do 

Đến lều đại tướng Hô-lô 

Xin quan cận vệ tâu cho tình hình 

 

Ba-gô-át gọi trình chủ tướng 

Chẳng thấy gì trong trướng lặng câm 

Ngỡ rằng ông với giai nhân 

Say mê sau cuộc ái ân ngủ mèm 

 

Quan nhè nhẹ vén rèm lên ngó 

Bỗng thất kinh thấy rõ xác người 

Không đầu dấu máu còn tươi 

Đúng là chủ tướng thây phơi giữa nhà 

 

Quá sợ hãi hắn la gầm rú 

Chỉ bởi là con mụ Híp-ri 

Nó gài cái bẫy mê-si 

Làm cho chủ tướng tử thi không đầu  

 

Nghe lời ấy khác nào tiếng sét 

Toàn binh đoàn khóc thét ngẩn ngơ 

Còn đâu mãnh tướng Hô-lô 

Kinh hoàng run rẩy sững sờ ngạc nhiên 

 

 

 CHƯƠNG 15 

 (Gđt 15, 1-7) 

 

Chạy quýnh quáng thất điên bát đảo 

Khắp mọi nơi láo nháo cuống cuồng 

Lạc bày tứ tán vô phương 

Chỉ còn biết trốn tìm đường thoát thân 

 

Từ trên núi dân quân đổ xuống 

Đèo quanh co, đồng ruộng, sườn đồi 
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Nhất tề truy sát nơi nơi 

Giáng đòn chí tử tơi bời địch quân 

 

Đoàn truy kích hoàn toàn thắng lợi 

Quân Ít-ran phấn khởi trở về 

Mang theo chiến phẩm tràn trề 

Chất cao bằng núi hả hê vô vàn 

 

Tạ ơn 

 (Gđt 15, 8-14) 

 

 Vị thượng tế cùng hàng kỳ mục 

Đến tận nơi rất mực ca khen 

Đồng thanh chúc tụng vang rền 

Nhờ bà tất cả anh em vui vầy 

 

Thật hãnh diện, mừng nay rửa nhục 

Rất tự hào vinh phúc Sa-lem 

Bàn tay nữ kiệt vung lên 

Quân thù ngã gục nhãn tiền bại vong 

 

Đức Chúa đã mở lòng thương đoái 

Tặng điều lành con cái Ít-ran 

Xin Ngài phúc đức riêng ban 

Cho bà ân sủng dư tràn. A-men 

             

Suốt một tháng dân khiêng chiến phẩm 

Đưa về thành tài sản bại quân 

Hằng hà sa số vô ngần 

Lạc đà, lừa, ngựa ước ngàn vạn dư  

 

Người ta tặng riêng tư lều trại 

Những kim ngân tướng bại thu về 

Bà vui tiếp nhận không nề 

Chất lên chật ních nhiều xe um đầy 

 

Các phụ nữ vỗ tay náo nức 

Họ reo vui tổ chức đón bà 

Trên đầu kết đội vòng hoa 

 Khoan thai đi giữa đoàn ca nhạc mừng 
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Đàn ông cũng tháp tùng vô kể 

Tay cầm cành thiên tuế hân hoan 

Bên đàn con cái Ít-ran 

Bà cao lời hát tri ân Chúa Trời  

  

 

 CHƯƠNG 16 

 (Gđt 16, 1-20) 

 

Hãy rộn rã cùng tôi dâng tiến 

Hát lên mừng rập tiếng cồng chiêng 

Thánh ca trầm bổng vang lên 

Suy tôn phép tắc thiêng liêng vô cùng 

 

Đức Chúa đã thanh trừng tiêu diệt 

Ngài là thần chán ghét chiến tranh 

Giữa lòng dân thánh đặt doanh 

Ra tay giải thoát khỏi nanh vuốt thù 

 

Tử phương bắc Át-sua hung hiểm  

Kéo về đây tiến chiếm quê nhà 

Quân binh đông đảo hằng hà 

Bao vây thành luỹ thét la không ngừng  

 

Chúng dự định đốt bùng tan nát 

Tuốt lưỡi gươm hạ sát già nua  

Thiếu nhi giết hết không chừa 

Và bao cô gái bắt đưa đọa đày 

 

Nhưng Đức Chúa dùng tay nhi nữ 

Khiến chúng vào bẫy tự mình giăng 

Quân thù quá đỗi hung hăng 

Không ai hạ được nó càng trêu ngươi 

 

Nhưng Giu-đích con người yếu nhược 

Lấy dung hài thắng được thù nhân 

Vực nhà con cái Ít-ran 

Thế cờ đảo ngược phá tàn chiến xa 
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Áo goá phụ cởi ra bỏ trút  

Dầu ngát thơm sực nức hương tình 

Trên đầu buộc dải khăn xinh 

Xiêm y xuyến ngọc lung linh ngạt ngào 

             

Cổ họng tướng, đại đao chém ngọt 

Quân Ba-tư hoảng hốt kinh hồn 

Bên nhà thừa dịp thẳng xông 

Giặc thù tháo chạy chỉ hòng thoát thân 

 

Mừng Chúa Tể hân hoan tôi hát  

Ngài làm nên việc rất oai hùng 

Bàn tay mạnh mẽ lạ lùng 

Không thù thắng được chưa từng sách ghi 

 

Lạy Đức Chúa quyền uy khôn tả 

Mặt đất đây tất cả muôn loài  

Bao nhiêu núi rộng sông dài 

Phải hằng kính phục danh Ngài luôn luôn 

 

Dẫu núi đá có tan chuyển động 

Dù sóng thần vũ lộng ra uy 

Nhưng Ngài nhân hậu từ bi 

Chở che con cái dẫn đi ngay đường  

 

Của hiến tế trổi hương ngào ngạt 

Lễ toàn thiêu dư thật tràn trề 

Với Ngài chẳng đáng không hề 

Nhưng tâm kính sợ đoan thề lại thương 

 

Khốn cho đứa khinh thường coi rẻ 

Đấng Toàn Năng tay sẽ thanh trừng 

Ngày Ngài xét xử mệnh chung 

Lửa thiêng đổ xuống vô cùng đớn đau 

*** 

Hội rước đến cổng đầu thánh điện  

Cả đoàn người hợp tiếng hoan hô 

Dâng lên lễ vật tôn thờ   

Thành tâm tự nguyện mong cho an bình     
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Bà Giu-đích tận tình dâng tới 

Hết hoàn toàn chiến lợi phần riêng 

Ở nơi thánh điện thiêng liêng 

Suốt trong ba tháng liên miên ăn mừng 

  

Tuổi già và cái chết của bà Giu-đi-tha  

 (Gđt 16, 21-25) 

 

Sau ngày đó vui cùng dân chúng 

Bà về nhà sinh sống bình an 

Sinh thời cũng đã thơm danh 

Nay càng nổi tiếng tốt lành hơn xưa 

 

Rất nhiều vị mong chờ duyên hạp 

Bà khước từ chẳng đáp lại ai 

Suốt đời ở vậy khoan thai 

Nhà chồng kính trọng trong ngoài nể nang 

 

Bà sống thọ một trăm lẻ bảy 

Khi qua đời hết thảy nhớ thương 

Mộ phần an táng tinh tươm 

Cạnh bên chồng trước thiện lương ngày nào 

 

Tờ di chúc ghi câu chữ rõ 

Trả tự do nữ tớ trung thành 

Chia ra tài sản đủ phần 

Họ hàng nội ngoại được phân phát đều   

 

Cả dân tộc thuận chiều phát triển 

Không nước nào dám đến trêu ngươi 

Dù khi bà đã qua đời 

Danh thơm tiếng tốt gương ngời soi chung  

 

-HẾT- 

 

 


