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TRUYỆN THƠ KINH THÁNH 

 

1. SÁNG THẾ (St 1,1-2,4a) 

 

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa 

Tạo nên đất với trời. 

Không hình hài, trống vắng, 

Bóng tối trùm khắp nơi. 

 

Thần khí của Thiên Chúa 

Bay trên nước là là. 

Ngài phán: cần ánh sáng! 

Và ánh sáng hiện ra. 

 

Thấy ánh sáng là tốt, 

Ngài phân chia, tách rời 

Ánh sáng và bóng tối 

Cũng như đất với trời. 

 

Thiên Chúa đặt tên gọi 

Như ta biết ngày nay: 

Đêm là lúc trời tối, 

Còn ban sáng là ngày.            

 

Và đó là kết quả 

Ngày sáng thế đầu tiên. 

Ngày thứ hai, Thiên Chúa 

Tạo dựng trời vô biên. 

 

Ngày thứ ba, Đức Chúa 

Tạo nên lớp đất dày, 

Cùng đại dương với biển, 

Tất cả các loài cây. 

 

Ngày thứ tư, Thiên Chúa 

Tạo mặt trăng, mặt trời 

Và các vì sao sáng 

Soi mặt đất muôn nơi. 

 

Ngày thứ năm, Đức Chúa    
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Tạo dựng các loài chim, 

Cá và sinh vật biển, 

Biết bay, biết lặn chìm. 

 

Ngày thứ sáu, Thiên Chúa, 

Làm việc không nghỉ ngơi, 

Làm nên các loài vật, 

Tạo dựng cả con người. 

 

Ngày thứ bảy Người nghỉ. 

Mọi sự đã làm xong. 

Việc sáng thế kết thúc, 

Và Chúa rất hài lòng.    

 

Đó là ngày sa-bát, 

Ngày nghỉ của Chúa Trời, 

Ngày thiêng liêng, sau đó 

Ngày nghỉ của con người. 

 

2. A-ĐAM VỚI Ê-VÀ (St 2,4b-19) 

 

A-đam, như ta biết, 

Là con người đầu tiên 

Được Chúa nặn từ đất 

Rồi thổi hơi mà nên.        

 

Con người này đặc biệt 

Vì Thiên Chúa công minh 

Đã tạo nên theo đúng 

Hình ảnh của chính mình. 

 

Ngài làm khu vườn đẹp, 

Gọi là vườn địa đàng, 

Có nhiều cây xanh tốt, 

Và hoa, trái chín vàng. 

 

Chính giữa khu vườn ấy 

Có một cây trường sinh 

Và một cây tri thức, 

Ai ăn nó, tự mình 

 

Sẽ nhận biết điều tốt, 

Và chuyện không lành. 

Ngài cho A-đam sống 

Ở vườn này tươi xanh. 

 

Ngài dặn, ông có thể 

Muốn ăn gì thì ăn, 
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Ngoại trừ cây tri thức, 

Sẽ rước hoạ vào thân. 

 

Thiên Chúa phán: không tốt 

Khi người nam một mình. 

Phải cho nó người nữ, 

Dịu dàng và tươi xinh. 

 

Rồi Ngài làm phép lạ, 

Bắt A-đam ngủ say, 

Rút chiếc xương sườn nhỏ, 

Và từ khúc xương này, 

 

Ngài dựng nên người nữ, 

Gọi tên là Ê-và. 

Đàn ông là nam giới, 

Phụ nữ chính đàn bà. 

 

Và rằng: thịt của thịt,     

Xương của xương một người, 

Người nam và người nữ 

Phải yêu nhau trọn đời. 

 

Trong số các loài vật, 

Rắn là loài xấu xa. 

Nó xúc xiểm, xu nịnh, 

Kẻ thù của đàn bà.        

 

Nó đi tìm người nữ, 

Xúi bà ăn trái cây 

Mọc trên cây tri thức, 

Rằng: ăn nó, sau này, 

 

Bà sẽ thành thông thái, 

Biết phân biệt cho mình 

Cái thiện và cái ác, 

Như các bậc thần linh.         

 

Ê-và, dầu lo sợ 

Và chưa hết phân vân, 

Nhưng bị nó dụ dỗ, 

Cuối cùng bà đã ăn. 

 

Bà đã ăn trái cấm, 

Lại đem ra mời chồng. 

Ăn xong, họ xấu hổ 

Khi thấy mình tồng ngồng.     

 



 4 

Họ vội vàng bẻ lá 

Thay áo, quấn quanh người. 

Đến khi Thiên Chúa gọi, 

Họ không dám trả lời. 

 

Nhưng Ngài đã thấu hiểu 

A-đam với Ê-và 

Đã ăn trái cây cấm, 

Nên sợ chẳng dám ra. 

 

Người nữ nói con rắn. 

Người nam nói tại bà. 

Thiên Chúa rất tức giận, 

Nên trừng phạt cả ba. 

 

Loài rắn bị nguyền rủa, 

Phải trườn bò suốt đời, 

Luôn luôn bị săn đuổi, 

Kẻ thù của loài người. 

 

Hai người bị Chúa phạt 

Vì ăn trái cây này. 

Họ và con cháu họ 

Phải vất vả từ nay, 

 

Làm việc để kiếm sống, 

Không được ở thiên đường, 

Chịu mọi thứ bệnh tật 

Và khó nhọc đời thường.                 

 

Đàn ông phải tranh đấu 

Vật lộn để kiếm ăn. 

Đàn bà khi sinh đẻ 

Phải đau đớn, nhọc nhằn. 

 

Bà đã ăn trái cấm, 

Lại còn đưa cho chồng, 

Nên bà phải phụ thuộc, 

Và hầu hạ đàn ông. 

 

Hai người bị Thiên Chúa 

Đuổi khỏi vườn địa đàng, 

Xuống sống nơi hạ giới 

Chịu mưa nắng lầm than. 

 

Nhưng Chúa ban lời hứa 

Con người nữ sinh ra 

Chính Con Một Thiên Chúa 
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Là Đấng Mê-si-a. 

 

Chính vì lời hứa đó 

Dân Do Thái đợi trông 

Muôn đời, bao thế hệ 

Ơn của Chúa khoan hồng. 

 

3. CON TÀU NÔ-Ê (St 6,5-8,22) 

 

Qua nhiều đời con cháu 

A-đam với Ê-và 

Về sau thành hư hỏng, 

Độc ác và xấu xa. 

 

Thiên Chúa lấy làm tiếc 

Đã tạo dựng loài người. 

Và rồi Ngài quyết định 

Xóa sổ họ trên đời. 

 

Nhưng Ngài không nỡ giết 

Một người tốt mọi bề, 

Luôn nghe lời Thiên Chúa, 

Tên gọi là Nô-ê. 

 

Ngài truyền ông chuẩn bị 

Con thuyền lớn, và rồi 

Đưa loài vật lên đó, 

Cứ mỗi loài một đôi. 

 

Tức có đực, có cái 

Để làm giống sau này, 

Vì Ngài cho lũ lụt 

Suốt bốn mươi đêm ngày.         

 

Ông Nô-ê khi ấy 

Sáu trăm tuổi có thừa, 

Làm theo lời  Chúa dặn. 

Sau đó, trời đổ mưa. 

 

Mưa tầm tã không dứt, 

Nước lũ cuốn ào ào, 

Nhấn chìm bao đồng ruộng, 

Và những đồi núi cao. 

 

Ông Nô-ê cùng vợ, 

Với ba người con trai 

Và mỗi đôi đực cái 

Của tất cả các loài, 



 6 

 

Vẫn bình yên vô sự 

Khi ngồi vững trong thuyền. 

Nước cứ dâng lên mãi, 

Nhưng thuyền cũng nâng lên. 

 

Cuối cùng thì nước rút. 

Con tàu của Nô-ê 

Trên núi A-ra-rat, 

Nước còn trắng bốn bề. 

 

Lênh đênh bao ngày tháng 

Kể từ lúc trời mưa, 

Ông thả chim câu trắng 

Xem nước đã rút chưa. 

 

Chim bay đi một chốc 

Lại quay về với ông. 

Nước vẫn chưa rút hết, 

Nên phải đợi trong lồng. 

 

Bảy ngày sau, được thả, 

Nó bay đi rất nhanh, 

Khi quay về, miệng ngậm 

Một cành ô-liu xanh. 

 

Đợi thêm bảy ngày nữa, 

Ngồi trên thuyền, Nô-ê 

Lại thả chim câu khác, 

Nhưng nó chẳng quay về. 

 

Nghĩa là nước đã rút. 

Nô-ê với gia đình 

Bước xuống đất, xúc động, 

Tạ ơn Chúa nhân lành.  

 

Các loài chim, loài thú 

Lần lượt ra từng đôi, 

Bắt đầu đời sống mới 

Và phát triển, sinh sôi… 

 

4. CHUYỆN ÔNG ÁP-RA-HAM (St 12,1-22,19) 

1. 

Khoảng bốn nghìn năm trước, 

Một hôm, Đức Chúa Trời,     

Trong ánh quang chói lọi, 

Trò chuyện với một người: 
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“Con hãy bỏ tất cả 

Để lên đường theo Ta 

Đi đến một vùng đất 

Đầy mật ngọt và hoa. 

 

Con sẽ được ban phước 

Từ tay Đức Chúa Trời, 

Thành tổ phụ vĩ đại, 

Muôn thế hệ trên đời”. 

 

Người được Ngài mời gọi 

Có tên là Áp-ram, 

Tuổi đã già lúc ấy, 

Ước chừng bảy mươi lăm. 

 

Áp-ram nghe lời Chúa 

Đưa vợ là Xa-rai 

Cùng cháu tên là Lót 

Và nô lệ theo Ngài. 

 

Ông buồn khi được hứa 

Về dòng dõi trường tồn, 

Vì vợ ông già lão, 

Vẫn chưa hề có con. 

 

Xa-rai sai hầu gái, 

Một việc tốt để làm, 

Và Ha-ga sau đó, 

Thành vợ lẽ Áp-ram. 

 

Cô sinh được em bé, 

Tên gọi It-ma-en, 

Một đứa trẻ khỏe mạnh, 

Thông minh và rất hiền. 

 

Lúc chín mươi chín tuổi, 

Áp-ram được Chúa Trời 

Lập một bản Giao Ước, 

Hứa giúp ông suốt đời. 

 

Sau bản Giao Ước ấy, 

Tên Xa-rai, Áp-ram 

Được đổi thành tên mới: 

Xa-ra, Áp-ra-ham. 

 

Một buổi chiều ngày nọ, 

Khi ngồi nghỉ trước nhà, 

Ngước lên nhìn, ông thấy 
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Ba thiên sứ hiện ra. 

 

Các ngài cho ông biết 

Trong vòng một năm thôi, 

Gia đình ông sẽ có, 

Một đứa trẻ nằm nôi. 

 

Xa-ra nghe, kinh ngạc, 

Thậm chí buột miệng cười. 

Bà còn sinh sao được 

Khi đã ngoài chín mươi? 

 

Thế mà nhờ ơn Chúa, 

Bà sinh hạ con trai, 

Tên là I-sa-ac, 

Như thánh ý của Ngài. 

 

2. 

Khi có I-sa-ac, 

Bà Xa-ra rất ghen 

Với Ha-ga, vợ lẽ, 

Và con, It-ma-en. 

 

Bà sợ họ chiếm đoạt 

Thừa kế của con bà, 

Nên đòi chồng nhất định 

Đuổi họ ra khỏi nhà. 

 

Áp-ra-ham do dự, 

Vì thương It-ma-en. 

Ông nghĩ xua đuổi họ 

Là một việc không nên. 

 

Nhưng Thiên Chúa báo mộng 

Đứa con này của ông 

Sẽ trở thành tổ phụ 

Một vùng đất mênh mông. 

 

Sau nhiều ngày do dự, 

Cuối cùng ông đã thông 

Đuổi mẹ con vợ lẽ  

Vào sa mạc mênh mông. 

 

Áp-ra-ham khi ấy 

Được Chúa thử thách lòng 

Xem xứng là tổ phụ 

Của kẻ tin hay không: 
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“Ngươi đưa I-sa-ac 

Tới núi Mô-ri-gia. 

Hãy giết và tế nó 

Làm lễ phẩm dâng Ta!” 

 

Áp-ra-ham lập tức 

Đem con trẻ thân yêu 

Lên đỉnh ngọn núi ấy 

Để làm lễ toàn thiêu. 

 

Ông cầm con dao nhọn, 

Vừa đúng lúc giơ tay 

Thì có lời thiên sứ: 

“Áp-ra-ham, dừng ngay! 

 

Giờ thì Chúa đã biết 

Lòng trung tín của ngươi. 

Hãy quay về, lần nữa 

Làm lễ tạ ơn Người!” 

 

3. 

Áp-ra-ham thật sự 

Là tổ phụ nhiều đời 

Của ba đạo: Do Thái, 

Công giáo lẫn đạo Hồi. 

 

It-ma-en, con trưởng, 

Có mười hai con trai,    

Mười hai vua Ả Rập, 

Những hào kiệt, anh tài. 

 

Con thứ I-sa-ac 

Có hai đứa sinh đôi, 

Là Ê-sau, Gia-cóp, 

Không làm nhục giống nòi. 

 

Về phần mình Gia-cóp 

Có mười hai con trai, 

Chi tộc dân Do Thái, 

Là những bậc anh tài. 

 

Vậy là người Ả Rập, 

Với người It-ra-en, 

Và người Ki-tô hữu, 

Cùng chung một tổ tiên. 
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5. CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH  

 

A . Thiên sứ truyền tin (Lc 1, 26-38; Mt 1,18-25) 

 

Hơn hai ngàn năm trước, 

Thần sứ Gáp-ri-en 

Được sai đem tin đến 

Một thôn nữ dịu hiền, 

 

Rằng cô sẽ là mẹ, 

Đứa bé sắp ra đời, 

Một hài nhi vĩ đại 

Con Một của Chúa Trời. 

 

Ma-ri-a, cô ấy, 

Một thiếu nữ đồng trinh, 

Quê ở Na-za-ret, 

Dịu dàng và đẹp xinh. 

 

“Sao có thể như thế?” 

Thiên sứ đáp: “Chúa Trời, 

Không gì không thể được 

Dưới đất lẫn trên trời.” 

 

Ngạc nhiên và lo lắng,  

Nhưng sau hết nàng thưa: 

“Tôi là tì nữ Chúa, 

Xin vâng theo lời Người!” 

 

Cô có chồng chưa cưới, 

Một chàng trai công chính, 

Là Giu-se, thợ mộc, 

Ăn ở rất chí tình. 

 

Giu-se rất thất vọng 

Khi thấy nàng có mang. 

Đó là nỗi nhục lớn 

Cho dòng họ của chàng. 

 

Rồi chàng định hủy bỏ 

Lễ cầu hôn với nàng 

Và định tâm tố cáo 

Nàng ở trước hội đường. 

 

Nhưng rồi đêm hôm ấy 

Trong giấc mộng mơ màng 

Bỗng đâu có thiên sứ, 

Đến báo mộng cùng chàng, 



 11 

 

Rằng đó là ý Chúa. 

Trẻ ấy con của Ngài, 

Và là Vì Cứu Thế 

Được gửi xuống trần ai. 

 

Đó là Đấng Cứu Thế, 

Tên Ngài là Giê-su, 

Là bánh cho người đói, 

Ánh sáng cho người mù. 

 

Tỉnh dậy, chàng vội vã 

Đón Ma-ri-a về 

Và cưới nàng làm vợ, 

Giữ vẹn nghĩa phu thê. 

 

B. Đức Giê-su ra đời (Lc 2,1-19) 

 

Xê-da Âu-gut-tut, 

Vua La Mã bấy giờ, 

Bắt tất cả dân chúng 

Đăng ký, làm hồ sơ. 

 

Ma-ri-a, Giu-se 

Phải đến Bet-le-hem 

Để kê khai dân số, 

Đi cả ngày lẫn đêm. 

 

Nhưng rồi nàng trở dạ 

Ngay khi vừa đến nơi. 

Nhưng khi ấy quán xá 

Quá chật khách, đông người, 

 

Nên họ đành phải lấy 

Hang đá lạnh làm nhà. 

Ma-ri-a đêm ấy 

Sinh Đấng Mê-si-a. 

 

Được quấn trong áo mẹ, 

Con Trẻ ngủ suốt đêm 

Trong chiếc máng chứa cỏ 

Của thành Bet-le-hem. 

 

C. Các nhà chiêm tinh đến bái lạy và Thánh Gia lánh sang Ai Cập (Mt 2,1-23) 

 

Lúc này có thiên sứ 

Bỗng xuất hiện ngoài thành, 
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Báo cho người chăn thú 

Về Đấng Thánh mới sinh. 

 

Bay trên cao, dìu dịu 

Các thiên sứ đồng thanh 

Hát những bài thánh thiện 

Ca ngợi Chúa lòng lành. 

 

Nghe xong thiên thần hát, 

Kìa những người chăn chiên 

Đi tìm Đấng Cứu Thế 

Chiêm bái Chúa nhân hiền. 

 

Rồi họ đi khắp ngả, 

Báo tin cho mọi người 

Rằng trên đất Do Thái 

Đức Chúa Con ra đời. 

 

Có ba nhà thông thái 

Ở phương Đông lúc này, 

Thấy một vì sao lớn 

Xuất hiện cuối trời Tây. 

 

Họ biết người Do Thái 

Đã có vua của mình, 

Một nhà vua vĩ đại, 

Nhân ái và thông minh. 

 

Nên họ liền vội vã, 

Không quản ngại đường dài, 

Mang quà và lễ vật 

Đến để ngợi khen Ngài. 

 

Trên đường đi, họ gặp 

Vua xứ Giu-đê-a, 

Tên gọi là Hê-rot, 

Một ông vua cáo già. 

 

Hắn nói: “Nếu có gặp, 

Xin về báo tôi hay. 

Để bản thân tôi cũng, 

Đến chào vị vua này!” 

 

Cả ba nhà thông thái 

Nhằm hướng sao mà đi. 

Cuối cùng họ tìm thấy 

Mẹ con Chúa Hài Nhi. 
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Họ thờ lạy đứa trẻ, 

Dâng mộc dược, vàng, hương 

Rồi đi theo đường khác,  

Mà trở lại quê hương. 

 

Nguyên là có thiên sứ 

Báo cho họ: Thật lòng, 

Vua Hê-rot lo sợ, 

Muốn giết Chúa Hài Đồng. 

 

Hắn lo rằng đứa bé, 

Được mọi người kính yêu, 

Sẽ thành vua thay hắn, 

Mà không biết một điều: 

 

Giê-su, Đấng Cứu Thế, 

Không phải vua Giu-đa, 

Mà vua của Nước Chúa, 

Của mọi nước, mọi nhà. 

 

Hắn liền sai quân lính 

Đến thành Bet-le-hem 

Bắt và giết những trẻ 

Được sinh vào ban đêm. 

 

Tất cả những đứa trẻ 

Mới sinh đến lên hai 

Đều phải bị giết hết, 

Quyết không chừa một ai. 

 

Nhưng Chúa Trời trước đó 

Đã sai thánh thiên thần 

Báo tin cho Thánh Thất 

Nhanh chóng chạy thoát thân. 

 

Họ trốn sang Ai Cập, 

Cam chịu sống tha phương, 

Chờ vua Hê-rot chết, 

Lại trở về quê hương. 

 

6. CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA (Mt 3,1-17) 

 

Có Gio-an Tẩy Giả 

Mặc áo lông lạc đà 

Sống nơi miền hoang địa 

Giảng lời I-sai-a. 

 

Ông mời gọi mọi người 
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Hãy ăn ở ngay chính 

Và thực lòng sám hối 

Đón chờ Đấng Cứu Tinh. 

 

Rằng: rìu kia đã sẵn 

Đang để dưới gốc cây, 

Nếu không sinh quả tốt 

Thì sẽ bị chặt ngay. 

 

Ông chỉ làm phép rửa 

Ở trong nước và nói: 

“Còn Đấng đến sau tôi 

Rửa trong lửa sáng ngời!” 

 

Bấy giờ Đức Giê-su 

Đến bờ sông Gio-đan 

Theo đúng luật thời ấy 

Chịu phép rửa Gio-an 

 

Nhưng ông cố can Người: 

“Chính tôi đây mới cần 

Ngài đến làm phép rửa!” 

Đức Giê-su phân trần: 

 

“Bây giờ cứ thế đã 

Để trọn đức công chính”. 

Ông vâng lệnh làm theo 

Rửa cho Chúa của mình. 

 

Phép rửa vừa làm xong 

Các tầng trời mở ra 

Có tiếng từ trời phán: 

“Con yêu dấu của Ta!” 

 

Xưa lỗi tại Ê-và 

Cửa trời liền đóng kín. 

Nay nhờ Đức Giê-su, 

Cho ta được an bình. 

 

7. CHÚA CHỊU CÁM DỖ (Mt 4,1-11) 

 

Bấy giờ Đức Giê-su 

Được Thánh Thần soi sáng 

Đã đi vào hoang địa 

Chịu thử thách thế gian. 

 

Người ăn chay ròng rã 

Suốt bốn mươi đêm ngày 
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Đến lúc Người thấy đói 

Tên cám dỗ đến ngay. 

 

Nó dụ dỗ Người rằng: 

“Hãy truyền đá cuội này, 

Nếu ông là Con Chúa 

Thành bánh mà ăn ngay”. 

 

Nhưng Chúa đáp lại rằng: 

“Sống ở kiếp người ta 

Không phải ở cơm bánh 

Mà lời Chúa phán ra!” 

 

Quỷ lại dẫn đưa Người 

Lên nóc thành Sa-lem: 

“Nếu ông là Thiên Chúa 

Gieo mình xuống dưới xem!” 

 

Chúa đáp lại mà rằng: 

“Ai thử thách Đức Chúa 

Thì đúng là ma quỷ 

Chắc chắn sẽ phải thua!” 

 

Quỷ dữ lại đưa Người 

Lên ngọn núi rất cao 

Hứa cho Người tất cả 

Nếu Người chịu bái chào. 

 

Nhưng Chúa liền bảo nó: 

“Sa-tan hãy xéo đi 

Kẻ cúi lạy Đức Chúa 

Thật sự phải là mi!” 

 

Thấy dụ Người không được 

Quỷ buồn bã thoái lui 

Các thiên thần tiến đến 

Sụp lạy Đấng cứu đời. 

 

8. CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN (Lc 5,1-11) 

 

Một hôm Đức Giê-su 

Đang đứng ở bên bờ 

Hồ Ghen-nê-xa-rét 

Dân chúng đến tung hô. 

 

Người thấy hai chiếc thuyền 

Của những người đánh cá 

Người liền bảo bọn họ 
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Chèo ra ngoài khá xa. 

 

Rồi Người liền ngồi xuống 

Giảng dạy cho đám đông. 

Lúc giảng xong người bảo, 

Người ngư phủ Si-mon: 

 

“Chèo ra chỗ nước sâu 

Mà thả lưới bắt cá”. 

Ông Si-mon đáp trả: 

“Chúng con đã vất vả,  

 

Suốt cả đêm hôm qua 

Mà không được gì cả! 

Nhưng vâng theo lời Người 

Con sẽ đi lưới cá!” 

 

Họ đã theo lời Chúa 

Bắt được cá rất nhiều 

Cá to và cá bé 

Đếm không biết bao nhiêu. 

 

Thấy vậy, ông Si-mon 

Quỳ trước Người mà nói: 

“Xin Chúa hãy tránh xa, 

Con là người tội lỗi!” 

 

Nhìn mẻ cá vừa bắt 

Những người đang ở đó 

Tất cả đều sững sờ. 

Ông Si-mon Phê- rô, 

 

Con ông Dê-bê-đê 

Tên gọi là Gio-an, 

Anh là Gia-cô-bê 

Cùng được Chúa bảo ban: 

 

“Này các con, đừng sợ 

Từ nay hãy theo Ta. 

Hãy bỏ hết mọi sự, 

Đi thu phục người ta.” 

 

9. TIỆC CƯỚI CA-NA (Ga 2,1-12) 

 

Miền xứ Ga-li-lê 

Có tiệc cưới Ca-na 

Khách được mời tham dự 

Gồm Đức Ma-ri-a, 
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Đức Giê-su cũng đến 

Làm khách của tiệc này, 

Và cùng các môn đệ, 

Phép lạ kể từ đây. 

 

Thực khách đang vui vầy 

Xảy ra chuyện, hỡi ôi, 

Thân mẫu Người đến nói: 

“Họ đã hết rượu rồi!” 

 

Đức Giê-su liền nói: 

“Ôi, thưa bà kính mến 

Có can gì đến tôi, 

Vì giờ tôi chưa đến!” 

 

Đức Ma-ri-a nói, 

Với những người gia nhân: 

“Người dạy bảo việc gì, 

Cứ nói lời xin vâng!” 

 

Có sáu cái chum đá 

Dùng cho việc thanh tẩy 

Theo thói tục người xưa 

Khoảng trăm lít nước đầy. 

 

Đức Giê-su bảo họ: 

“Đổ nước vào cho tôi, 

Đem cho người quản tiệc, 

Khi nước đã đầy rồi!” 

 

Người quản tiệc nếm thử 

Nước đã thành rượu ngon 

Ôi, chuyện chi lạ thế 

Sao rượu lại vẫn còn? 

 

Ông đi hỏi tân lang: 

“Hôm nay anh thật lạ, 

Cho mãi đến bây giờ 

Rượu quý mới mang ra?” 

 

Người đã làm phép lạ 

Các môn đệ đã tin, 

Và tận mắt nhìn thấy 

Một Thiên Chúa quang vinh. 

 

Đức Giê-su ngự đến 

Bằng phép lạ tỏ tường, 



 18 

Cho nhân loại nhận biết, 

Một Thiên Chúa tình thương. 

 

10.  TÁM MỐI PHÚC (Mt 5,1-12) 

 

Một đám người rất đông 

Theo Giê-su lên đồi, 

Người liền dạy cho họ, 

Tám phúc thật trên trời: 

 

Phúc cho những người nào 

Có tâm hồn nghèo khó 

Vì quả thật Nước Trời 

Chính là nhà của họ. 

 

Thật phúc cho những ai, 

Ăn ở thật hiền từ. 

Vì gia nghiệp của họ 

Đất Hứa là thiên thu. 

 

Còn những kẻ buồn rầu 

Phải chịu cảnh lầm than, 

Thì sẽ được chính Chúa 

Là phần thưởng ủi an. 

 

Hỡi những ai khát khao 

Được nên người công chính 

Sẽ nhận ra Thiên Chúa 

Nguồn gốc mọi an bình. 

 

Những ai xót thương người 

Luôn có lòng từ bi, 

Sẽ sống đời hạnh phúc 

Vì Chúa luôn phù trì. 

 

Thật phúc cho người nào 

Có tâm hồn trong sáng, 

Sẽ được chiêm ngưỡng Chúa 

Chốn thiên đường vinh quang. 

 

Những người nào xây dựng 

Một thế giới an bình, 

Họ thật là có phúc 

Làm con Chúa quang vinh. 

 

Ai người chịu bách hại 

Vì danh Chúa, người ơi 

Hãy vững tâm bền chí 
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Sẽ được hưởng Nước Trời. 

 

Những ai bị nhục mạ 

Vu khống điều xấu xa, 

Hãy mừng vui hớn hở, 

Vì Nước Trời không xa! 

 

11. CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ (Mc 8,22-26) 

 

Các tông đồ của Chúa, 

Dù chứng kiến nhiều lần, 

Vẫn không ngớt kinh ngạc 

Khi Ngài trổ phép thần. 

 

Ngay sau đêm làm phép 

Ban phát bánh ăn no 

Cho năm nghìn người đói, 

Chúa và các tông đồ, 

 

Đi đến một vùng đất 

Gọi là Bét-sai-đa, 

Nơi có một người nọ, 

Mới sinh đã mù lòa. 

 

Người ta mang ông ấy 

Đến gặp Đức Giê-su. 

Xin Ngài cho khỏi bệnh. 

Ngài liền dắt ông mù, 

 

Đi ra khỏi thành phố, 

Rồi tới một cánh đồng, 

Ngài đã nhổ nước bọt 

Vào hai mắt của ông. 

 

“Ông nhìn rõ rồi chứ?” 

“Dạ thưa Chúa, bây giờ 

Con đã nhìn thấy Chúa 

Như bóng cây, mờ mờ.” 

 

“Tốt lắm!”- Giê-su nói, 

Chạm mặt ông bằng tay. 

“Giờ thì con thấy rõ, 

Y hệt tựa ban ngày.” 

 

Người chữa anh lành bệnh 

Lại truyền phải về nhà 

Vì Chúa luôn mong muốn 

Gặp gỡ thật với ta. 
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12.  MƯỜI CÔ TRINH NỮ (Mt 25,1-13) 

 

Dụ ngôn Chúa kể rằng 

Chuyện Nước Trời sẽ giống, 

Như mười cô trinh nữ 

Nửa đêm đi đón chồng. 

 

Mười cô trinh nữ đó: 

Có năm cô khôn ngoan 

Và năm cô khờ dại, 

Chuyện kể rất rõ ràng. 

 

Những cô khờ dại kia 

Có đèn không có dầu 

Thì khi chú rể đến 

Biết tìm dầu ở đâu? 

 

Vì chàng đến giữa khuya 

Đèn kia đã cạn dầu 

Mọi người đều ngủ cả 

Biết mua dầu nơi đâu? 

 

Còn các cô khôn ngoan 

Dầu, đèn đều có đủ  

Kịp khi chàng rể đến 

Vào dự tiệc thiên thu. 

 

Vậy ta phải tỉnh thức 

Như trinh nữ khôn ngoan 

Để ngày Chúa ngự đến 

Được hưởng phúc thiên đàng! 

 

13. DỤ NGÔN YẾN BẠC (Mt 25,14-30) 

 

Một người giàu có nọ 

Có việc phải lên đường 

Liền gọi ba đầy tớ 

Đến căn dặn tỏ tường. 

 

Ông giao cho bọn họ 

Theo khả năng mỗi người 

Một số bạc nhất định 

Dặn không được ươn lười. 

 

Người thứ nhất năm yến 

Mang số bạc đi buôn 

Chỉ trong thời gian ngắn 

Được mười yến bạc tròn. 
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Người lãnh được hai yến 

Theo hiểu biết của mình 

Cũng sinh lời cho chủ 

Thêm hai yến mới tinh. 

 

Còn người lãnh một yến 

Vốn biếng nhát nên đào, 

Lỗ sâu chôn xuống đất 

Lãng phí bạc chủ trao. 

 

Một thời gian lâu dài 

Ông chủ quay trở lại 

Đòi thanh toán sổ sách 

Không bỏ sót một ai. 

 

Người lãnh nhận năm yến 

Được chủ khen trung thành 

“Giao ít mà trung tín 

Sẽ giao nhiều cho anh!” 

 

Người lãnh nhận hai yến 

Cũng được khen giỏi giang 

Được ông chủ chúc lành 

Cho hưởng niềm hân hoan. 

 

Còn người lãnh một yến 

Là tôi tớ tồi tệ 

Bị chủ nhà trách mắng 

Và chúng bạn cười chê. 

 

“Hãy lấy bạc của nó 

Giao cho kẻ có mười. 

Để nó làm sinh lợi 

Cho ta được hai mươi!” 

 

Vì phàm ai đã có 

Thì sẽ được đầy tràn, 

Muôn ơn lành của Chúa 

Một đời sống bình an. 

 

Còn tôi tớ vô dụng 

Phải ở chốn tối tăm 

Mà khóc lóc âm thầm 

Cho mãi đến ngàn năm. 
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14. DỤ NGÔN NGÀY PHÁN XÉT (Mt 25,31-46) 

 

Chúa Giê-su còn dạy 

Vào ngày phán xét chung 

Có sứ thần hộ vệ 

Người đến thật oai hùng. 

 

Dân trên khắp thiên hạ 

Sẽ lần lượt kéo về 

Người cho đứng tách biệt 

Mục tử với chiên, dê. 

 

Bấy giờ Người phán bảo 

Với những chiên ngoan rằng: 

“Kẻ Cha Ta chúc phúc, 

Hãy vào hưởng bình an! 

 

Bởi vì xưa Ta đói, 

Các người đã cho ăn 

Và khi Ta thấy khát, 

Nước đã có sẵn sàng. 

 

Khi Ta là khách lạ 

Các ngươi đã đón chào 

Thấy Ta không có áo 

Các người đã gởi trao. 

 

Rồi khi Ta đau yếu 

Ngươi đến chúc bình an 

Ta bị đòn, tù tội 

Các người đến hỏi han.” 

 

Người công chính thưa rằng: 

“Chúa đói khát khi nào? 

Có bao giờ con thấy  

Mà tìm đến gởi trao? 

 

Chúa là người khách lạ 

Đến nhà con ra sao 

Để cho con được phúc 

Mà đón rước Chúa vào? 

 

Có bao giờ con thấy 

Chúa đau ốm gì đâu 

Hay chịu cảnh tù tội 

Để con được đến hầu?” 

 

Bấy giờ Chúa mới bảo: 
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“Kẻ nhỏ nhất nơi đây 

Mà ngươi đã đón rước 

Là như chính Ta vậy!” 

 

“Còn quân bị nguyền rủa 

Hãy vào lửa đời đời 

Cùng với tên ác quỷ 

Ở đó mà rong chơi. 

 

Vì khi xưa Ta đói 

Các ngươi chẳng cho ăn 

Ta cầu xin ít nước 

Các ngươi cũng chẳng màng! 

 

Ta là thân lữ khách 

Các ngươi chẳng đoái nhìn 

Ta mình trần lạnh giá 

Các ngươi đã rẻ khinh! 

 

Ta đau yếu ngồi tù 

Các ngươi chẳng hỏi han 

Bỏ mặc Ta khốn khó 

Giữa cảnh đời lầm than!” 

 

“Ta bảo thật các ngươi 

Làm cho người hèn yếu 

Được vui vẻ trăm chiều 

Sẽ được Chúa thương yêu!” 

 

15. ĐỨC GIÊSU HIỂN DUNG (Lc 9,28-36) 

 

Sau khi Đức Giê-su  

Tiên báo cuộc thương khó 

Thì tám ngày sau đó 

Người đem các tông đồ: 

 

Là ông Gia-cô-bê 

Phê-rô và Gio-an, 

Đi lên núi cầu nguyện 

Người biến đổi dung nhan. 

 

Diện mạo Người đổi khác 

Y phục thành trắng tinh 

Toàn thân Người toả sáng 

Một Thiên Chúa uy linh. 

 

Và liền có hai người 

Mô-sê, Ê-li-a 
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Hiện đến cùng đàm đạo 

Về chuyện sắp diễn ra. 

 

Phê-rô và các bạn 

Đều đã ngủ mê say 

Nhưng khi vừa thức dậy 

Ông đã liền thưa ngay: 

 

“Con xin dựng ba lều 

Để Thầy chúng con đây 

Chuyện trò cùng ngôn sứ 

Thật đúng là chuyện hay!” 

 

Nhưng ông thật không biết 

Mình đã nói những gì 

Vì khi ông đang nói 

Mây bao phủ tức thì. 

 

Các ông còn hoảng hốt 

Có tiếng trong mây phán: 

“Đây Con Ta yêu dấu 

Hãy nghe Người bảo ban!” 

 

Tiếng Chúa Cha vừa dứt 

Chỉ còn Đức Ki tô 

Đứng một mình ở đó, 

Cùng với ba Tông Đồ. 

 

16. NGƯỜI SAMARI TỐT LÀNH (Lc 10,29-37) 

 

Có một nhà thông luật 

Đã đứng lên hỏi Người: 

“Tôi nay phải làm gì 

Để được sống đời đời?” 

 

Đức Giê-su hỏi lại: 

“Ông đã đọc luật chưa?” 

Nhà thông luật liền đáp: 

“Phải yêu mến Đức Chúa, 

 

Là Thiên Chúa của ngươi 

Hết dạ, hết tinh thần 

Và dùng sự khoan nhân, 

Yêu thương người lân cận.” 

 

“Ông trả lời rất phải!” 

Đức Giê-su trả lời: 

“Cứ như thế làm theo 
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Sẽ được sống muôn đời!” 

 

Nhưng ông muốn chứng tỏ 

Mình hiểu biết thế nào 

Bấy giờ liền hỏi lại: 

“Thân cận nghĩa là sao?” 

 

Đức Giê-su liền kể: 

“Có nguời ngoại giáo nọ 

Từ Thành Đô đi xuống 

Thăm miền Giê-ri-khô. 

 

Nhưng không may dọc đường 

Gặp phải kẻ bất lương 

Bị cướp phá, đánh đập 

Tình cảnh thật thảm thương. 

 

Có một thầy tư tế 

Đang trên con đường ấy 

Tránh sang bên mà đi 

Không giúp đỡ người này. 

 

Rồi đến thầy Lê-vi 

Cũng đi qua lối ấy 

Nhưng cũng lách người qua 

Dù mắt ông nhìn thấy. 

 

Còn người Sa-ma-ri 

Cũng đang đi trên đường 

Trông thấy người bị nạn 

Thì chạnh lòng xót thương. 

 

Ông bước lại thật gần 

Cầm lấy rượu với dầu 

Rửa và băng bó lại 

Cho người ấy đỡ đau. 

 

Rồi đặt lên lưng lừa 

Dẫn đưa về quán trọ 

Đưa tiền cho chủ quán 

Mà không quên dặn dò: 

 

“Tất cả xin nhờ bác 

Dù tốn kém ra sao 

Đến lúc tôi trở lại, 

Trả không sót một hào!” 

 

“Ai là kẻ tốt lành 
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Tư tế hay Lê-vi 

Trong số những người này 

Hay người Sa-ma-ri?” 

 

Người thông luật trả lời: 

“Chính người Sa-ma-ri 

Vì ở nơi người ấy 

Lòng thương xót thực thi.” 

 

Đức Giê-su liền bảo: 

“Thôi, ông hãy về đi 

Và cũng làm như vậy 

Sẽ được Chúa yêu vì!” 

 

17. DỤ NGÔN CON CHIÊN LẠC (Lc 15,1-7) 

 

Có những người thu thuế 

Và những người tội lỗi 

Nghe Đức Giê-su giảng 

Về cuộc sống đời đời. 

 

Người kể cho họ rõ 

Câu chuyện dụ ngôn này 

Về con chiên bị mất 

Chuyện kể thật là hay: 

 

Có một con chiên nhỏ 

Ham chơi lạc lên ngàn 

Đi xa rồi phát hoảng 

Sao trở về bình an? 

 

Người chủ đàn chiên ấy 

Có đến một trăm con 

Đã bỏ đàn ở lại 

Một mình lên núi non. 

 

Để tìm cho bằng được 

Chiên lạc vác đưa về 

Lòng mừng vui hớn hở 

Lên đường trở về quê. 

 

Đó chính là Thiên Chúa 

Đấng đang ngự trên trời 

Chẳng muốn ta hư mất 

Không được sống đời đời, 

 

Nên Người luôn thương xót 

Tìm kiếm chiên lạc đàn 
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Vì Người luôn mong mỏi 

Cho chiên được bình an. 

 

18.  NGƯỜI CHA NHÂN HẬU (Lc 15,11-31) 

 

Một người cha già nọ 

Có hai thằng con trai 

Đứa nhỏ thật bất hiếu 

Đòi cha chia gia tài. 

 

Người cha già buồn bã 

Chia của cho hai con 

Đứa con thứ gom lấy 

Bỏ mặc cha gầy mòn. 

 

Nó trẩy đi phương xa 

Sống phóng đãng xa hoa 

Và mặc tình vui thoả 

Không nghĩ đến cha già. 

 

Rồi một ngày nạn đói 

Lan ra khắp cả vùng 

Nó ăn chơi hết sạch 

Lâm phải cảnh khốn cùng. 

 

Nó phải làm nô lệ 

Đi ra đồng chăn heo 

Mong cho được đầy bụng 

Nhưng suốt ngày đói meo. 

 

Bấy giờ nó hồi tâm 

Nhớ nhà và tự nghĩ 

Nhà cha đầy đủ thế 

Sao ta đành bỏ đi? 

 

Nó nghĩ mình có tội 

Với trời và với cha 

“Thôi ta đành trở gót 

Cúi xin người thứ tha!” 

 

Còn ở tận đàng xa 

Người cha già trông thấy 

Chạy vội ra ôm lấy 

Con ta đã về đây! 

 

Ông liền bảo tôi tớ: 

“Đem áo mới ra ngay 

Mang dép vào chân cậu 
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Còn nhẫn xỏ vào tay! 

 

Đi bắt lấy con bê 

Đã vỗ béo lâu nay 

Mà đem đi làm thịt 

Dọn tiệc mừng cậu ngay!” 

 

Vì con của ta đây 

Đã chết mà sống lại 

Đã bị mất lâu ngày 

Nhưng nay lại tìm thấy! 

 

Người con cả của ông 

Nghe đàn ca nhảy múa 

Bèn hỏi có chuyện gì 

Đầy tớ mới trình thưa: 

 

“Em cậu nay đã về 

Ông mời tiệc khoản đãi 

Như mừng con sống lại, 

Mời cậu trở về ngay!” 

 

Người con cả nghe thấy 

Nhất định không vào nhà 

Lòng tràn đầy lửa giận 

Buộc cha cậu phải ra. 

 

“Con đây hầu hạ cha, 

Đã bao nhiêu năm rồi 

Nhưng con vẫn không có 

Chỉ một con dê thôi, 

 

Để ăn mừng với bạn 

Còn với đứa con hoang 

Tiêu pha hết của cải 

Cha lại quý hơn vàng!” 

 

Nhưng người cha liền nói: 

“Con luôn ở với cha 

Của cha là của con 

Mọi của cải trong nhà, 

 

Nhưng ta phải ăn mừng 

Vì em của con đây 

Đã chết mà sống lại 

Đã mất nay tìm thấy!” 
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19. NGƯỜI GIÀU VÀ LAZARO (Lc 16,19-31) 

 

Có ông nhà giàu nọ 

Mặc toàn lụa trắng tinh 

Ngày nào cũng yến tiệc 

Quả thật rất linh đình. 

 

Người tên La-za-rô 

Suốt một đời nghèo khó 

Trên người đầy lở loét 

Thèm bánh vụn để no. 

 

Cuộc đời rồi cũng qua 

Thế sự thật đáng buồn. 

La-za-rô đã chết, 

Người giàu chết cũng chôn.  

 

Ở chốn kia, âm phủ 

La-za-rô đáng thương 

Được ngồi cùng tổ phụ 

Thật diễm phúc lạ thường. 

 

Ông nhà giàu kêu lớn: 

“Con đây thật đau khổ 

Xin tổ phụ xót thương 

Sai anh La-za-rô, 

 

Nhúng đầu ngón tay mình 

Cho con chút nước uống!” 

Nhưng tổ phụ nói rằng: 

“Trong cuộc sống đời thường, 

 

Con đã được nhận lãnh 

Phần phước của con rồi, 

Chỉ có người đau khổ 

Mới được xót thương thôi! 

 

Có vực thẳm ngăn cách 

Giữa con với chúng ta 

Vực thẳm này rất lớn 

Nên không thể vượt qua.” 

 

Ông nhà giàu liền nói: 

“Kính lạy Áp-ra-ham, 

Năm anh em con nữa 

Kẻo họ vẫn còn tham, 

 

Không ăn năn hối cải 
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Rơi vào chốn cực hình. 

Xin cho La-za-rô 

Đến báo để họ tin!” 

 

Áp-ra-ham liền đáp: 

“Ngôn sứ và Mô-sê 

Mà chúng cũng chẳng tin 

Thì kẻ chết hiện về, 

 

Chúng cũng chẳng nghe đâu!” 

Ấy vậy sống trên đời, 

Phải có lòng trắc ẩn, 

Hãy nhớ lấy, người ơi! 

 

20. ÔNG DA-KÊU (Lc 19,1-10) 

 

Ông tên gọi Da-kêu 

Tiền bạc chẳng phải lo 

Chuyên làm nghề thu thuế 

Vì ông đã giàu to. 

 

Nghe Đức Giê-su đến 

Ông vội trèo cây sung 

Để nhìn xem cho biết 

Vì ông vốn quá lùn. 

 

Dân chen chúc rất đông 

Đức Giê-su qua đó 

Nhìn lên người giàu nọ 

Người cất tiếng kêu to: 

 

“Này hỡi ông Da-kêu, 

Mau xuống đất cho ngay! 

Vì hôm nay tôi phải 

Trú chân ở nhà này!” 

 

Ông mừng rỡ tụt xuống 

Vội vã đón rước Người 

Dân chúng đứng bàn tán 

Tiếng xì xào khắp nơi: 

 

“Ông Da-kêu thu thuế 

Là người tội lỗi to 

Chuyên áp bức kẻ khác 

Mà Chúa vào ở trọ!” 

 

Ông Da-kêu đứng đó 

Cúi mặt xuống mà thưa: 
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“Đây sản nghiệp của tôi, 

Cho người nghèo một nửa, 

 

Khi xưa tôi tội lỗi, 

Lỡ chiếm đoạt của ai, 

Nay cúi xin hoàn trả 

Đền gấp bốn, thưa Ngài!” 

 

Đức Giê-su mừng rỡ 

Nói với ông ta rằng: 

“Ơn cứu độ nhưng không, 

Ông được hưởng vĩnh hằng.” 

 

“Thiên Chúa Cha hằng hữu 

Là Đấng rất công minh. 

Và Con Người ngự đến, 

Để cứu những người tin.” 

 

21. ĐỨC GIÊ-SU HOÁ BÁNH RA NHIỀU (Ga 6,1-15) 

 

Đức Giê-su lại đến 

Hồ Ti-bê-ri-a 

Đông dân chúng theo Người 

Gần đến lễ Vượt Qua. 

 

Thấy đám đông dân chúng 

Tập trung ở nơi này 

Thì Người xót thương họ, 

Sao có bánh ăn đây? 

 

Ông Phi-lip-phê nói: 

“Dân chúng quá đông rồi 

Hai trăm quan tiền bánh 

Cũng sẽ thiếu mà thôi!” 

 

Một môn đệ liền nói: 

“Đây có hai con cá 

Và năm cái bánh nhỏ 

Em bé vừa cho ta!” 

 

“Nhưng như thế sao đủ 

Người ăn đến năm ngàn 

Sao có thể chia hết 

Được ngần ấy cỗ bàn?” 

 

Đức Giê-su liền đáp: 

“Anh em hãy bảo họ 

Tất cả ngồi xuống đi!” 
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Họ mới ngồi xuống cỏ, 

 

Đức Giê-su đứng đó 

Dâng Chúa lời tạ ân 

Rồi Người sai phân phát 

Ai nấy chẳng mất phần. 

 

Khi họ đã no nê 

Người bảo các môn đệ: 

“Anh em ra nhặt lấy 

Còn thừa hãy đem về!” 

 

Họ liền đi thu lại 

Được mười hai thúng đầy 

Chỉ năm cái bánh nhỏ,  

Phép lạ quả là hay! 

 

Dân chúng trông thấy thế 

Bàn tán bảo nhau rằng: 

“Hẳn là vị ngôn sứ 

Đấng phải đến thế gian!” 

 

Đức Giê-su vốn biết 

Họ sắp đến tìm Ngài 

Nên Ngài đi khỏi đó 

Lên núi chẳng ai hay… 

 

22. NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH (Ga 8,1-11) 

 

Đức Giê-su một mình 

Người lên núi Ô-liu 

Trời vừa tang tảng sáng 

Người giảng dạy nhiều điều, 

 

Cho toàn dân được rõ. 

Có một người phụ nữ 

Bị dẫn đến trước họ 

Để nhờ Người phân xử, 

 

Vì phạm tội ngoại tình. 

Các kinh sư đều bảo: 

“Chiếu theo luật Mô-sê 

Ném đá là phải đạo! 

 

Còn Thầy, tính làm sao?” 

Nói thế là họ định 

Tìm cách tố cáo Người 

Nếu Người xử không minh. 
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Nhưng Người không trả lời 

Chỉ viết xuống đất thôi 

Nhưng thấy họ cứ hỏi 

Người ngẩng lên mà nói: 

 

“Nếu các ông sạch tội 

Thì cứ ném trước đi!” 

Nghe thấy Người nói thế 

Họ lặng lẽ bỏ đi. 

 

Tính từ người lớn tuổi 

Cho đến thanh thiếu niên 

Cuối cùng chỉ còn lại 

Đức Giê-su nhân hiền, 

 

Và người phụ nữ ấy. 

Người ngẩng lên mà hỏi: 

“Không kết án nữa sao? 

Bọn họ đâu cả rồi?” 

 

Người phụ nữ liền đáp 

“Không ai cả, thưa ông!” 

Đức Giê-su liền nói: 

“Vậy tôi đây cũng không! 

 

Thôi đừng phạm tội nữa 

Hãy ăn năn sám hối 

Bây giờ cứ về đi 

Chị đã được tha rồi!” 

 

23. LA-ZA-RÔ SỐNG LẠI (Ga 11,1-44) 

 

Có một người đau nặng 

Tên là La-za-rô 

ở Bê-ta-ni-a 

Có chị là hai cô, 

 

Mác-ta, Ma-ri-a. 

Hai cô cho người đến 

Gặp gỡ Đức Giê-su: 

“Người mà Thầy thương mến, 

 

Hiện nay đang đau nặng.” 

Đức Giê-su liền nói: 

“Bệnh ấy không đến nỗi 

Sẽ trị hết ngay thôi. 

 



 34 

Nhưng đây lại là dịp 

Để cho Chúa tỏ bày 

Vinh quang của Thiên Chúa 

Thông qua căn bệnh này!” 

 

Sau khi nhận được tin 

Người lưu lại hai ngày 

Mới đến thăm người bệnh 

Môn đệ nói: “Thưa Thầy,  

 

Họ vừa định ném đá  

Mới không lâu đây thôi 

Nay Thầy lại đến đó?” 

Đức Giê-su trả lời: 

 

“Ai đi trong kế hoạch 

Của Thiên Chúa uy linh 

Sẽ không phải vấp ngã 

Vì có Chúa nơi mình!” 

 

“La-za-rô khốn khổ 

Là bạn của chúng ta 

Bấy giờ đang say giấc 

Thầy sẽ gọi anh ra.” 

 

Nhưng môn đệ không hiểu 

Nghĩ là chỉ ngủ thôi. 

Lúc này Người mới nói: 

“Thật anh đã chết rồi. 

 

Thầy không có ở đấy 

Là phúc cho anh em 

Giờ Thầy đi đến đó 

Là để anh em xem!” 

 

La-za-rô đã chết 

Chôn được bốn ngày rồi 

Dù làng quê cách đó 

Chỉ ba cây số thôi. 

 

Nghe Đức Giê-su đến 

Ma-ri-a ở nhà 

Vẫn ngồi trước thềm ba 

Còn Mác-ta đon đả: 

 

“Em con đã không chết, 

Nếu có Thầy ở đây. 

Nhưng bây giờ con biết 
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Thiên Chúa ở cùng Thầy. 

 

Thầy xin cùng Thiên Chúa 

Người sẽ nhận lời ngay.” 

Đức Giê-su liền nói: 

“Em chị sẽ sống lại.” 

 

Cô Mác-ta liền nói: 

“Em con tuy đã chết 

Nhưng rồi sẽ sống lại 

Vào những ngày sau hết.” 

 

Đức Giê-su liền hỏi: 

“Chị có tin hay không 

Thầy là sự phục sinh 

Ai tin, thì được sống?” 

 

Cô Mác-ta liền thưa: 

“Thưa Thầy, con tin có, 

Thầy là Con Thiên Chúa 

Và là Đức Ki-tô!” 

 

Ma-ri-a liền khóc 

Khi vừa trông thấy Người: 

“Nếu có Thầy ở đây, 

Em con được sống rồi!” 

 

Đức Giê-su khi ấy 

Thấy xao xuyến đau buồn 

Tâm hồn Người thổn thức 

Nên lệ ứa trào tuôn. 

 

Đức Giê-su liền hỏi: 

“Xác anh ấy ở đâu?” 

Rồi Người liền bước tới 

Phiến đá đậy mồ sâu. 

 

Đức Giê-su liền bảo: 

“Đem tảng đá đi ngay.” 

Cô Mác-ta liền nói: 

“Xác đã chết bốn ngày!” 

 

“Thầy chẳng đã từng nói, 

Nếu như chị đã tin 

Thì sẽ được nhìn thấy 

Một Thiên Chúa quang vinh?” 

 

Đức Giê-su ngước mắt 
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Hướng lên phía trời xanh 

Người khấn nguyện và nói 

Với tất cả lòng thành: 

 

“Lạy Chúa Cha hằng hữu 

Cha nhận lời con xin 

Nhưng còn dân chúng nữa 

Xin cho họ lòng tin!” 

 

Rồi Người kêu lớn tiếng: 

“Hỡi anh La-za-rô!” 

Người chết liền sống lại 

Đứng dậy ra khỏi mồ. 

 

24. CUỘC THƯƠNG KHÓ (Ga 18,1-19,42) 

 

Đức Giê-su đi ra 

Môn đệ cùng theo sau 

Đi đến một thửa vườn 

Người cùng họ bước vào. 

 

Giu-đa, kẻ nộp Người 

Vốn cũng biết nơi ấy. 

Liền dẫn theo toán lính 

Đi đến vây bắt Thầy. 

 

Đám thủ hạ thượng tế 

Và nhóm Pha-ri-sêu 

Mang theo lắm đèn đuốc 

Và khí giới thật nhiều. 

 

Thấy sự việc như thế 

Biết họ đến bắt Ngài 

Đức Giê-su tiến lại: 

“Các ngươi muốn tìm ai?” 

 

“Giê-su Na-za-rét!” 

Họ nhanh chóng đáp lời 

Đức Giê-su liền nói: 

“Người đó, chính là tôi!” 

 

Giu-đa kẻ nộp Người 

Cùng cả bọn lùi lại 

Khi Đức Giê-su hỏi: 

“Các ngươi muốn tìm ai?” 

 

Đức Giê-su liền nói: 

“Phải, chính là tôi đây. 



 37 

Nếu các anh muốn bắt 

Hãy tha những người này.” 

 

Như thế là ứng nghiệm 

Như lời Người đã dạy 

Những người Cha giao phó 

Con chẳng mất một ai! 

 

Ông Si-mon Phê-rô 

Tuốt sẵn gươm đã mài, 

Nhằm thẳng tên đầy tớ 

Chém nó đứt một tai. 

 

Đức Giê-su liền bảo: 

“Hãy xỏ gươm vào bao, 

Lẽ nào Thầy không uống, 

Chén Cha Thầy đã trao?” 

 

Bấy giờ tên chỉ huy 

Cùng với đám thuộc hạ 

Bắt và trói Người lại 

Dẫn đến chỗ Cai-pha. 

 

Ông Si-môn Phê-rô  

Và một người môn đệ, 

Đi theo Đức Giê-su 

Lẻn vào dinh thượng tế. 

 

Ông Phê-rô ở cổng, 

Đứa tớ gái nhìn ông: 

“Và cả bác này nữa, 

Thuộc nhóm ấy, đúng không?” 

 

Ông liền đáp: “Phải đâu!” 

Họ đốt than ở đó. 

Ông liền bước ngay vào 

Rồi đúng sưởi cùng họ. 

 

Vị thượng tế đứng đó 

Tra hỏi Đức Giê-su 

Về những gì Người giảng 

Nơi cửa trước Đền Thờ. 

 

Đức Giê-su liền nói: 

Những lời tôi giảng dạy 

Đều thẳng thắn công khai 

Cớ sao còn hỏi lại? 
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Tên thuộc hạ đứng đó 

Dùng tay vả mặt Người. 

Đức Giê-su liền bảo: 

“Nếu tôi nói những lời, 

 

Khó nghe và sai trái 

Thì hãy chứng minh đi.” 

Kha-nan sai thủ hạ 

Đến áp giải Người đi, 

 

Sang thượng tế Cai-pha. 

Ông Phê-rô khi ấy 

Vẫn đang sưởi bên lò. 

Thì có người trông thấy: 

 

“Còn cả bác này nữa, 

Cũng thuộc hội ấy thôi!” 

Đây là lần thứ hai, 

Và rồi ông lại chối. 

 

Nhưng người ta quả quyết 

Thấy ông trong vườn dầu 

Nhưng ông vẫn một mực 

Tôi nào biết gì đâu! 

 

Lần thứ ba ông chối 

Gà trống liền gáy vang 

Ông ra ngoài ngồi khóc 

Lệ rơi đẫm hai hàng. 

 

Họ điệu Đức Giê-su 

Đến dinh Phi-la-tô 

Nhưng ở cả bên ngoài 

Mà không chịu bước vô. 

 

Phi-la-tô liền hỏi 

Khi ông ra gặp họ: 

Các người đến cả đây 

Tố cáo chuyện gì đó? 

 

 

“Chúng tôi có tội phạm 

Đem đến nộp cho người.” 

“Các người cứ mang đi 

Xử theo luật các ngươi!” 

 

Quan tổng trấn trở vào 

Cho gọi Đức Giê-su: 
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“Ông đây quả đúng thật, 

Vua người Do Thái ư?” 

 

Đức Giê-su liền hỏi: 

“Tự ý ngài đã nói 

Hay đã nghe người khác 

Nói với ngài về tôi?” 

 

Phi-la-tô liền nói: 

“Kẻ nộp ông cho tôi 

Chính dân của ông đó 

Ông làm gì nên tội?” 

 

“Nước tôi thật không phải 

Thuộc thế giới này đâu! 

Vì nếu quả như thế 

Dân tôi đã chiến đấu.” 

 

Phi-la tô liền hỏi: 

“Ông vua người Do Thái?” 

“Tôi sinh đến thế gian 

Chính là mục đích này: 

 

Làm chứng cho chân lý.  

Mong nhân loại thực thi.” 

Phi-la-tô liền hỏi: 

“Thế sự thật là chi?” 

 

Và gặp người Do Thái 

Ông liền nói với họ: 

“Về phân của ta đây, 

Không thấy có lý do, 

 

Để kết tội người này. 

Theo tục lệ các người, 

Vào dịp lễ Vượt Qua, 

Hay là để ta tha, 

 

Cho vua dân Do Thái?” 

Nhưng bọn họ lại la: 

“Xin đừng tha cho nó, 

Mà cho Ba-ra-ba!” 

 

Vậy là người Do Thái, 

Đã kết án tử hình 

Vua công lý, hoà bình 

Là chính Đấng Cứu Tinh. 
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Đem Đức Giê-su ra 

Phi-la-tô ra lệnh 

Đem đi đánh đòn Người 

Và truyền cho quân lính, 

 

Kết vương miện vòng gai 

Mà đội lên đầu Người, 

Và lấy áo choàng đỏ 

Rồi khoác lên cho Người. 

 

Bọn họ lại đến gần: 

“Kính chào vua Do Thái!” 

Và xúm lại vả Người. 

Phi-la-tô ra ngoài: 

 

“Đây ta dẫn ra ngoài, 

Để các người đều thấy, 

Ta không lý do gì, 

Để kết tội người này!” 

 

Khi thấy Đức Giê-su, 

Thượng tế và thuộc hạ, 

Đều nhất loạt kêu la: 

“Đóng đinh vào thập giá!” 

 

Phi-la-tô bảo họ: 

“Muốn đóng đinh thập giá, 

Các người cứ mang đi, 

Còn về phần của ta, 

 

Không có lý do gì, 

Kết tội người này hết!” 

Người Do Thái la lên: 

“Chính thật nó phải chết, 

 

Vì chiếu theo Lề Luật 

Đã có tự ngàn xưa 

Mà nó dám xưng mình 

Chính là Con Thiên Chúa!” 

 

Thấy trong lòng lo sợ, 

Phi-la-tô vào hỏi: 

“Ông từ đâu mà tới?” 

Nhưng Người không trả lời. 

 

“Ông không trả lời sao? 

Tôi có quyền xin tha 

Và cũng có cả quyền 
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Đóng đinh vào thập giá?” 

 

“Ngài chẳng có quyền gì 

Nếu trời không ban ơn 

Nên kẻ nộp cho ngài, 

Thì mang tội nặng hơn!” 

 

Phi-la-tô cố gắng 

Tìm cách để xin tha, 

Nhưng đám đông Do Thái, 

Cứ một mực kêu la: 

 

“Nếu ngài tha cho nó, 

Thì chống lại Xê-da!” 

Phi-la-tô truyền lệnh, 

Dẫn Đức Giê-su ra, 

 

Đặt Người ngồi trên toà, 

Nơi gọi là Nền Đá, 

Theo tiếng người Híp-ri 

Gọi là Gáp-ba-tha. 

 

Ngày áp lễ Vượt Qua, 

Khoảng mười hai giờ trưa, 

Phi-la-tô liền nói: 

Đây chính thật là vua, 

 

Của những người Do Thái!” 

Nhưng họ liền đáp lại: 

“Không có vua nào cả, 

Ngoài hoàng đế Xê-da!” 

 

Người vác lấy thập giá 

Lên đồi Gôn-gô-tha. 

Và cùng hai người nữa, 

Cùng bị treo thập giá. 

 

Bản án Người được viết 

Ba ngôn ngữ chẳng sai: 

“Giê-su, Na-za-rét 

Vua của người Do Thái.” 

 

Đóng đinh Người đã xong, 

Lính lấy áo chia nhau 

Còn về chiếc áo dài 

Vì không có đường khâu, 

 

“Đừng có xé áo ra, 
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Mà hãy cứ bốc thăm.” 

Đúng như lời Kinh Thánh 

Những việc lính đã làm. 

 

Gần kề bên thập giá, 

Có Đức Ma-ri-a, 

Cùng mấy người phụ nữ, 

Với bà Mác-đa-la. 

 

Thấy môn đệ mình thương, 

Và Đức Ma-ri-a 

Đức Giê-su liền nói: 

“Này là Con của Bà!” 

 

Còn với người môn đệ: 

Đức Giê-su dặn dò: 

“Này là mẹ của anh!” 

Kể từ giờ phút đó, 

 

Người môn đệ thương mến 

Là tất cả chúng ta, 

Được tràn đầy ơn phúc 

Làm con của Đức Bà. 

 

Đức Giê-su biết là, 

Mọi sự đã hoàn tất. 

Để đúng lời Kinh Thánh 

Người nói rằng: “Tôi khát!” 

 

Bọt biển thấm đầy giấm, 

Họ đưa lên cho Người. 

Nhắm xong, Người liền nói: 

“Mọi sự đã xong xuôi!” 

 

Hoàn thành hết mọi sự 

Đến giờ Chúa sinh thì, 

Người gục xuống cho đi 

Và trao ban Thần Khí. 

 

Hôm đó là áp lễ, 

Ngày sa-bát đã gần, 

Họ liền sai quân đến 

Để đánh giập ống chân, 

 

Và cho lấy xác xuống. 

Khi quân lính đến gần, 

Thấy rằng Người đã chết, 

Nên không đập ống chân, 
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Nhưng lấy một ngọn giáo 

Đâm vào cạnh nương long. 

Tức thì máu và nước, 

Liền chảy ra thành dòng. 

 

Người xem thấy việc này 

Đã làm chứng đinh ninh. 

Và nói lên sự thật, 

Để tất cả đều tin! 

 

Có một ông Giô-xếp 

Người A-ri-ma-thê 

Đến xin quan tổng trấn  

Cho lấy xác mang về. 

 

Ni-cô-đê-mô tới 

Mang theo ước trăm cân 

Trầm hương và mộc dược, 

Lấy thuốc thơm mà quấn, 

 

Thi hài Đức Giê-su. 

Rồi đặt vào ngôi mộ 

Ở trong một thửa vườn, 

An táng Người ở đó. 

 

25. NGÀY PHỤC SINH (Ga 20,1-10) 

 

Ngày thứ nhất trong tuần, 

Khi trời chưa sáng tỏ, 

Thì bà Mác-đa-la, 

Đã đi ra thăm mồ. 

 

Nhưng kìa tảng đá to, 

Lăn ra khỏi mộ rồi. 

Bà liền về thật gấp, 

Gặp Phê-rô và nói: 

 

“Người ta đã lấy mất 

Chúa ra khỏi mồ sâu, 

Và chúng tôi không biết,  

Họ giấu Người ở đâu!” 

 

Phê-rô và môn đệ 

Chạy vội ra thăm mồ 

Nhưng môn đệ kia khoẻ 

Chạy nhanh hơn Phê-rô. 
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Ông đến nơi mộ trước, 

Cúi xuống và nhìn vào 

Thấy băng vải còn ở đó, 

Phê-rô vội đến sau, 

 

Liền vào thẳng trong mộ. 

Nhìn thấy những băng vải, 

Cùng với khăn che đầu, 

Đều đã được cuốn lại, 

 

Để riêng ra một nơi. 

Bấy giờ môn đệ ấy, 

Cũng đã đi theo vào, 

Ông đã được nhìn thấy, 

 

Và rồi ông đã tin: 

Rằng chính Đức Ki-tô, 

Từ cõi chết sống lại, 

Và đã ra khỏi mồ. 

 

Phong Trần. 


