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CHÚA GIÊSU LÀ SỰ SỐNG CỦA CON 

 

Ngôi Lời Sự Sống của con, 

Con xin rao giảng cho dân của Ngài. 

Ngài là Chân Lý chẳng sai, 

Con đem Sự Thật để ai cũng rành. 

Đường Ngài dẫn khách bộ hành, 

Đường Ngài chỉ lối hành trình cho con. 

Ngài là Ánh Sáng chói chan, 

Soi lòng mở trí cho con, mọi người. 

Ngài là Sự Sống Đời Đời, 

Hồn con đã chết phục hồi tái sinh. 

Ngài là Tình Yêu Thánh Linh, 

Con yêu mến Chúa thật tình thiết tha,  

Yêu mình, yêu cả người ta, 

Như Thầy yêu mến, như Cha yêu Thầy. 

Con đem hoan lạc của Thầy, 

Ủi an cho hết đắng cay cuộc đời. 

Ngắm nhìn Thập Giá trên đồi, 

Con xin dâng hiến trọn đời của con. 

Thầy đi để lại bình an, 

Sẵn lòng, con nguyện sẻ san cho người.  

Chúa cho con được dưỡng nuôi, 

Con không được bỏ những người đói ăn, 

Những người khát uống mình trần, 

Không nhà, không cửa trú thân qua ngày; 

Những người bệnh hoạn lất lây; 

Những người cô thế chẳng ai đoái hoài; 

Những người phong hủi lạc loài, 

Cần con tắm rửa, dơ hày quản chi. 

Những người hành khất ủ ê, 

Nụ cười đem đến vỗ về ủi an; 

Những người say khướt ma men, 

Con đem giảng giải, lời khuyên ân cần 
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Những người mắc bệnh tâm thần, 

Cần con bảo vệ luôn luôn chẳng rời. 

Những em bé bỏng bỏ rơi, 

Cần con ôm ấp, cần lời yêu thương. 

Người mù chẳng thấy tỏ tường, 

Cần con dẫn lối chỉ đường cho đi. 

Người câm chẳng nói được gì, 

Cần con trò chuyện duy trì tình thân. 

Những người què quặt tay chân, 

Cần con giúp đỡ hỏi han đi cùng. 

Người ghiền ma tuý khật khùng, 

Cần con giải cứu chẳng đừng để lâu. 

Những cô gái điếm thanh lâu, 

Con cần cứu họ thoát mau vũng lầy.  

Thăm người trong chốn tù đày, 

Giúp người già sống quãng ngày cô đơn. 

Thầy là Thiên Chúa của con, 

Con yêu mến Chúa muôn vàn, luôn luôn; 

Chính Thầy là Đấng Phu Quân, 

Cho con sự sống trào tuôn dạt dào, 

Thiếu Ngài con biết làm sao 

Yêu Ngài duy nhất, tình nào đẹp hơn! 

Chúa là tất yếu của con, 

Chúa là tất cả của con tôn thờ 

 
Ben. Đỗ Quang Vinh, 

diễn dịch bài kinh sau đây của Mẹ Têrêxa 

 

Jésus est ma vie 

La parole à dire 

La Vérité à faire connaître. 

Le chemin à parcourir. 

La lumière à diffuser. 

La Vie à vivre. 

L'Amour à aimer. 
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La joie à répandre. 

Le sacrifice à offrir. 

La Paix à donner. 

Le Pain de Vie à manger. 

L'affamé à nourrir. 

L'assoiffé à rassasier. 

L'être nu à vêtir ; 

Le sans-abri à loger. 

Le malade à guérir. 

L'isolé à aimer. 

L'indésirable à accueillir. 

Le lépreux pour laver ses plaies 

Le mendiant pour lui sourire. 

L'ivrogne à écouter. 

Le malade mental à protéger. 

Le tout-petit à embrasser. 

L'aveugle à guider. 

Le muet pour parler à sa place. 

L'estropié pour marcher avec lui. 

Le drogué à secourir. 

La prostituée à sortir du danger et à secourir. 

Le prisonnier à visiter. 

Le vieillard à servir. 

Pour moi : Jésus est mon Dieu. 

Jésus est mon époux. 

Jésus est ma vie. Jésus est mon seul amour. 

Jésus m'est indispensable. 

Jésus est mon tout. 

Auteur: Mère Térésa 

 

 


