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AI CHO HỒN CON 
TCCĐ 024 

 
ĐK: Ai cho hồn con đôi cánh, tung bay về nơi cung thánh, đến cùng Thiên Chúa yêu thương, cõi 

lòng nhẹ mối sầu vương. 
1. Mang thân phận lưu đày, u hoài năm tháng nguôi ngoai. Đêm lại đêm nhớ quê nhà, ngày lại 

ngày nuốt châu sa. 
2. Như chim lạc xa đàn, đêm ngày tê tái kêu than. Xin được lui bước quay về, vì một lần lỡ u mê. 
3. Như nai vàng u buồn, đi tìm khe suối trong luôn. Nghe từng hơi gió thu về, ngập ngừng nhìn 

khắp sơn khê. 
 

CA KHÚC LÊN ĐỀN 
TCCĐ 026 

ĐK: Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cất tiếng hòa ca. 
Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cảm mến tôn thờ. 

1. Dâng lên Cha tình vạn màu, dâng lên Cha đời vạn sầu và niềm tin còn đang chơi vơi trong sóng. 
Đưa hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây, nguyện xin Cha thấu 
tình con. 

2. Sức sốngmới đầy tràn đầy, dâng lên Cha ngày từng ngày đượm mồ hôi và  lao công trên nương 
rẫy. Đưa hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây nguyện xin Cha 
thấu tình con. 

3. Đây thân con đầy mỏi mòn, mái tóc nhuộm đầy bụi đời, quỳ đôi chân nặng đôi vai mang thánh 
giá. Đưa  hai tay hồn nguyện cầu, dâng con tim lòng nghẹn ngào. Về nơi đây nguyện xin Cha 
thấu tình con 

CA LÊN Đ13 
TCCĐ 009 

1. Ca lên đi! Thần Thánh trên thiên đình hiển vinh, mừng chúa yêu thương trần an đến muôn ngàn 
đời 

ĐK: Ca lên đi! Chúc tụng chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơi! Ca lên đi. Triệu thần ơi! Ca lên đi. 
1. Ca lên đi! Mọi thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn 

đời. 
2. Ca lên đi! Trời đất bao la ngập kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 
3. Ca lên đi! Rừng núi đua chen ngàn cỏ hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn 

đời. 
CA LÊN ĐI 4 

TCCĐ 025 

CHUNG: Ca lên đi hỡi triều thần thánh trên trời. Hiệp cùng muôn dân tấu hòa nơi nơi, muôn bài ca 
chan chứa tình yêu. 

1. Mừng Chúa Cha uy quyền, nguồn tác sinh diệu huyền. 
2. Cùng hát khen Ngôi Lời đã giáng sinh trên đời. 
3. Mừng Thánh Linh nhân hiền ủ ấp ai ưu phiền. 

4. Tình người bao la vững bền thiên thu ôi tình yêu muôn đời cao sang. 
ĐK: Ca lên đi hỡi thiên cung Ca lên đi hỡi nhân trần 
 

CA LÊN ĐI 6 
TCCĐ 022 

1. Khi ánh bình minh dâng cao dâng. Từng đàn chim đùa vui ca hát. 
2. Khi bóng hoàng hôn rơi lung linh. Màn trời đêm đẹp muôn tinh tú. 
ĐK: Xin thần thánh trên thiên đình ca lên đi! Xin trần thế muôn phương cùng ca lên đi! Tiếng tán 

tụng vang cung trời, ngợi khen Chúa uy linh muôn đời. 
 
1. Khi gió mùa xuân thơm muôn hương. Và ngàn hoa đẹp tươi phô sắc. 



 2 

CA NHẬP LỄ 9 
TCCĐ 006 

 

1. Hân hoan về đây dâng ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong tiếng hát thanh bình. Sức sống 
đã lên trong muôn người yêu thương. Xin mang đến đây bao hy vọng của nhau. 

2. Muôn dân về đây dâng ngài cuộc sống. Bao nhiêu ngày qua đang xây đắp cho đời. Chúa đã 
hiến trao nên lễ vật hy sinh. Sống với thế nhân luôn luôn trọn tình yêu. 

ĐK: hát lên đi muôn dân hoàn cầu. Cùng hát lên đi vang trào thế giới. Tình yêu tươi thắm mãi, 
niềm tin vươn sức sống, cùng nhau đi tạo thế giới. Hát lên đi muôn dân địa cầu. Cùng hát lên 
đi rung chuyển thế giới. Tình yêu sẽ chiến thắng từ đây và mãi mãi. Phục sinh đang độ nở 
hoa. 

 
CHÚA CHIÊN LÀNH 

TCCĐ 024 

ĐK: Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ 
xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức tâm hồn. 

1. Vì quý trọng danh Người, Người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua thung lũng mù 
sương, tôi luôn vui sướng tựa nương bên Người. 

2. Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân thù gian ác. Tràn ly ban rót rượu ngon, luôn 
luôn chan tưới dầu thơm trên đầu. 

3. Nhờ phúc lộc chan hòa, nhuần gội như mưa trên đầu tuôn xối. Ngày đêm vui sống thảnh thơi, 
trong nơi cung thánh hồn tôi nương nhờ. 

 
CHÚC TỤNG CHÚA 

TCCĐ 027 
 

ĐK: Về đây muôn người, về đây chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa trời. Về đây muôn 
người, về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa. 

1. Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen 
tình Ngài muôn niên. 

2. Núi cao nào hãy nghiêng mình. Biẻn xanh ca hòa tiếng sóng. Kính tôn phụng thờ Thiên Chúa. 
Chúc khen tình Ngài chan chứa. 

3. Chúa ta là Đấng cao trọng. Chúng ta sấp mình tôn kính. Chúng ta là thần dân Chúa. Chúng ta 
đều thuộc về Chúa. 

 
CHUNG LỜI TẠ ƠN 

TCCĐ 002 

ĐK: Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca, tạ ơn 
Chúa lời thiết tha. 

 
1. Bao năm tháng con hằng ước mơ, về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân, 

trong cõi lòng dâng tràn ý xuân. 
2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính Chúa tình thương. Con vui sướng trở 

về thánh cung, cho cõi lòng vuông tròn ước mơ. 
3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con, tình yêu Chúa nối kết đoàn con. Xin dâng Chúa trong một 

khúc ca. Lời cảm tạ muôn đời thiết tha. 
CON HÂN HOAN 1 

TCCĐ 013 

ĐK: Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn 
phím tơ ngợi khen chúa, tiếng lòng theo nhịp với muôn tâm hồn. 

1. Vào thánh cung dâng tiến hương nguyện cầu ngài bay tỏa tới ngai tòa Chúa. Tâm tư sẽ reo 
mừng, hướng lên bàn thánh trong niềm tin. 
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2. Hồn ta ơi sao đớn đau u sầu, hãy tín nhiệm sức mạnh của chúa. sao xao xuyến băn khoăn, Chúa 
chính là suối mạch ủi an. 

3. Cầu Chúa thương giải ánh quang huy hoàng, dẫn đưa con tới cung điện Chúa. Con nâng phím 
tơ lòng, để ca ngợi Chúa trong hỷ hoan. 

CON HÂN HOAN 2 
TCCĐ 013 

ĐK: Con hân hoan vui sướng khi vào đền thánh Chúa Trời. Con say sưa ca hát, chúc khen tình Chúa 
muôn đời. 

1. Lang thang trên dòng đời nhiều khi con lạc lối. Những ước mơ lâu rồi, về bên Chúa nghỉ ngơi. 
2. Qua bao ngày đợi chờ, hồn con mơ về Chúa. Những lúc đêm trăng mờ, nguyện dâng Chúa tình 

thơ. 
3. Như đêm lạnh hoang tàn, hằng mong muôn giọt nắng. Những lúc con u buồn, cậy trông Chúa 

nhiều hơn. 
 

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ 
TCCĐ 002 

ĐK: Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Đây lễ Chiên chiều xưa, Con 
Chúa uy linh đã trao hiến thân mình. 

 
1. Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân, dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành 

cho lễ dâng toàn thiêu, mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn. 
  
2. Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an, Giáo hội rộng lan. Cho muôn 

người thôi oán thương hận tan. Cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn. 
 

CON VUI MỪNG 
TCCĐ 027 

 

ĐK: Con vui mừng tiến vào đền thánh Chúa, hợp chung với muôn thần thánh chung lời ca. Với tấm 
lòng khiêm nhường và thống hối, Chúa ơi đoàn con khấn xin ơn an bình. 

 
1. Con thành tâm thống hối, khấn xin Chúa trên trời. Cho đoàn con dưới thế thảnh thơi sống an 

vui, trung thành yêu mến Chúa, thương người thế gian này, không màng chi danh giá, thú vui 
trên cõi trần. 

  
2. Con cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Cha rất nhân lành. Con cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Hai đã ra đời. Con 

cảm tạ Thiên Chúa Ngôi Ba dẫn đưa đường. Con cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi suốt đời. 
CÙNG CẤT TIẾNG 

TCCĐ 023 

ĐK: Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa hiển vinh, mừng Vua Hòa Bình. Cùng cất tiếng tung hô 
mừng Chúa quyền linh, mừng Vua Hòa Bình. 

1. Hãy cất lên ngàng tiếng ca, cả trần thế bao la. Mừng Vua thái hòa, mừng Vua chúng ta. 
2. Hãy tiến lên ngàn lễ dâng, lòng thảo kính tri ân. Niềm vui tinh toàn, nào hỡi tứ dân. 
3. Hãy tiến dâng đời sống ta để sùng kính Ngôi Cha, cùng Ngôi Thánh Thần và con Chí Nhân. 

 
DẪN BƯỚC CON ĐI 

TCCĐ 020 

ĐK: Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên núi thánh, về chốn quang vinh 
Ngài. 

1. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ nảy đàn tuyên xưng Chúa: Rằng 
Ngài là Thượng Đế con. 

2. Sao Chúa nỡ chối từ ruồng rẫy, vì Ngài là nơi náu thân. Sao Chúa để con điêu linh mãi, bị địch 
thù uy hiếp luôn. 
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ĐI VỀ NHÀ CHÚA 

TCCĐ 010 

1. Đi về nhà chúa bao năm cách xa nhau Ngài, đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui ngợp trời. Đi về 
nhà Chúa bao nhiêu mến thương đầy vơi, đi về nhà chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời. 

2. Đi về nhà Chúa tim con ước mơ đêm ngày, đi về nhà Chúa con mong nấu thân nhà Ngài. Đi về 
nhà Chúa tôn vinh Chúa bao từ nhân, đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao dịu hiền 

ĐK: Hân hoan (hân hoan) vào thánh điện Ngài. Dâng lên (dâng lên) một bài ca mới. Tôn vinh 
(tôn vinh) Thiên Chúa đất trời tạo tác muôn loài, Đấng mến thương muôn đời. 

HÃY ĐẾN TUNG HÔ 
TCCĐ 011 

 

ĐK: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào 
cùng đến trước thiên nhan dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa. 

 
1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt mùng. Dìu con tiến 

bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường 
2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói hương cao vời. Cùng chung với 

đất trời chung tiếng ca, chúc tụng danh Chúa đến muôn muôn đời. 
3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên, tấm thân với lòng mến yêu chân thành. Dù cho sóng 

gió tràn lan tứ bề, vững lòng tin kính Chúa muôn nhân lành. 
4.  

HÃY HÁT KHEN CHÚA 
TCCĐ 007 

ĐK: Hãy hát khen, hát khen Chúa Trời. Hỡi muôn dân hát lên, danh Chúa là toàn năng, danh Chúa 
là nhân từ. Hỡi muôn loài hãy hát khen, hát khen Chúa trời. 

 
1. Trời bao la xinh tươi, tay toàn năng Chúa tạo dựng nên. Đồng xanh tươi mênh mông, muôn cỏ 

cây nở  màu đẹp tươi. Lòng thương yêu vô biên như đại dương, núi non cao vời. 
2. Rừng thẳm hoa thơm hương, cây rừng xanh trái ngọt lừng. Loài muông thú kêu vang, côn 

trùng ca khúc nỉ non. Lòng thương yêu vô biên như đại dương núi non cao vời. 
 

HOAN CA 
TCCĐ 026 

1. Này đoàn con xin được kết lời, cùng ngợi ca Thiên Chúa muôn đời. 
2. Hòa lời kinh ca ngợi Chúa Trời, Ngài vì yêu tạo tác muôn loài. 
3. Vì niềm tin xin được loan truyền, ngài là Cha chan chứa ân tình. 
4. Vì tình yêu xin được giải bày, gọilà anh em hết mọi người 
ĐK: Dâng lên Chúa một lòng tin, một tình yêu với niềm cậy trông. 

 
HỠI THẾ TRẦN 

TCCĐ 022 

ĐK: Hỡi thế trần từ khắp nơi. Hãy tới, nào hãy tới. Hiệp lời hát kinh vang trời, phụng mừng lễ tế 
muôn đời. Chính Chúa hiến thân đây người ơi. 

1. Nào muôn lớp thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi. Hãy tới, nào hãy tới. Bao tinh tú xa thẳm, 
bao ngọn gió ru mây trời. 

2. Nào cây cối nương đồi, nào muôn con sóng xa khơi. Hãy tới, nào hãy tới. Bao hoa lá đua nở, 
bao dòng suối xa nửa vời. 

3. Nào hương sắc xuân hồng, nàomưa dông giá tuôn rơi. Hãy tới, nào hãy tới. Bao thu bóng trăng 
tỏa, bao hạ nắng trên rạng ngời. 

KHI CON ĐI VỀ 
TCCĐ 009 

1.  
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2. Khi con về lòng tràn niềm vui, khi con về tình yêu chan chứa. Đón tay nhau bước trong ân tình, 
khi muôn người sống trong ân tình. 

 
ĐK: Hãy đến! Chúa kêu gọi con đi về Ngài, để Ngài ban hồng ân chan chứa. Xin vâng, vâng con về 

theo tiếng Ngài gọi, vào tình thương chan chứa muôn đời. 
 
1. 2.  Con quây quần bên Bàn Tiệc Thánh, tim rộn ràng niềm vui ca hát, bánh thơm ngon biết trao 

cho người, khi nhân loại sống trong phục vụ. 
2. 3.  Con quây quần giữa ngàn anh em, khi muôn người cùng chia nhau uống. Chén nho thơm 

ướp bao tâm tình. Khi muôn người biết yêu thật tình. 
3.  

LẠY CHÚA 
TCCĐ 019 

 
ĐK: Lạy chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa, suối vui an hòa. 
 
1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước. Ước mong về, hằng ước mong về, về bên 

suối trong. 
2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về, hằng ước mong về, về quê dấu 

yêu. 
3. Chim đàn tung cánh bay, tung cácnh bay ngàn hướng. Ước mong về, hằng ước mong về, về tổ 

ấm êm. 
 

LÊN ĐỀN THÁNH 
TCCĐ 010 

ĐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân 
hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến 
bước, lên đền đền thánh của Người. Tiến tiến bước, loan truyền hồng ân Thiên Chúa Trời. 
Ta hát mừng tình thiên thu Chúa ta. 

 
1. Vui mừng khi người ta bảo tôi: Ta về thăm nhà Cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu 
yêu. Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. 
2. Như ngày nao đoàn dân Chúa xưa, băng rừng sâu vượt qua biển khơi, lên đường đi hồi 
hương thánh đô. Chúng ta đi, đi lền đền Chúa ta thân yêu. 

LỜI CA DÂNG 
TCCĐ 021 

ĐK: (Lời ca con dâng). Xin dâng Chúa triệu lời ca, lời ca đẹp ý chúc tụng, dâng về Thiên Chúa chí 
tôn. 

1. Dập dồn chân con vui bước, đi về nhà Chúa biết bao mừng vui. Thánh điện Ngài biết bao 
khả ái, con yêu dấu tiền đường cao sang. 
2. Tiền đường con đây bước tới, dâng lời cảm mến tiếng ca nhặt khoan. Đến ngàn đời mến 
yêu nhà Chúa, ôi cung thánh dịu huyền nguy nga. 

NGỢI CA 
TCCĐ 003 

ĐK: Từ bình minh con dâng hết tâm tình, tụng ca Chúa thiên đình một bài thơ kính tin. Trọn niềm 
tin khi đêm về sao sáng, con say lời chúc tụng ngợi ca danh Chúa thôi. 

1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên, là điệu đàn hòa tấu khúc tri ân. Vào cuộc trần để ca khen 
danh Chúa, ngày lại ngày Ngài mến thương đời con. 

2. Vì tình Ngài tình bát ngát không gian, tình dịu hiền gọinắng đón mưa sang. Ngày lại ngày thời 
gian trôi phiêu lãng, một phận người Ngài đỡ nâng ủi an. 

3. Gọi ngày hè cùng những tiếng mưa rơi, để ngợi mừng tình Chúa mến yêu người. Và gọi mời 
mùa xuân hoa phơi phới, cùng hợp lời lên tiếng ca tụng thôi. 
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NHỮNG KẺ TÌM CHÚA 

TCCĐ 008 

ĐK: Đi đi mau ta về nhà Chúa, Chúa Cha toàn năng. Đi đi mau ta về nhà Chúa, thánh cung thiên 
đường. Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an. DÂng Gia Vê tâm tình dân Chúa 
sống nơi gian trần. 

 
1. Lạy chúa, hãy dạy con biết mến yêu, vui sống trong tình Chúa khoan nhân dịu hiền. Ai khát 

khao bơ vơ khốn khó đã nhiều. Con khấn nguyện thi hành lời Chúa sớm chiều. 
2. Lạy Chúa suốt đời con yêu Chúa luôn, nơi thế gian nương bóng Chúa soi dẫn đường. Trong tim 

con hân hoan được Chúa mến thương. Dâng tấm lòng ca ngợi tình thương Chúa trời. 
 

NIỀM VUI THIẾT THA 
TCCĐ 005 

ĐK: Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa trời ta. Ngay nơi đây Chúa ban 
tình thương, muôn người đến chung tôn thờ, tôn thờ tình Chúa ta. 

1. Xin Chúa đỡ nâng con đêm ngày, xin thương tình dắt dìu đời con, xin cho vui trên đường 
đời, xin cho con say trong tình Ngài. 
2. Con mong ước bao nhiêu tháng ngày, mong tâm hồn thắm đẹp tình yêu. Tâm tư con trông 
mong một điều, cho con luôn sống trong nhà Ngài. 

 
TÂM TƯ HÂN HOAN 

TCCĐ 014 

ĐK: Tâm tư con mừng vui trong Chúa, khi đi lên thánh cung diệu hiền. Con mơ say về nơi nhan 
Chúa Trời. Để tuổi xuân chan chứa niềm vui. 

1. Ngày đêm những mong ước về cung thánh của Ngài, lòng con đã héo khô vì mong Chúa 
quá lâu. Thầm băn khoăn khi đời trống vắng, lời than van nỗi sầu chan chứa, Chúa ơi con mơ 
về Ngài. 
2. Đẹp thay những tháng năm ngợi ca Chúa hết lòng, đàn ơi hãy tấu vang vì tình thương 
Chúa chí nhân. Mừng vui thay dân được dâng hiến, tuổi xuân con với niềm cảm mến, Chúa ơi 
biết bao êm đềm. 

 
TIẾN VỀ 
TCCĐ 005 

ĐK: Tiến về nhà Chúa ta, tiến tiến về nhà Chúa ta. Hãy trút bỏ đi bao lo lắng ưu phiền, để tình yêu 
mãi dâng cao từ đây. 

1. Về đây lắng nghe lời Chúa phán truyền, Về đây tiệc thánh ban ơn thiêng, bổ sức cho ta đi 
trên đường xa. 
2. Về đây suối thiêng trào tuôn đêm ngày, rửa ta sạch hết muôn thương đau, từ trái tim bao 
dung tuôn mạch sống. 

TÔI CHỈ ƯỚC TRÔNG 
TCCĐ 015 

ĐK: Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin: là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa 
trọn đời. 

1. Gia Vê là nguồn ánh sáng và là nguồn ơn cứu thoát tôi, Ngài là thành lũy che chở tôi, tôi 
còn phải sợ ai. 
2. Cho quân thù xông tới từng vạn người vây kín quanh tôi. Tựa vào nguồn sức thiêng của 
Chúa, tôi nào có sợ chi. 
3. Tai nghe lời chúa nói là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm tôi. Tình Ngài tựa sức thiêng hùng vĩ, 
tôi nào có sợ chi? 

 
TÔI MUỐN HÁT 

TCCĐ 061 
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ĐK: Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca, ca tụng Thiên Chúa tôi. Uy danh Người rất huy hoàng, 
quyền lực Chúa luôn vinh thắng muôn đời. 

1. Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa, Người tuyên phán và tạo tác muôn loài. Người thở hơi cho 
muôn vật sinh sống, không một ai thắng nổi lời Người. 
2. Núi cao hòa với muôn triều sóng, dù cho đá mềm như sáp chảy ròng, từ ngàn xưa ai trung 
thành yêu Chúa, muôn đời luôn sống trong tình Người. 

TÔI MỪNG VUI 
TCCĐ 016 

ĐK: Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. Đây Gia liêm, ta 
dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang. 

1. Đây Gia liêm thành đô luôn vững bền với thang năm người người cùng mừng vui, dâng lễ 
vật ca tụng Chúa Trời 

  
2. Muôn dân sum họp đây nơi thánh điện hương ngát bay. Vạn lòng cùng vui say, ơn Chúa 
tràn ứ trong chốn này. 
3. Tay trong tay cùng nhau trông thánh điện đưa bước mau, cầu hòa bình bền lâu, cho thánh 
điện thắm tươi sắc màu. 

 
THÁNH VỊNH 148 

TCCĐ 016 

1. Dâng lên chúa lời ca trìu mến, Alleluia. Dâng lên Chúa lời ca thiên thần, Allellu, Allelluia. Ca khen 
Chúa trên các tầng trời, Allêluia. Ca khen chúa qua bao vạn niên, Allelu. alleluia. 

2. Ca khen chúa Trời trăng tinh tú, Alleluia. Ca khen Chúa ngày đêm mây trời, Allelu, Allelluia. 
Dâng lên Chúa duy nhất tác thành, Allelluia. Dâng lên Chúa trăm triệu lời ca, Allellu, Allelluia. 

3. Ca khen Chúa từ sâu lòng đất, Allelluia. Ca khen Chúa vạn năng muôn loài, Allellu, Allelluia. 
Dâng lên Chúa cây cối hoa rừng, Allelluia. Dâng lên Chúa sóng lan biển khơi, Allellu, Allelluia. 

TRĂM TRIỆU LỜI CA 
TCCĐ 014 

1. Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh, ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình. 
2. Từng ngàn dân ca một khúc ca vang, từng ngàn dân ca một khúc ca khải hoàn. 

ĐK: (Xin dâng Chúa). Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca. 
3. Trập trùng bao la đồi núi ca vang, hòa lời ca vang một Chúa huy hoàng. 
4.   Bầu trời quang mây bừng sáng trăng sao, lời lời tung hô một khúc ca muôn màu. 
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TRÈO LÊN CAO SƠN 
TCCĐ 008 

ĐK: Trèo, trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền 
thờ. 

1. Ấy là người vô tội, có lòng thật thà trong trắng, không mơ đắm bả phù hoa, không man trá 
chẳng thề gian. 
2. Ấy là người sống đạo, công bình tận tình bác ái, coi ai cũng là anh em, yêu thương chẳng 
trừ một ai. 

 
TRIỀU ÁNH SÁNG 

TCCĐ 018 

ĐK: Triều ánh sáng, triều ánh sáng chiếu soi, xin dẫn đưa con về núi thánh. Triều ánh sáng, triều 
ánh sáng (ư) quang vinh, xin dẫn đưa con về đền thánh hưởng nguồn vui. 

1. Với tiếng đàn con ca mừng, lạy chúa là Chúa con. 
2. Hồn ta hỡi sao ngươi buồn trách ta ? Hãy trông cậy vì có Chúa nguồn thứ tha. 

 
TỪ HỪNG SÁNG 

TCCĐ 017 

ĐK: Từ hừng sáng tôi đã khẩn cầu: Lạy Chúa Trời tôi, Thiên chúa tôi. Này thần trí tôi những khát 
khao Người. 

1. Hồn tôi mòn mỏi trông mong Chúa, tựa đất khô cằn đợi nước nguồn. Tôi mong được đi 
tới thánh điện, để ngóng trông quyền uy Chúa Trời. 
2. Hồng ân Người vượt trên sự sống, miệng lưỡi tôi tụng ca chúa hoài. Đôi Tay hằng nâng tới 
danh Người, để chúc tụng ngợi khen trót đời. 

3. Hồn tôi được đầy no ơn phúc, và cửa môi tràn niềm sướng vui, Khi đêm về tôi nhớ danh Người, 
và suốt canh trường suy gẫm hoài. 

VỀ BÊN CHÚA 
TCCĐ 018 

ĐK: Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. Gieo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này 
luôn mơ ước. Xin nương mình vào lòng Chúa bao la. Cho ân tình còn đẹp mãi màu hoa. Như 
cung nhạc tìm được những vần thơ. 

 
1. Chúa kêu mời con bước lên đường, về với Chúa suối nguồn tình thương. 
2. Cúi xin Ngài hợp nhất muôn người, một lòng trí mến yêu mà thôi. 
3. Sáng danh Ngài là Chúa đất trời, ngợi khen Chúa hát lên người ơi. 

 
VỀ ĐÂY HỠI NGƯỜI, 

TCCĐ 006 

ĐK: Về đây hỡi người về đây, ta tiế vào cung điện thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây, ta tiến vào 
nơi thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây, Ta cất lời ca tụng Thiên Chúa. Về đây hỡi người 
về đây, ta chúc tụng danh chúa muôn đời. 

 
1. Đây cung điện thiên Chúa ôi nguy nga diễm lệ, ta dừng chân đứng ngắm mà lòng thấy say mê. 

Ta rủ nhau đi về, về cung điện Chúa Trời. Dâng lời ca tiếng hát, Thiên Chúa là nguồn vui. 
2. Tôi vô cùng sung sướng khi nghe ai nói rằng: Đi về cung thánh Chúa, về nhà chúa muôn dân. Ta 

rủ nhau đi về, về ngắm nhan thánh Người. Xin Người cho ta sống luôn vững một niềm vui. 
3.  

VỀ NHÀ CHÚA 1 
TCCĐ 030 

 

ĐK: Về nhà Chúa, đi về nhà Thiên Chúa. Tâm hồn con sướng vui dạt dào, dâng lời kinh ngát hương 
nguyện cầu. 
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1. Con say sưa lời ca hát vang lừng, tim reo lên nhịp yêu mến tưng bừng. Ôi bao đêm cùng với 
anh em gần xa, chung nhau ca hòa tình Chúa yêu thương người ta. 

2. Nay bao nhiêu người chung bước trở về, mang trên vai hành trang với câu thề. Dâng lên kinh 
cầu, từ sớm mai sương còn rơi, ca khen danh Ngài, tình khúc tri ân mà thôi. 

 
VỀ NHÀ CHÚA 3 

TCCĐ 004 
 

ĐK: Nào ta đi về nhà Chúa, nắng mới rạng ngời soi đất trời, tiếng hát người người đang đón mời. 
Nào ta đi về nhà Chúa. 

1. Dù đường ghập ghềnh xa, nhủ lòng miệt mài nào xá. Có Thánh Linh đưa đường, ngàn nỗi khó 
nguy coi thường, nhịp bước tới cùng. 

2. Lòng rộn ràng niềm vui, chẳng nề hiểm nghèo rừng núi. Lớp lớp con dân Ngài, từ khắp bốn 
phươg xa vời, cùng tới thánh đài. 

 
VỀ NƠI ĐÂY 

TCCĐ 004 

ĐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao 
tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước 
mơ. 

1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý 
tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên 
Thiên Chúa tình yêu. 

  
2. Hãy đón lấy một trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế 

trần. Một lần ta đến dự tiệc thánh, thì đời ta no thỏa hạnh phúc, nguồn bình an chan chứa đời 
ta. 

 
XIN MỞ MIỆNG CON 

TCCĐ 020 
 

1. Xin mở miệng con cho con hát khen Ngài. Xin mở môi con cho con dâng lời kính chúc. Ước 
nguyện một đời là bài ca kính dâng Ngài, lễ vật chiều hôm trầm hương ngát thơm tỏa bay. 

  
2. Chúa đầy lòng nhân, xin thương đến con cùng. Chúa nguồn yêu thương, cho con vui đời bác ái. 

Ngước trông quê trời đường còn xa tít muôn trùng. Giữa đời trầm luân nào con biết nương nhờ 
ai. 

 
ĐK: Đây bài tân ca con dâng tiến Chúa Ba Ngôi. Xin mở miệng con ca vang khúc hát muôn đời. 
 

PHẦN II 
 

DÂNG LỄ 
 
 

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT 
TCCĐ 048 

1. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật (í a) sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng 
Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn còn mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa 
đời tay không nhỏ bé, biết tìm chi dâng tiến Ngài. 

ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở 
có chi đâu. Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình, tháng 
năm máu Người đã đổ làm hy sinh. 
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1. 2.   Tình Chúa trao máu hồng tử nạn, chưa cạn suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu 
mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một 
thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài. 

2. 3.   Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ 
làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền 
tới nơi, trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài. 

CON DÂNG LÊN NGÀI 
TCCĐ 034 

1. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. 
2. Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư. Đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ. 
3. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu bạt lưu luyến trên dòng đời. 
ĐK: Chúa ơi, tình Ngài cao như Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương. 

CON XIN DÂNG 1 
TCCĐ 054 

 

1. Con xin dâng Cha ly rượu nho tấm bánh tinh tuyền. Hợp với tấm thân con, là bao niềm vui mơ 
ước. Tiếng hát như trầm hương, câu kinh bao ân tình. Nguyện lòng Chúa thương chứng nhận 
cho. 

ĐK: Con xin dâng, dâng lên với tấm lòng thành. Con xin thưa bằng lời đơn sơ nhỏ bé. Xin Cha 
thương, Cha thương ban xuống gia đình. Dẫu buồn vui một lòng mến yêu sắc son. 

2.   Con xin dâng lên cha mẹ con với các anh chị. Ngày tháng những lắng lo để con được an vui 
sống. Những khó khăn ngài mai, xin dâng cả tấm lòng. Khấn cầu Chúa xót thương chứng nhận 
cho. 

ĐK: Con xin dâng, dâng lên với tấm lòng thành. Con xin thưa bằng lời đơn sơ nhỏ bé. Xin Cha 
thương, Cha thương ban xuống ơn lành. Để đời con là của lễ dâng hằng ngày. 

 
CON XIN DÂNG 2 

TCCĐ 039 

ĐK: Dâng lên Chúa rượu bánh này. Dâng lên Chúa trọn đời sống con. 
1. Con xin dâng bánh rượu của muôn con người. Con xin dâng tất cả thân xác con. Con xin dâng 

tâm hồn cậy tin mến chúa. Đây lễ vật con xin dâng là con xin dâng. 
  
2. Con xin dâng cha mẹ cũng như anh chị. Con xin dâng tất cả thân quyến con. Con xin dâng thay 

cho ngàn người đang khốn khó. Con dâng Ngài bao đau thương cùng bao hân hoan. 
 

CỦA LỄ CON DÂNG 
TCCĐ 067 

ĐK: Lời nguyện cầu như hương bay thắm thiết như trời mây. Dâng lên Ngài nguyện ước thắm đầy, 
tuổi thơ dâng trọn từ đây 

 
1. Từng tâm bánh con dâng, để tiến Chúa khoan nhân, chút tình đoàn con bé thơ, dâng Ngài từng 

phút mong chờ. 
2. Giọt nước vỡ tan ra là kiếp sống đơn sơ, xin được hòa trong lễ dâng, ly rượu nồng thắm ân 

tình. 
3. Nguyện Chúa xuống muôn ơn, cuộc sống mãi khang an, cho mẹ và cha chúng con, suốt đời 

hạnh phúc dư tràn. 
 

CÙNG TẤM BÁNH 
TCCĐ 052 

1. Cùng tấm bánh thơm dệt bao ân tình, cùng giọt rượu nồng hiệp tiếng cầu kinh. 
2. Cùng tiếng khóc than lệ hoen mi rồi, cùng ngàn nụ cười đẹp thắm làn môi. 
3. Cùng ánh nắng xuân cùng trăng thu hồng, cùng ngày vào hạ cùng gió sầu đông. 
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ĐK: Bát ngát ngàn trầm dâng hương, nối kết lòng người muôn phương, miệt mài đợi Chúa dủ 
thương. 

CÙNG TIẾN DÂNG 
TCCĐ 055 

1. Xin Chúa sai xứ thần dâng lễ vật này trước thiên nhan. Đây lễ vật tinh tuyền, lễ vật vô giá, đoàn 
con dâng trước thiên Tòa. 

2. Con ước mong tâm hồn trinh trong tinh tuyền như bánh con dâng. Như đóa huệ trắng ngần, 
hương trầm nghi ngút, nhẹ bay lên cõi thiên đàng. 

ĐK: Cùng tiến dâng lên, cùng tiến dâng lên này rượu với (í a) bánh thơm. Cùng tiến dâng lên tiến 
dâng Gia Vê thân xác tâm hồn. 

 
DÂNG 2 
TCCĐ 067 

 

ĐK: Kính dâng Cha đời con với tuổi hồng, dâng lên trước ngai rồng lòng mong Cha ban phúc. Kính 
dâng Cha rượu nho bánh thơm nồng, do công khó nương đồng mong được Cha đoái xem. 

1. Con dâng hiến cuộc đời nơi thế gian, trong gian khó con chờ Cha ủi an. Con dâng tiến cuộc đời 
đang tươi nở. Xin Cha mãi giữ gìn luôn nên thơ. 

2. Con dâng hiến Cha hiền bao khổ đau, trong cuộc sống trăm ngàn phiền toái nhau. Con dâng 
tiến Cha hiền ngày sẽ tới, mong phơi phới mong đời được thảnh thơi. 

 
DÂNG CHÚA 1 

TCCĐ 067 
 

1. Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban. Trái nho thơm nồng, hạt lúa ngát hương nồng, bàn tay 
bao khổ công. 

2. Nguyện dâng lên Chúa trót đời sống con. Chúa như suối nguồn, gội mát những tâm hồn, ngày 
đêm luôn cậy trông. 

3. Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con. Biết bao lỗi lầm mà Chúa vẫn ân cần, rộng ban 
muôn hồng ân. 

 
ĐK: Cùng nguyện cầu Chúa đoái trong lễ vật dâng lên, và nguyện đổ xuống muôn ơn luôn triền 

miên. 
 

DÂNG CHÚA 2 
TCCĐ 069 

1. Hiệp lòng dâng lễ vật: Đây ly rượu trong tấm bánh, một đời trong lao nhọc, nguyện dâng Chúa 
trọn tình. 

2. Một ngày trên cánh đồng, tay con trồng con xới, cho tươi bao lúa vàng, làm nên bánh đậm 
nồng. 

3. Nguyện lời kinh tháng ngày, như hương trầm lan bay, hồn này xin lắp đầy, bằng ân thánh của 
Ngài. 

ĐK: Lời nguyện cầu chứa chan niềm cảm mến. Đồng một lòng chúng con cùng dâng tiến. Ngày lại 
ngày tiếng hát chan hòa êm đềm. Để ngợi mừng với trái tim nay đáp đền. 

 
DÂNG CHÚA TRỜI 

TCCĐ 044 

1. Dâng, dâng chúa Trời. Lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang 
thắm nồng. 

2. Dâng, dâng tháng ngày, thế gian luôn biến đổi, hoa xuân, mưa hạ, gió thu, một năm buồn vui 
mấy mùa. 

3. Dâng, dâng kiếp người, ví như con suối nhỏ, lênh đênh trôi về biển khơi, nguyện mong sạch 
trong suốt đời. 
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ĐK: Dâng, dâng lên Chúa với đây nắng úa với đây mưa hồng. Kính dâng Ngài trót cuộc đời, ước mơ 
hoài thắm tươi. 

 
DÂNG LỄ VẬT 

TCCĐ 066 

ĐK: Rượu nho bánh miến con dâng về, dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn, 
dư tràn những hồng ân. 

 
1. Con xin dâng tình yêu thiết tha, cùng muôn tiếng ca. Ghi trong tâm hồn ngàn muôn ước mơ, 

cùng năm tháng qua. 
2. Con xin dâng lên này thân xác con nhiều khi yếu đau. Xin thương ban ơn, để năm tháng sau 

được thêm sức hơn. 
3. Con xin dâng lên niềm tin sắt son, vượt qua khó nguy. Khi con an vui hoặc khi đắng cay, được 

yêu Chúa thôi. 
DÂNG LỄ VỚI MẸ 

TCCĐ 057 

1. Xưa trên núi Can Vê, Mẹ dâng Con cứu đời. Mẹ hiến tế chính Con yêu làm giá chuộc muôn 
người. Nay hiệp với Giáo Hội, và triều thần thánh trên trời, nài van Mẹ nhận lời, dâng lên thánh 
lễ này. 

2. Con xin chấp đôi tay, nguyện mến Chúa hết tình, dù sống chết quyết trung kiên, yêu Chúa trọn 
tâm hồn. Con nguyện ước trung thành, dù ngàn hiểm nguy trên đường, chén đắng xin uống 
cạn, quyết tiến bước vững vàng. 

ĐK: Xin dâng lễ này, cầu cho muôn dân hợp nhất, cầu cho muôn dân thái hòa. Xin dâng lễ này, 
chúc tụng ngợi khen tôn vinh, cảm tạ tình thương bao la. 

DÂNG LÊN 
TCCĐ 036 

ĐK: Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân 
xác của con. 

1. Xin tiến dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc. Xin tiến dâng lời con với bao ước mơ nồng 
nàn. Xin Chúa luôn dủ thương và chan hòa ơn phúc. Cho chính tâm hồn con cũng như khắp dân 
tộc con. 

2. Xin tiến dâng tuổi xanh cùng bao khát vọng chan chứa. Dâng Chúa các bạn con cũng như 
những ai thân thuộc. Xin Chúa thương rộng ban hồng ân chan hòa tâm trí. Săn sóc giữ gìn luôn 
thoát qua phút giây lầm than. 

DÂNG LÊN BA NGÔI 
TCCĐ 053 

ĐK: Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi. Hằng ngày tái diễn tiệc ly khắp nơi. Thánh hóa chúng 
con trong cả cuộc đời. Nên một hiệp lễ mới để dâng Ba Ngôi. 

1. Như nước tan trong chén rượu đầy. Như hương mới lửa hồng thắp dâng. Như sáp ong thầm 
cháy đêm ngày, con tự hiến sống đời thánh ân. 

2. Cho giáo dân đang sống khắp trời, cho thế giới chưa được đức tin. Cho các linh hồn đã qua đời, 
xin hiệp nhất trong nguồn tái sinh. 

DÂNG LÊN CHÚA 1 
TCCĐ 056 

1. Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng, dâng lên Ngài tiếng hát hoà lệ rơi. Dâng môi cười 
nắng sớm, dâng tiếng thở đêm dài, dâng lên Ngài tháng ngày bước trong đời. 

2. Dâng lên Chúa trái tim ươm mộng mơ, bao nhiêu lần đã khóc bên trời mưa. Dâng vui buồn sẽ 
đến, dâng sướng khổ qua rồi, dâng lên trời trót một kiếp con người. 

3. Dâng lên Chúa trái tim ai mồ côi, dâng lên Ngài kiếp sống ai lẻ loi. Mong con thuyền ghé bến, 
vui đến mở ân tình, dâng lên Ngài ước nguyện sẽ vô cùng. 

ĐK: Nguyện dâng tương lai ngày mai, tình thương của Chúa dắt con đi. Tình thương đưa con vút 
cao, qua bao tháng năm, không xót xa niềm đau. 
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DÂNG LÊN CHÚA 2 
TCCĐ 054 

1. Xin dâng lên chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời, cùng với lễ 
hiến dâng. 

2. Xin dâng lên trước thiên tòa này bánh miến rượu thơm. Bao đau thương trong cuộc đời, hợp 
với lễ hiến dâng. 

3. Xin dâng lên Chúa Thiên đình niềm kính ái ngợi khen. Xin dâng Cha khúc nhạc vàng, cùng với lễ 
hiến dâng. 

 
ĐK: Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn. Chúc tụng Chúa Trời, chúc tụng muôn 

muôn ngàn đời. 
 

DÂNG LÊN CHÚA 3 
TCCĐ 04 

ĐK: Dâng lên Chúa bánh thơm rượu nồng, trong niềm cậy trông, đoàn con xin dâng lên Chúa với 
bao tình yêu. Nguyện xin Chúa nhận lễ dâng thành tâm. 

 
1. Dâng lên Chúa biết bao lắng lo buồn phiền. Những niềm vui tươi thắm trên môi. Những ngày 

mai tương lai nhiều hy vọng. Những kiếm tìm luôn mang nặng trong tim. 
  
2. Dâng lên Chúa trái tim tối tăm lạnh lùng, sẽ bùng lên muôn ánh tin yêu. Ánh lửa thiên trung 

kiên, lòng trông cậy. Tỏa sáng ngời yêu thương tràn muôn nơi. 
 

DÂNG NGƯỜI 
TCCĐ 037 

1. Dâng Người bánh rượu (í a) thơm nồng, hiệp dâng vào bao tình yêu. Dâng lên những lời 
nguyện ước. Dâng lên những nỗi vui buồn. Dâng Người mơ ước thắm tươi, và nguyện dâng lên 
trót cuộc đời. 

  
2. Dâng người những ngày tháng trong cuộc đời. Đường đi khó nguy đầy vơi. Bao nhiêu bước 

đường lầm lỗi. Bao nhiêu yếu đuối trong đời. Tâm thành dâng Chúa, Chúa ơi. Nguyện đỡ nâng 
con với tình Người. 

3. Dâng Người tấm lòng biết bao vô tình. Nguyện xin sáng soi huyền linh. Cho con vững niềm tin 
kính, cho con vững mãi ân tình. Xin lòng bác ái thắm xinh, tìm tình yêu quên chính phận mình. 

ĐK: Dâng lên Người lời nguyện ngát hương, dâng Người trọn tiếng ca mừng. Lòng thành và bánh 
rượu thơm ngon, dâng lên Chúa thương nhận lời. 

 
DÂNG NIỀM CẢM MẾN 

TCCĐ 043 

1. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin dâng tiến đây 
con tim đây ươm bao ước vọng, hằng muốn sắc son một đời kính yêu. 

2. Bao ngày tháng trôi theo dòng đời, tâm hồn con lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa 
thương khi con đây trông mong đến Ngài, là núi đá che chở người tháng năm. 

ĐK: Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con, tình yêu mới bước tới 
ngày mai. 

 
GIỜ ĐÂY CHÚNG CON 

TCCĐ 038 

ĐK: Giờ đây chúng con xin dâng lên tòa cao sang của lễ rất thánh: Bánh trắng tinh rượu nho thanh 
khiết. Nguyện xin Chúa nhân lành, nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên 
cõi cao xanh. 

1. Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình. 
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2. Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thân yêu. Dâng lên trời cao xin Chúa đoái thương nhận 
lời. 

3. Xin Cha toàn năng nhận đây tấm lòng tin yêu. Dâng lên thành tâm xin Chúa xuống ơn chan 
hòa. 

HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI 1 
TCCĐ 051 

 

1. Trên đĩa thánh cuộc đời, hiến dâng xin dâng về nhan Chúa, của lễ con tiến dâng Ngài là hy sinh 
lao khổ gian trần. 

2. Trong chén thánh cuộc đời, hiến dấng bao nhiêu giọt nước mắt. Mồ hôi loang thấm ruộng 
đồng, nguyện dâng lên như lễ ân tình. 

3. Như nến cháy bập bùng, Chúa ơi xin dâng lòng yêu mến. Cuộc sống cho dẫu hao gầy, hồn con đây 
yêu Chúa đêm ngày. 

 
ĐK: Dâng, con xin dâng Chúa ơi, làm của lễ hiến dâng ân tình. Dâng, con xin dâng Chúa ơi, tựa của 

lễ thắm ngời hy sinh. 
 

HIẾN LỄ DÂNG CUỘC ĐỜI 2 
TCCĐ 053 

1. Đời con một chuỗi đắng cay, đời con một chuỗi tù đày. Niềm vui xem ra không mấy, nhưng 
buồn phiền phủ kín tâm tư. Đời con chỉ thấy xót xa, đời con chỉ thấy nhạt nhòa, hy sinh con vui 
chấp nhận, và dâng Chúa lễ dâng đời con. 

2. Đời con nguyện ước mai sau, tình yêu còn mãi đậm màu, dù cho qua đi năm tháng, nhưng lời 
nguyện cầu còn mãi trong tim. Tình yêu là bước con đi, tình yêu bằng chứng lời thề, hy sinh con 
xin giữ  trọn, và dâng Chúa lễ dâng đời con. 

 
ĐK: Vì yêu hy sinh nên bông hồng, vì yêu đau thương nên niềm vui, thánh giá hóa nên như triều 

thiên, đắng cay là dấu bình yên. 
 

HIẾN LỄ GIAO HÒA 
TCCĐ 038 

1. Kính tiên lên Cha nhân từ, trọn niềm vui bao ước mơ. Đây lễ hy sinh toàn thiêu, đẹp như lễ 
dâng ban chiều. 

2. Kính tiến lên Cha cuộc đời, nhiều gian lao bao đắng cay. Nước mắt tuôn rơi tràn mi, nguyện 
nâng đỡ con đêm ngày. 

3. Tiếng hát con dâng cao vời, tựa làn hương thơm ngát bay. Dâng tiến lên Cha cực linh, nguyện 
ban xuống ơn an lành. 

ĐK: Này lễ vật giao hòa, này lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa từ nhân. Này lễ vật toàn thiêu, tha 
thiết con nguyện cầu xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. 

LỄ DÂNG 2 
TCCĐ 065 

ĐK: Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên cung nhiệm mầu, xin cho lời con nguyện cầu 
tỏa bay lên trước thiên nhan. Đây lễ dâng con dâng trọn đời là tình yêu trong trái tim hồng. 

1. Đây ly rượu ươm tình nồng và bánh thơm do công người người Ngài dủ thương banxuống 
muôn ơn. Xin cho người luôn tìm người, cùng nắm tay xây chung cuộc đời, tìnhnở hoa sống 
thái hòa. 

2. Con xin hiệp dâng về trời niềm sướng vui lo âu muộn phiền, đời bình yên hay lúc gian truân. Xin cho 
đời con ngày ngày là lễ dâng, dâng trên bàn thờ, dù đời còn xót xa nhiều. 

 
LỄ DÂNG 5 

TCCĐ 068 
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1. Xin chấp đôi bàn tay dâng Ngài ly rượu nồng thắm. Xin đoái thương nhận cho như là trọn vẹn 
nghĩa tình. Xin tiến dâng về cha lao nhọc trong chiếc bánh thơm. Chúa ơi hãy nhận, con đây 
tiến dâng lên Ngài. 

2. Bao ước mơ ngày mai ươm nồng xây đời hạnh phúc. Con tiến dâng về Cha xin được lời kinh 
chúc lành. Trên lối đi ngày mai giăng đầy muôn nỗi đắng cay. Xin thương dắt dìu cho con bước 
đi an bình. 

ĐK: Bánh rượu nồng tiến dâng hôm nay, cho một đời trong cơn mê say, con dâng lên Ngài dù con 
không xứng, nhưg Chúa ơi nhận cho. Đời con đây, đây tấm linh hồn, cả tương lai và dọc dĩ 
vãng tiến dâng Ngài. Xin hãy thương nhận lời. 

 
LỄ VẬT THÁI HÒA 

TCCĐ 056 

ĐK: Xin dâng hương hoa, dâng lời ca. Xin Cha ban ơn thái hòa. 
 
1. Nước Việt thương yêu ước vọng cuộc sống thanh bình. Nguyện khắp gần xa đời mãi nở hoa yêu 

thương. 
2. Trái ngọt trên cây với hạt lúa chín trên đồng. Người hát đầu sông và sáo diều vang trên không. 
3. Đất trời quê hương tháng ngày mưa nắng hai mùa. Nguyện nắng và mưa gọi sớm chiều trưa 

yêu vui. 
 

LỜI TRẦM HƯƠNG 
TCCĐ 059 

ĐK: (Lời ca bay cao). Lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút bay, ngút bay lên tòa cao sang. 
Trọn tâm tư dâng lên xác hồn với đời ước mơ. 

 
1. Trầm trầm tiếng ca tình yêu sốt mến. Vương vương câu hát ngất bay hương lòng. Trọn một đời 

ước mơ thành bài ca tuyệt vời. Tiến dâng lên Ngài. 
2. Bừng bừng lửa yêu ngày đêm thiêu đốt. Say men khúc hát thánh ca tuyệt vời. Lòng này bao 

ước mơ cuồn cuộn như suối nguồn. Tiến dâng Ngài. 
 

NÀY ĐÂY HOA TRÁI 
TCCĐ 071 

 

1. Này đây hoa trái trên bàn tay khó nghèo. Lời kinh bay mãi như mây trời muôn chiều. 
2. Này đây cơm áo bao sầu lo tháng ngày. Này đây câu hát say ân tình vơi đầy. 
ĐK: Xin dâng lên đời con nói sao vừa. Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa luôn dìu đưa. 
1. 3.   Nhiều khi xa vắng nhưng nhiều khi rất gần. Ngày mưa tháng nắng bao nhiêu lần xoay vần. 
2. 4.   Này con dâng Chúa những đầy vơi kiếp người. Đời bao héo úa mong tươi màu tuyệt vời. 

 
NÀY LÀ 
TCCĐ 033 

1. Này là rượu nho và đây là từng tấm bánh thơm. Xin dâng lên trước tòa Chúa. 
2. Trọn cuộc đời con cùng với niềm hạnh phúc sớm hôm. Xin dâng lên trước tòa Chúa. 
ĐK: xin khoan dung nhận lễ con dâng. Ban ơn thiêng phù giúp muôn dân Chúa ơi. 
1. 3.   Bạn bè của con cùng mỗi người thuộc lối xóm con. Xin dâng lên trước tòa Chúa. 
2. 4.   Người thù nghịch con cùng với người tình nghĩa với con. Xin dâng lên trước tòa Chúa. 

 
NÀY TỪNG GIỌT RƯỢU 

TCCĐ 059 

ĐK: Này từng giọt rượu nho và đây từng tấm bánh miến, chúng con dâng lên chúa nhân hiền. 
Từng ngàn trầm thơm tho, lời kinh hòa khúc hát mới. Chúa vui nhận với trọn cuộc đời. 

1. Tiến dâng bánh vẹn tuyền là tinh hoa muôn nương lúa, hòa chung lao công nhân thế. Cúi xin 
Chúa cực lành nhận cho và mong trở thành, thành bánh thiêng nuôi đoàn con. 
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2. Tiến dâng chén rượu này là do bao nhiêu cây nho mới và công lao bao nhân thế. Cúi xin Chúa 
cực lành nhận cho và mong trở thành, của uống thiêng nuôi đoàn con. 

NGUYỆN DÂNG CHÚA 
TCCĐ 070 

1. Này hoa tươi, này bánh mới, cùng với chén rượu nồng thơm. Xin dâng lên với trọn tâm tình. 
Đoàn con đang tha thiết nguyện xin. 

2. Nguyện dâng lên bàn thánh Chúa cuộc sống nỗi buồn niềm vui. Bao công lao tháng ngày giãi 
dầu. Hiệp dâng theo bánh rượu đây. 

3. Hòa tâm tư vào tiếng hát, từng tiếng hát từng lời kinh. Xin Cha thương giữ gìn đêm ngày. Niềm 
tin luôn son sắc chẳng phai. 

ĐK: Chúc tụng danh Chúa Trời bây giờ cho đến mãi muôn đời. 
NHƯ TẤM BÁNH NÀY 

TCCĐ 049 

1. Như tấm bánh này kết bởi muôn hạt lúa miến. Chúa hãy đoàn tụ muôn người trong một dân 
Chúa thôi. Và như chến rượu này ép bởi muôn chùm nho chín. Chúa hãy thương tình chúc phúc, 
đây lễ dâng cuộc đời. 

2. Này con Chúa Trời chết để chuộc tội nhân thế. Chính đấng tạo thành muôn loài dâng mình trên 
giá xưa. Đồi lênh láng máu hồng xác thân đem làm hy lễ. Lễ tế chan hòa ân phúc, nay tiến trên 
bàn thờ. 

ĐK: Chén cứu độ này, chén cứu độ này con dâng lên trước bàn thờ Cha. Chén cứu độ này, Chén 
cứu độ này cho yêu thương sẽ không phai nhòa. 

 
ÔI UY LINH 

TCCĐ 061 

ĐK: Ôi uy linh giờ phút uy linh, rượu nho bánh miến hóa lên thịt máu Chúa. Chúng con chân thành 
cùng dâng cao dâng. Nguyện Cha nhân ái đoán nhận của lễ này. 

1. Thánh lễ nhiệm mầu đoàn con cùng dâng tiến, cũng như xưa trên thánh giá diệu huyền. Và giờ 
đây trên bàn thờ cung tiến, xin Cha từ ái đoán nhận lễ vẹn tuyền. 

2. Thánh lễ tinh tuyền đoàn con cùng ghi nhớ, Chúa Kitô xưa đã chết khổ phiền, rồi phục sinh 
trong quyền lực Thiên Chúa, xin cha từ ái đoán nhận lễ vẹn tuyền. 

 
TẤM BÁNH LY RƯỢU 1 

TCCĐ 047 

ĐK: Đây từng giọt rượu nho dâng lên Chúa rượu nồng ước mơ. Dâng Ngài bánh trắng tinh, dâng 
lên Chúa với cả tâm tình. 

1. Chúa thương nhận lễ vật đoàn con dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành của lễ chúng con dâng. 
2. Hiến dâng Cha khối tình, tình say mê chân lý. xin sáng soi đường đẹp dấu bước con đi. 
3. Tháng năm xin ấp ủ đời con trong tim Chúa. Yêu Chúa suốt đời tận hiến hết tâm tư. 

TẤM BÁNH LY RƯỢU 2 
TCCĐ 064 

ĐK: Tấm bánh với ly rượu nồng, đây những kết tinh ruộng đồng cùng công lao người trần thế. Với 
những phút giây đợi chờ, Kính tiến Chúa trên bàn thờ cùng với rất nhiều mộng mơ. 

1. Với từng giọt mồ hôi, với bao nhiêu khổ cực, bao con người chung góp. Xin thông hiệp trong .... 
2. Với từng dòng lệ rơi, với bao nhiêu nụ cười, bao con người chung góp. Xin thông hiệp trong ... 
3. Với từng nhịp con tim, với bao hơi thở đều, bao con người chung góp. Xin thông hiệp trong ... 

TẤM LÒNG 
TCCĐ 147 

1. Xin dâng Người đôi bàn tay này, ngày mưa nắng kiếp nhân sinh. Xin dâng Ngài nặng gánh đôi 
vai, cho đàn em bé nhỏ môi cười, tìm thấy trong đời niềm hạnh phúc cho ngày mai. 

2. Xin dâng Ngài những ngày qua rồi, niềm vui lẫn với thương đau. Xin dâng người mộng ước 
tương lai, mong ngày mai sẽ thắm tươi màu, và xin dâng Người từng giây phút trong đời con. 

ĐK: Tấm bánh này chứa chan nỗi niềm là của lễ cuộc đời con dâng Ngài. Chén thánh này chất cả 
tâm tư tuy đơn nghèo nhưng mang trọn tình yêu. 
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THÂN LÚA MIẾN 

TCCĐ 042 

ĐK: Chúa ơi, thân con là thân lúa miến. (Gieo vào dòng đời). Gieo vào dòng đời và mục nát với 
thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh, và thân con trở thành hiến vật. Nguyện dâng 
Cha như lễ toàn thiêu. 

1. Đây thân con, đây trí lòng con, bao ưu tư vui buồn cuộc sống. Xin dâng Cha như một hiến vật. 
Nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. 

2. Đây vinh quang, thánh giá đời con, bao công danh đón nhận ngày tháng. Xin dâng Cha như 
một hiện vật. Nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. 

 
TIẾN DÂNG CHA 

TCCĐ 061 

1. Này giờ đây đoàn con tiến dâng lên Ngài. Này là của lễ là do lao công con người, với bao khó nhọc 
sớm chiều vất vả ngày đêm. Xin thương đón nhận lễ vật chân thành hiến dâng 

2. Này đoàn con cùng dâng tiến Cha nhân lành, này ngàn mộng ước tình yêu tâm tư con người, 
xin thương đón nhận chân tình tâm tình đầy vơi. Đoái thương chúc lành khối tình con người 
hiệp dâng. 

ĐK: Kính tiến lên Cha này bánh rượu thơm nồng. Xin tiến lên Cha đoà con cùng hiệp dâng. 
 

TIẾN DÂNG LÊN 
TCCĐ 064 

 

1. Tiến dâng lên thiên cung này lễ vật. Là bánh miến trinh nguyên với rượu nho. Cùng nước mắt, 
tiếng hát trong cuộc đời. Xin Chúa nhận đền bù muôn tội con. 

2. Tiến dâng lên thiên cung lời ước nguyện. Nguyện xin Chúa thương ban phúc bình yên. Tựa như 
nước nối kết trong rượu nồng, muôn tấm lòng hòa đồng trong tình yêu. 

ĐK: Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu, bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui. Cùng 
dâng tiến với hết tâm tình thiết tha. Tựa hương xa bay lên tòa Chúa bao la. 

TRÊN DĨA THÁNH 
TCCĐ 052 

 

1. Trên dĩa thánh con dâng Ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khó kết 
nên lễ dâng. Trong chén thánh con dâng Ngài chút rượu. Chính Chúa nhân hiền điểm tô đời 
con, thánh hóa lao công xóa bao tội tình. 

2. Đây thánh giá giang tay Ngài đã chết, này ngàn khổ đau đổ xuống trên vai, ngày dài u tối sống 
cho ngày mai. Và trong cõi vinh quang Ngài sống lại, dẫn lối đưa đường thánh ân ngài ban, cứu 
sống con người sướng vui đầy tràn. 

 
ĐK: Xin ngài nhận của lễ con dâng. Lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếm sống. Xin Ngài 

nhận của lễ con dâng, rộng tình ơn phúc thương ban tô đời tươi thắm ơn lành. 
 

XIN DÂNG LÊN 2 
TCCĐ 066 

 

1. Xin dâng lên tấm bánh này, để hiệp thông trong Chúa Ngôi Hai. Xin dâng lên chén rượu này, để 
hiệp nhất mọi người nơi đây. 

2. Tim con vang tiếng ca mừng và ngợi khen Thiên Chúa chí nhân. Dâng lên bao nỗi ước nguyện, 
phụng sự Chúa trong niềm hân hoan. 

 
ĐK: Xin dâng lên rượu bánh tinh tuyền. Xin dâng lên ngàn nỗi ưu phiền và bao vui sướng ngày 

đêm. Xin dâng lên lòng mến khôn lường. Xin dâng lên trọn cả xác hồn để tôn vinh Chúa tình 
thương. 
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XIN DÂNG LÊN CHÚA 
TCCĐ 071 

1. Xin dâng lên Chúa tâm hồn con, vút trong lời ca ước mơ hiền hòa. 
2. Xin dâng lên Chúa đây tình yêu, có khi nở hoa, có khi nhạt nhòa. 
ĐK: Dâng Ngài lời kinh mến thương, quyện theo khói hương nhẹ bay vấn vương. 
1. 3.  Xin dâng lên Chúa đây niềm tin, tháng năm hằn in vết sâu mỏi mòn. 
2. 4.   Xin dâng lên Chúa đây đời con, ngước trông ngày mai lối đi còn dài. 

 
XIN DÂNG LÊN NGÀI 

TCCĐ 062 

1. Xin dâng lên Ngài rượu nho bánh miến, đây muôn tâm hồn hiệp nhau dâng tiến. Cùng dâng lên 
trót tâm tình con, lẫn vui buồn mang trong cuộc đời. Dâng lên Cha lành rượu bánh thơm ngon. 
Xin Cha thương nhận hồn xác con dâng. Nguyện dâng lên trót một niềm tin, lòng thành con xin 
kính dâng lên. 

2. Xin dâng lên Ngài tình con yêu mến, bao năm gian trần lòng con xa bến. Nguyện Cha thương 
xuống muôn hồng ân, giúp cho lòng con luôn yêu Ngài. Dâng lên Cha lành hồn xác con đây, bao 
nhiêu nỗi niềm ngày tháng lo âu. Nguyện dâng lên đắng cay đời con. Muộn phiền con xin kính 
dâng lên 

ĐK: Dâng lên, dâng lên cha bánh rượu thơm, tinh hoa bao nương đồng và công nhân thế. Dâng 
lên, dâng lên Cha hiến lễ đời con. Dâng lên, dâng lên trót tâm tình mến thương. 

XIN THƯƠNG NGHE 
TCCĐ 070 

 

1. Đây giọt rượu nho và tấm bánh trắng thơm tinh tuyền. Xin cùng dâng lên trọn kếp sống với bao 
ước nguyện. 

2. Như trầm hương bay và nến cháy hao mòn tháng ngày. Xin cùng dâng lên này tim con mến 
thương vơi đầy. 

3. Đây là yêu thương và khấn hứa thiết tha muôn vàn. Xin trọn đời con được xứng đáng với ơn 
thánh thần. 

 
ĐK: Xin thương nghe Chúa ơi, lời kinh dâng lòng nghĩa hiếu. Bao đau thương giữa đời, này con vẫn 

dâng tình yêu. 
 

VỚI BÁNH TRẮNG 
TCCĐ 069 

ĐK: Với bánh trắng với ly rượu nồng, đoàn con xin dâng Chúa. Lúc giải nắng, khi dầm mưa, vất vả 
trên nương đồng. 

 
1. Dâng những giọt mồ hôi thắm nồng, nhỏ trên bao nương lúa. Nay có được từng tấm bánh 

thơm. Xin nhận cho Chúa ơi. 
2. Dâng những ngày giờ trong kiếp người, khổ đau hay vui sướng. Đem kết hiệp cùng hiến lễ đây. 

Xin nhận cho Chúa ơi. 
PHẦN III 

 
CA NGUYỆN 

 
 
 

BÀI CA BÁC ÁI 1 
TCCĐ 083 

ĐK: Ở đâu có bác ai và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện. 
1. Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ hợp nhất chúng ta. Ta hãy vui mừng hòa ca trong người. Hãy uy 

kính yêu thương Chúa Trời hằng sống. Và ta hãy yêu nhau với tấm lòng chân thành. 
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2. Vậy khi tới nơi đây trong cộng đoàn hợp nhất chúng ta. Ta hãy giữ mình khỏi mối bất hòa. 
Đừng tranh chấp gian ngoa, cũng đừng đôi chối cáo thưa.. Và ước gì Kitô Thiên Chúa ngự giữa 
ta luôn. 

BÀI CA BÁC ÁI 2 
TCCĐ 074 

CHUNG: Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa thương con, mến thương nhau 
thương nhau dài lâu. 

1. Như Con Cha đã yêu con, một mình Ngài đã chết thảm sầu. Cánh tay kia vẫn rộng mở, dòng 
máu kia vẫn tuôn trào. Để cho con theo: Yêu thương trọn đời, yêu thương mọi người. 

2. Như Con Cha đã bên con, trọn đời Ngài mặc lớp khó nghèo, sống bên con kiếp nghèo đói. Ngài 
sống như kẻ nghèo hèn. Để cho con theo: Hy sinh cuộc đời, yêu thương đậm đà. 

ĐK: Vì yêu, yêu anh em là yêu Ta. Vì thương, thương anh em là thương Ta. 
1. 3.  Như gia nhân sống hèn hạ, Ngài hầu hạ nào có xá gì. Đã yêu thương có ngại đâu, Ngài sống 

như kẻ hầu hạ. Để cho con theo, đem thân đời mình, tôi tớ mọi người. 
2. 4.   Như Con Cha đã tha thứ cả kẻ thù đã giết chết Ngài. Chúa yêu thương vẫn từ nhân, Ngài 

thứ tha cả kẻ thù. Để cho con theo, quên đi tủi nhục, quên đi hận thù. 
BÀI CA HIỆP NHẤT 

TCCĐ 159 

ĐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên 
kết với cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong 
lòng mến Chúa Cha muôn đời. 

1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên 
duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con 
trong Chúa. 

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Được Ngài thương cứu vớt bởi một 
lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh linh của Ngài. Hiệp nhất 
chúng con trong Chúa. 

3. Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành. Tựa ngàn chùm nho chín ép nên 
thành rượu nho tinh khiết thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh linh của Ngài. Hiệp 
nhất chúng con trong Chúa. 

 
BÀI CA YÊU THƯƠNG 

TCCĐ 107 

1. Đong con tim thật đầy, bao nhiêu ân tình đầy. Dâng lên Ngài, dâng lên Ngài ngàn vạn yêu 
thương, dâng lên Ngài cuộc đời lao công. Con sẽ dâng lên Ngài cuộc đời, bao vấn vương muôn 
ngàn nhọc nhằn. Này thân con, này tim con cùng bao vấn vương trong đêm trường. 

2. Bao yêu thương đổ về, dâng trong tim tràn trề. Xin dâng Ngài, Xin dâng Ngài ngàn vạn câu ca, 
xin dâng Ngài lòng thành tri ân. Con muốn ca khen Ngài trọn đời, như áng hương thơm trầm 
tỏa bay, để tôn vinh, để tri ân tình yêu Chúa thương yêu nhân trần. 

ĐK: Xin dâng lên, con sẽ dâng lên tình con người. Xin dâng lên, con sẽ dâng lên tình nhân loại, 
dâng cho Người dâng hết tâm tư. Xin dâng lên, con sẽ dâng lên tình con người. Xin dâng lên, 
con sẽ dâng lên tình nhân loại, dâng cho Người bài ca yêu thương. 

 
BỎ NGÀI CON THEO AI 

TCCĐ 076 
 
 

1. Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khoi. Trùng trùng sóng nước mênh mông, 
thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đồi kia tương lai khuất mờ. 
Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh. 
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2. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con 
chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đào. Chết treo thập hình 
nào ai buồn thương. 

  
3. Ngài ơi con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngãi nỡ quên con, hằng đưa 

lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dậy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên 
Ngài đời con bình an. 

 
ĐK: Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trong 

chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên 
đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai. 

 
 

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG 
TCCĐ 112 

 

1. Giêsu ơi! Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như conngười đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi! Tình 
Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung, tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi! Tình Chúa vì yêu 
con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi! Ngài đến để đưa con về suối trong ân 
tình, về sống trong an bình. 

2. Khi xuân sang màu nắng tươi huy hoàng và gió đưa hương nồng, tình thắm như mai vàng. Con 
không quên tìm đến cùng Giêsu, vừa lúc tuổi ươm mơ cùng với bao mong chờ. Giêsu ơi! Vì 
chúa là xuân tươi, là Chúa của tin vui, con mãi luôn yêu Ngài. Xin cho con được mãi là hoa 
xuân, để sống trên gian trần năm tháng không phai nhòa. 

 
ĐK: Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mãi về tương lai. Con ước nguyện mến 

Chúa trọn tâm tư và bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương. 
1. 3.   Giêsu ơi! Tình Chúa đưa con về rực nóng tim bồi hồi, tựa nắng giữa trưa hè. Bao say mê 

nhìn những mùa thu đi, vương vấn chiều tương tư hình bóng ai mong chờ. Xin cho con đừng 
ước mộng xa xôi, đừng đắm chìm mưa rơi mà lãng quên ơn Ngài. Xin cho con nhìn những mùa 
thu đi, lòng biết quay trở về được sống trong tim Ngài. 

2. 4.   Xin cho con đừng vấn vương đau buồn, đừng giấu trong tâm hồn trời giá băng tâm hồn. Xin 
cho con dù những mùa đông sang, lạnh buốt cả không gian lòng vẫn không ngại ngùng. Giêsu 
ơi! Vì Chúa đã sinh ra đêm giá lạnh bơ vơ vì mến thương vô bờ. Xin cho con rộng mở lòng 
thương yêu, để hiến dâng thật nhiều cho những ai đơn nghèo. 

CA NGỢI CHÚA 
TCCĐ 151 

 

ĐK: Con sẽ ca ngợi Chúa, từ sớm mai khi con thức dậy sau đêm dài. Vì tình thương, vì tình thương 
của Chúa dâng cao vời vợi. Lòng trung tín của Người cao hơn vầng mây. 

 
1. Chúa ngự lên tầng trời cao thẳm, Ngài giang tay phù trợ những kẻ yêu thương. Lòng nhân 

Chúa cao vời vô tận. Ca tụng Người đi hỡi dân muôn phương. 
  
2. Biết nào ai hằng dìu tôi vào, thành kiên đô bền chặt lũy vững bao quanh. Nào ai dẫn đưa vào 

trong thành, con cầu Người thương Chúa trên cao xanh. 
  
3. Chúa tình yêu tràn đầy muôn thuở, Người đưa con về, dìu thoát kẻ vô lương, vòng tay đỡ nâng 

con trên đường, chân dày đạp trên những quân vô lương. 
 

CẢM MẾN TÌNH CHA 
TCCĐ 078 
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ĐK: Hãy hát lên đi người ơi, bài ca tri ân nhiều ý. Cảm mến Gia Vê Chúa Trời, đã thương tạo tác 
muôn loài. Hãy tấu lên cung đàn vui, mừng khen danh Chúa cao vời, vì đã khấn ban cho đời, 
Người con duy nhất Ngài yêu. 

 
1. Ai tin nơi con Ngài sẽ sống an vui trên đời. Ai tin nơi Ngôi Lời thì được vinh phúc mai sau. Ai 

không tin con Ngài là đành mang án chết. Nếu không tin lời Chúa Con khổ đau triền miên thôi. 
2. Ai yêu anh em mình là sống tuân theo luật Ngài. Ai không yêu chân tình là người gian dối điêu 

ngoa. Ai thương tha cho người được Người thương tha thứ, xóa tan bao lầm lỗi cho, hưởng ân 
tình như xưa. 

3. Con van xin, xin Ngài hãy xuống ơn thiêng dạt dào. Cho yêu thương dâng trào, tình Người liên 
kết nơi nơi. Luôn yêu thương nhau hoài, người người chung tiếng hát. Hát khen muôn đời Chúa 
Cha đã thương loài hư vô. 

 
CÁT BIỂN SAO TRỜI 

TCCĐ 088 

1. Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn người cho đời, và xem cát biển để hiểu Người thương ta. 
Người thương ta muôn ngàn năm rất xa, thuở muôn loài chưa thành trong cõi đời, chính Người 
mở cho ta đất trời biển bao la. 

  
2. Người đã giang cánh chim bằng êm ái như phượng hoàng, dù con bé nhỏ muôn nẻo đường 

dương gian . Đường nguy nan qua vực sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy. 
Tháng ngày ở bên Cha đất trời tỏa hương hoa. 

  
3. Tình Chúa cho lúa thơm đồng, đặt nỗi vui đẹp trong lòng, gọi hoa thắm nở cho mở mùa yêu 

thương. Tình yêu thương trên trời cao gió reo, ghé mắt nhìn con hạt mưa dâu bèo, khó nghèo 
có bao nhiêu đáp đền đủ thương yêu. 

 
ĐK: Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa, Người 

thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, 
muốn đáp đền mà lấy chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu. 

CẤT TIẾNG HÁT LÊN 
TCCĐ 108 

ĐK: Nào cùng cất tiếng hát vang lên. Nào cùng cất tiếng hát vang lên, chúc khen và cảm tạ, tình 
Chúa đã yêu thương loài người chúng ta. 

1. Chúa đã ban Ngôi Lời cho thế gian, và Ngài đã đến sống như muôn người, và Người mở lối dắt 
ta lên trời, đường lên trời là cuộc sống yêu thương. 

2. Chúa thánh linh luôn hằng ban thánh ân, Ngài là nguồn sáng giữa đêm gian trần. Người hằng 
dìu dắt dẫn đưa ta hoài. Tình yêu Ngài làm rực sáng tim ta. 

3.  
CÓ BAO GIỜ 

TCCĐ 100 

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con chút cơm thừa gạo rơi ? Có 
bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa, đến xin con ly nước lã cầm hơi? 

2. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm ? 
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa, đến xin cn như khách lỡ đường trọ đêm? 

3. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm ? 
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa, ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày 
đêm ? 

ĐK: Nhưng con đâu, con đâu có ngờ: Bao lâu nay bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu 
thương bác ái, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế cũng là làm cho Chúa đấy 
thôi. Nhưng con nay con nay biết rồi, chung quanh con nay năm rõ mười: mỗi khi con giúp đỡ ai vì 
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lòng yêu thương bác ái, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho 
Chúa mà thôi. 

 
KẾT: Kính Chúa yêu Người trọn mười điều răn. 
 

CON XIN ĐỨC ÁI 
TCCĐ 133 

ĐK: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái, nguồn bác ái chính trung, yêu mọi người và 
chẳng trừ ai. Lạy Chúa, xin hãy đong tim con đầy lòng bác ái, cho con say mến Chúa vàa bác ái 
với cả mọi người. 

 
1. Lạy Chúa, đức ái chính trung, luôn khoan dung, luôn luôn nhân hậu, không ghen tương, không 

hay tự mãn. Biết mừng cùng với kẻ mừng, biết buồn cùng với người buồn phiền. Vì yêu là luật 
Chúa ban. 

  
2. Tình ái dấu ấn mến thương,luôn bao dung không hay giận hờn, vui quên đi bao nhiều thù oán. 

Sẵn sàng dập tắt hận thù, thế bằng tình người mặn nồng. Tình yêu thật cao quý thay. 
  
3. Lòng mến và đức kính tin, luôn kiên tâm, luôn luôn trông cậy, không so đo trong muôn tình 

mến. Biết rằng lòng mến mọi người vững bền chẳng bao giờ tàn tạ. Vì yêu là luật Chúa ban. 
  
4. Dù nếu nói các tiếng dân, trong muôn phương hay như Thiên Thiền, nhưng không yêu, không 

có lòng mến chỉ là một tiến thanh đồng, giữa trời làm rộn mọi người, vì không làm được ích chi. 
CÙNG MỘT KIẾP NGƯỜI 

TCCĐ  

1. Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời 
gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền 
thế cao sang. 

2. Cũng một kiếp người, có người sa lầy tội lỗi. Cũng một kiếp người, có người ngay chính bình an. 
Cũng một kiếp người, có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người, có người buồn chán 
than van. 

ĐK: Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương 
mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. 

1. 3.   Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối 
đảo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời 
sống cô đơn. 

2. 4.   Chúa đã xuống trần mang phận con người yếu đuối. Chúa đã làm người con người nghèo 
khó lầm than. Chúa đã làm người, cuộc đời Người đã hy sinh, cho triệu con người cuộc đời 
hạnh phúc vui tươi. 

CHÍNH NHỜ NGÀI 
TCCĐ 106 

1. 3.   Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người 
giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu, 
Chúa đã gọi mời giết chết đơn côi. 

2. 4.   Chúa muốn chọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo Ngài, sống chết cho Ngài 
hiến thân cuộc đời. Thánh Giá Ngài đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng 
cay, thánh giá của Ngài thắp sáng tâm tư. 

ĐK: Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn đợi chờ đổi 
trao thương mến. Phút cảm động lệ vỡ tràn mi, ôi thân con diệu huyền như thế, chính con 
không hiểu vì Ngài thương con. 
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1. Mắt dõi nhìn cuộc sống trần gian, con nào hiểu những bước vội vàng, cấu xé tranh giành của 
bao con người. Nếu biết rằng vì chính trần gian, Chúa nhập thể như bao chính nhân, con sẽ 
hiểu được ý Chúa cao quang. 

  
2. Đã đến ngày cải hóa đời con, con người cũ chỉ sống cho mình, đến lúc trở thành con người của 

Ngài. Đã đến ngày đổi mới lòng con. Cho tình yêu tung bay khắp nơi, đến với mọi người chất 
ngất tin yêu. 

 
CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG 

TCCĐ 075 

1. 3.   Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết thương yêu ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, 
yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa. Cho con biết say mê tình Ngài, 
hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. 

2.  
3. 4.  Cho con mãi trung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời, 

trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời. Cho con biết thứ tha thật 
nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. 

 
ĐK: Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là tình 

yêu, chính Ngài yêu mến con người chỉ vì tình yêu. 
1. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa. Cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi 

nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn 
phiền, con xin Ngài dủ tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. 

  
2. Thương con Chúa quên đi đời mình. yêu con Chúa treo trên thập hình, nhưng ai nào mà ngờ 

con đây đã bao lần hững hờ. Thương con Chúa hy sinh đời mình. Yêu con Chúa mang thân nhục 
hình, đưa con về nẻo đường, đường tình không bến bờ. 

 
CHÚA CHĂN NUÔI TÔI 1 

TCCĐ 079 

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai. 
1. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về, về bên ngàn suối mát. Tôi ăn 

uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. 
  
2. Nẻo đường chính tôi theo cây gậy Chúa dắt đường. Dù vượt suối qua đồi, hoặc qua ngàn tăm 

tối. Tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. 
  
3. Người dọn cỗ cho tôi ngay trước quân thù. Người đã xức trên đầu dầu thơm Người lai láng. Tôi 

vui sướng thảnh thơi vì Chúa ở cùng tôi. 
  
4. Trọn cuộc sống dương gian ân sủng Chúa tuôn tràn. Ngài là Chúa nhân từ hằng thương người 

công chính. Tôi vui sướng thảnh thơi êm ái vui thay nhà Người. 
CHÚA CHĂN NUÔI TÔI 2 

TCCĐ 081 
 

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đâu thiếu gì, Người cho tôi nằm nghỉ. 
Với cánh tay yêu thương, Người là nơi nấu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng gì. 

1. Này đồng xanh bên suối ngọt trong, Người để tôi tăng sức nghỉ an. Đường nẻo chính tôi được 
vui bước đi bên Người, huyền diệu thay danh Chúa đến muôn đời. 

2. Dù vượt qua thung lũng hiểm nguy, mà hồn tôi đâu hãi sợ chi. Vì nay Chúa đưa đường, tay 
Chúa mang côn trượng và hồn tôi an vững không lường. 
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3. Này đầu tôi Chúa sức dầu thơm, này tiệc sang dọn sẵn rượu ngon, và rồi phúc âm Người theo 
dõi tôi trong đời, nhà Người đây tôi sống mãi muôn đời. 

 
CHÚA KHOAN NHÂN 

TCCĐ 082 

ĐK: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không thiếu gì, tôi không e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi 
trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi đến mé nước thảnh thơi, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, 
Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi 
không thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. 

1. Dầu tôi đi qua thung lũng tối đen hiểm nguy, lòng tôi không lo ngại tai họa gì. Vì Chúa ở cùng 
tôi, cây gậy và cây trượng chúa khiến tôi an lòng. 

2. Chúa dọn bàn cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù tôi. Chúa xức dầu trên đầut ôi, chén tôi đầy 
tràn. Ân phúc sẽ theo tôi trong cả đời tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Thiên Chúa mãi mãi. 

CHÚA KHÔNG LẦM 
TCCĐ 115 

1. Chúa không lầm khi Ngài dựng lên con, dù lời Ngài con không giữ trọn. Vì Chúa đã biết từ ngàn 
xưa: Rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi. 

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn 
xưa: Còn mang thân thể nặng nề là con luôn mê mãi trần thế. 

ĐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, 
là Ngại lại thứ tha. 

3.   Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì chúa đã biết từ ngàn 
xưa: Một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán. 

4.   Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn. Vì chúa đã biết từ ngàn 
xưa: Nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. 

 
CHÚA LÀ CHÂN THIỆN MỸ 

TCCĐ 144 

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống 
vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, 
hiến thân đừng từ nan. 

2. Nẻo đường trên trần thế nhiều gai chông, hồn bơ vơ, đường muôn hướng. Ngước nhìn về trời 
mịt mờ mà nhiều nỗi truân chuyên. Hỡi nguồn chân thiện mỹ, xin lôi kéo hồn siêu thăng về 
tuyệt đối. Tiến bước qua trông gai, vững tin vào ngày mai. 

ĐK: Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Người, ôi đấng cứu độ 
tôi. 

 
CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG 

TCCĐ 137 
 

1. Chúa là con đường cho con bước theo, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi 
đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con 
luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời Người con vui. 

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau. Từng với người chung tim xuyến xao. Thì Chúa biết 
con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi. này xác hồn 
con đây Chúa ơi. Xin dẫn lối con đi xa vời. Biết tìm Ngài trọn đời con thôi. 

3. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai người cho con nỗi vui. Chỉ có Chúa như trăng 
sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương. Hãy 
giúp lòng con thôi vấn vương. Tìm mãi tới quê hương thiên đàng, dẫu bụi đường lấp mờ muôn 
phương. 

ĐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu, nguyện hiến dâng 
cho tình yêu. 
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CHÚA LÀ HẠNH PHÚC 

TCCĐ 081 

ĐK: Chúa là hạnh phúc của con. Chúa ơi, Chúa là hoan lạc đời con. 
1. Trên bờ sông Ba - bi - lon con không còn khóc nữa. Nhưng con sẽ vui mừng, và hát vang khúc 

nhạc tình yêu. 
2. Vì từ đây dân Si - on luôn hy vọng nơi Chúa. Is - ra - el vui mừng, vì Chúa thương dân Ngài ngàn 

thu. 
3. Con thờ Gia Vê vua yêu trong tâm hồn trong trí. Con đây chính là đền, là Giê-ru-sa-lem đẹp 

xinh. 
CHÚA LÀ MỤC TỬ 

TCCĐ 084 

1. Chúa là mục tử, Ngài dẫn lối chỉ đường con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. 
Cỏ tươi rợn đồng xanh, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghĩ 
uống no đầy. 

2. Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không 
lạc vương. Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Ngài đưa, gậy Ngài 
dẫn an lòng. 

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người 
đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm thánh hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, 
con cùng Chúa muôn đời. 

ĐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội, này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh 
thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi trong suối mát cỏ xanh con 
thiếu gì. 

CHÚA LÀ TÌNH YÊU 
TCCĐ 112 

ĐK: Chúa là tình yêu, Người đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã 
thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới 
cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương, để ta sống bình an. 

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa yêu ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình 
Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. 

2. Ngài hằng mong chờ luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi 
tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình. 

CHÚA NÂNG CON LÊN 
TCCĐ 083 

 

1. Chúa nâng con lên trên đôi cánh phượng hoàng. Chúa nâng con lên trên vòng tay âu yếu. Chúa 
ghé mắt tới và hằng mãi yêu, vì dẫu Chúa quá biết thân con đây là chi. 

2. Chúa nâng con lên tuy con bởi tro bụi. Chúa thương yêu con ngay từ xa muôn kiếp. Chúa đã 
thánh hiến và gọi bước theo Ngài, dẫu Chúa quá biết con đây đâu bằng ai. 

3. Chúa nâng con lên như khanh tướng công hầu. Chúa sai con đi loan truyền tin ân phúc, chiếu 
sáng thế giới và làm muối gian trần, dẫu Chúa quá biết con đây hay bội ân. 

 
ĐK: Ơi tình Chúa dâng lên cao lút cả ngàn mây, con biết lấy chi mà dâng đáp đền ơn Chúa đây. 

 
CHÚA Ở LẠI VỚI CON 

TCCĐ 084 

ĐK: Chúa ở lại thôi Chúa Con ơi, bóng chiều đã tắt đêm xuống rồi. Bao năm lòng con mang tình 
Chúa, như nai rừng khát mong tới suối. Chúa ở lại thôi Chúa con ơi, chở che con giữa nơi 
biển đời, ủi an chớ để con côi giữa vời. Ở lại đây với con Chúa ơi. 

 
1. Đã lâu rồi con mong ước một ngày, Chúa thương tình thăm viếng con một giây, cho hồn này 

sức sống qua trần gian, mong được về với Chúa muôn ngàn năm. 
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2. Đã lâu rồi tim con những hao mòn, ước mong được Chúa tới thăm hồn con, cho thực lòng 

thống hối bao tội khiêm. Xin nguyện thề mến Chúa muôn đời liên. 
CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA 

TCCĐ 117 

1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày 
miệt mài những lo toan. Khi vội vàng, khi muộn màng tiếng cười giọt lệ những miên man. 

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ biết hôm nay, lao nhọc 
cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui. 

ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con 
cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống an bình. 

3.   Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài những tha hương, mong 
về cùng tổ ấm yêu thương. Xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về cùng tổ ấm yêu thương. 

4.   Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui. Tay Ngài giọt lệ ướt trên vai, tay Ngài họp lại 
những chia ly. Trên đường đời xa vời vợi, tay Ngài dịu hiền dẫn con đi. 

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU 
TCCĐ 117 

1. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa 
đã mến thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai 
con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người. 

2. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, 
hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương, quá khứ héo úa trong muôn 
lòng. Cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường. 

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây,  
hăng say bước theo chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc 
cho  muôn người. 

 
3.   Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói. Nhưng đâu ai đến với họ, để 

hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin 
cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi 

 
4.   Xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất 

những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình. Để tình 
người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành. 

 
DẪN CON TỪNG BƯỚC 

TCCĐ 120 

1. Xin Chúa dẫn con đi từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dẫn con đi cầm tay dìu con bước tới. 
Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yếu hèn Chúa thương dìu dắt. 

2. Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời. Đôi mắt sáng tin yêu hành trang tìm đến thế 
giới. Nguyện đôi tay con đây dựng xây cho đất nước này thắm tươi, bao tháng ngày tương lai 
rực sáng. 

3. Trên những lốicon đi nhiều lúc đau thương ê chề. Trên những lối con đi nhiều khi mình con héo 
hắt. Nguyện cho con trung kiên, cùng đi với Chúa dịu hiền, sáng tươi tình yêu, đời đã xanh ngày 
mới. 

ĐK: Trên đường thế xa vời mình con sao thấy đơn côi. Con từng bước ngậm ngùi, nào ai cùng con 
đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa thắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, 
cùng Chúa bước đi trên đường. 

 
ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG 

TCCĐ 085 
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ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đó có đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu 
có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan niềm vui. 

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình thân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu 
Chúa hết  lòng, hết sức hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. 
Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em. 

 
ĐỒNG CỎ TƯƠI 

TCCĐ 101 

ĐK: Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu 
thốn chi? Vui thay và cũng phúc thay. 

 
1. Chăn tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con người Ngài. Để tôi lấy lại sức, Chúa đưa về 

suối đời đời. 
2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin tưởng tuyệt đối, thấy côn trượng 

Chúa là mừng. 
3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đầy vơi đầy. Dầu tôi sức dầu thánh, tiến lên đền 

thánh hằng ngày. 
 
KẾT: Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ ngơi. 

 
ĐƯỜNG CON ĐI 

TCCĐ 12 

1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn băng 
giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình yêu thương mãi đậm đà. 

2. Kìa xưa con đi vào đờn, hồn hăng say quá đẹp ngời nở mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan 
mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngập lòng vẫn đi gieo Tin Mừng nồng. 

 
ĐK: Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui.Vì tương lai đồng lúa mới. Bước gieo trong ngậm 

ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. 
 
3.   Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy. Hồn tê mê rã rời vai. Hồn con như loài 

chim bé sợ rã cánh giữa bầu trời. Này thân con đã mệt nhoài. 
4.   Rồi tin yêu sáng nhịp đường, từ cao xanh đến nhẹ nhàng hồn cô đơn nay lửa hong, và con đi 

vào nối tiếp. Làn gió mát suốt đường trường, đường xưa nay thêm đẹp hồng. 
 

GIÊSU VUI 
TCCĐ 11 

ĐK: Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giêsu, khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, 
các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn. khắp trái đất khiếp run. Ôi Giêsu, nơi thiên 
cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ, thờ lạy Chúa Giêsu, Người là Chúa 
các chúa. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thuở là vua muôn vua. 

 
Nhìn về phía thánh cung, nến đèn lênh láng sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang 

réo rắt: Chúa Giêsu ngự đây, trái tim tôi bừng say, tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các 
Chúa. Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là vua nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm giam nơi 
bàn thờ. 

 
GIỮ GÌN CON 

TCCĐ 154 
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ĐK: Trong tay Ngài lạy Chúa, trong tay Ngài lạy Chúa (Chúa ơi), con hiến dâng đời con. Xin Chúa 
thương gìn giữ đêm ngày. Con trông cậy ở Chúa, con nương tựa vào Chúa (Chúa ơi), con sẽ 
không hổ ngươi, con bước đi trong niềm bình an. 

1. Giữ gìn con Chúa ơi từ lúc chào đời, và khi con khôn lớn, hãy dìu dắt con cho đến khi lìa đời. 
2. Hãy cùng con bước đi từng bước vào đời. Đời trông gai muôn lối. Chúa hãy chở che trong suốt 

con đường dài. 
3. Dẫu đời con Chúa ơi nhiều lúc khổ sầu, và đau thương cay đắng. Kiếp người đã mang, dâu dám 

xa tình Người. 
 

GỌI LỜI YÊU THƯƠNG 
TCCĐ 987 

1. Con đang kiếm tìm tình đó giữa trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con 
đang kiếm tìm, nơi nơi chốn nào, tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. 

2. Con như suốt đời rộn rã những kiếm tình yêu. Nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền 
vững. Nơi dương thế này, qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc 
tình êm say. 

ĐK: Vâng, Chúa ơi trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi tình Ngài lòng con thầm ước. Vâng, 
Chúa ơi con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài khỏa lấp mong chờ. 

 
1. Con như chiếc thuyền mong manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bến bờ cho thuyền lặng im 

cuộc sống, nhưng cơn sóng dài xô con ngã nhoài. Ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về 
bờ yêu thương. 

  
2. Qua muôn phố phường dọc theo những quán người đông. Con đi giữa đời xem người giằng co 

quyền sống. Ôi bao nỗi niềm, trong đôi mắt nhìn đổi trao những ngỡ ngàng, ai đó cho cùng một 
lời riêng chung. 

 
HÃY CA TỤNG CHÚA 

TCCĐ 099 
 

1. Trời cao hãy lắng nghe, địa cầu hỡi hãy nghe lời ta. Ước chi lời giáo huấn của ta chảy tràn lan 
như mưa, và đổ xuống như sương xa, như nước mưa trên đồng xanh, như tuyết rơi trên cỏ 
non. Vì ta muốn ca danh Chúa Trời. 

  
2. Người hỡi! Hãy nghe tôi cùng hòa vang khúc ca mừng vui Chúa nhân từ trung tín ngàn nơi, dù 

trần gian tan bay. Người như núi không lung lay, kiên vững vươn trên ngàn mây, nâng đỡ ta trên 
trần ai. Nào ta hãy ca danh Chúa Trời 

ĐK: Hãy ca tụng Chúa vì công nghiệp và đường lối Người ngay chính. Chúa luôn thành tín, chẳng 
sai lầm, Người cực thánh và công bình. 

 
HỠI NGƯỜI TÔI YÊU DẤU 

TCCĐ 073 
 

1. Người là ai, Người lại chết cho anh, Người chết cho tôi, Người chết cho đời. Vì tình yêu mến, 
Người chết thương đau. Người là ai, Người đã sống lại, Người sống lại rồi, đem nguồn hạnh 
phúc, hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho tôi. 

  
2. Người ra đi một chiều nắng chia ly, Người vác say mê thập giá ê chề, nhìn về đỉnh núi, đỉnh núi 

Can Vê. Người thương yêu thập giá tiêu điều, rồi chết một chiều cho tình dâng hiến từ đó lên 
ngôi, đẹp nhất trong tôi. 
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ĐK: Hỡi người tôi dấu yêu, người tôi mến thưng hỏi Người là ai? Xin cho tôi biết được Người là ai: 
là Chúa muôn loài. 

 
1. 3.  Bài tình ca Người đã viết hôm xưa từ đó bay xa, trần thế chan hòa ngàn lời thương mến, 

tình Chúa vô biên. Bài tình ca tôi viết cho Người, tôi viết cho đời, ca ngợi tình Chúa được hát 
trên môi và mãi khôn nguôi. 

2.  
3. 4.   Ngài là ai, Ngài là Chúa Ngôi Hai, là Đấng Thiên Sai, đầu hết muôn loài, Ngài là Thiên Chúa 

đã mến thương tôi. Để hôm nay hồng phúc dư đầy trong trái tim này. Xin Ngài nhận lấy tình 
khúc tri ân người dấu yêu ơi.  

 
KÊU CẦU 

TCCĐ 121 

1. Phải chăng Thiên Chúa bỏ con, khi con tin yêu vào Chúa, bỏ con bơ vơ trần đời, khi con chối từ 
cuộc đời, chấp nhận kiếp sống tin yêu. Phải chăng Thiên Chúa làm ngơ, ngoảnh mặt đi như 
không nhìn thấy, những đắng cay áp lực tràn đầy. Cha ơi cha, thân co đọa đầy. 

2. Phải chăng con đã bị thua, khi con tin yêu vào Chúa, bị thua mưu mô cuộc đời, khi con vững cậy 
vào Ngài, chấp nhận kiếp sống hy sinh. Vì chưng Thiên Chúa làm ngơ, mặc kệ cho mưu toan 
tràn khắp, những cánh tay sức mạnh còn đầy. Con yên tâm vững tin vào thầy. 

 
ĐK: Cha ơi! trợ lực cho con để con hiên ngang vào đời, đem nguồn vui cho thế giới, đem nguồn 

hạnh phúc đến ngàn nơi. Cha ơi! hộ phù cho con, niềm tin yêu cậy trông anh dũng, lòng son 
sắt hiến trọn vào Cha, lòng son sắt hiến trọn nơi Cha. 

 
KINH HÒA BÌNH 1 

TCCĐ 09 
 

Lạy Chúa từ nhân Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin 
hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha 
vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin 
kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem 
niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa! Xin hãy dậy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm 
hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính 
khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ 
tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ơi thần linh thánh ái xin mở 
rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: Ơn an bình. 

 
KHI ĐỜI TA MẤT CHÚA 

TCCĐ 132 
 

1. Ta về gặp lại hồn ta và ta chợt thấy hồn mình thật lạ. Ta đã mất Chúa trong ta, Ta đã mất Chúa 
trong ta, mất Chúa trong hồn ta, mất Chúa trong lòng ta, mất Chúa trong đời ta. 

  
2. Trong đời chẳng buồn nào hơn là khi gặp thấy là mình phạm tội. Trong người mất hết an vui, 

tâm hồn bỗng hóa đơn côi, bỗng hóa thân lẻ loi, những ước mơ ngày mai nay chết trong lòng 
tôi. 

  
3. Bây giờ chỉ còn mình con và con gọi Chúa bằng lời tuyệt vọng. Sao Ngài cứ mãi xa con, không 

thèm nhớ đến tên con, Nhớ đến thân phận con, nhớ đến khuôn mặt con, nhớ đến hy vọng con. 
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ĐK: Ôi nỗi đau buồn nào hơn, ôi nỗi đắng cay nào bằng khi đời ta không có Chúa. Ôi nỗi kinh 
hoàng nào hơn, ôi nỗi kinh hoàng nào hơn đời mình giờ thành sa mạc, thành cây khô không 
nhựa sống, thành biển rộng cạn hết nước trong. 

 
 

KHÚC CA CẢM TẠ 
TCCĐ 072 

 

1. Như mẹ hiền cho giòng sữa ngon, nuôi đàn con ngày thêm lớn khôn. Đây tình Cha như hoa 
thắm nở, cho tim con đọng giọt yêu thương. Như mùa xuân cho đời thắm tươi, trên trời xanh 
đàn chim vút bay. Đây tình Cha bao la tác tạo, cho môi con dệt thành bài ca. 

  
2. Như vầng dương chiếu dọi khắp nơi, như đồng xanh nhờ con nước xuôi. Đây tình Cha cho tâm 

trí mở, cho bao nhiêu tặng vật trong tay. Xin tạ ơn tay Ngài dẫn đưa, xin tạ ơn ngày trôi tháng 
qua. Trên đường xa ân thiêng Chúa tỏa, bao gian nan trở thành nụ hoa. 

 
ĐK: Xin hát lên khúc ca cảm tạ. Tạ ơn Cha cho đời bao ơn phúc. Xin tiếng ca mãi luôn vọng xa, qua 

ngàn đời cảm mến ân tình Cha. 
 

LẮNG NGHE LỜI CHÚA 
TCCĐ 086 

 

1. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy 
con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho biết thân thưa: lạy 
Ngài, Ngài muốn con làm chi. 

  
2. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài 

từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho 
biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. 

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là 
đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy 
vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 

 
3.   Xin cho vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho biết say mê cuộc đời làm nhân 

chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng 
ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. 

 
4.   Xin cho đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn 

hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dậy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si 
ngàn đời tình mến không nhạt đi. 

 
LỜI KINH DÂNG CHA 

TCCĐ 136 
 

1. Đây lời kinh dâng Cha, đây lời kinh yêu thương chất ngất trong niềm tin, rộn ràng trong thương 
mến. Bao lời kinh dâng cha, khi là bao yêu thương, khi là bao đắng cay, trọn đời vẫn dâng lên 
Ngài. 

2. Như trầm hương bay lên cao, ngút ngàn nơi cao xanh, bát ngát dâng triền miên, dạt dào trong 
hương mới. Cho lời kinh con đây cũng tựa như hương thơm, ngút ngàn dâng tiến Cha, đậm đà 
khói hương ân tình. 

3. Cho lời kinh yêu thương tỏa rộng trong muôn phương, đắm đuối ân tình Cha, ngọt ngào trong 
muôn lối. Xin Ngài thương ban ơn, cho đời con hôm nay, sáng ngời kinh mến thương, hòa niềm 
vui cho muôn Người. 
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ĐK: Đây kinh dâng lên Ngài, lời kinh con sám hối. Đây kinh dâng lên Ngài, lời kinh tạ ơn. Đây kinh 
dâng lên Ngài, còn ươm bao thương mến. Đây kinh dâng lên Ngài, lời kinh tri ân. 

 
LỜI NGUYỆN TRONG SƯƠNG 

TCCĐ 136 

ĐK: Lời nguyện con dâng như muôn kinh hòa trong nắng sớm. Dâng Chúa khúc ca của ban mai, 
trong sáng ví như làn sương rơi. Này đôi bàn tay con giơ cao ngời lên mơ ước. Dâng Chúa 
mến yêu lời tôn vinh, xin Chúa chứng nhận cho lòng thành. 

1. Con vẫn hiểu lòng Chúa thương gọi con sớm mai lên đường. Mời thế giới đón nhận hồng ân 
cứu độ. Con biết chính vì tình Chúa yêu đương, sống phận người chết đau thương, chứng nhận 
lời con dâng. 

2. Xưa Chúa nói: Hạnh phúc ai ngày đêm đắp xây hòa bình, người mưu ích xã hội được luôn an 
lành. Dâng Chúa hết mọi người có thành tâm, kết hợp cùng lễ dâng, xin Ngài rộng ơn ban. 

3. Lời kinh sớm nguyện ước như giọt sương tan trong nắng hồng. Vì con muốn trót đời hy sinh hết 
lòng. Như nắng chiếu dọi ngàn cõi nhân gian, Chúa hằng tràn xuống muôn ơn, sáng bừng ngày 
hân hoan. 

 
LỜI TẠ ƠN 1 

TCCĐ 103 

1. Lời tạ ơn dâng lên, vì biết bao công việc Chúa làm. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những 
lời tạ ơn. Từ biển nước mênh mông, Ngài cất lên vũ trụ huy hoàng, dâng lên những lời tạ ơn, 
dâng lên những lời tạ ơn 

2. Ngài dựng lên sinh linh, và đã cho nhân loại giống mình. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên 
những lời tạ ơn. Để giải nỗi oan khiên, Ngài đã cho con một xuống trần. Dâng lên những lời tạ 
ơn, dâng lên những lời tạ ơn. 

3. Lòng từ nhân khoan dung, Ngài đã ban ơn lộc Thánh thần. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên 
những lời tạ ơn. Ngài hợp nhất muôn dân, và hứa ban phúc lộc thiên đàng. Dâng lên những lời 
tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. 

 
ĐK: Tạ ơn Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa. Đã thương xem chúng con như là dân riêng. Cánh tay 

Ngài tháng năm ôm ấp giữ gìn. Trọn đời xin yêu mến cậy tin. 
 

LỜI TẠ ƠN 2 
TCCĐ 141 

 

1. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần xuống 
dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi 
miên man. 

2. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng chẳng lâu tan biến dần biến 
dần. Là một làn mây bay bay theo gió, chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn bay lên. 

3. Đường trần gian say sưa con bước, quên lối về lạc bến mơ, quê nhà yêu xa mất rồi mất rồi. 
Ngài đã dủ thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bến an vui. 

 
ĐK: Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vương mãi. Bao nhiêu tâm 

tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. 
LỜI THIÊNG 

TCCĐ 180 

1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. 
Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng thắm. Từ khi con 
biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin 
tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài. 
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2. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm, lời Ngài như lắng trầm tư suốt năm canh dài. 
Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương chợt đến. Đời 
con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình Ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một 
hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. 

 
ĐK: Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con: Tương 

lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi giannguy. Đời con qua như mây bay, con tiến 
bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy chúa trong con nghe lời 
Chúa ru trong hồn. 

 
LUẬT YÊU THƯƠNG 

TCCĐ 111 
 

1. Cho con một điều răn mới: Yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: Con ơi 
hãy yêu mến nhau. Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì 
người dấu yêu, liều cả tấm thân: Tình yêu Chính tâm. 

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy, hôm nay Thầy dùng nước đây, 
đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngại ngần chi nữa, nay con làm cũng như Thầy, con xem 
Thầy là chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

ĐK: Yêu thương là điều răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết, anh em 
là môn đệ Thầy. 

 
1. Yêu thương là hy sinh trước, cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không 

xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu 
thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết chăng? 

2. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao 
nhiều hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý, cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm 
cho khắp nơi, được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. 

 
MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG 

TCCĐ 104 

1. Thờ lạy chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài 
nên bánh nuôi hồn cho những ai, đêm ngày đang khóc than trên đường đầy nguy nan. Nào ca 
hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân 
mình cho chúng con, trót đời trong bánh thơm, ở lại với chúng con. 

ĐK: Con tin, con thờ lạy Chúa, đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, 
ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh: Chúa đang 
ngự. 

1. Thờ lạy Chúa ngự trong nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây trong tình kính bái. Niềm tin 
thế để bù cho giác quan, con nào đâu thấy chi, cảm nghiệm được ơn thánh. Tạ ơn Chúa ngàn 
năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung 
thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Cha đã ban. 

 
MÌNH MÁU THÁNH 

TCCĐ 093 

1. Ôi Cha! Yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi 
Cha! Yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu. 

2. Ôi Cha! Bao la, yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha! 
Bao la, yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta. 

 
ĐK: Tâm tư con hoang lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến tim 

Cha. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha đã dành. Biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban. 
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3.   Ôi Cha! tim Cha, yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh lương thần ủ ấp cõi lòng. Ôi Cha! 

tim Cha bao la nhân loại kính thờ. Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ. 
 
4.   Ôi Cha! tim Cha yêu con thật hết tình. Này hình Thập giá Cha nhận thay cho thế trần. Ôi Cha! 

tim Cha yêu con thân mình chẳng cần. Dùng Mình Máu Thánh để nuôi dưỡng cho tình thân. 
MUÔN TẠO VẬT ƠI 

TCCĐ 094 
 

ĐK: Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài. Ca mừng Thượng Đế quyền uy tác sinh muôn loài. 
Hỡi người công chính hãy cất cao lên muôn lời. Ngợi khen Chúa Trời chan hòa ngàn tiếng nơi 
nơi. 

 
1. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài. Trời mây tinh tú, trong mát xuối reo rừng sâu. 

Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao 
hồng ân. 

2. Ngài ban cho tôi ruộng nương lúa thơm bao mùa. Ngàn muôn hoa lá khoe sắc thắm tươi bình 
minh. Đàn chim hót vang trời, đàn bươm bướm bay lượn, xanh màu thời gian ôi biết bao nhiêu 
tình thương. 

3. Ngài cho Ngôi Hai trời cao giáng sinh ra đời. Cửa trời vinh phúc rộng đón những ai thành tâm. 
Vì tôi vướng tội tình, Ngài mang lấy thập hình, rửa sạch thân tôi trong Máu Ước Giao đời xưa. 

4. Ngài ban cho tôi một đức tin không phai nhòa. Ngài ban cho tôi một trái tim đầy tình yêu. Niềm 
mơ ưóc thiên đình, triền miên phúc an bình, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm. 

NẾU CHÚA LÀ 
TCCĐ 069 

1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn là vầng trăng. 
Làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời. 

ĐK: Chúa ôi, từng phút giây, lòng con luôn hướng về Chúa đây. 
1. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong là đứa bé. Nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai. Làm 

đàn nai luôn mong suối mát, làm đứa bé luôn mong mẹ hiền. 
2. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm đám bướm. Nếu Chúa là khóm cúc, con muốn làm bầy 

ong. Làm bầy ong say hương khóm cúc, làm đàn bướm say hương bụi hồng. 
NẾU MỘT LẦN 

TCCĐ 096 

1. Nếu một lần con đi tìm tình yêu trong cuộc sống. Và nếu một lần bước đi bao ê chề con nay tìm 
thấy. Nếu một lần đơn côi vì trần gian luôn giả dối. Và nếu đời là bể dâu, con đi tìm tình yêu ở 
đâu? 

ĐK: Chính Chúa là tình yêu, chính Chúa là mùa xuân, cho con tia nắng ấm, cho con hưởng hồng ân. 
1. 2.   Nếu một lần say mê trọn tình si cho người dương thế. Và nếu đời là bến mê, con xin Người 

cho nhau hạnh phúc. Nếu cuộc đời thương đau, một mình con không đủ ôm ấp. Thì xin cậy 
trông Chúa thôi, Chúa chính là tình yêu nỗi vui. 

2. 3.   Nếu tình đời hôm nay tình nhạt phai muôn vàn ngang trái. Và nếu đời chỉ đắng cay, bao con 
người bên nhau hờn oán. Nếu một ngày con đi tìm tình yêu trong cuộc sống, chỉ mơ tìm về 
Chúa thôi, Chúa chính là người yêu của con. 

 
NƯỚC THIÊN CHÚA 

TCCĐ 126 

Đi trên nương đồng, người đi gieo giống, đi trên nương đồng, người đi gieo giống đi gieo 
muôn hạt vàng tươi, tung rơi trên vệ đường đi, muôn chim bay lại dành ăn. Rơi trên đất mềm, hạt 
rơi trên đá, Rơi trên đất mềm hạt rơi trên đá nắng đốt khi mặt trời lên, rễ héo không mọc được chi, 
không đâm rễ sâu vào đâu. 
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Hạt rơi vương vãi, rơi vào đám gai, gai mọc lấp che, nên hạt chết mòn. Có những hạt rơi vào đất 
phì nhiêu. Hạt giống mọc lên: Hạt có một trăm, có hạt sáu chục, có hạt được ba mươi. 

Hãy biết cho rằng: này ai đang có đã có sẽ được bù thêm, cho thêm dẫn đã dư đầy. Ai không 
có gì sẽ bị sẽ bị đoạt ngay. Ấy thế nước trời, cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi 
vật ở trong kho mình. 

 
NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI 

TCCĐ 122 

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm: Ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua 
muôn ngàn nơi? Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn 
côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi. 

  
2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than, kiếp u buồn với những tháng năm, trong bơ vơ 

ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện xin dìu dắt, giữ gìn con, không phân vân từng 
bước an tâm, cho tin yêu rực sáng một lần. 

 
ĐK: Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phù giúp con dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời Ngài 

đưa con bước, đời sống con sẽ chứa chan niềm vui. 
 
3.   Những bước đời nguyện xin trợ giúp, luôn chở che cho mưa đời không vướng lối đi, qua cơn mê 

con đâu sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng, thấm bờ môi, con trung kiên tìm Chúa yêu 
thôi, bao âu lo Ngài gánh dùm cho. 

 
4.   Nép bóng Ngài đời con hạnh phúc, con thầm xin Chúa giữ gìn từ sáng đến đêm, cho con luôn 

vững một niềm tin. Với trót tình thành tâm nguyện hứa: yêu Ngài thôi, khi an vui hoặc lúc 
thương đau, như hôm nay và mãi ngàn sau. 

 
ÔI THẦN LINH CHÚA 

TCCĐ 10 
 

ĐK: Ôi thần linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa mến thương con cái nơi trần gian. Ban bánh thơm 
ngon, ban bánh thiên thần, người giàu đói nghèo kẻ đói no giàu. 

1. Chúa nuôi đoàn con này đây bánh miến no lòng. Chúc chăn đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật 
ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn loài. Tung hô Vua Trời tổ phụ Is-ra-el. 

2. Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hy - bá trở về, uống ăn thỏa thuê Man-na nuôi sống toàn dân. 
Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời tình Chúa khoan nhân. 

 
RU CON VÀO ĐỜI 

TCCĐ 15 

1. Bên dòng suối mát hồn con ngất ngây tơ lòng, khung trời nắng ấm con say đắm trong tình 
Ngài, Chúa con ơi. bên dòng sữa trắng mẹ ôm ấp con vào lòng, ru bằng tiếng hát con say đắm 
trong ơn Ngài, tình Ngài thương con. 

 
ĐK: Chúa là Chúa của con, Ngài dẫn con về bên dòng suối mát, trong đồng cỏ xanh, bổ dưỡng tâm 

hồn chúng con. Chúa là Chúa tình thương, là Chúa nhân hậu, đem nguồn an vui, cho mọi 
người sống 

1. Cung đàn tiếng hát con say chúc ca danh Ngài, vang lừng trái đất tung hô Chúa trên cõi trời, 
Chúa con ơi. Con nguyện hiến tế lòng con trắng trong bên Ngài, cho dù sát tế Is-sa-ac xưa trên 
đồi, con cũng xin vâng. 
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2. Cung lòng réo rắt con ngây ngất trong ơn Ngài, vui đùa hát xướng tung hô Chúa trên cõi trời, 
Chúa thương ơi. Cung lòng thánh thót hòa vang khúc ca yêu đời, cho lời tiếng hát cùng say 
bước trên con đường, đường tình yêu thương. 

 
SỐNG TRONG NIỀM VUI 

TCCĐ 097 

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng 
con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin 
rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. 

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, 
một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gởi trao, đời con những đắng cay khổ 
sầu. Nơi Ngài hồn con nương nấu, nỗi vui từ nay thắm màu. 

 
ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống 

trong niềm vui. 
 
1. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm hạnh phúc, là 

chén diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, 
tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. 

2. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa: Cùng 
đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng, bên Ngài 
hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm hồng. 

 
TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG 

TCCĐ 099 
 

ĐK: Ta là Bánh Hằng sống, là bánh ban xuống bởi trởi. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn 
đời. 

 
TK: Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. 
 
1. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh. 
2. Người không lãnh nhận ăn thịt uống máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân. 
3. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai. 

 
TÁN TỤNG HỒNG ÂN 

TCCĐ 158 

1. Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hòa theo tiếng hát dâng 
lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin 
dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dắt con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con 
về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (i ) ca 
ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. 
Đời đời Người đã thương con, đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con 
dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày. 
 
Xin chân thành cảm tạ, tình thương Chúa thắng oan khiên. Xin chânt hành cảm mến, hồng ân 

Chúa thắng nguy nan. Ca tụng danh chúa bao lẫy lừng, xin chân thành cảm tạ. Cho toàn dân sống 
trong tình thương, xin chân thành cảm mến. Đôi bàn tay Chúa rất oai phong, xin chân thành cảm 
tạ. Đôi bàn tay Chúa bao nhân lành, xin chân thành cảm mến. Khắp muôn nơi bừng lên sống mới, 
đời người vui đổi mới. Muôn (i) tấm lòng cùng chung nhịp sống trong an bình. 
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Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu. Loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong 
mắt Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ con đêm ngày. 

 
TÂM TÌNH CA 

TCCĐ 110 
 

ĐK: Ôi tình Chúa bao la như sông, như biển tựa áng mây xa. Đêm ngày đỡ nâng con như Cha, như 
mẹ nồng ấm yêu thương. 

 
1. Soi con đi muôn bước dặm trường. Luôn theo con che chở độ đường. Ánh mắt Ngài, trái tim 

Ngài là bến yêu thương. 
  

2. Khi con đi trong cõi tội lụy, khi con sa chân giữa bùn lầy. Ánh mắt Ngài, đôi tay Ngài vực con 
đứng dậy. 

  

3. Khi tim con khô héo tụn tàn, theo đam mê ủ giấc mộng vàng. Anh mắt Ngài, trái tim Ngài là 
cửa nồng nàn. 
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TÌNH CA VÔ TẬN 
TCCĐ 098 

1. Tình Ngài như mạch sống, chan chứa như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển Đông. Tình Ngài 
cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái 
luôn bao bọc con mãi. 

2. Tình Ngài như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến luyến trời thanh. Tình Ngài 
bao bọc con, như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu thương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ, môi 
say niềm nhung nhớ. 

3. Tình Ngài như là suối chan chứa mãi mãi chẳng thôi, yêu mãi chẳng hề nguôi. Tình Ngài như là 
trăng soi bước lữ khách lầm than, lê bước trong đêm mù cô đơn, đôi tay Ngài săn đón theo con 
từng năm tháng. 

 
ĐK: Xin cho một trái tim nồng say. Xin cho con tình mến chẳng nhạt phai. Ngay trong hôm nay, ngay 

trong tương lai. Mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay. 
 

TÌNH KHÚC DÂNG NGÀI 
TCCĐ 123 

1. Mãi mãi con muốn yêu Ngài, vì con biết nếu vắng Ngài cô đơn lạc loài, đêm đen phủ dầy, cho 
từng bước chân con lạnh lùng. Mãi mãi năm tháng vơi đầy, lòng con muốn sánh bước Ngài 
trong muôn khó nguy, đau thương tứ bề, con không ngại ngùng vì Chúa bên con. 

2. Có Chúa chan chứa hy vọng, ngàn cay đắng sẽ biến thành hoan ca diệu vời, tươi lên nụ cười 
cho ngày tháng vơi bớt muộn phiền. Chúa biết con muốn yêu Ngài, tình yêu ấy con xin dành cho 
riêng Chúa thôi, con không hững hờ, con không phụ tình vì Chúa yêu con. 

3. Ngước mắt con thiết tha cầu, nguyện ơn Chúa mãi giữ gìn khi con tội tình, phong ba dập vùi, 
con tìm đến trong ân tình Ngài. Nước mắt tuôn ướt mi sầu, đời tội lỗi con xin Ngài khoan dung 
thứ tha, cho con ấp ủ hương say tình nồng: Tình Chúa yêu con. 

 
ĐK: Xin cho con mãi mãi yêu Ngài, một tình yêu gọi lên nắng mới, một cuộc tình thắm thiết tin yêu 

vời vợi. Xin cho con mãi mãi yêu Ngài, cuộc tình say khung trời nhiệm mầu, trọn đời con hạnh 
phúc dâng hiến cho Ngài. 

 
TÌNH NGÀI SƯỞI ẤM LÒNG CON 

TCCĐ 127 
 

1. Như mặt trời dọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình Ngài sưởi hong tôi 
ấm, cho một đời tìm thấy niềm vui. 

  
2. Con nguyện cầu từng sáng con đi, cho một ngày sẽ không ê chề. Mong tình người đẹp như ánh 

nắng, cho cuộc đời còn mãi mùa xuân. 
  
3. Như một chiều mệt mỏi hai vai, sau một ngày bước chân rã rời. Con tìm về tình yêu Thiên Chúa, 

nghe rộn ràng hạnh phúc đầy vơi. 
 
ĐK: Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn trăng vàng bên suối. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu 

con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hải hà, sưởi hong tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài 
chứa chan vô bờ, lòng con năm tháng mong chờ. 

4.  Như mẹ hiền ủ ấp con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Đã một lần tựa nương bên 
Chúa, bao ngọt ngào còn đó Ngài ơi. 

5.  Xin một lần mở trái tim con, yêu mọi người dẫu cho hao mòn. Xin một lần niềm tin thắp sáng, 
vững lòng thành chẳng chút từ nan. 

 
TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU 
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TCCĐ 125 

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để 
đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng 
sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng, đem thân dãi dầu tháng năm, xoa 
dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu. Thế 
mà chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

 
ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con, chính vì yêu con Chúa đã 

chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu 
héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. 

 
3.  Con xin dâng đời sống con đền bù lại biết bao lỗi lầm. Gương bao anh hùng hiếu trung kêu mời 

con đáp xứng tình yêu. Xưa bao anh lính liều mình chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa. Con còn vấn 
vương chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xứng tình yêu. 

4.  Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút 
ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về làm lại đời một lần tan vỡ. Trong tình mến yêu vô 
bờ con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. 

 
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 1 

TCCĐ 128 
 

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt 
dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên 
Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời 
dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. 

 
1. Người đã thương tôi từ thưở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến 

trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. 
  
2. Trời đất bao la giành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi 

trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. 
  
3. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai Chúa biết từng ngày. Đời tôi đang sống dẫu có đổi thay, 

tay Chúa an bài. Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan môi luôn tràn tiếng hát, tâm tư bình 
an. 

 
 

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 
TCCĐ 1 

ĐK: Tình yêu Thiên Chúa ngời sáng hơn sao trời, cao vút hơn ngàn mây, bao la hơn đại dương. 
Tình Chúa ôi cao vời tỏa khắp muôn nơi nơi. Như sóng dâng cao, như mặt trời tỏa chiếu, như 
ánh trăng về đêm. Tình yêu Thiên Chúa làm ngất ngây tâm hồn, tràn sướng vui triền miên. 

 
1. Ngài đã thương tôi từ muôn kiếp xa vời, dù chưa có trời trăng. Tôi sẽ lấy chi đáp đền tình yêu 

Chúa đã dành để cho tôi. Dù đời đổi thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm chẳng hề phai. 
Mong sao suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy con tim. 

2. Vạn vật xinh tươi, đại dương núi cao vời tụng ca Chúa quyền uy. Tinh tú chiếu soi cho đoàn 
người dương thế biết tình Ngài bao la. Dù đời đổi thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm 
chẳng hề phai. Mong sao suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy con tim. 
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3. Ngài đã thương yêu và săn sóc giữ gìn từng giây phút đời con. Ban muôn thánh ân cho hồn đầy 
sức sống với Mình Ngài trao ban. Dù đời đổi thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm chẳng hề 
phai. Mong sao suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy con tim. 

 
TÌNH YÊU THƯƠNG VỜI VỢI 

TCCĐ 1 

1. Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn sao. Mãi mãi luôn bao la, muôn lời ca 
cảm tạ tình Cha. 

2. Chúa đến cùng con đầy tội tình, từ ngàn năm không ngại tìm thăm. Chúa đến trong tim con, 
ban thần lươn giữ hồn đẹp luôn. 

3. Nhớ những ngày lang thang lạc loài, đoàn người qua sa mạc miền xa. Chúa đã ban Man-na 
nuôi người đi suốt dặm đường xa. 

 
ĐK: Mãi mã Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. 
 
 

TÔI TIN 
TCCĐ 094 

ĐK: Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên Người đã phải chết, chết vì tôi. Nên tôi, nên tôi vẫn tin 
luôn, tin Người hay tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin, tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù 
đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn 
đời chẳg hề vơi. 

1. Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá! Nhưng biết đã mấy mùa nhìn lá, đã 
mấy chiều nhìn mưa tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi nhường bước trước đoàn xe tang 
qua thành phố, than trách Đấng Hóa Công vô tình, sao để khăn tang che mờ bao mái đầu còn 
xanh. 

2. Dù nhiều khi tôi đã quen người nghèo quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, 
thấy chút lòng người thương chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường chông 
gai giăng ngập lối. Than trách Đấng Hóa Công vô tình sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người 
buồn đau. 

 

TÔI TIN CHÚA THƯƠNG TÔI 
TCCĐ 131 

ĐK: Dù cho tôi đây có đáng là gì. Dù cho tôi đây có công trạng chi. Nhưng tôi tin Chúa mến thương 
tôi, nhưng tôi biết Chúa dấu yêu tôi từng giờ từng phút chẳng ngơi. 

1. Như người mẹ hiền thương con, ủ con trong cánh tay dịu dàng. Ngọt ngào dòng sữa mẹ trào 
trao cho con đây nguồn sức sống. Ôi bao la ân tình của Chúa, đây tim con xin mở ra với Người. 

2. Trên dòng đường đời tôi đi, hiểm nguy tôi đâu có lo gì. Người hằng nhịp bước đi cùng, trong 
đêm đen hay ngày tươi sáng. Bao yêu thương ơn trời đổ xuống, cho môi con luônnở tươi giữa 
đời. 

3. Ân tình Người dành cho con, trải qua năm tháng không phai mờ. Nhiệm mầu tình Chúa nhân 
từ, tim con đây xin hằng ghi nhớ. Xin dâng lên cung nhạc cảm mến, xin tri ân, xin tạ ơn suốt 
đời. 

 
TỪ MUÔN THUỞ 

TCCĐ 

ĐK: Từ muôn thở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng 
từ ái Chúa vô biên. 

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống. Trước khi con xuất hiện trên đời, thì 
Chúa đã yêu con. 

2. Bao la tựa biển Thái Bình, cao quang tựa vầng trăng sáng thiết tha hơn khúc nhạc ân tình. Lòng 
Chúa mến thương con. 
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3. Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc nặng u sầu. Nguyện mến 
Chúa trung kiên. 

 
TỪ RẤT XA KHƠI 

TCCĐ  

1. Từ rất xa khơi, Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa khơi, Người đã 
chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình người. 

2. Từ rất xa khơi, Người muốn đời tôi như đuốc rạng ngời soi miền tăm tối. Từ rất xa khơi, Người 
đã đặt tôi như loài muối đất ướp thêm mặn đời. 

3. Từ rất xa khơi, Người đã chọn tôi trong những bạn bè nơi lòng dương thế. Và đỡ nâng tôi, 
Người biến luyện tôi như hạt giống tốt gieo trên mọi miền. 

ĐK: Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang 
vời vợi, để tình thương lan khắp nơi, và vòng tay ôm trùng khơi. 

 
THỜ LẠY 

TCCĐ 077 

ĐK: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Đã hy sinh nên bánh trường sinh 
để giúp con đủ sức về thiên đình. 

1. Con yêu đương cảm tạ Chúa, Chúa ơi. Tạ ơn Chúa đến muôn đời. Con ca vang ngợi khen Chúa, 
Chúa ơi. Ngợi khen Chúa đến muôn đời. 

2. Dưỡng nuôi con bằng Thịt Máu Chúa ơi. Tình yêu Chúa rất cao vời. Cho con trung thành yêu 
Chúa, Chúa ơi. Hằng yêu Chúa đến muôn đời. 

 
TRONG ĐÊM TRƯỜNG 

TCCĐ 115 
 

1. Trong đêm trường lòng con thao thức, Chúa gọi con này con bước tới. Lòng con yếu nhưng con 
thành thực, vui hát một bài dâng hiến mới. 

2. Bao đêm ngày lòng con mơ ước: chết vì yêu làm hy lễ mới. Nhìn lên Chúa đây con thành thực, 
dâng hiến đời tựa như hoa tươi. 

ĐK: Xin phó dâng đời con nhỏ bé, như hương đời tiến Chúa tình yêu. Dìu dắt con trên đường 
dương thế, bước theo Ngài đến đỉnh huyền siêu. 

 
TRÔNG CẬY CHÚA 

TCCĐ 105 
 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. con hy vọng vào Ngài, đời con nương 
bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm 
vui theo bước chân Cha. 

  
2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi 

nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn 
nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

 
ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yêu, trong tay mẹ hiền bên lời âu yếu. Tình 

chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãimãi bình yên. 
 
3.   Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không dựa vào Ngài thì con như lá 

úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, 
làm sao qua hết long đong. 
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4.   Đã thấy trong cuộc sống thời gian trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời ngàymai vẫn mãi thế 
thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn 
thương con mãi tương lai. 

TRỜI ĐÃ TỐI 
TCCĐ 135 

1. Trời đã tối, đêm về gió lay nhẹ trăng với sao, mình con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao. Kìa 
tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu, thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao. 

  
2. Ngài có biết hay chăng: đã bao lần trong bóng đêm, mình con đây thầm nguyện xin Chúa 

thương con, nhiều canh tối, khi nhìn đêm sao sáng con đau buồn, vì đã quên ngày hôm nao 
Chúa thương con. 

3. Mặc đêm tối quay cuồng, biết bao lần gieo đắng cay, lòng con đây một niềm tin thiết tha xin. 
Ngài nghe thấy hay chăng? Con sám hối tội con rồi, lòng nát tan, cầu Ngài thương thứ tha cho. 

 
ĐK: Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, 

kính dâng Ngài tương lai đời con. 
 

VỀ ĐẤT HỨA 
TCCĐ 109 

 

1. Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa dẫu đưa dân xưa đi. Và ngày nay trong gian nguy, Chúa dẫn 
đưa chúng ta đi. Rồi nghìn năm sau mãi mãi, Chúa đưa về nơi đất hứa. Đuốc sáng soi màn 
đêm, bóng mây rợp che nắng thiêu ban ngày. 

2. Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa đã cho dân Man Na. Và ngày nay trong gian nguy, Chúa nỡ 
đây lãng quên ta. Rồi nghìn năm sau mãi mãi, Chúa vẫn còn ban bánh thánh. Sức sống trên 
đường xa, lướt qua rừng sâu đến nơi quê trời. 

3. Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa dẫn đưa dân xưa đi. Vàingày nay trong gian nguy, Chúa dẫn đưa 
chúng ta đi. Rồi nghìn năm sau mãi mãi, Chúa đã tràn ơn cứu thoát, cứu thoát ai lòng ngay bước 
theo Ngài đi đến quê mong chờ. 

ĐK: Al-lê, Al-lê-lu-ia, ta nào vui ca lên. Al-lê, Al-lê-lu-ia, này đoàn dân Thiên Chúa. Al-lê, Al-lê-lu-ia, 
được Ngài luôn cứu thoát. al-lê, Al-lê-lu-ia, là đoàn dân Chúa Thương. 

 
VÌ CHÚA LÀ TÌNH YÊU 

TCCĐ 

1. Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương bước trong cuộc đời: 
hãy sống vui tình bác ái. Xin hãy thương yêu nhau vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ 
sầu. Để tình yêu bùng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. Vì 
tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: chính Chúa là tình yêu. 

2. Ngước mắt nguyện cầu cho chiến tranh tàn phai, cho khắp nơi muôn người thôi oán căm hận 
thù. Thế giới vui tình bác ái. Xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ 
sầu. Để tình yêu bùng cháy xóa mờ thù oán. Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. Vì 
tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: chính Chúa là tình yêu. 

3. Hãy tiến lại gần, tay nắm tay mừng vui. Xin Chúa thương liên hiệp muôn sắc dân thành một: 
góp sức xây tình bác ái xin hãy thương yêu nhau. Vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. 
Để tình yêu bùng cháy nối liền bờ cõi. Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu 
là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: chính Chúa là tình yêu. 

VÌ TÌNH YÊU CON 
TCCĐ 119 

ĐK: Lạy chúa, Chúa Trời con, cảm tạ lòng nhân từ, con chúc tụng hiển danh Chúa, vì Chúa yêu con 
ngàn thu. 

1. Xin lắng nghe, xin đáp lời. Lạy Chúa, này con lâm vòng nguy khốn. Xin giữ  hồn con, con hằng 
trung tín với Ngài. Xin Ngài giải thoát kẻ vững tâm cậy tin. 



 42 

2. Con thiết tha kêu suốt ngày. Lạy Chúa, này con trông Ngài thương đoái. Ban xuống niềm vui 
cho hồn con phấn chấn hoài. Xin nguyện ước chỉ hướng lên Ngài thôi. 

3. Xin Chúa nhân hiền, khoan hậu, từ ái, hằng nghe ai người kêu khấn. Xin Chúa lắng nghe bao lời 
con thống thiết nài. Xin để ý những tiếng con thở than. 

4. Con khấn xin trong những ngày cùng khốn, Ngài luôn thương tình trông đến. Chư Thánh Thần 
kia, ai nào mong sánh gót Ngài. Công việc Chúa chẳng có ai hòng so. 

 
VÌ YÊU THƯƠNG CON 

TCCĐ 

1. Vì thương con Chúa chết ô nhục trên thánh giá. Trái tim mở ra, những giọt máu cuối cùng là 
bằng chứng Chúa đã yêu hết lòng. 

2. Vì thương con Chúa hiến thân lập giao ước mới. Xóa muôn tội lỗi mở đường đến nước trời, 
tràn hồng phúc dẫn bước con suốt đời. 

3. Vì yêu con kiếp sống lưu lạc luôn đói khát, Chúa ban Thần Lương dưới hình bánh với rượu, ngày 
ngày Chúa đã hiến trao chính mình. 

ĐK: Ôi tình Chúa mãnh liệt dường bao, vươn lút khung trời cao, như suối tuôn dạt dào, diệu 
huyền hơn muôn ánh trăng sao. 

VINH QUANG CHÚA 
TCCĐ 140 

 

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn 
trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau, những kỳ công siêu 
việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. 

2. Chẳng cần một tiếng một câu, nhưng âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc 
những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vạn bài thơ, 
tấu lên muôn muôn điệu nhạc, ngợi khen Đấng quyền năng vô biên. 

3. Vầng dương ơi hỡi vầng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tới đoài rắc gieo 
lửa sống cho muôn loài. Vầng dương ơi hỡi vầng dương hãy đẩy lui đêm trường âm u, dẫn ta 
đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi. 

 
ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời. Con tin kính, tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh 

Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi? 
 

XIN HÃY THƯƠNG CON 
TCCĐ 129 

1. Khi đời con đã thắm chua cay, nơi trần gian có sẵn men say. Con nào đâu thấy Chúa thiên ân, ở 
giữa con khi đời giông tố. Con thầm mơ đôi cánh, bay cao lên trời xanh thấy Chúa uy. Cho hồn 
con héo úa tươi sinh, được sống vui tháng năm 

2. Lâu đài cao, chức tước, danh nhân sánh đọ đâu nghĩa Chúa Thiên Sai. Sinh làm thân bé giữa 
đêm đông, trời giá băng muôn loài say giấc. Như lời xưa Chúa phán chia ly, nhân loại đâu biết ý 
khi nay, nên của ăn nước uống thiêng liêng mà Chúa xưa hiến thân cho đời. 

3. Trên đồi xưa Chúa chết giang tay, nghiêng đầu thân đẫm máu hy sinh, cho người yêu dưới thế 
say mê. Cuộc sống nay chỉ là gian dối. Hãy tìm về cõi phúc thiên thu, mơ người yêu chính Chúa 
Giêsu. Xin Thần Linh chiếu lối con đi tìm đến nơi sống vui muôn đời. 

 
ĐK: Chúa Ngôi Hai, con cầu xin Chúa ngôi hai ban bình an xuống trong con, để đời con thêm tươi 

thắm. Chúa thương con, xin Ngài đưa dẫn con đi trong đường ngay chính muôn ân. Xin Ngài 
mãi mãi thương con. 

 
XIN PHÓ THÁC 

TCCĐ 139 
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1. Cuộc sống chốn trần gian đổi thay luôn mãi. Đây là nơi ân ái cho người say giấc ngủ yên. Tựa 
như thoáng mây trôi, nhân trần luôn mãi đổi dời. Lòng con mãi băn khoăn: Chốn ba đào con 
biết trông ai? 

2. Nguồn sức sống của tôi ở nơi Thiên chúa. Nơi mùa xuân không úa, suối nguồn năm thánh 
chẳng vơi. Đời sao mãi chênh vênh, con đường sao mãi ghập ghềnh. Vào những phút đau 
thương, sức thiêng nào nâng đỡ cho tôi? 

3. Nguồn ánh sáng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi tình thương viên mãn, chan hòa trên khắp trần 
gian. Nào ai dẫnđưa tôi qua ngàn nguy khó chập chùng? và trong bóng đêm thâu ai soi đường 
cho bước chân tôi? 

ĐK: Xin, con xin phó thác hồn con trong tay Ngài, Ngài là Đấng thủy chung và rất mực từ tâm. 
 
1. 4.  Nguồn cứu thoát của tôi ở nơi Thiên Chúa, như thành đô kiên vững cho hồn tôi đến tựa 

nương. Dù bão tố phong ba tôi nào đâu hãi sợ gì, vì Chúa kịp ra tay, lúc tôi vừa lên tiếng kêu 
xin. 

2. 5.  Người phó thác cậy trông ở nơi Thiên Chúa, khi trời lên giông tố luôn hằng son sắt niềm tin. 
Kìa hoa lá muôn chim tay Ngài săn sóc độ trì, thì mỗi lúc ta đi Chúa nhân hiền dõi mắt yêu 
thương 

YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI 
TCCĐ 143 

1. Con muốn đi tìm ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con 
gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh? Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin? Ngài 
ở đâu cho con đi tìm Ngài. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài. Trong yêu thương hay trong thù 
hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. 

2. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say 
sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu. Ngài ở đâu cho con chút tình thương. 
Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay 
trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta. 

3. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng. Lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, những hồi 
chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ 
ơ. Ngài ở đó trung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết 
tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. 

 
PHẦN IV 

 
CHA MẸ - THIẾU NHI 

 
CẦU CHO CHA MẸ 1 

TCCĐ 162 
 

1. Xin cảm tạ Cha, xin cảm tạ ơn trời, đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao cao 
hơn là núi Thái, nghĩa mẹ dạt dào như sóng trào biển Đông. Con không có mẹ, ai dạy ngày 
qua? Con không có cha tìm đâu mái nhà. 

2. Cha mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày, giúp con no đầy manh áo hạt cơm. Công cha dạy con đi 
trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ gọi mời con sống đời tình yêu. Bao nhiêu gánh nặng ôi 
chẳng hề quên. Nuôi con lớn lên nào mong đáp đền. 

 
ĐK: Xin cho cha, xin cho mẹ được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con xin Chúa thiết tha ân tình, tình 

người cha và trái tim mẹ hiền. 
 

CẦU CHO CHA MẸ 2 
TCCĐ 164 
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1. Xin Chúa (í a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao 
ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có trong ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi 
nhẹ khổ đau. 

2. An vui cũng như đau buồn. Luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho 
bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ 
cha. 

 
ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình 

người con ngoan. 
 

CẦU CHO CHA MẸ 3 
TCCĐ 165 

1. Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình. Cho con an bình nhờ tay cha mẹ, 
dạt dào giòng sữa thơm từ vành môi, ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui. Nước mắt mồ 
hôi, những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa giãi dầu, đẹp mầm ơn nghĩa biển sâu. 

2. Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, dạy lòng con đền đáp ân tình, luôn yêu gia đình và thương 
cha mẹ. Vì đời này có bao ngày dần qua. Một ngày nào đó không còn mẹ cha. Có nhớ tình sâu 
biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ vẹn tròn nghĩa hiếu tình son. 

ĐK: Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua. Chúa theo 
đường xa, giúp cho cha mẹ, trung kiên niềm tin thiết tha. 

 
CẦU CHO CHA MẸ 5 

TCCĐ 165 

1. Cây có cội nước có nguồn, có trời thì mới có ta và sinh ra trong cõi người ta, ai cũng mang nghĩa 
mẹ tình cha. Công cha như núi, nghĩa mẹ cao vời. Dòng sữa thơm linh thiêng đã bao đời, dòng sữa 
thơm, dòng sữa thơm. Như ơn từ Trời ban xuống cho loài người, cha mẹ thương mến dắt con đi 
vào đời. 

2. Sông sẽ cạn, núi sẽ mòn, mãi còn tình nghĩa sắt son. Từ tuổi thơ như lá còn non, xin sống sao cho 
trọn phận con. Con như chiếc lá, cha mẹ như cành, mầu lá xanh trong ơn nghĩa sinh thành. Nguyện 
Chúa thương, Nguyện Chúa thương, trên con đường dài bao tháng năm miệt mài, cho đời mẹ cha 
thắm tươi trong tình Ngài. 

ĐK: Xin cho mẹ cha vui sống giữa đời, đầy tình yêu Chúa từ trời. Xin thương gia đình bao khó 
khăn, xin cho cha mẹ muôn thánh ân. 

CẦU CHO CHA MẸ 7 
TCCĐ 166 

1. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ 
hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. 

2. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ 
mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha, dòng sữa mẹ xin ghi nhớ không bao giờ quên. 

ĐK: Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà. Giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái 
đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc 
trong tim. 

 
CẦU CHO CHA MẸ 8 

TCCĐ 166 

1. Tình cao như núi như hoa, là hoa thắm màu. Ơn nghĩa mẹ cha nào ai không nhớ trong lòng. Từng 
ngày long đong, cha mẹ vất vả trăm chiều. Một đời thương đau còn mãi đến khi bạc đầu 

2. Trời cao thương mến cho con được một mái nhà. Con có mẹ cha, là như hoa nở trên cành. Nhìn về 
xa xưa, ôi lòng biết nói sao vừa. Tình mẹ công cha ngời sáng bao nhiêu ngày qua. 

3. Du mai khôn lớn đi xa, là xa mái nhà. Ơn nghĩa mẹ cha đẹp như hoa chẳng phai nhòa. Đường 
đời đi xa ân tình nhắn hỏi bao người. Này tình bao la, nào thấy ai hơn mẹ cha. 
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ĐK: Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban nhiều ơn, bước đường 
xa an ủi mẹ cha. 

 
CẦU CHO GIA ĐÌNH 

TCCĐ 178 
 

ĐK: Đôi bàn tay con hướng lên trời, xin cho gia đình êm ấm thảnh thơi, xin cho cha mẹ an khang 
hạnh phúc, xin cho anh chị chan chứa tình thương. 

 
1. Một mai trên bước đường đi, có gặp muôn vàn hiểm nguy, giữ lòng kiên trì trung tín, giữ không 

khí luôn thuận hòa. 
2. Tuổi thơ em vẫn còn xanh, nhớ cần vầng lời cha anh, giữ một tâm hồn trong trắng, mến yêu 

hết tấm lòng thành. 
 

CON KHÔNG CÓ GÌ 
TCCĐ 168 

 

1. Con không có gì dâng Ngài Chúa ơi. Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời: Nghiêm trang, im lặng 
là lễ dâng con đó, tiếng hát giờ đây là lễ dâng Chúa 

2. Con không có gì dâng Ngài Chúa ơi. Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời: Đơn sơ thật thà là lễ 
dâng con đó. Giúp đỡ mẹ cha là lễ dâng Chúa ơi. 

3. Con không có gì dâng Ngài Chúa ơi. Đây những hy sinh nhỏ bé trong đời: yêu thương bạn bè là 
lễ dâng con đó. Kính mến thầy cô là lễ dâng Chúa ơi. 

 
ĐK: Xin Ngài thương lắng nghe, nhận lời con Chúa nhé. Lễ con dâng tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng 

lòng con rất chân thành Chúa ơi. 
CON XIN DÂNG 

TCCĐ 167 
 

1. Con xin dâng Cha ly rượu nho, tấm bánh tinh tuyền. Hợp với tấm thân con là bao niềm vui mơ 
ước. Tiếng hát như trầm hương, câu kinh bao ân tình. Nguyện lòng Chúa xót thương chứng 
nhận cho. 

 
ĐK1: Con xin dâng, dâng lên với tấm lòng thành. Con thân thưa bằng lời đơn sơ nhỏ bé. Xin Cha 

thương, Cha thương ban xuống ơn lành, để đời con là của lễ dâng hằng ngày. 
 
2.   Con xin dâng lên cha mẹ con với các anh chị, ngày tháng những lo lắng, để con được an vui 

sống. Những khó khăn ngày mai, xin dâng cả tấm lòng. Khẩn cầu Chúa xót thương chứng nhận 
cho. 

 
ĐK2: Con xin dâng, dâng lên với tấm lòng thành. Con thân thưa bằng lời đơn sơ nhỏ bé. Xin Cha 

thương, Cha thương ban xuống gia đình. Dẫu buồn vui một lòng mến yêu trọn tình. 
CÔNG ƠN CHA MẸ 

TCCĐ 169 

1. Nhớ chăng sông sâu thì cũng có nguồn, cánh chim có tổ lớn khôn theo bầy. Nhọc lòng khổ tâm 
tháng ngày, người người ai ơi xin chớ quên: Công ơn dưỡng nuôi, nay ta lớn khôn lên nhờ đâu? 
Công cha nghĩa mẹ ân tình sâu. 

2. Chúa thương ban cho cuộc sống mỗi người, có cha có mẹ dưỡng nuôi trong đời. Nhọc nhằn khổ 
đau sớm chiều, ngày dài đêm thâu bao lắng lo. Nuôi con tháng năm, mong con lớn khôn trong 
ngày sau, mong con lớn khôn trong ngày sau 

ĐK: Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong 
thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm dưỡng nuôi lao 
nhọc thành lộc Chúa ban trên trời. 
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1. Núi cao sao so được với công Người. Nghĩa cha Nghĩa mẹ ví như sao trời. Tình mẹ bao la ngút 

ngàn, biển dài sông sâu ơn nghĩa cha. Ai ơi hãy ghi, ra đi nhớ công ơn mẹ cha, an vui nhớ công 
ơn mẹ cha. 

2. Tháng năm mong con được sớm nên người. Với bao nỗi buồn nỗi vui trong đời. Lòng mẹ tựa 
như suối nguồn, rừng già non cao ơn nghĩa sâu, công cha dưỡng nuôi, ai ơi lớn khôn xin đừng 
quên, ai ơi lớn khôn xin đừng quên. 

 
CHUNG NHỊP BƯỚC 

TCCĐ 162 
 

1. Chung nhịp bước lên bàn thờ, cùng trăm ngàn bạn nhỏ nơi đây, và muôn nơi trên toàn thế giới. 
Chung nhịp bước bước lên bàn thờ. 

  
2. Chung nhịp bước bước lên bàn thờ, hợp muôn vàn tình mến thân thương, và đem theo bao 

điều ước muốn. Chung nhịp bước bước lên bàn thờ. 
  
3. Chung nhịp bước bước trong cuộc đời, đời mỗi người hòa với Giêsu, thành hương thơm nên 

nguồn ánh sáng. Chung nhịp bước bước trong cuộc đời. 
 
ĐK: Xin Chúa nuôi con bằng Thịt Máu Chúa. Xin Chúa nuôi con bằng lời của Ngài. 

HỌP MỪNG DANH CHÚA 
TCCĐ 174 

 

ĐK: Đêm nay trăng sáng, đêm nay đêm rằm tháng tám. Chúng con họp nhau ca mừng, mừng danh 
Chúa ôi thật lẫy lừng. 

 
1. Nhìn bầu trời cao cao, kìa giữa muôn ngàn vì sao, Chúa treo một ánh trăng vàng. Ôi ánh trăng 

rực rỡ biết bao. 
2. Quyền lực Ngài vô biên, tạo tác nên ngàn kỳ công. Chúng con cảm mến vô cùng, dâng Chúa muôn 

điệu múa vui mừng. 
3. Lòng Ngài thật vô biên hoàn vũ do Ngài làm ra. Cánh tay Ngài đã an bài, nên ánh trăng đẹp 

mãi đêm rằm. 
 

LẦN ĐẦU TIÊN 
TCCĐ 170 

ĐK: Lần đầu tiên con được lên rước Chúa. Sau bao năm tháng đã mỏi mòn đợi mong. Ôi giây phút 
lòng vui sướng chan hòa, tựa đàn nai khát thắm sang dòng suối trong. 

1. Phút ân tình trời đất đã tương phùng, tạo vật hiệp nhất cùng với Chúa thiên cung. Từ đây 
không còn là con sống nữa Chúa ơi, nhưng là do Chúa sống trong con mà thôi. 

2. Phút vui này nguyện nhớ trong đời, được hiệp cùng Chúa là cõi phúc trông mong. Vầng tim con 
nay nguyện yêu Chúa mãi thiết tha, cho dù năm tháng vẫn miên man lần qua. 

LỄ DÂNG TUỔI THƠ 
TCCĐ 168 

1. Với lúa miến trên nương đồng, bao công lao cha mẹ và anh em. Con không có gì dâng Chúa, 
đây con chỉ có tấm lòng đơn sơ. 

2. Với bánh trắng trên bàn thờ, con dâng Cha tuổi hồng và lao công. Muôn muôn tấm lòng dâng 
Chúa, xin Cha nhận lấy tấm lòng con thơ. 

 
ĐK: Dâng lên Cha bánh rượu thơm ngát. Dâng lên Cha mộng ước học trò. Đây lao nhọc đoàn con 

dâng Chúa. Xin Cha thương chúc lành tuổi thơ. 
 

MỪNG TRUNG THU 
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TCCĐ 170 
 

ĐK: Mừng trung thu con đến bên Cha, xanh xanh hồng hồng lồng đèn mới. Xin dâng lên Cha muôn 
lời cảm tạ, Cha đã tác tạo ánh trăng vàng tươi. 

1. Mến thương ngập đầy vui này bao la. Sáng trăng ngọc ngà, cảm tạ ơn Cha. 
2. Má ba tặng quà con nở môi hoa, hát vang cả nhà, cảm tạ ơn Cha. 

NHỚ VỀ TỔ TIÊN 1 
TCCĐ 173 

1. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, 
nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền 

2. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành 
ghi ơn tình thắm lâu bền. 

ĐK: Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, 
làm con thảo hiếu trọn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có 
ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. 

 
NHỚ VỀ TỔ TIÊN 2 

TCCĐ 176 
 

1. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên (ớ), con người cũng có tổ tiên. Ai làm 
người không sinh ra ? Công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra, nước trong 
nguồn nước đã chảy ra. 

2. Suối nhớ nguồn, chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên (ơ), con người cũng nhớ tổ tiên. 
Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mớm, nhớ cha từng đi sớm về trưa, thương cha 
từng đi nắng về mưa. 

3. Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương (ơ), nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. 
Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đong mồ hôi nước mắt, công sinh thành, công dưỡng dục con, 
công cha mẹ cao ngất trời xanh. 

 

ĐK: Lạy Chúa là Thượng Đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên chúng con. Xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca 
mừng chúc danh Ngài. Xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca chúc vinh danh Ngài. 
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NHƯ MỘT VẦNG TRĂNG 
TCCĐ 161 

1. Rằm tháng tám, ánh trăng là trăng đầy trời. Trăng soi niềm vui cho mọi người, trăng sáng cả 
tuổi thơ chúng con. Một vầng trăng sáng đêm thu đẹp tình thương, Chúa nay tặng ban cho 
mười phương. Xin tạ ơn Chúa miên trường. 

2. Tuổi thơ ấu thắm tươi màu áo dịu hiền, ngây thơ và không muộn phiền, luôn sống trọn mơ ước 
êm đềm. Ngày hạnh phúc thiết tha dâng Ngài tình son. Chúa ơi vầng trăng của lòng con, cho 
niềm vui mãi vuông tròn. 

3. Bàn tay Chúa dẫn đưa đời sống từng ngày, cho trăng thôi khuyết lại đầy, con bé nhỏ ngày mai 
lớn lên. Tình yêu Chúa đã cho con đẹp tuổi thơ, sẽ cho ngời sáng bao mộng mơ, suốt đời không 
vướng mây mờ. 

ĐK: Vui trung thu niềm vui bốn mùa, nguyện dâng lên Chúa trót cả tuổi thơ. Xin cho con tâm hồn 
trong sáng, tươi màu hân hoan như một vầng trăng. 

 
TÂM TÌNH CON NGOAN 1 

TCCĐ 172 

1. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Của lễ con dâng là yêu thương bạn bè lối xóm. 
Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng. 

2. Của lễ con dâng là vâng lời khuyên của thầy cô. Của lễ con dâng là chăm ngoan học hành ghi 
chép. Trong hồn nhiên thật thà, trong tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng. 

ĐK: Trên đôi tay ngọc ngà, xin đơn sơ làm đầu, đoàn con cùng dâng tiến. Trên đôi môi nụ hồng, 
với tiếng hát ngọt mềm, chân thành cùng tiến dâng lên. 

TÂM TÌNH CON NGOAN 2 
TCCĐ 164 

1. Tấm thân này do cha mẹ sinh ra, nuôi lớn lên thầm mong nguyện ước từng ngày. Biết lấy chi 
mà đền cho cân xứng, ơn biển trời con nào dám quên. 

2. Sống quên mình yêu thương còn yêu thương, nuôi lớn lênnào mong đền đáp được gì. Có những 
khi tệ bạc vô ơn nghĩa, nhưng cha mẹ sẵn lòng thứ tha 

ĐK: Nguyện cầu để đền đáp công ơn, cha mẹ còn mong muốn gì hơn, ngoan hiền là con luôn cố 
gắng, chăm 

 
TÂM TÌNH CON NGOAN 3 

TCCĐ 175 
 

1. Mẹ cha sinh ra con tháng ngày vất vả hao mòn, mong cho con khôn lớn, con lấy gì đền đáp 
công ơn. Hôm nay con nguyện xin, xin tình thương Chúa xuống an bình, cho cha mẹ mạnh khỏe, 
miếng cơm manh áo thơm lành. 

2. Tình yêu ơi bao la, vui buồn sướng khổ một đời,mong cho con khôn lớn, con lấy gì đền đáp 
công ơn. Hôm nay con nguyện xin, xin tình thương Chúa xuống an bình, cho cha mẹ mạnh khỏe, 
miếng cơm manh áo thơm lành. 

3. Từ nay trong vui tươi, vâng lời giúp đỡ cha mẹ, luôn yêu thương em bé, thương anh chị đằm 
thắm đơn sơ, xin tình thương Chúa xuống gia đình, cho gia đình đầm ấm, Chúa ban ơn phúc 
chan hòa. 

 
ĐK: Chúa, Chúa ơi xin nhận lời con khẩn cầu. Tương lai con nên người là nhờ con có mẹ cha. 
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TÌNH CHA NGHĨA MẸ 
TCCĐ 177 

 

1. Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con 
bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình 
thương đó tựa biển xa. 

  
2. Uống nước nhớ nguồn, làm con luôn thảo kính mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn, người ơi xin 

đừng quyên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời, vinh quang lúc thành tài, xin người hãy nhớ những 
công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. 

ĐK: Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm 
tháng. Dù đời bao sóng gió, thì lòng con vẫn nhớ. Trọn niềm tin yêu Chúa, đền đáp ân tình 
mẹ cha. 

 
TUỔI THƠ DÂNG CHÚA 

TCCĐ 178 
 

ĐK: Lạy Chúa, con lấy gì mà hiến dâng Ngài, vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa. Và con cũng 
không xin gì, cũng không xin gì, ước gì xa xôi. Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con. 

1. Những gì là của con đều là của Chúa. Cả mạng sống con cũng là Chúa tác thành, dưỡng nuôi an 
toàn, che chở bình an. 

2. Đây tuổi hồng thật nhiều mộng mơ, chẳng hề âu lo. Từng ngày qua tiếng thơ vui đùa dưới mái 
nhà, có cha có mẹ thương mến dìu đưa. 

 
TRUNG THU DÂNG CHÚA 

TCCĐ 171 

1. Đây ánh trăng vàng, trăng rằm tháng tám. Trăng ước mơ của lòng con, xin tiến dâng lên. 
Sướng khổ trong đời, vui buồn Chúa ơi. Xin cho ánh trăng luôn đẹp màu là niềm tin yêu sắt son. 
Xin cho trái tim con rạng ngời một vầng trăng thu Chúa ơi. 

2. Trên những con đường, trăng đẹp trăng sáng. Ôi ánh trăng dịu dàng lung linh sáng trên tay. 
Trăng của tâm hồn, trăng tuổi ước mơ. Bao nhiêu ánh trăng, bao nụ cười tuổi hồng đơn sơ 
Chúa ơi xin thương dẫn đưa trong cuộc đời để vầng trăng luôn sáng tươi. 

ĐK: Xin dâng lên Chúa tuổi thơ sáng như trăng rằm, tung tăng ca múa bóng trăng vàng rực sáng 
trên tay. Xin thương canh giữ niềm tin mến trong tâm hồn, luôn luôn trong sáng tháng năm 
hoài đẹp như ánh trăng. 

 
VỚI BƯỚC CHÂN 

TCCĐ 174 
 

1. Với bước chân bé nhỏ con tiến lên bàn thờ, giã từ phút rong chơi, về nơi đây dâng lời. 
  
2. Với ước mơ bé nhỏ con đến đây cùng Ngài, ca tụng Chúa hôm mai, Ngài thương ta lâu dài. 
  
3. Ánh mắt con sáng tỏ, đây Chúa thương loài người. Đưa về cõi thiên thu làm con Đức Chúa Trời. 
 
ĐK: Lời con ca thơm mùi sữa, tiếng hát con nghe như không tròn, nhưng tình con mến Chúa mãi 

vuông tròn. 
XIN DÂNG CHA 

TCCĐ 172 
 

ĐK: Từng vầng trăng lung linh, từng bàn tay xinh xinh. Theo tiếng ca ngọt ngào, muôn ánh trăng 
nhịp nhàng. Xin kính dâng lên, xin kính dâng. 
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1. Xin dâng Cha từng ước mơ của tuổi ngọc ngà. Lòng thiết tha xin Cha giữ gìn, được sáng trong 
như ánh trăng rằm, đêm rằm tháng tám. 

  
2. Xin dâng Cha từng bước chân ở giữa cuộc đời. Lòng con thiết tha xin Cha dắt dìu, hằng bước đi 

trên suối con đường. Thương người mến Chúa. 
  
3. Xin dâng Cha hồn xác con nhỏ bé dại khờ. Lòng thiết tha xin Cha ấp ủ, được lớn khôn trong 

sáng như vầng trăng rằm tháng tám. 
 
 

PHẦN V 
 

THÁNH THẦN 
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 

TCCĐ 180 

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân 
chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con, ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa 
điều gian dối, luôn trung thành. 

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đúc tim con tình yêu lai láng, cho 
lòng thao thức bên Chúa luôn. 

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, 
nhuần thấm xác hồn tràn làn ơn thiêng. 

HÃY CHIẾU SOI 
TCCĐ 183 

ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng, vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba 
Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát 
ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ: Chúa dìu đưa. 

2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo 
úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an. 

3. Xin cho bước chân người dù gian khó được đi đến nơi. Đời héo hắt không ngừng lên tiếng hát, 
đời an vui luôn tựa nương tình Người khắp ngàn nơi. 

4. Xin soi sáng trong hồn, lời chân chính lòng không dối gian. Để tiếng nói lan truyền ơn cứu rỗi, 
để đôi tay đưa tìm trao cuộc đời tiếng cười vui. 

LẠY CHÚA XIN BAN 
TCCĐ 180 

 

ĐK: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con: thần khí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, 
đổi mới muôn lòng. 

1. Người sẽ ban cho chúng con, nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. 
2. Người sẽ ghi trong trái tim, chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. 
3. Người đốt lên cho chúng con, ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. 
4. Nguyện Chúa ban cho chúng con, chíh thần lực dìu dắt giữa trần gian. 

 
LẠY CHÚA XIN BAN THÁNH LINH 

TCCĐ 181 
 

ĐK: Lạy Chúa, xin sai thánh linh Ngài, đến trần gian để đổi mới mặt địa cầu. 
 
1. Từ đỉnh non cao vời vợi, Ngài đổ mưa xuống đời, cho gió lên ngàn khơi, hơi thở tình yêu tươi 

mới. Xin Thánh Linh mưa ngàn đời, ân phúc thiêng liên g tuyệt vời, như suối thơ ngọt dâng cao 
ngàn nơi. Ôi Thánh Linh rạng ngời. 
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2. Từ trời cao xanh dạt dào, tình Ngài thương thắm màu. Cho nắng lên đẹp trời, soi sáng tâm tư 
vạn người, đi tới thiên đàng tình yêu lên ngôi. Ôi Thánh Linh rạng ngời. 

3. Địa cầu dâng lời mừng ngày Thần Linh giáng trần. Thêu cánh mây màu xanh, hy vọng tình yêu 
cao dâng. Ôi thánh linh muôn dịu dàng, như gió bay qua thì thầm, cho mát tươi lòng ai bâng 
khuâng. Ôi thánh linh dịu dàng. 

LẠY CHÚA XIN SAI 
TCCĐ 179 

ĐK: Lạy Chúa xin sai (i) Thánh linh, để Ngài đổi mới, đổi mới mặt địa cầu. 
1. Thần linh Chúa bay là trên mặt nước, ban nguồn sức sống cho muôn loài. 
2. Thần linh Chúa ngự xuống các tổ phụ. Xin làm cho chúng con luôn trung thành. 

 
THẦN KHÍ CHÚA SAI 

TCCĐ 179 

ĐK: Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi 
đi, Ngài sai tôi đi. 

1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát: Thiên 
Chúa đã cứu tôi. 

2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi: Thiên Chúa 
đã cứu tôi. 

3. Sai tôi đi đến với người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng. Mang Tin Mừng chân lý: Thiên 
Chúa đã cứu tôi. 

 
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN 

TCCĐ 182 

1. Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, 
này dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. 
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 

2. Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Mở lòng sáng soi đường đi, tìm 
chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài 
ơi, xin Ngài hãy đến dẫn đi đường ngay. 

3. Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Dẫn về những chiên lạc hướng về 
chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. 
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến ủi an Ngài ơi. 

 
ĐK: Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong 

Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng 
nhân tình yêu. 

 
XIN CHÚA NGÔI BA 

TCCĐ 182 
 

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm, hộ giúp con cầm trí 
cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh người luôn. 

2. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn sa tan quân ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn 
đàng chỉ soi, để con được yên trí không sợ nguy. 

3. Ao ước trông mong các ơn Chúa ban, như mạch thông ra muôn ơn chứa chan, mà rưới cho 
lòng kẻo còn khô khan, rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian. 

4. Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay, tác thành nên cho thân con sống này. Đành chết khổ 
hình cứu chuộc tội con. Khấn đoán thương ban ơn đêm ngày luôn. Am 

 
PHẦN VI 
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THÁNH HIẾN 
 

BÀI CA DÂNG HIẾN 1 
TCCĐ 186 

1. Ôi lạy Chúa, con phó thác toàn thân, xác hồn này con dâng, tận hiến Chúa trọn vẹn. Làm của lễ 
tinh tuyền, làm của lễ tình yêu, làm của lễ tình yêu. 

2. Ôi lạy Chúa, con dâng Chúa tình yêu, với một niềm tin yêu lòng thiết tha van nài. Tựa nến cháy 
đêm ngày, để báo đáp tình Cha, để an ủi lòng Cha. 

3. Ôi lạy Chúa, xin dâng hiến niềm vui, nỗi buồn phiền tâm tư cùng với trót cuộc đời. Để cho các 
linh hồn, để như suối nguồn ơn, để như máng ngàn ơn. 

ĐK: Lòng thành con tin kính, nguyện dâng Chúa hết tình. Xin giúp con can trường, theo tiếng gọi 
yêu thương. 

BÀI CA DÂNG HIẾN 2 
TCCĐ 206 

1. Chắc không phải vì con mà Chúa đã gọi con bước tới. Chắc không phải vì con mà Chúa dắt dìu 
con đi lên. Chính tình yêu vời vợi tựa núi cao sông rộng của Ngài. Chúa đã dủ thương con nên 
đời con mới có hôm nay. 

2. Nếu không phải tình thân thì sao Chúa gọi con nghĩa thiết. Nếu không phải vì yêu thì sao Chúa 
chọn bao hy sinh. Chúa nhận đây lễ vật này xác nhân với cả tâm hồn. Chỉ một điều nguyện ước, 
suốt đời con dâng hiến tận tình. 

ĐK: Xin cho con trung kiên trọn đời theo bước Ngài. Đây tâm tư dâng lên, lời nguyện không dám 
phai. 

 
CA KHÚC CẢM TẠ 1 

TCCĐ 189 

1. Con xin dâng lên, hát lên muôn lời ca. Con xin dâng lên, hát lên niềm vui mừng. Tri âm Chúa 
muôn đời tình không biên giới, tri ân Chúa muôn đời vì Ngài thương con. 

2. Đây bao tâm tư ước mơ trong đời con. Con luôn xin vâng, hiến thân cho nước trời. Muôn ân 
phúc chan hòa dìu đưa con bước, theo chân Chúa vui trọn một đời yêu thương. 

3. Cho bao hy sinh khó nguy trong tình yêu, con luôn hân hoan hiến thân cho nước trời. Qua năm 
tháng âm thầm phụng sự yêu mến, mong danh Chúa đêm ngày truyền tụng nơi nơi. 

ĐK: Bao nhiêu năm trôi qua, tình Chúa thương bao la. Bao nhiêu năm trôi qua, hòa khúc ca cảm 
tạ. Bao giây phút trong đời là như cánh hoa, dâng lên Ngài như hương khói đậm đà. 

 
CA KHÚC CẢM TẠ 2 

TCCĐ 216 
 

1. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương con. con muốn hát vang 
tình Người bao la, khắp ngàn nơi trên thế giới. Tình thương Người vững bền thiên thu. 

2. Con muốn hát muôn lời kinh cảm tạ, những lời nghẹn ngào lịm tắt trong tim. con muốn hát cho 
rụng rời trăng sao, kết thành bài ca cảm mến, bài ca dài như giải thiên ngân. 

3. Xin Chúa dẫn đưa đời con vạn nẻo, ôm trọn cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên 
dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi xuân nồng cháy, vì nước trời lý tưởng trên cao. 

 
ĐK: Tình thương Thiên Chúa cao vời, con xin dâng trót cuộc đời bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca 

danh Chúa suốt đời, hy sinh hòa thắm tình nồng, kết thành bài ca tạ ơn. 
 

 
CẢM TẠ ƠN CHÚA 

TCCĐ 217 
 

ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. (đến muôn đời), 
muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 
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1. Vì tình yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi 
trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn. 

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương 
con hiến dâng Người, êm ái nào hơn. 

3. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem 
con trong lúc vui sầu, êm ái nào hơn. 

 
CON ĐÃ CHỌN NGÀI 

TCCĐ 214 

1. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cuộc sống của con. 
Lối đường con đi, có Ngài cùng sớt chia những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. 
Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con. 

2. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là mộng ước đời con. 
Tháng ngày qua đi, có Ngài cùng sánh vai, đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con 
đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con. 

3. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là sự sống của con. 
Kiếp người luôn lưu, có Ngài đẹp nỗi vui, bước vào muôn đời, có Ngài là muôn thuở rót đầy lòng con. 
Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con. 

ĐK: Đời con xin mãi thuộc về Ngài, đời con xin mãi thuộc về Ngài. Từng nhịp đập trong trái tim, 
đây từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của Ngài, tất cả dành cho Ngài, cho Ngài mà thôi. 

 
CON SẼ CA NGỢI 

TCCĐ 187 
 

ĐK: (Tình thương của Chúa), con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca 
ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. 

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muốn đời qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền 
tình Cha chẳng ngơi. Vì Ngài đã phán tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời 
Ngài đã thiết lập lòng trung thành. 

2. Ta ước giao cùng người Ta đã chọn giữa muôn người. Ta đã đoan thề cùng nghĩa nhân là nhà 
Đavit. Và Ngài đã phán rằng: Miêu duệ ngươi đứng vững ngàn năm, ngai báu của người, Ta 
thiết lập từ muôn đời. 

 
CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON 

TCCĐ 216 

1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời, trở nên 
như men giữa lòng người. Sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời. 

  
2. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu, đời con có gì dâng Chúa đâu. Đây bao mơ ước dạt dào, 

niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần 
đầu. 

3. Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, 
để nên chiên hy tế của Người. Ôi thân con đây yếu đuối, nhờ ơn thánh Chúa luôn cải hồi. 

ĐK: Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thánh hiến từ đây, suốt đời không 
bao giờ đổi thay. 

 
CHÚA ĐÃ GỌI CON ĐI 

TCCĐ 209 

1. Chúa đã gọi tên con dù con đây những lỗi lầm, phận con yếu đuối mỏng manh, nào đâu con 
xứng hồng ân. Chúa đã vì yêu thương, chọn con đây giữa muôn người, gọi con theo bước chân 
Ngài, truyền rao Tin Mừng cứu rỗi. 
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2. Chúa đã gọi con đi ủi an bao kẻ cơ bần, cảm thông muôn nỗi sầu đau, dìu đưa lên cõi trời cao. 
Chúa đã gọi con đi, làm mưa tưới mát cánh đồng, làm mây che mát con đường, làm tia nắng 
trời hừng đông. 

ĐK: (Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con). xin đáp lại tiếng Chúa kêu mời, trót đời trung tín, hiến dâng 
Ngài tình mến sắt son. 

CHÚA ĐÃ YÊU CON 
TCCĐ 218 

1. Chúa đã yêu con, từ thuở (i a) muôn đời, vì Ngài đã gọi con từ lòng mẫu thân, rồi nâng niu 
chẳng ngơi những khi sầu khổ hoặc sướng vui, nép bóng tay Ngài lòng thảnh thơi. 

2. Chúa đã yêu con, gọi con (i a) theo Ngài, và Ngài đã rộng ban ngàn muôn phúc ân, để con nên 
muối men, dẫu con đôi phen thật nhỏ nhen. Chúa vẫn thương tình dìu con lên. 

3. Chúa đã yêu con, tình yêu (i a) nhiệm mầu, dù đường đời hiểm nguy nào con xá chi. Nguyện tim 
con sắt son, khắc ghi tình Ngài thực thẳm sâu. Chúa ơi, xin ở cùng con luôn. 

ĐK: Con biết dâng gì cho trọn niềm cảm mến Chúa ơi. Đây tấm linh hồn xin yêu Chúa thiết tha 
chẳng ngơi. 

 
CHÚA SAI TÔI 

TCCĐ 190 

1. Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người. Tiếng cười lau khô mồ hôi nước mắt, tôi 
đem tình thương đếncho mọi người. Được Chúa sai đi, tôi hân hoan gieo rắc tình người, đem 
an vui cùng với nụ cười cho thế giới hôm nay. Mong sao cho anh em bốn phương một nhà, 
mong sao cho bốn phương là con một Chúa, để tình người anh em thấp sáng bên nhau, để 
cuộc đời không còn những tiếng thương đau. 

2. Và tôi sẽ ra đi mang trên vai trái tim tình người. Bước đều đôi chân tình thương khắp lối, tôi 
đem hồng ân đến cho mọi người. Dù khó gian nguy, trong đêm đen mưa gió lạnh lùng. Đôi môi 
cay hòa với lệ nhòa. Luôn có Chúa bên tôi. Tôi xin đem con tim hiến cho mọi người, tôi xin dâng 
trái tim tình yêu về Chúa, và tình nguyện giang tay đón lấy anh em, để mọi người luôn nhận có 
Chúa thương yêu. 

 
DÂNG CHÚA 

TCCĐ 186 

ĐK: Chúa ơi, tù đây trọn đời con ước nguyện dâng hiến Chúa: Thân xác, linh hồn. Nguyện cầu 
Chúa dẫn đưa trong đời. 

1. Ôi êm đềm này giờ Chúa nhân từ, đã dủ thương phận hèn tôi tớ. Muôn ơn lành người đổ xuống 
chan hòa, vì tình thương không bến không bờ. 

2. Qua bao đời lòng này ước vang ngời, ngợi khen Cha toàn năng nhân ái. Uy danh Người hòa 
từng khắp cung trời, vì Người đã tạo tác muôn loài. 

DẤU ẤN TÌNH YÊU 
TCCĐ 206 

 

1. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ 
tấu lên trìu mến, khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. 

2. Ôi ân huệ tình con cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, xớt chia 
buồn vui, ủi an phù giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. 

3. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời. Chúa cho 
đầy vơi mát tươi cuộc sống, khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. 

 
ĐK: Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay connhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô 

tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi. 
 

DÒNG THỜI GIAN 
TCCĐ 191 
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1. Dòng thời gian đang lặng lẽ trôi, đi đi mãi không bao giờ trở lại, như tiếng gọi mời hồn con 
vươn tới. Chúa thương ban chuỗi ngày hồng ân, để con luôn âm thầm hiến dâng, với bao buồn 
vui trọn kiếp sống này. 

2. Trọn đời con xin là khúc ca, cho danh Chúa vinh quang muôn muôn đời, con hát nhịp nhàng bài 
ca dâng hiến, tấm thân con cho dù tàn phai, giúp con tim luôn còn ngất ngây, ngát hương trầm 
hương để hiến tế Ngài. 

3. Từng ngày qua êm đềm thiết tha, trong chiêm ngắm, trong hy sinh, nguyện cầu, son sắt một 
niềm phụng sự Thiên Chúa. Biết bao năm giữa lòng Hội Thánh, để con luôn loan 

ĐK: Tình thương Chúa chan hòa tháng năm, tình thương Chúa thắm tươi vô vàn, cho con đến 
nguồn hạnh phúc, dạt dào niềm vui không ngơi, dìu đưa con tới. Đời con vẫn trung thành 
hiến dâng, tạ ơn Chúa quyết luôn băng ngàn, xin vâng sống đời nhân chứng, nước trời hiển 
vinh hôm nay, sáng ngời ngày mai. 

 
ĐẸPP THAY 

TCCĐ 198 
 

ĐK: Đẹp thay, (ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, (ôi đẹp thay) những 
bước chân rảo khắp nẻo đường. (ai gieo trong lệ sầu), sẽ gặt trong vui sướng (ai gieo trong 
nước mắt), sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, 
loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui niềm vui cứu đời, cho mọi người và 
mọi nơi. 

 
1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. 

Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 
2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi 

trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 
 

GIAO ƯỚC 
TCCĐ 212 

 

ĐK: Từ đó, vâng từ đó Chúa đã gọi con, một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây, vâng 
từ đây Chúa đã chọn con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son. 

1. Lời người nung cháy vàng khối, lời Người phá đổ tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây dám đâu 
loan báo lời Người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn Ta thánh hiến 
ngươi rồi, trao ban giao ước muôn đời. 

2. Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ hoang vắng cuộc đời, thân 
con lữ khách đường dài. Vì lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất 
hứa cuộc đời, tay ta nâng đỡ không rời. 

3. Dù đời thay đổi lời hứa, lời Người giao kết vàng đá, này con sẽ hiến cuộc đời, tin yêu phó thác 
vào Người. Này là giao ước của ta là lòng trung kiên vàng đá, cho non đá sẽ chuyển dời, kiên 
trung giao ước muôn đời. 

 
HOAN CA TRI ÂN 

TCCĐ 188 

ĐK: Lạy Chúa, con lấy chi đáp lại Chúa, con lấy chi dâng hiến cho Ngài, biết bao hồng ân Ngài ban. 
Lạy Chúa, con hiến dâng trót đời con như khúc hoan ca tri ân Ngài, chúc khen tình mến muôn 
đời. 

1. Chúa sinh nơi khó nghèo, vì Ngài quá thương con, chịu muôn vàn cay đắng và đã chết cho con, 
Ngài đã sống cho con. Ôi tình Chúa thương. 

2. Chúa yêu con lỗi lầm, để chuộc cứu thân con đành cam chịu quên lãng, đành phụ nghĩa quên 
ơn, nằm thánh giá cô đơn. Chúa chẳng bỏ con. 
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3. Biết bao giờ đáp đền, tình này quá đơn hèn, tình con dù tha thiết, chẳng đủ đáp vô biên, tình 
cắt xén bao phen, mối tình chóng quên. 

4. Biết bao u hoài, một mình khóc đơn côi, nhìn lên bàn thờ Chúa, ngọn đèn sáng chơi vơi, nguyện 
Chúa thắp tim côi, tháng ngày thắm tươi. 

LẠY CHÚA CON ĐÂY 1 
TCCĐ 203 
 

ĐK. Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con 
đây. 
1. Chúa thương con nhiều, từ khi chưa có đồi núi, từ khi chưa có trời cao, với vầng sáng với muôn 

ngàn sao. Thẳm sâu ân tình, gọi con từ trong bùn nhơ, tìm con trong đám trẻ thơ, ngỡ ngàng 
ánh mắt đưa hiền hòa. 

2.  Giữa muôn người, gọi con không kể tội lỗi, để con đi trên đường lối trong tình mếm Chúa ấp ủ 
con. Mến yêu muôn vàn, tình yêu như chiếc thuyền trôi, cập bến khi lỡ đường xa, để lòng mến 
của con dạt dào. 

3. Chúa sai Thiên Thần đặt trên môi con lời Chúa, để con đi gieo tình Chúa, Chúa ở với con không 
sợ chi. Núi con muôn trùng, dù cho băng ngàn vượt suối, dù cho đau thương ngàn nỗi, con 
nguyện bước đi gieo hòa bình. 

4.  Bước đi trên đường, bàn tay Chúa thương dìu dắt, để con được vững vàng mãi đi làm chứng tá 
của tình yêu. Tháng năm mau tàn, hồn con dồn bước vội vã, vì tiếng trời cao giục giã, cánh 
đồng lúa chín đang đợi chờ. 

 
LẠY CHÚA CON ĐÂY 2 

TCCĐ 203 

ĐK.  Con thưa cùng Chúa: Này con xin đến để thi hành thi hành thánh ý Cha. 
1. 1. Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng 

người gọi con dặt dìu, hối thúc tâm tư: Vâng! Lạy Chúa con đây. 
2.  Chúa đã mở cửa trời cho con, và thánh hóa môi con bằng than hồng. Chúa muốn chọn đại ngôn 

của Người giữa đám dân riêng: Vâng! Lạy Chúa con đây. 
3. Phút ngỡ ngàng của lời ơn phúc, giờ loan báo tin vui đã khởi đầu. Đấng cứu độ toàn dân đợi 

chờ, muôn tiếng xin vâng. Vâng! Lạy Chúa con đây . 
4.  Chính lúc cuồng vọng vật con xuống, và đôi mắt con không còn thấy gì. Chúa quyết định gọi con 

trở dậy cứu vớt sinh linh. Vâng! Lạy Chúa con đây . 
 

LỜI CẢM ƠN 
TCCĐ 197 

1. Tình Chúa vô biên, không bờ không bến, con làm sao nói hết được hồng ân. Biết nói sao đây, 
cho người cảm thấy, cho đời nhận lấy trái tim bao la của Ngài. 

2. Bằng chính cuộc đời, đi vào thế giới, trong tình liên đới nói lên tình yêu. Mỗi lúc con đi loan 
truyền tin vui, chính là mỗi lúc con nói lên câu cảm ơn Ngài. 

3. Bằng chính tim hồng đi vào cuộc sống, đi vào trong những trở trăn chờ mong. Sống với mọi 
người, chia buồn chia vui như Ngài đã sống, luôn lắng lo yêu thương con Ngài. 
ĐK. Vì Chúa là biển bao la tình thương, con là sông suối tuôn đi ngàn phương. Vì Chúa 

là ánh kim ô niềm vui con là giọt nắng chiếu soi ngàn nơi. 
LỜI NGÀI NĂM XƯA 

TCCĐ 199 

ĐK.  Lời ngàn năm xưa còn đó con ghi nhớ hoài. Ruộng đồng mênh mông mùa tới ngát 
hương thơm nồng. Lời Ngài còn đó ngàn thu xin ghi nhớ: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. 
1. Được Ngài sai đi làm ánh sáng cho trần gian, được Ngài sai đi làm muối ướp cho mặn đời, 

được Ngài sai đi làm chứng tá cho tình yêu. Nguyện luôn ghi nhớ giây phút nào dám quên. 
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2. Rồi một ngày nao nhạt phai phút giây đầu tiên, tưởng chừng tình yêu như lá cuốn trôi theo 
dòng, thì nguyện cho con ghi khắc phút giây ngày xưa, tình Ngài kiên trung không chút nào đổi 
thay. 

3. Tình ngài bao la làm đuốc sáng cho đường đi, tình Ngài ủi an dìu bước những khi đau buồn, dù 
đường chông gai ngăn lối vẫn không sợ chi, vì luôn ghi nhớ có Chúa ở với con. 

 
NIỀM XÁC TÍNH CỦA CON 

TCCĐ 194 

1.  Con luôn tin rằng: Tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên 
con khi chưa có sao trời. Mặt trời, mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên 
diệu vời. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong. 

2. Con luôn tin rằng: Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng. Con luôn tin rằng: Ngài dìu con đi 
trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã thương yêu không chi tầm 
thường. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. 

3. Con luôn tin rằng: Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng: Ngài chở che con 
trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không 
chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. 

 
ĐK.  Và này con đến, Chúa ơi xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui 

bước. Một điềunguyện ước, Chúa ơi ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh, nơi 
thánh điện Ngài. 

 
NHƯ CON THƠ 

TCCĐ 226 

ĐK.  Như con thơ trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấp ủ trìu mến. Hồn con an vui êm 
đềm, trong vòng tay Chúa tình yêu. 

1. Lòng con không kiêu căng, mắt con không hề tự mãn. Chân con không chạy tìm những gì cao 
trọng lớn lao. Bao cao xa vượt sức, lòng con không hề mơ ước. Chỉ ước mơ một điều, sống 
trong tình thương mến của Người. 

2. Lạy Gia - Vê khoan nhân, ước mơ của đời con thơ. Con luôn luôn cậy nhờ vào lòng Cha hằng 
thiết tha. Con hân hoan tìm đến tình Cha bao là yêu mến. Còn mãi luôn sáng ngời, từ bây giờ 
cho đến muôn đời. 

3. Hồn con bao ru êm sống trong mối tình đằm thắm. Ôi yêu thương lặng trầm, âm thầm lắng 
đọng trong tâm. Con say sưa cảm mến, tình Cha bao là âu yếm. Nguyện hiến dâng trót đời, 
trong tay Người ôi Đấng con thờ. 

 
NHỮNG LỜI TẠ ƠN 

TCCĐ 210 

ĐK. Những lời tạ ơn con dâng lên Chúa chí tôn, dâng lên với cả tâm hồn âu lo, vui buồn 
tháng năm. Biết cảm tạ chi, đường đời Chúa dẫn con đi vượt qua muôn triều sóng gió. Chúa ơi! 
Chúa ơi, con biết lấy gì, lấy gì mà đền ơn. 
1.  Từng hơi thở mong manh, từng nhịp đập con tim. Chúa ơi! Chúa đã đến rồi, đến rồi mà ban 

ơn. 
2. Từng bước chân con đi trong cuộc đời, tay Chúa vẫn không bỏ đời, dẫn đàng chỉ lối luôn thôi. 
 

SỐNG TRONG ÂN TÌNH 
TCCĐ 207 

ĐK. Trọn đời con nay thuộc về Chúa, trọn đời con nay thuộc về Chúa. Từ đây con sống 
trong ân tình, con bước đi an bình, con tiến dâng muôn lời cảm tạ. 
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1.  Vì tình yêu Thiên Chúa như đất trời bao la, luôn hằng đoái thương đến phận hèn, cho con được 
dự phần vinh phúc (ư), cho con được chiêm ngắm thánh nhan. Đức Ki Tô là hạnh phúc của con, 
là hoan lạc tâm can. 

2. Vì tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo thân con, nên hằng lắng nghe con nài van. Con tin vào lòng 
Ngài thương xót (ư), đưa con về nguồn vui chứa chan. Sống bên Cha là mạnh suối thánh ân, là 
bến bờ yêu thương. 

 
TÂM TÌNH HIẾN DÂNG 1 

TCCĐ 202 

ĐK.  Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho 
con. 
1. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần 

gian. Cho con say tình mến và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn 
đời. 

2. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra 
đi đầy nguyện ước và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi 
người. 

3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sống gió, Người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. 
Yêu thương làm hành trang, ngọn đèm tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo 
đầu ngàn. 

4. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, một đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin 
cho con nghèo khó, cuộc đời bao nguy khó, đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn 
đời. 

 
TÂM TÌNH HIẾN DÂNG 2 

TCCĐ 223 

1. Ngày xa xưa ấy, Cha đã thương gọi con. Rời vòng tay mẫu thân con bước theo tình Cha. 
Chuyện ngày xưa thơ bé đến bây giờ con đâu dám quên. Bàn tay của Cha dắt dìu con từng 
ngày tháng qua. 

2. Này con xin đến nơi chính Cha hẹn con. Thập tự con vác theo lên núi cao khổ đau. Bài học cây 
thánh giá vẫn in hằn trong tâm trí con. Tình thương của Cha vẫn chờ mong, gọi mời hiến dâng. 

3. Đời mênh mông quá con muốn bay thật xa. Thả vào đời tiếng ca, con hát lên tình Cha. Bài tình 
ca dâng hiến, suốt một đời vang trong đáy tim. Kề bên lòng Cha phút dịu êm, ngập tràn sướng 
vui. 
 
ĐK.  Những ngày thơ tình thơ, dẫn con về với niềm mơ, đã qua thời gian chờ mong hiến 

dâng. Đôi bàn tay phàm nhân, phút giây chạm đến thần thánh, sẽ ngân vang khúc tin yêu ngàn 
đời. 

 
TÂM TÌNH PHÓ THÁC 

TCCĐ 208 

ĐK. Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể 
hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng 
Người. Cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy. 

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, con không bơ vơ giữa trần gian quân 
thù ngập tràn đầy, con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con. 

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con, cho bao gian truân dẫu cuồng 
phong giăng phủ nẻo đường đời, con không âu lo khi biết rằng: Cha sẽ ủi an con. 

3. Đêm đen ân u hay ngày dài hoang vắng, Người xa con, đông qua xuân sang dẫu hè hay thu con 
luôn chờ Ngài, con luôn an vui vì Chúa là chính suối nguồn yêu thương. 
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TIM CON HÂN HOAN 

TCCĐ 200 

1. Đời sống có là chi nếu không phục vụ tận tình, đời sống ý nghĩa gì nếu không nhiệt thành hy 
sinh. Chúa mời gọi con đi, đi loan truyền Tin Mừng cứu rỗi. Đường thánh igá đưa con đến hạnh 
phúc mong chờ. 

2. Hạnh phúc suốt đời con dấn thân đáp lại tình Ngài. Nguyện ước trong âm thầm, hiến dâng 
một lòng trung kiên. Chúa là nguồn yêu thương, luôn dắt dìu qua từng giây phút. Lòng tin 
vững nơi Ngài, Chúa thành tín muôn đời. 

3. Trần thế thiếu tình thương biết bao nhọc khổ sầu. Này con luôn sẵn sàng hiến thân phục vụ 
tha nhân. Giữa cuộc đời mau qua con xin làm men dậy sức sống. Tựa hương ngát thơm bay, 
suốt đời tiến dâng Ngài. 

 
ĐK.  Tim con hân hoan biết bao, đáp lời mời gọi của Ngài, trọn đời làm chứng nhân tình 

yêu. Xin dâng lên trọn cuộc sống, một niềm mến yêu phục vụ, nên lời tôn vinh danh Chúa muôn 
đời. 

TÌNH CHÚA CAO VỜI 
TCCĐ 221 

1. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lạy Thánh Tân Ngài, tình yêu cao vời. Tình Ngài yêu con 
cao hơn may trời, tình Ngày yêu caon ai đâu sánh ví. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lạy 
Thánh Tâm Ngài, tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sóng trào, tình Ngài yêu con 
tiếng yêu ngọt ngào. 

2. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy Thánh Tâm Ngài, tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu 
con ai suy cho vừa, tình Ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. 
Lạy Thánh Tâm Ngài, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân, để rồi hy sinh chết treo 
thập hình. 

 

ĐK.  Lạy Thánh Tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy 
Thánh Tâm Chúa bao năm một đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. 
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TÌNH CHÚA YÊU CON 
TCCĐ 213 

1. Tình Chúa yêu con, yêu từ muôn thu trước xa vời, ngay từ khi chưa có đất trời, một cuộc tình 
rộng quá biển khơi. Tình Chúa yêu con, thân bụi tro Con Chúa nhìn tới. Bao âu yếm dẫn con vào 
đời, cho con gặp tình thương khắp nơi. 

2. Tình Chúa yêu con nên đành mang thân kiếp cơ cùng, sinh hạ trong tăm tối lạnh lùng, vì tình 
nồng từng phút nấu nung. Tình Chúa yêu con, đâu ngại kê vai vác thập giá, hy sinh máu tuôn 
đổ tràn hòa, cho con tìm lại vinh phúc xưa. 

 
ĐK. Chúa hỡi! Chúa ơi, con nay biết dâng gì tạ ơn Chúa vô bờ. Này từng nhịp tim rộn 

ràng trìu mến, xin Ngài nhận cho. 
 

TÌNH YÊU CHÚA CAO VỜI 
TCCĐ 195 

ĐK.  Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng 
Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. 

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. 
Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa 
muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ. 

2. Ôi vì thương con, Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao 
sóng gió biển nguy, dìu con trên bước đường đi, con Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa 
quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. 

3. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên Tông Đồ của Cha, và 
nên nhân chứng của Cha, truyền rao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi 
khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu. 

 

TỪ NGÀN XƯA 

TCCĐ 185 

ĐK.  Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan 
bước lên bàn thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung 
gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. 

1. Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng, và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn 
ân thiêng dẫn đưa con, trên dương gian vương ngàn nguy khó. Này hồn con nào biết lấy chi 
báo đền. 

2. Rầy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc. Vì tình Chúa đã thương đến phận hèn. Tâm tư 
con sung sướng vô biên, xin dâng lên Cha trọn cuộc sống, vì nào con còn biết lấy chi báo đền. 

3. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa, một mình Chúa là vinh phúc trên đời. Co bao 
nhiêu năm tháng phôi pha, cho bao nhiêu u sầu vương lối. Nguyện đời con hằng vui sống bên 
Chúa Trời. 
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XIN HÃY SAI ĐI 
TCCĐ 193 

 

ĐK.  Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần muôn nghìn Sứ Giả trung kiên. Lạy 
Chúa, xin hãy sai đi, sai muôn Sứ Giả Tin Mừng, để danh Chúa được cả sáng hơn. 

1. Đoàn con, Chúa chọn đoàn con để nên các chừng nhân. Thành tia sáng, sẽ thành tia sáng chiếu 
soi muôn dân. 

2. Ngày đó, chính từ ngày đó nghe tiếng Chúa vang vang. Cùng nhau thưa, đã cùng nhau thưa: 
Chúng con xin vâng. 

 
 
PHẦN VII 

Tạ Lễ 

 
CẢM TẠ 

TCCĐ 230 

ĐK.  Nay chúng con dâng lời cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa ban, tình thương của Chúa 
chứa chan. Chúng con xin ca ngợi thánh danh. 
1. Chúa đã ban cho con cuộc sống. Chúa đã ban cho con ước vọng. Một đời con xin hiến dân làm 

chứng cho tình mến thương. 
2. Chúa đã ban cho con vầng tim với tiếng yêu rung nhịp êm đềm để rồi con luôn mến yêu, yêu 

Chúa yêu người thiết tha. 
 

NHÂN CHỨNG PHÚC ÂM 
TCCĐ 228 

Ta về thôi vì Thánh Lễ đã hết, nhưng đời ta là Thánh Lễ nối dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến 
mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. 

NỮ VƯƠNG ĐẤT VIỆT 
TCCĐ 227 

Mẹ ơi lòng tha thiết con cầu khấn: Nguyện Mẹ xuống ơn bình an khắp gian trần, phù giúp Nước 
Nam xây đời tươi thắm, an vui hùng cường và thống nhất muôn năm. 

RA VỀ 
TCCĐ 230 

ĐK. Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng vì có Chúa bước đi 
cùng con. Ơn trời, ơn trời tựa mưa sa xuống trên đời con. Đỡ nâng con, giữ gìn con luôn thắm 
tươi màu son. 
1. Chúa đã thương kêu mời đoàn con cái đến nơi Bàn Tiệc Thánh, đón nhận Mình Chúa Ki Tô làm 

của ăn thêm sức trên đường xa. 
2. Chúa đã thương ban lời Người soi sáng, dẫn đưa đoàn con cái thấy đường về bến yêu thương, 

là quê hương luôn sống trong niềm vui. 
 

SỐNG CHỨNG NHÂN 
TCCĐ 227 

ĐK. Ta ra về trong hy vọng của Đức Ki Tô muôn đời. Trong an bình, trong hạnh phúc 
Thiên Chúa ban tặng cho ta. Muôn muôn đời, danh Thiên Chúa soi đường ta đi khắp nơi. Sống 
chứng nhân là sống trong tình yêu thương. 
1. Vui mừng hát lên ca ngợi danh Ngài. Hãy tin yêu nơi Chúa là Cha. 
2. Muôn đời Chúa yêu thương, từ bây giờ đến mai sau, muôn kiếp chẳng phai. 
 

THẮP SÁNG LÊN 
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TCCĐ 231 

ĐK.  Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 
1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần 

đời. 
2. Để con say mê tim reo vang rộng ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. 
3. Trần gian hôm nay, ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình 

Người. 
4. Rồi hôm mai đây, khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn 

hộ phù. 
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TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ 
TCCĐ 229 

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng. Tình yêu Chúa nào biết chi báo đề. 
Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi 
vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực. Nguồn an vui chan 
chứa thánh an không vơi. 

2. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến, mãi cứu giúp, chở che, nguyện 
cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ. Nhờ Mẹ thương dân Chúa trót đời 
tạ ơn. 

 
TRONG AN BÌNH 

TCCĐ 157 

ĐK. Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân 
Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời, tình thương Chúa như đất trời. 

1. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về. 

1. Vì từ đây Mình Máu Chúa nuôi dưỡng con. Đường trần gian những ưu phiền sẽ không còn. 

3. Ngài sai con về mọi nơi gieo Phúc Âm. Trọn tình yêu xin trung thành sống chứng nhân. 

 
XIN CHO CON 

TCCĐ 228 

1. Giờ đây chúng con ra về Chúa ơi. Những vui buồn chờ đón chúng con trên đường. Xin phó thác 
trong tay Ngài cuộc đường hôm nay. Xin dẫn bước con trên đường, đường dài tương lai. 

2. Đoàn con Chúa sai đi vào thế giới. Hãy ra về và sống chứng nhân Tin Mừng. Như muối trắng, 
như men nồng Người đã ươm gieo. Cho thế giới, cho nhân trần mặn nồng thương yêu. 

 

ĐK.  Xin cho con được luôn kiên vững giữa muôn ngàn gian truân. Xin cho con làm tia 
nắng ấm chiếu Tin Mừng sưởi ấm nhân gian. 

 
 

PHẦN VIII 

Mùa Vọng 
 

ĐỂ CHÚA ĐẾN 
TCCĐ 234 

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm 
nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới 
sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. 

2. Xin cho lòng chúng con không căm hờn và không ghét ghen. Xin cho lòng chúng con luôn quảng 
đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến 
dâng phục vụ và hướng đến dân tình Trời cao. 

3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm, nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần 
một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn. Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười 
và tiếng hát vang dậy trần gian. 

 
ĐK.  Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con 

người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi. 
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MÂY ƠI MƯA XUỐNG 
TCCĐ 239 

1. Ngàn mây ơi xin cùng mưa xuống, từ cao xanh xin đổ nguồn thánh ân. Những tháng năm từng 
giây ngóng chờ. Gieo mưa đi, mây mây ơi trần đời khấn xin. 

2. Đường thương đau rã rời chân bước, lần trong đêm mong ngày bừng sáng lên. Chúa Chúa ơi, 
tội con ngất trời. Cha Cha ơi, xin thương yêu một lần thứ tha. 

3. Niềm tin yêu trong lòng sám hối, là câu kinh khấn huyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình 
minh chói ngời. Cho say mê đưa con đi về đời thánh ân. 

ĐK. Lạy Trời thương đoái mưa xuống cho đời. Lạy Trời thương xót mưa xuống cho con 
người Đấng Cứu tinh. Ngài hãy giáng sinh, xuống ơn anh bình ngàn dân tôn kính. Đừng trì hoãn 
nữa, xin đến cứu độ, mỏi mòn trông Chúa đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa Chúa ơi! Tình con thiết tha, 
vững tin nơi Ngài ngàn năm chẳng phai. 

 
MƯA ƠI 

TCCĐ 241 

ĐK. Mưa ơi! Xin mưa rơi Chúa Cứu Thế muôn người đang chờ mong. Sương ơi! Xin 
sương rơi Đấng Cứu Tinh giải phóng cho muôn lòng. 

1. Từng ngày đợi mong, từng đêm trong ngóng. Lạy Chúa, con thao thức mong chở. Ngài đến 
giữa thế gian còn trong đêm hoang tàn. 

2. Người người hoài mong, vạn lòng luôn ngóng. Lạy Chúa, khắp nơi những trông đợi. Ngài đến 
giữa thế gian ủi an ai cơ cùng. 

3. Đường đời lầm than, nhiều lời ta thán. Lạy Chúa, suối lệ đang luôn tràn. Ngài đền giữa thế gian 
và ban ơn an lành. 

 
NÀY HỠI DÂN SION 

TCCĐ 236 

ĐK.  Này hỡi dân Sion! Kìa Đấng Cứu Độ muôn dân, Người sắp ngự đến, khiến lòng anh 
em hỷ hoan. (2 lần). 

1. Người vừa lên tiếng, tiếng Người oai nghiêm. Kìa Đấng Cứu Tinh muôn đời đang đến cứu độ 
dân Người, cho lòng anh em ngợp vui. 

2. Bạn luôn vui sướng giữa đoàn hành hương, nhịp bước sánh vai lên đường, ca hát những điệu 
vui mừng, đi về nhà Chúa tình thương. 

 
NGUYỆN MÙA VỌNG 1 

TCCĐ 233 

ĐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ôi. Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ôi, 
nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu 
đương bốn phương, cho đoàn con ngoáng chờ. 
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày 

xin Chúa đoái thương, xóa tội trần gian, xóa bao lỗi lầm. 
2. Xin mưa xuống, trần gian Đấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưa xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời 

Con Chúa chí linh nối lại tình thương thế gian Nước Trời. 
 

NGUYỆN TRỜI CAO 
TCCĐ 235 

ĐK. Nguyện Trời cao đổ xuống sương mai, mây ơi mau hãy mưa Vị Cứu tinh. Các tầng 
trời nói lên hiển vinh Chúa, không trung cao chiếu kỳ công tay Người. 
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1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con, này đây Sion lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. 
Giêsusalem hoang vu, nơi xưa cha ông chúng con xum họp ngợi khen Chúa. Giờ đây thành tiêu 
sơ. 

2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian, đoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương tình. Xin 
thương tha muôn oan khiên, mau mau ban Ngôi Cứu Tinh, trong tâm hồn khao khát, ngày đêm 
hằng van xin. 

3. Chúa ơi, xin Người nhớ lời hứa xưa,và mau ban ơn giải thoát. Trần thế mong chờ, nhân gian 
điêu linh hoang sơ, luôn luôn mong ơn cứu tinh, an bình và công chính, tựa cây ngàn mong 
mưa. 

 
TIẾNG GỌI TRONG SA MẠC 

TCCĐ 237 

1. Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang 
địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo. Có tiếng gọi trong 
sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. 

2. Khi con người sa hoa, đang chìm đắm say sưa. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi 
hoang địa, có tiếng trong lòng. Khi con người hiên ngang, trong cuộc sống gian tham. Có tiếng 
gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. 

3. Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi 
hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn, đang tự hối ăn năn. Có tiếng gọi 
trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. 
 
ĐK.  Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố 

sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. 
Nước Chúa đang gần kề, Nước Chúa đang gần kề. 

Kết: Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. 
 

TÌM VÌ SAO 
TCCĐ 241 

1. Con ngước trông lên trời, đưa mắt tìm vì sao. Một vì sao tiên báo Vị Cứu tinh nhân loại khổ 
đau. 

2. Con chắp tay cúi đầu, con khấn cầu ngày đêm.Cầu Ngài thương ban xuống Vị Cứu Tinh nhân 
loại khổ đau. 

3. Đã qua bao tháng ngày, con ngóng chờ triền miên. Chờ Ngài thương ban xuống Vị Cứu tinh 
nhân loại khổ đau. 

 
ĐK.  Nguyện Chúa trên cao, tình thương yêu dạt dào. Xin ban Đấng Công Bình, xin ban 

Vị Cứu Tinh. Hãy đến, Chúa ơi! Hãy đến, Chúa ơi! Hãy đến, Chúa ơi! Hãy đến, Chúa ơi. Chúa ơi, 
Chúa ơi! 

 
TRÔNG CHỜ CHÚA ĐẾN 

TCCĐ 234 

ĐK. Xin Trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian, nhân 
loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin Trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai, 
trần giân ngóng trông đêm ngày. 

1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang, con xin thiết tha nài 
van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng, dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình. 

2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp, van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn 
sàng bước theo đường lối Chúa, Chúa dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn. 

 
TRỜI CAO 1 
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TCCĐ 233 

ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao haỹ 
đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời. 
1. Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát nước mong sao tìm thấy 

suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. 
2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế 

giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ. 
TRỜI CAO 2 

TCCĐ 236 

ĐK.  Trời cao hãy đổ sương xuống, từ ngàn mây xin Ngài đến như mưa nguồn. Trời cao 
hãy đổ sương xuống, đất hãy mở ra xuất hiện Đấng Công Bình. 
1. Chúa ơi, đoàn con năm tháng đợi chờ, như đất cháy bỏng khao khát nước mưa. Ngài ơi mau 

đến, xin Ngài đến nơi đây. Đừng chần chờ nữa, xin giải thoát chúng con. 
2. Chúa ơi, đoàn con tha thiết khẩn cầu, như lính ngóng đợi tia nắng thái dương. Đời con thao 

thức mong chờ Chúa đã lâu. Lạy Ngài mau đến, xin giải thoát chúng con. 
 
 
PHẦN IX 

Giáng Sinh 

 
BELEM ƠI 

TCCĐ 266 

1. Bêlem ơi! đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi. Nào ngươi đã sẵn mà tiếng dâng lên 
những gì, để cho đẹp mọi bề. Ngươi đang tâm dâng lên lớp rơm hèn, lựng bao mồ hôi. Kìa xem 
lại cả một tiết đông. Ôi Bêlem! sao ngươi bạc đến thế. 

2. Bêlem ơi! Ngươi không biết đêm nay cả một trời vui. Thần nhân ca hát ngàn khúc say sưa êm 
đềm, khác xưa nay thường lệ. Ngươi không hay con Thiên Chúa thương người chẳng khi nào 
ngơi. Mà ngươi lại ở thật cách xa. Ôi Bêlem! Sao ngươi bạc đến thế. 

 
BÊN MÁNG CỎ 

TCCĐ 249 

1. Bên máng cỏ hôi tanh, con quỳ đây với cả lòng thành, niệm suy và cảm mến. Tình Chúa yêu con 
cao lút trời xanh, đành giáng sinh đây hiu hắt cô quạnh. 

2. Sao Chúa bỏ thiên cung sinh hạ nơi máng cỏ bần cùng. Rầy con đã suy thấu. Tình Chúa bao la 
như sóng đại dương. Ngài tới đem con lên cõi thiên đường. 

3. Dâng tiến quả tim con, xin được yêu Chúa mãi vẹn tròn, và luôn hằng ghi nhớ. Tình Chúa yêu 
con kiên vững ngàn năm, dịu mát lung linh như ánh trăng rằm. 

 
ĐK. Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần, qua hút rồi ngày tháng điêu 

linh. Hãy tiếp lời ca lên, chung tiếng cùng các Thiên Thần, xin tán tụng ngàn đời Chúa hiển vinh. 
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CA VANG LÊN 
TCCĐ 264 

ĐK.  Ca vang lên nào muôn dân hỡi, ca vang lên cùng với cơ binh Thiên Thần, mừng 
Đấng Cứu Tinh hạ sinh. Hôm nay trời đất giao hòa, hãy vui mừng vì Chúa muôn trùng hiển vinh, đã 
đến ở cùng chúng sinh. 
1. Bao năm trôi qua gian trần ngợp trong bóng sầu, người người đội trông nao nao, lời khấn cầu 

luôn bay cao, vút lên ngàn sao. Mây ơi mau mưa cho đời một Đấng Cứu Thế. Van vái xin trời 
nhỏ sương, cho biến tan thành sầu vương, Chúa nay đủ thương. 

2. Đêm đông âm u nay chợt bừng lên sáng ngời. Màn trời bừng lên tươi xinh,  rực rỡ ngàn sao 
lung linh, sáng như bình minh. Muôn muôn cơ binh Thiên Thần hợp tiếng hát kính. Thiên Chúa 
trên trời rạng danh, nhân thế ai được Ngài thương, sống vui bình an. 

3. Vui lên muôn dân, mau cùng về đây kính thờ. Hợp lời ngợi ca vang xa, cảm mến hồng ân bao 
la, chứsa chan lòng ta. Dâng lên chi đây cho đẹp lòng Chúa chí ái. Dâng tấm linh hồn chẳng 
ngay, son sắt yêu Ngài nồng say, quyết không đổi thay. 

 
CAO CUNG LÊN 

TCCĐ 243 

ĐK. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi 
linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vang, vẳng trong tuyết sương. Đàn 
ơi cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời rầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người 
dương thế lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần. 

1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trong năm cỏ máng lừa. Tuy Chúa 
là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. 

2. Thôi hỡi trần gian bao tuyết sương cùng gió rét. Cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh quá chừng. Ôi 
Đấng Toàn Năng xưa quá yêu người tha thiết. Xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm 
sương. 

3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm. Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khó hèn. Tôi quyết 
từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm, muốn để đền bù những thối thời bạc đen. 

 
CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI 

TCCĐ 254 

1. Chúng ta đi tìm Con chúa ra đời, Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm Con 
Chúa ra đời, Người sinh ra ở nơi nào biết không? 

2. Chúa ta thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế hèn yếu như ta. Chúa ta thiên đàng 
vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế khổ nhục nhuốc nha. 

3. Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng mà chọn hang đá là chốn hôi tanh. Thiếu chi lâu đài rực rỡ 
huy hoàng, mà chọn hang đá đêm nằm cỏ xanh. 

 

ĐK. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Belem là nơi Chúa sinh. Chúa 
thương loài người, Chúa thương loài người, Belem là nơi Chúa sinh. 
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DẠ HÀNH 
TCCĐ 255 

ĐK. Cùng dân xưa ta hướng sao đêm, về Belem lạnh vắng êm đềm. Bầy chim đêm tung 
cao đôi cánh em, lướt chập chời trên đoàn dân dạ hành. Từ trời đêm vang xuống bao khúc ca, 
mừng hồng ân ngự đến với muôn lòng. Lòng rộn vui khi nghe vang tiếng ca, Chúa cao vời bỏ trời vì 
mến ta. 

Solo: Dừng bước bên nôi rơm tiêu điều, quỳ ngắm nhan Hài Nhi Mỹ miều. Tình yêu ôi cao thẳm đẹp 
quá, tình bao la nồng thắm mặn mà. Nhìn sao đêm ta bước trong hân hoan lòng say sưa theo 
tiếng Chúa an hòa. Nhạc thiên cung êm vang trong gió xa. Phút thanh bình đã về với chúng ta. 

 

DÂNG CHÚA HÀI NHI 
TCCĐ 274 

Đêm nay con chẳng có gì lễ Chúa Hài Nhi, đêm nay con chẳng có gì tiến dâng Chúa Hài 
Nhi. 

1. Vàng con không có, nhũ hưỡng cũng không, mộc được cũng không. Chúa Hài Nhi ơi. 
2. Rượu chiên bánh miến cũng không là bao, bù vào tình lớn lao Chúa từ trên cao. 
 

ĐK. Nhưng con chỉ có tấm thân hòa bình, từ đêm Ngài đến. Khi con nhìn ngắm tấm 
thân hòa bình giữa đồng Belem. Con xin tận hiến tấm thân hòa bình vào đêm Ngài đến. Cho con 
thành tính sống luôn hòa bình giữa người anh em. Chúa Hài Nhi ơi. 

 
DÂNG HÀI NHI 

TCCĐ 258 

1. Biết lấy gì tiến dâng Hài Nhi. Vàng hương không có, mộc dược cũng không. Như mục đồng 
Belem năm xưa, chẳng lễ vật chi, quỳ ngắn Hài Nghi, kính dâng niềm mến yêu tuyệt vời. 

 
ĐK1: Xin dâng con tim làm hang đá nhỏ xinh, cho Chúa ngự vào làm sống vui cuộc đời. 

Như đền vàng ngai vinh quang, như trầm hương con ca vang, dâng lên niềm mến yêu tuyệt vời 
2. Biết lấy gì tiến dâng Hài Nhi. Đời con tay trắng, rầy vẫn trắng tay. Dâng ngày qua hôm nay 

tương lai, cuộc thế nổi trôi, đời lắm buồn vui, dâng cho lòng xót thương trọn đời. 
 

ĐK2: Con xin dâng lên này thân xác mỏng manh, xin đỡ nâng phận người tháng năm miệt 
mài. Bao nhọc nhằn, bao hy sinh cho cuộc đời nên lương kinh, cho tâm hồn chứa chan an bình 

 
DÊM THÁNH VÔ CÙNG 

TCCĐ 244 

1. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời se chữ đồng. Đêm nay Chúa Con thần 
thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm 
kiếm của chi đền. 

2. Ôi Chúa thiên đàng, cảm mến cơ hàn. Nhắp chén phiền, vương phong trần. Than ôi Chúa 
thương người đến quên mình, bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú, 
nhớ rằng Chúa đang đền bù. 

3. Tinh tú trên trời, sông núi trên đời. Với Thánh Thần mau kết lời, cao ráo hóa công đã khéo an 
bài. Sai Con hiến thân mong cứu nhân loại. Hoang chiên máng rêu tạm trú, bốn bề tuyết sương 
mịt mù. 
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HANG BELEM 
TCCĐ 246 

ĐK. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi 
máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trênkhông trung tiếng hát Thiên 
Thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát), xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa THiên Tòa giáng 
sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Belem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn 
thấp hèn. 

Chung:  Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho 
muôn dân lầm tan. 
1. Nơi hang Belem Thiên Thần xướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. 
2. Nơi hang Belem chiên lừa thở than, tan giá đêm đông ấm thân Con Người. 
3. Nơi hang Belem mục đồng xúm quanh, ca hát vang lừng mến yêu chân thành. 
4. Nơi hang Belem huy hoàng ánh sao, đưa lối Ba Vua phương đông đến chào. 

LOÀI NGƯỜI ƠI 
TCCĐ 248 

ĐK. Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu 
muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương 
đã sinh ra trong cảnh âm thầm. 
1. Belem năm ấy ánh sáng chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca 

dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng 
sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. 

2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui trong tiếng ca Thiên Thần hòa 
vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh. Noi theo tấm 
gương khiêm nhường, nghèo hèn và luôn tuyết trinh. 

 
LỜI CẦU NỬA ĐÊM 

TCCĐ 265 

ĐK. Ngài đếnlòng chúng nhân reo hò vui mừng,hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài 
đến vì mến thương con người dương trần, mừng khen Thiên chúa Vua Bình An. 

1. Ánh sáng ngàn đời luôn đẹp tan tăm tối, hãy soi dương gian chốn lưu đày. Lạy Chúa, là Đấng 
hay thương người bị lưu đầy. Người ơi, xin đoán thương đời con. 

2. Hỡi Đấng là đường đưa đi tới chân lý, dẫn đưa nhân loại tới quê Người. Lạy Chúa, là Đấng hay 
thương người lữ hành. Người ơi, xin đoái thương đời con. 

3.  Sức sống tràn đầy dâng lên nơi Thiên Chúa, dưỡng nuôi con người sống giam cầm, Lạy Chúa, là 
Đấng hay thương người bị giam cầm. Người ơi, xin đoái thương đời con. 

4. Chúa biết tình đời hay thay đổi gian dối, mấy khi ai thương mến chân thành. Lạy Chúa, là Đấng 
hay thương người chân thành. Người ơi, xin đoái thương đời con. 

 
MÀN ĐÊMLUNG LINH 

TCCĐ 258 

1. Màn đêm lung linh, tinh tú lấp lánh. Đây giò Con Chúa Trời giáng sinh. Vui lên trời đất, vui lên 
muôn dân, trong đêm hồng phúc; Chúa xuống thi ân. Màn đêm lung linh, tinh tú lấp lánh. Đây 
giờ Con Chúa Trời giáng sinh. 

2. Cùng vui hân hoan trong khúc hát mới, ca hòa cho đất trời kết thân. Vinh danh một Chúa trên 
nơi cao xanh, muôn dân trần thế hưởng phúc khang an. Cùng vui hân hoan trong khúc hát mới, 
ca hòa cho đất trời kết thân. 

3. Quỳ dâng hương kinh, dâng tiếng hát kính, ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh. Qua bao ngày 
tháng, nơi nơi trông mong, đêm nay bừng sáng chiếu khắp muôn phương. Quỳ dâng hương 
kinh, vang tiếng hát kính, ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh.  
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MÙA ĐÔNG NĂM ẤY 
TCCĐ 245 

1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca 
véo von bao Thiên Thần ca hát, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Thiên Thần hòa 
vang câu hát, con hợp với Thiên Thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, 
mừng sinh nhật Đấng yêu thương, sinh nhật từ ái sáng như công bình. 

2. Mùa đông năm ấy vi tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hang 
Belem những mục đồng mau bước, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng 
cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, mừng sinh nhật Đấng Cứu Tinh, 
mừng sinh nhật Đấng Uy Linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái Bình. 

3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền, Mẹ Maria âu yếm cung kính nhìn, nhìn con mới sinh 
dâng tấm lòng kính mến, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Mari quỳ đây ngắm 
Chúa, con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai, mừng sinh nhật 
Đấng Thiên Sai, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời. 

 
MÙA ĐÔNG VINH DANH 

TCCĐ 261 

1. Đêm đông trên đồng tuyết rơi, bỏ trời Ngôi Hai giáng sinh làm người. Vì thương yêu bao thế 
nhân mà Chúa đến giữa trần gian, trong chốn này nghèo nàn tanh hôi. 

2. Đêm đông dương trần lắng êm, vẳng từ khinh không tiếng ca Thiên Thần. Này mục đồng ơi 
đứng lên và mau đến máng lừa chiên, đây Chúa Trời tỏ lòng vô biên. 

3. Đêm đông theo đường ánh sao, người từ muôn phương đến dâng lễ vật. Vàng trinh nguyên 
đây khói hương, quỳ dâng tiến Chúa tình thương, sinh xuống đời chịu ngàn tơ vương. 

 
ĐK. Vinh danh Chúa trên trời xanh, cầu chúc xuống cho trần gian an bình năm tháng. 

Vinh danh Chúa trên tầng mây, cầu chúc xuống ân tình say cho người lành ngay. 
 

NGÀY ÁNG SÁNG 
TCCĐ 254 

ĐK. Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng, hôm nay Thiên Chúa đến viếng thăm 
dân Người. Người là Vua uy quyền, là Vua Vinh Quang, là Vua Thái Bình, Vua muôn đời. 
1. Sự sáng đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi. Trần thế xưa chìm trong u tối đã nhìn thấy 

ánh quang muôn đời. 
2. Người đã đến trần gian sinh giữa chốn hang lừa khó khăn. Này chính Đấng ngàn trông ngóng 

đến giải thoát chúng nhân mê lầm. 
NOEL VỀ 

TCCĐ 251 

1. Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. Noel về, Noel về, vạn ý thơ vang lên 
khắp trần ơi. Noel về, Noel về, nguồn bình an dào dạt trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn 
lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông. 

2. Đêm an bình, đêmhy vọng Người tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiệm 
mầu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời, muôn con người hằng đợi trông nguồn 
tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, này Bé Thơ chính Chúa đã tặng ban. 

3. Say ân tình, con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. Cho con hiểu giữa cảnh đời 
dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin Soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu. Tri 
ân Người đã xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh. 

 
ĐK. Nào cùng hát lên bài ca, mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân. Ôi yêu thương 

tràn lan, Chúa đến trong trần gian. 
NƠI BELEM 

TCCĐ 259 

ĐK. Nơi Belem mùa sương tuyết lạnh lùng. Trong đêm thâu giữa ánh đồng hoang vu. 
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Một trẻ nhỏ vừa giáng sinh, giáng sinh cứu nhân loại. Alleluia. 
1. Trong bóng đêm thâu, gió vi vu sương tuyết lạnh lùng, nào ai có thấu chăng người ơi. Con Chúa 

quang giáng sinh nơi hang đá cơ cùng, vì yêu thương chúng nhân muôn đời. 
2. Bao khúc hoan ca, khắp nhân gian chung tiếng ca hòa, nhạc thiên quốc mến yêu vọng ngân. 

Qua khắp không gian, chúc vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho chúng nhân muôn đời. 
3. Con tiến dâng lên trót tâm tư, thân xác, linh hồn, cầu mong Chúa giáng sinh ngự đây. Ban 

xuống muôn ơn giúp con luôn vui sống bên Người, niềm tin yêu sắt son muôn đời. 
 

ÔI NOEL 
TCCĐ 273 

ĐK. Ngàn sao lấp lánh, không gian im vắng giữa đêm lạnh lùng. Giữa đêm không ngờ 
Ngôi Lời đã xuống trần. Giữa đêm không ngờ Ngôi Lời đã giáng thế. Vào giữa đêm không ngờ Ngôi 
Lời vừa hạ sinh. Ôi Noel Noel đêm trời nhệm mầu yêu thương, chan hòa hồng ân cứu rỗi. Ôi Noel 
Noel đêm trời tuyệt vời ngất ngây, đêm trời gợi niềm sướng vui, đêm trời, chan chứa niềm vui. 
1. Con quỳ bên hang đá Người, mắt nhìn mà lệ tuôn rơi. Vừa sao nguồn thương cứu rỗi, thế trần 

thôi hết đơn côi. 
2. Đêm hồng long lanh sao trời, tim người dòng nhạc chơi vơi. Dâng lên trời may xanh thắm, 

muôn lời nhân thế muộn nơi. 
 

TÂM TÌNH HÒA BÌNH 
TCCĐ 272 

1. Từ đồng xa, mục đồng tiến về hang đá, dâng lên hơi ấm bò lừa, lễ dang hơi ấm bò lừa. Trời 
mùa đông bừng lên ánh sáng hy vọng, Ngôi Hai giáng sinh giữa đồng, làm người đổi mới muôn 
lòng. 

2. Từ miền đông, Ba Vua quyết tìm lẽ sống, Belem dâng Chúa Hài Đồng: Vàng, hương cùng với 
mộc dược. Này đoàn con giờ đây dâng lên tâm tình tôn vinh, Chúa thương muôn nghìn, khổ 
hình dẫn tới thiên đình. 

3. Dòng đời qua, tin vui nở rộn lòng ta, muôn dân muôn nước ca hòa, dạt dào tình mến đậm đà. 
Nào về đây, tình yêu nối kết đất trời, Ngôi Hai giáng sinh cứu đời, cuộc đời bừng sáng tuyệt 
vời. 
ĐK. Với bánh rượu con dâng Ngài, này đây tấm lòng thành kính. Với bánh rượu con 

dâng Ngài, này đây tâm tình hòa bình. 
THEO ÁNH SAO 

TCCĐ 257 

ĐK. Đi cùng đi, Ba Vua đi về Belem. Sao soi sáng, có Chúa giúp trên đường xa. Mau đi 
về, Belem đang đợi chờ ta. Bao vui sướng kính bái ngắm xem Hài Nhi. 
1. Đi cùng đi theo lối sao sáng trên trời, không sợ chi vì Chúa hằng soi đưa lối. Đi cùng đi, con 

quyết tìm đến Chúa Trời, đi và đi con sẽ đến nôi Hài Nhi. 
2. Đi cùng đi con đến thăm viếng Vua Trời, không ngại chi con ngắm kề bên nôi Chúa. Con mừng 

vui vì Chúa giờ đây giáng trần, con cùng Chúa nhịp bước đi về nhà Cha. 
 

TÌNH TRỜI VINH SÁNG 
TCCĐ 267 

ĐK.  Giữa đêm âm u, âm u gió reo vi vu, vi vu nhạc rền vang, Thiên Sứ loan báo tin vui 
mừng. Chúa sinh nơi bang Belem, hát lên Alleluia. Mục đồng ơi mau đến xem Ngôi Hai ra đời. 
1. Gió ơi ngừng nhịp đi thôi, lắng nghe thần nhạc reo vui. Đêm hôm nay Con Chúa cao sang đã 

sinh xuống giữa nơi trần gian. 
2. Chúa đem tình trời vinh sáng, xóa tan phiền muộn nhân gian, lau khô đi nước mắt muôn dân và 

tô thắm nét môi cười vui. 
3. Hát lên ngàn vạn câu ca, chúc khen tình Người bao la. Yêu thương nên Con Chúa sinh ra, nguồn 

cứu rỗi thứ tha tội nhơ. 
TRỜI HÂN HOAN 

TCCĐ 248 
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ĐK. Trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. 
Từ non cao tới khơi ngàn bao la, người người hoan chúc đón tin vui thái hòa. 
1. Thời gian qua, nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm vang trong muôn lòng. Cùng 

nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi, và mây mưa Đấng Cứu Tinh cho đời. 
2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta, một Trẻ Thơ Chúa ân ban cho nhân trần. Mừng vui lên muôn 

người trong khắp nơi, vì hôm nay Chúa viếng thăm dân Người. 
3. Trời đêm đông nay bừng lên ánh quang, và không trung lắng tiếng ca muôn Thiên Thần. Mừng 

Ngôi Hai Vua bình an giáng sinh, nguồn ơn thiêng Chúa ban cho nhân trần. 
 

VÀO MỘT ĐÊM DÔNG 
TCCĐ 256 

ĐK. Vào một đêm đông, gió rét lạnh lùng, Ngôi Hai xuống thế ai biết chăng ai. Yêu 
không bến bờ, ai kia hững hờ. Con thành tâm đến với chút tình mếm yêu. 
1. Giữa trong đêm khuya, tinh tú trên cao chập chờn, Chúa Con sinh ra, Thiên Thần loan tin khắp 

chốn. Đến hang Belem ngắn ngôi Hai vào đời. Đó chính là Ngài từ lâu toàn dân trông mong. 
2. Chúa yêu thương con khi núi non chưa hiện hình, Chúa yêu thương con trong trời trăng sao lấp 

lánh. Chúa nâng con lên, âu yếm ôm con vào lòng. Chúa dắt con về trời cao niềm vui vô song. 
3. Ước mơ riêng con: Nơi Chúa Giêsu Hài Đồng, sống luôn trong con cho đời con vơi cay đắng. 

Dẫu khi cô đơn hay lúc nhân gian đọa đày, Chúa vẫn bên lòng hồn con được luôn an vui. 
 

VINH DANH THIÊN CHÚA 
TCCĐ 266 

ĐK. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, trên các tầng trời. An bình dưới thế cho 
loài người Chúa thương, cho loài người Chúa thương. 
1. Đây Thiên Thần báo tin, tin mừng Con Chúa ra đời. Đây Thiên Thần báo tin, tin bình an cứu rỗi. 

Con Thiên Chúa vừa hạ sinh, con Thiên Chúa thật hiển vinh. Mau đến thờ lạy Người, nhận lãnh 
bao niềm vui. 

2. Hôm nay bừng sáng lên ân tình soi chiếu trăm miền. Hôm nay ngày tháng thiêng cho trần gian 
cảm mến. Vinh quang Chúa ngời tình thương, an vui thế trần ngàn phương. Xin ánh quang 
thiên đường bừng sáng trong lòng con. 
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PHẦN X 

Mùa Chay 

 
BÀI CA ĂN NĂN 

TCCĐ 306 

1. Bao năm đã trót dại xa lạc tình Ngài, đam mê những lỗi tội xa rời tình Chúa thương. 

2. Than ôi nỗi chán chường của đời tội tình. Ghi sâu nỗi thất vọng, tâm hồn đầy tái tê. 

ĐK. Hôm nay con quay trở về một lòng ăn năn, bao nhiêu tội tình để lại sau lưng. Chúa 
ơi, giơ tay đón nhận đứa con dại khờ đã quay trở về. 

 

CA THƯƠNG 
TCCĐ 286 

1. Con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, trong vườn đầu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. 
con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, câu chuyện tình đầy bao thương đau. 
Ngài Ngài quỳ đó, ngước mắt lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì 
thào nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha: Được thì hãy cất chén đắng xa con, nhưng xin một lòng 
tuân theo lệnh Người có ý tiền định từ ngàn đời Cha hỡi, Cha ơi. 

2. Con còn nhớ mãi ngọn đồi Canvê trong chiều hè, Chúa chịu tàn hơi mang gánh cho đời. Con còn 
nhớ mãi, con còn nhớ mãi một chiều giăng mây, ôi một chiều buồn đau cô liêu. Rồi trời mù tối, 
Chúa ngườc lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào nguyện cầu 
cùng Thiên chúa Cha: Người Người hỡi giúp sức cho con thân con mỏi mòn, hơi con chẳng còn, 
sao Cha lại đành bỏ con Cha hỡi, Cha ơi. 

3. Con còn nhớ mãi thập hình trên vai, trên mình Ngài. Chúa vì tình thương đi đến con đường. Con 
còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi tình Ngài không phai trong tâm hồn tình Cha yêu con. Đường đời 
trần thế, giữa chốn u mê, thân con hèn mọn, nhưng xin được chọn thánh giá là đường đời con, 
và cương quyết đi. Ngài Ngài hỡi, giúp sức cho con, đi cho trọn đường, xin Cha đừng đành, xin 
Cha đừng đành bỏ con Cha hỡi, Cha ơi. 

 
CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI 

TCCĐ 285 

1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào 
hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. 
Đường tình đó Ngài dành cho con. 

2. Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xỉ nhục nào còn 
vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê 
lương. Đường tình đó Ngài dành cho con. 

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn 
loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say 
sưa. Đường tình đó Ngài dành cho con. 

 
ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên 

đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng 
chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 
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CHA ƠI CON ĐÃ VỀ 
TCCĐ 282 

1. Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm 
ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca múa, đêm lạc hoan. 
Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu. Nào người chia cơm áo, đâu người hằng 
thương yêu. Còn chăng người cha hiền nhưng đêm thâu ưu phiền. Về thôi và khẽ nói với cha 
rằng: 

Cha ơi! Con nay đã về, tội đầy cùng trời với cha, bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần 
ghi dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu, rồi mai những khi u sầu 
còn được tình cha xót thương nhiều. 

1. Một người đi trong gió, bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó, trút một đời u mê. Chiều 
nay người đã về khóc trong tay cha già, ngậm vui và khẽ nói với cha rằng: 

Kết: Cha ơi! con đã về. 
 

CHÚA VÀO THÀNH 
TCCĐ 293 

1. Hãy báo cho nữ tử Sion: Này Vua ngươi đã đến nơi rồi, Người khiêm nhu chỉ cưỡi mình lừa. 
Dân hô vang đồng thanh một lời. 

2. Israel hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người, nào mau ra trải áo dọn đường, tay 
giơ cao cành lá chúc mừng. 

ĐK. Vạn là vạn thế, vạn là vạn tuế Con Vua Đavít. Chúc tụng Đấng nhân dân Chúa mà 
đến. 

3. Khắp các dân hãy cùng reo vang lời hoan hô, cùng vỗ tay mừng. Vì Thiên Sai là Chúa trần đời, 
trong uy phong Ngài, tiến vào thành. 

4. Chúa tiến vào thánh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò. Kèn vang lên trổi khúc trầm 
hùng, vươn câu ca mừng hát khen Ngài. 

 
DƯỚI CHÂN THẬP TỰ 

TCCĐ 295 

1. Nhiều lần con cúi đầu dưới chân thập giá, một tâm hồn bội phản Chúa thương yêu. Nhiều lần 
con dốc lòng quyết tâm tận hiến, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. 

2. Nhiều lần con cúi đầu dấn thân tội lỗi, ngày qua ngày mê đắm bả vinh hoa. Nhiều lần con dốc 
lòng quyết tâm từ bỏ, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. 

3. Nhiều lần con cúi đầu dưới chân tượng Chúa, người yêu mình còn đó vẫn bao dung. Một lần 
con biết thì chúng nhân qụy ngã, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. 
ĐK. Giơ hai tay, giơ hai tay đóng vào thập tự. Đây tim con, đây tim con đáp lại tiếng 

Chúa. Xin trung kiên, xin trung kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao chông gai trước mặt xá 
chi. 

GIỌT LỆ SẦU 
TCCĐ 300 

ĐK. Lạy Chúa, (baonăm lưu lạc) nay con về đây, con quỳ đây. Xin Chúa thứ tha. 
1. Con đã say mê trong bước đường lầm. Nay con quyết tâm quay gót trở về. 
2.  con đã đi sâu trong chốn bụi đời. Nay con Chúa ơi, mi đẫm lệ sầu. 
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GIỜ TỬ NẠN 

TCCĐ 289 

1. Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao, ánh kim ô vụt lu mờ, vì Con 
Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. 

2. Suốt kia ơi ngừng khơi nguồn và sông nước hãy yên tiếng vọng ngân, gió hôm ơi ngừng hơi 
rờn, vì đây Chúa rét không áo phủ thân. 
 
ĐK. Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con 

đường thiêng liêng theo lối, quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình. 
3. Hãy tung ra mồ quanh đồi, người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau, cõi dương gian tạm trông vời, 

kìa Con Chúa chết treo chốn đồi cao. 
4. Xé tung ra màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất tầng mây, đá muôn năm nào vững bền, giờ 

Con Chúa tắt hơi núi Sọ đây. 
 

HÃY CHỖI DẬY 
TCCĐ 296 

ĐK. Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quanh 
vinh trên đầu ngươi. 
1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, 

ta hãy bước theo đường quang minh. 
2. Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn 

người hợp nhất torng một đức tin, một tình yêu. 
3. Ngước trông lên cao, thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi, hãy mặc lấy tâm tình của 

Chúa trong nguồn Phúc Âm ngày cứu rỗi. 
 

HÃY THẬT LÒNG 
TCCĐ 294 

ĐK. Hãy thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh, trong nước mắt và than van. Hãy xé 
tâm hồn, đừng xé áo, hãy trở về với Chúa nhân lành, từ bi, nhẫn nại và giàu lòng xót thương. 

1. Chúa sẽ dủ lòng thương, tuôn ban muôn hồng ân, Người hằng đón chờ những ai quay về với 
Ngài. 

2. Chúa luôn đầy từ tâm, không quay mặt lặng câm, tình thương vô vàn thứ tha cho người lỡ lầm. 

3. Chúa đã tạo dựng ta trong yêu thương tình Cha, Người hằng khoan hồng thứ tha, ân tình chan 
hòa. 

 
HÃY TIẾP NHẬN CON 

TCCĐ 297 

1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối, cướp mất thời gian, 
chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. 

2. Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu. Có thấy gì đâu, có 
thấy gì đâu, phù vân đấy thôi, hư vô một màu. 

3. Bến ấm bình an muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn đầu đường sự sáng, có thác hồng ân, 
có suối tình thương. Tình Cha với con thắm thiết nồng nàn. 

ĐK. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên 
đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. 
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HÃY TRỞ VỀ 1 
TCCĐ 298 

 

ĐK. Hãy trở về với Ta, nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta, nối kết tình 
cách xa thêm đậm đà. 

1. Về đây hỡi người nào về đây. Tình thương Chúa Trời luôn nối kết. Về đây, Thiên Chúa Đấng từ 
bi, Người xóa hết tội ta, Người dẫn lối đời ta. 

2. Đời con đã nhiều lần bội vong. Về đây Chúa Trời ban sức sống. Tình Cha nung nấu trí lòng con, 
ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy giữ lòng son. 

3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban. Niềm tin suốt đời thêm trong sáng. Nào ai tháng năm vẫn 
cậy trông, hạnh phục mãi chờ mong, ngày ấy Chúa thưởng công. 

 
HÃY TRỞ VỀ 2 

TCCĐ 280 

1. Hãy trở về, hãy trở về. Hãy xé lòng đừng xé áo. Hãy trở về, hãy  trở về. Về cùng cha đang 
ngóng chờ. 

2. Hãy trở về, hãy trở về. Chúa nhẫn nại đầy nhân ái. Hãy trở về, hãy trở về. Giàu tình thương tha 
lỗi lầm. 

 
ĐK. Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. Tôi sẽ trở về khóc lóc 

than van, hối tiếc lỗi lầm, sám hối ăn năn. 
HỠI NGƯỜI 

TCCĐ 280 

ĐK. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. 

1. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc 
màu. 

2. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo đi6n. Một điều vững bền thiên thu: Đức kính yêu 
Chúa Trời. 

3. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ 
thương hải hà. 

 
LẠY CHÚA, CHÚA ĐÃ THẤY 

TCCĐ 302 

1. Đời ai như cây cỏ dại, đời người như bóng mây bay, như bông hoa sớm nở để rồi tàn chiều 
hôm. 

2. Ngày xưa kia con còn nhỏ, hoàn toàn trong trắng ngây thơ, không đam mê, vô tội, tâm hồn 
tràn niềm vui. 

3. Ngày nay tâm tư nặng trĩu, tìm về nấp bóng tin yêu. Xin cho con an bình, tâm hồn tràn tình 
thương. 

 
ĐK. Lạy Chúa, Chúa đã thấy đời con và những gì. Lạy Chúa, Chúa đã biết con đường con 

đã đi. 
 

LẠY NGÀI, XIN XÓT THƯƠNG CON 
TCCĐ 304 

ĐK. Xin thương xót con, lạy Ngài xin xót thương con giữa nơi vực sâu. Từ trong gian 
truân hồn con khấn cầu. Xin xót thương con, lạy Ngài xin xót thương con giữa nơi khổ đau. 
1. Tội nhơ con đây theo ngày chồng chất, lòng con bao năm lỗi lầm cao ngất. Xin Chúa thứ tha 

trái tim cằn khô, khao khát Chúa như đất mong mưa về. 
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2. Nguyện xin thương con theo lòng nhân ái, đừng xua con đi trong vùng tăm tối. Xin quyết đứng 
lên lánh xa bùn nhơ, xin Chúa giúp con vững tâm tin thờ. 

3. Từ nay con xin theo Ngài mãi mãi, dù bao chông gai chẳng hề kinh hãi. Xin Chúa dẫn con bước 
trong bình an, bên Chúa sống vui tâm con yên hàn. 

 
LỜI VỌNG TÌNH YÊU 

TCCĐ 299 

1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giêsu gục ngã, treo thân thập giá, giang cánh tay 
ôm tội đọa đầy. Thân tàn hơi, con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài 
tới, mà nỡ quên ân tình biển khơi. 

2. Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu. Giêsu lặng lẽ, môi khô bờ hé, tim nát 
tan gai nhọn bạo tàn. Ân tình sâu, ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi Cha người hỡi xin 
tha lầm lỗi những tháng năm dù đời biệt tăm. 

 
ĐK. Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho 

tình yêu, chết cho tình yêu. Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. 
 

NGƯƠI CÓ LÀ GÌ 
TCCĐ 291 

ĐK. Ngươi có là gì, có là gì khác gì bụi tro. Ngươi mải mê gì, mải mê gì để Người mặc đợi 
trông.  
1. Nghèo đói cùng giàu sang, thân phận ai cũng ra tro bụi. Vậy sao mãi mê muội, ham lợi thua 

trong kiếp thay dời.  
2. Một mai rồi nằm xuống, bao người thân tiếc thương rơi lệ. Người ơi sẽ mang gì xuống mồ sâu 

theo với các bụi. 
3. Người ơi, tìm sự sống chính là yêu Chúa, yêu mọi người Hằng quên chính phận mình, sẽ tìm thấy 

hạnh phúc mai này. 
4. Nào ai hằng cậy trông nơi tình thương Chúa muôn điệu vời. Hằng tin tưởng lời Ngài, xác hồn sẽ 

sống mãi muôn đời. 
 

NGƯỜI HÃY NHỚ 
TCCĐ 290 

1. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình là bụi đất thôi, Một mai theo tiếng chuông sầu, người 
thân đưa tiễn ta mãi ra mồ sâu. 

2. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một đóa hoa. Bình minh hoa mới khoe mầu, hoàng 
hôn hương sắc tơi tả ôi còn đâu. 

3. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một giấc mơ. Mộng mơ như nước qua cầu, tàn 
canh hun hút xa thẳm muôn dặm sâu. 
ĐK.  Xin người đừng tiếc gì, đừng lưu luyến chi. Tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc 

miên viễn khôn vơi. 
 

NGƯỜI LÀ BỤI TRO 
TCCĐ 300 

Người ơi, người ơi biết chăng người là tro bụi. Một mai người sẽ trở về, trở về bụi tro. 
1. Tựa như bông hoa tươi tốt đẹp xinh, chỉ một cơn gió cũng làm phai tàn. 
2. Trần gian bao nhiêu vui thú phù hoa. Rồi đây cũng sẽ trở về bụi tro. 
3. Đoàn con ăn năn thống hối tội nhơ. Nguyện xin Chúa thứ tha lỗi lầm. 

ĐK. Người ơi, người có biết mình là bụi tro. Ơi người ơi, một mai người sẽ trở về bụi 
tro. 

 

NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI 
TCCĐ 292 
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ĐK. Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình thương xem, vì chúng con 
phạm đến Người. 
1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện 

thương đến lời van nài. 
2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện 

thương xóa sạch lội lầm. 
3. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh 

trắng ngần. 
 

PHÓ THÁC 
TCCĐ 301 

1. Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách. Này tấm thân con đắng cay nuôn vàn tê tái. Cha 
ơi, sao nỡ quên con. Cha ơi, sao Cha ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê 
trách con. 

2. Là kiếp sâu bọ con nay là ngươi đâu phải. Vậy đó Cha ơi, thấy con muôn người khinh ghét. 
Nghe như nhức nhối tâm can, nghe như mắt ứa lệ tràn, xót xa lòng con nát tan, có ai mà 
thương ủi an. 

3. Một chén Cha trao bao nhiêu sầu đau cay đắng. Tự ý con đây dám đâu tay cầm lên uống. Thưa 
Cha, con nay xin vâng, vâng theo như Cha mong chờ. Nếu Cha định con uống thôi, với con 
nguyện vâng ý Cha. 

4. Một tấm thân con, xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha 
ơi, thánh giá trên vai con xin vác hết đường dài, miễn sao đường thập giá kia trở nên hồng ân 
cứu độ. 

ĐK. Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha thêm sức cho con, 
trọn vẹn theo ý Cha luôn. 

 
QÙY BÊN CUNG THÁNH 

TCCĐ 305 

ĐK. Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin 
Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, 
cùng chung tiếng hát ca tôn thờ. 
1. Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét 

bao tội tình. 
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Canvê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ, được ân xá trong 

tình Cha. 
3. Đường đời gia chông, cát bụi mênh mông sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương 

Chúa như đại dương. 
 

QUYẾT TRỞ VỀ VỚI CHA 
TCCĐ 294 

ĐK. Tin lòng Cha bao dung như khung trời bát ngát. Con ước mơ trở về, xa lánh bao lỗi 
lầm. Tin lòng cha thương con, như trăng tròn khôn ví. Con quyết trở về nhà để sống trong tình 
Cha. 
1. Xin nhìn con đau thương, xin nhìn con khốn đốn, xin nhìn con mọn hèn mà xóa đi tội khiên. 
2. Xin dủ tình thương con, suối tình yêu bao la, theo lương Chúa hải hà rửa con hết tội nhơ. 
3. Xin rửa con trinh trong, tinh tuyền hơn tuyết trắng, cho hồn vơi sầu buồn, thần trí con mạnh tin 
 

RƯỚC LÁ 
TCCĐ 292 

TX. Các trẻ Do Thái cầm cành ô liu đi đón Chúa, và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô, 
hoan hô, hoan hô trên các tầng trời. 
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1. Chúa là chủ trái đất, và là Chúa thống trị muôn loài. Vì Chúa đã dựng nên và gìn giữ muôn năm 
vững bền. 

2. Ai được lên núi Chúa, và được đứng giữa nơi thánh Ngài. Người không có thề gian, và lòng trí 
luôn luôn khiết trinh. 

3. Ai là người có phúc, vì được Chúa thưởng ban ơn lành. Dòng dõi những hiền nhân hằng tìm 
kiếm dung nhan Chúa Trời. 

 
TÂM CA MAI DỆ LIÊN 

TCCĐ 298 

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào 
gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than van. 

2. Đời những lỡ lầm này con tìm đến, tìm đến với Ngài khóc lóc ăn năn. Tội lỗi ứ tràn một lần 
thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la. 

3. Là kiếp cát bụi lạc trên đường vắng, hồn thấy ngỡ ngàng Chúa dắt con đi, qua những suối đồi 
tìm về bên Chúa, từ mãi xa vời tìm con trở về. 
 
ĐK. Xin tha thứ Chúa ơi, cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn. 

 
TÂM TÌNH CA 1 

TCCĐ 281 

1. Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung 
yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vi Chúa đã thứ tha tội con. Tình 
Chúa ủ ấp tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. 

2. Xin cho con quên đi bao nhiêu đam mê dại khờ thơ ấu. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư 
tình Ngài yêu dấu. Tình đó sưởi ấm tâm hồn con nhiều, tình đó dẫn lối cho đời con, tình đó vẫn 
sống trong lòng con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. 

3. Xin cho con quên đi âu lo tương lai ngày ngày day dứt. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư 
tình Ngài tha thiết. Vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu, vì Chúa đã sống thân phận con, vì Chúa 
đã xót thương người dân nghèo nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế. 
ĐK. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển 

khơi. Ngài ơi tin con đi con yêu mến Ngài. Tình con tuy phôi pha nhưng chân thành thiết tha. 
TÂM TÌNH CA 2 

TCCĐ 282 

1. Lạy Ngài nơi vực thẳm; con kêu khấn đến Ngài. Giờ này ôi buồn chán, con mong thấy bóng 
Ngài. Giavê Chúa con ơi xin nghe tiếng con van nài. Qua đi giây phút này con buồn Ngài. 

2. Lạy Ngài, xưa Ngai nói: Ta mong chúng đổi đời. Thì này con quỳ gối ăn năn hối lỗi rồi. Giavê 
Chúa con ơi xin nghe tiếng con van nài. Tha cho bao tháng ngày con dại khờ. 
 
ĐK. Tình Ngài là sương mát trong cơn sốt mê man, tình Ngài vầng trăng sáng đêm 

khuya những khi đau buồn. Xin thương chớ chấp tội, con đây dẫu ơ hờ, nhiều gian dối nhưng 
vững lòng cậy trông. 
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TÌNH CHÚA 
TCCĐ 279 

1. Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn giang tay trông 
chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tin yêu con sầu 
khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, lòng Chúa vẫn vô bờ, trìu mến 
mong con từng giờ. 

2. Khi đường trần say nguồn vui, tương lai con rực cháy, con quên Chúa mất rồi, Chúa vẫn đôi tay 
rộng mời và thứ tha tội đời, nhưng con chối từ thôi. Rồi khi đường trần con buồn đau, tương lai 
con mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đổi dời, lòng 
Chúa khoan dung đời đời. 
ĐK. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Ôi vì 

yêu mà Chúa không tiếc đợi, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi. 
 

TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ 
TCCĐ 302 

1. Trên con đường trở về, tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường trở về cuộc đời đầy ăn năn. 
Hãy bước nhanh trở về, tìm về chốn vinh quang, đời nặng gánh vai mang nhẹ tựa cánh phương 
hoàng. 

2. Trên con đường trở về, xin đừng xé áo thôi. Trên con đường trở về, lòng tà diệt không ngơi. 
Hãy bước nhanh trở về, tình Người rất bao la, đời đời mãi thương ta, tình trời đất giao hòa. 

3. Trên con đường trở về, đây lời Chúa vâng nghe. Trên con đường trở về, rửa sạch mọi đam mê. 
Hãy bước nhanh trở về, dù tội đỏ như son, sẽ được trắng như bông, vì tình Chúa khoan hồng. 
ĐK. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về, tội đời xin sám hối. Con xin trở 

về, về với Chúa là cha. Con Xin trở về, tội đời xin giã từ. 
 

VANG LỜI TỤNG CA 
TCCĐ 304 

ĐK. Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca: Hoan hô, hoan 
hô, hoan hô con Vua Đavit. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
1. Hôm nay Chúa vào thành thánh, hãy vỗ tay vui mừng. Muôn dân reo lời hoan ca, kính dâng lên 

Vua trời đất. Chính Chúa thống trị mọi loài, là Cha quyền uy vinh thắng. Chúc tụng, chúc tụng 
vinh quang Chúa đang tỏa lan. 

2. Rung lên cung đàn yêu thương khắp nơi trên thiên đường. Dương gian xin cùng hợp tiếng, 
chúng con nay ca tụng Chúa. Xin dâng muôn lời kính chào, tình con Ngài ơi có thấu. đón nhận 
nỗi niềm, tôn vinh Chúa trên trời cao. 

 
VINH DỰ CỦA CHÚNG TA 

TCCĐ 291 

ĐK. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta, sức sống của ta, 
và sự phục sinh của ta. 
1. Ai thuộc về Chúa Kitô, thì đóng đinh thân mình cùng mọi tính hư vào thập giá. 
2. Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vác nhập tự theo Chúa. 
3. Tôi chịu nơi xác thân tôi mọi đớn đau khổ hình vì nhiệm thể Ngài là Hội Thánh. 
4. Ôi vì cây cấm năm xưa mà chúng ta nô lệ, rầy được cứu độ nhờ thập giá. 
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VINH QUANG CỦA TA 
TCCĐ 290 

ĐK. Vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của 
ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát. 
1. Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của 

Chúa. 
2. Lạy Chúa, chúng con vui lòng vác thánh giá, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên 

đường Chúa. 
3. Ngợi khen, sáng danh, tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha hợp một cùng Ngôi Hai và Thánh Thần 

Chúa. 
 

XIN CHÚA THƯƠNG 
TCCĐ 306 

1. Chúa nỡ bỏ con sao, khi hừng đông đã lên rồi. Chúa nỡ bỏ con sao, khi vầng trăng đã lên cao. 
Vì tội lỗi con đây, Chúa đã đi hiến thân mình. Vì tội lỗi con đây, Chúa đã chịu chết thay con. Xin 
thương xót chúng con. 

2. Chúa nỡ bỏ con sao khi ngàn ác thú vây đầy. Chúa nỡ bỏ con sao, con còn biết đến trông ai. Vì 
tội lỗi con đây đã làm cho Chúa đau buồn. Vì tội lỗi con đây, chúa đã chịu chết thay con. Xin 
thương xót chúng con. 

3. Thánh giá chuộc muôn dân, muôn người vương vấn tội tình. Thánh giá chuộc muôn dân, muôn 
người vương mãi thương đau. Cầu nguyện Chúa thương con, tha mọi tội lỗi con phạm. Cầu 
nguyện Chúa thương con, ban đầy ân phúc cho con. Xin thương xót chúng con. 

 
XIN HỒI SINH 

TCCĐ 295 

1. Bao năm miệt mài, tay vẫn trắng tay. Con không có gì tiến dâng lên Ngài. 
2. Thân tro bụi này tay Chúa tác sinh. Nhưng bao tháng ngày lãng quên ân tình. 
3. Bao nhiêu lệ sầu hoen mắt bấy nay. Nay xin đấm ngực, cúi sâu nguyện cầu. 

ĐK. Lạy Chúa, con có tấm linh hồn này vương bụi đời nên đắng cay. Dâng lên tha thiết 
ăn năn tội tình, vững tin Ngài sẽ hồi sinh. 

 
XIN NGƯỜI THƯƠNG CON 

TCCĐ 284 

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm 
nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ 
ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

2. Người, Người ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, 
mây mù che lối lưới dây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vấn vương. 
Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

3. Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiên trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây, 
nơi miền xa tắp sóng võ ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây, không bao giờ làm ai oán than. Chúa 
ơi, chớ ghi lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 
ĐK. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông 

mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo, 
tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Người thương con đi. 

 
XIN THƯƠNG CON 

TCCĐ 308 

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dủ 
thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. 
1. Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi, xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô 

bờ. 
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2. Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi 
lầm. 

3. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Người tuyên 
án nhân loại. 

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Thoát sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi 
u sầu. 

 
 
PHẦN XI 

Phục Sinh 

 
CON HÃY NHỚ 

TCCĐ 322 

ĐK.  Con hãy nhớ rằng Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. Ngài là cứu Chúa ta, là 
vinh hiển ta đến muôn đời. 
1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài 

thống trị. 
2. Nếu ta từ chối danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tin với Ngài, Ngài vẫn một lòng trung 

trực. 
3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui. Chính nơi Ngài chiếu hy vọng, soi 

dẫn cuộc đời muôn người. 
CON HÃY NHỚ RẰNG 

TCCĐ 312 

ĐK. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn 
cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. 
1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị 

với Ngài. 
2. Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoan lạc của ta ở nơi Ngài, tin tưởng của ta ở nơi Ngài, mối tình 

của ta cũng nơi Ngài.  
3. Ân sủng của ta ở nơi Ngài, an bình của ta cũng nơi Ngài, vinh hiển của ta ở nơi Ngài, cứu độ 

của ta cũng nơi Ngài. 
 

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI 
TCCĐ 316 

ĐK. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã 
sống lại thật rồi, Chúa chiến thắng tử thần rồi đem nguồn hạnh phúc khắp nơi. 

1. Vì đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui. Hồng ân Thiên 
Chúa tuyệt vời Ngài ban cho khắp trần đời. Mừng hát đi người ơi. 

2. Nguồn ân thiêng Chúa dạt dào, tình yêu ôi quá nhiệm mầu. Ngài chịu bao đớn đau, để cho 
nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống ngọt ngào. Hạnh phúc mãi phàn sau. 

3. Họp nhau đây những đoàn người, từ muôn phương đến mừng Ngài, mừng Chiên Con hiển vinh. 
Lời hoan ca rất đậm tình, đoàn con dâng tấm lòng thành, hòa khúc ca trường sinh. 

4. Hằng theo chân Chúa mọi ngày, đường thương đau dẫu còn dài nguyện thề đâu dám phai. Vì 
hy sinh vác thập hình, để mai sau sống trọn tình cùng Chúa trong hiển vinh. 
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CHÚA LÊN TRỜI 1 

TCCĐ 323 

1. Hôm nay mừng Chúa lên trời, trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời, triều thần 
vang câu hát. Này ngày vinh quang rạng ngời ánh sáng, khúc nhạc mừng trời đất hòa ca. 

2. Vui lên muôn nước muôn người, đời trần gian sẽ qua. Vui lên muôn nước muôn người, chờ về 
nơi thiên quốc. Họp mừng bên Cha, tình Ngài bao la chốn thiên đình chung tiếng hòa ca. 
ĐK. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang ngợi khen Chúa ngự trị trên chốn huy 

hoàng Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên chốn huy 
hoàng. 

CHÚA LÊN TRỜI 2 
TCCĐ 319 

Ánh muôn tia bình minh, bừng lấp lánh chiếu muôn áng mây huy hoàng. Chúa từ nơi dương gian, 
ngự lên chốn thiên cung sáng tươi rỡ ràng. Thoáng muôn cung đàn tơ, nổi réo rắt rước Con Chúa 
lên ngai vàng. Chúa ngự nơi cao sáng, khắp thiên cung âm vang điệu ca du dương. Chúa cứu thế 
đã khải hoàn. Hãy cất tiếng hát nhân trần, thiết tha dâng lời khấn cầu Chúa ban muôn ngàn ơn 
phúc xuống cõi trần. Chúa cứu thế đã khải hoàn. Hãy cất tiếng hát nhân trần. Chúa nay lên trời, 
đoái tình khứng ban cho đoàn con hưởng phúc bình an. 

 
CHÚA VỀ TRỜI 

TCCĐ 325 

ĐK. Chúa ngự về trời, thiên cung tưng bừng vang ca réo rắt, thế trần mừng vui hát lên 
dìu dặt: Allêluia. Người người nao nức cùng nhìn lên, nguyện một đời trung kiên chung phần hy 
sinh với Chúa, sẽ về trời chung phúc vinh cùng Ngài. Allêluia. 
1. Đau thương mở đường vinh quang, thánh giá khơi nguồn ánh sáng. Chúa chết để rồi phục sinh, 

giáng thế để rồi lên trời hiển vinh. 
2. Yêu thương chẳng nề hy sinh, chiến đấu lo gì sống chết. Tiến bước dù đời còn xa, hãy nhớ vinh 

quang nước trời đợi ta. 
3. Gian nan thử luyện tâm can, khốn khó tôi rèn chí khí. Với Chúa nhìn trời mà đi, tiến tới ta đâu 

thấy còn sợ chi. 
 

CHÚA VỀ TRỜI CON ĐI 
TCCĐ 321 

ĐK. Hỡi người Galilê sao còn mải mê, đăm đăm nhìn trời Chúa đã về. Mai này Người lại 
đến trên đám mây, trong thánh oai như hôm nay Người đã về trời. 

1. Chúa về trời con đi môi ca hát gieo rắc Tin Mừng đó đây. Bước theo Chúa vào cuộc đòi, khó 
nguy dẫu ngàn dặm đường rắc gieo tình thương. 

2.  Chúa về trời con đi tung đôi cánh soi ánh Tin Mừng Chúa xưa. Nắng mưa chấp nhận một đời, 
vững tin Chúa trên tầng đời vẫn theo chở che. 

3. Chúa về trời con đi mang thánh giá thương khó lên đồi máu xưa. Bước qua khổ hình cuộc đời, 
tiến theo Chúa lên bầu trời biết bao niềm vui. 

 
DÂNG NGỌN NẾN HỒNG 

TCCĐ 328 

ĐK. Dâng ngọn nến hồng lung linh (lung linh) lung linh rạng ánh phục sinh. Kính dâng 
lên ngọn nến hồng rạng ánh phục sinh. 

1. Niềm tin con thắp trên tay Chúa ơi. Xin soi sáng cuộc đời, xin hun nóng hồn này thiết tha trung 
thành vươn tới. 

2. Tình yêu nồng cháy trên môi Chúa ơi. Con thao thức bồi hồi, con dâng tiến về Ngài, trái tim 
trung thủy nào nguôi. 
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3. Cậy trông nơi Chúa không vơi Chúa ơi. Cho con sống đời đời trong ân phúc của Ngài, ước mơ 
vuông tròn là đây. 

 
ĐƯỜNG VỀ EMMAU 

TCCĐ 320 

1. Đường về Emmau nay mờ tối xa xôi rã rời. Hai người bước mau cảm thông nỗi cô đơn quạnh 
hiu. Nhưng đây có người bạn đường cùng đi tới, nhưng đây có người cùng xẻ nỗi buồn vui. 

2. Đường về Emmau khi trời đã bảng lảng xế chiều. Ba người tới nơi cùng nhau thiết tha bữa 
mừng vui. Nơi đây Chúa đã diễn cuộc Người bẻ bánh, nơi đây Chúa đã vội biến khỏi bàn ăn. 

3. Đường về Emmau nay còn khuất muôn dặm tối mờ. Con bèn bước chân nguyện xin Chúa giúp 
con cùng đi. Cho qua thế gian vẹn toàn phần hồn xác. Cho mau tới nơicùng Chúa dự tiệc vui. 
ĐK. Chúa ôi, xin hãy ở lại với chúng con chiều nay, vì  xa Chúa bao nhiêu hãi hùng tràn 

lan khắp đó đây. Chúa ôi, xin hãy ở lại với chúng con chiều nay, để soi sáng ủi an đỡ dần cho hồn 
khỏi ngã xiêu. 

EXSULTET 
TCCĐ 326 

ĐK. Chan hòa ánh sáng Chúa Kitô sống lại, nguồn ánh sáng tươi vui hiển vinh khải hoàn. 
Allêluia. 

1. Hãy vui lên, toàn thể trái đất. Hãy vui lên trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thuở. Hãy 
vui lên, vì được thoát vòng tối tắm. 

2. Hãy vui lên đoàn ca Thiên Sứ. Hãy vui lên trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thuở. Hãy 
vui lên, mầu nhiệm thánh hãy vui lên. 

3. Hãy vang lên hỡi loa cứu rỗi. Hãy vang lên Vua cả đã khải hoàn. Hỡi loa cứu độ hãy vang lên nhạc mừng 
Vua Cả khải hoàn. 

HOAN CA PHỤC SINH 
TCCĐ 314 

ĐKA. Bà Maria ơi, trên đường Bà thấy những gì, trên đường Bà thấy những gì xin kể cho 
chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. 

ĐKB. Ngợi khen Vua Kitô, sống lại và ra khỏi mồ, Tin Mừng vượt qua đây rồi. Phúc 
trường sinh đến ai ơi, phúc trường sinh đến ai ơi. 

 
1. Tôi là tôi đã thấy mồ của Đức Kitô, Người đã sống lại và đã ra khỏi nấm mồ, Người đang là 

đang sống vinh quang, sống vinh quang. (A) 
2. Tôi là tôi đã thấy Chiên Con cứu chuộc đaòn chiên, đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải 

tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa Cha. (A) 
3. Tôi là tôi đã thấy sống chết giao tranh cùng nhau trong một cuộc đấu diệu kỳ, và tướng lãnh sự 

sống đã chết tuy đã chết đi, nhưng Người đã sống lại, sống lại mà trị vì. (B) 
4. Tôi là tôi đã thấy Thiên Thần làm chứng tỏ tường, khăn liệm và y phục Người còn nguyên trong 

mồ đá, nhưng Người đã sống lại và đi trước chư vị, đến Galilêa, đến Galilêa. (B) 
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HỠI NGƯỜI GALILÊ 
TCCĐ 326 

ĐK. Hỡi người Galilê, sao các ông đứng nhìn lên trời, Đức Giêsu Kitô vừa lìa các ông đã 
lên trời. 
1. Hãy đi giảng dạy muôn dân, loa Tin Mừng về cho muôn nước, những điều Thầy đã loan truyền 

cho các con. 
2. Sống vui vì ngày hôm nay Chúa đã về trời cao vinh sáng, xin dủ lòng đến gian trần thương 

chúng con. 
KHÔNG THẤY MÀ TIN 

TCCĐ 329 

1. Tôi không tin nếu tôi không trông thấy Thầy, tôi không tin nếu tôi không thấy dấu đinh, tôi 
không tin nếu tôi không thấy cạnh sườn Người. Tôi không tin tôi vẫn không tin. 

2. Nhưng hôm nay đức tin tôi luôn vững vàng. Tôi tin yêu CHúa tôi nay đã sống lại, tôi tin yêu 
Chúa tôi nay sống lại khải hoàn. Tôi tin yêu, tôi đã tin yêu. 

3. Trên dương gian chúng con đầy bao thấp hèn, ham vui say lắm khi nên yếu đức tin. Nhưng hôm 
nay chúng con cương quyết cùng một lòng tin yêu hơn, tin Chúa luôn luôn. 

 
ĐK. Tôma hãy xem đây chính Thầy đây, Tôma con hãy tin và dừng cứng lòng. Phúc cho 

ai không thấy mà tin. 
NÀO TA HÃY 

TCCĐ 318 

ĐK. Nào ta hãy mừng vui. Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng 
tuyệt vời. Allêluia. Nào ta hãy mừng vui. Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời. 
Allêluia. 
1. Thánh Giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh. Cho nhân thế muôn đời sống trong ân tình. 
2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau, ân thiêng đã khởi nguồn giữa bao khổ sầu. 
3. Vác thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi. mai đây sẽ chung phần phúc vinh trên trời. 
 

TIẾN CA PHỤC SINH 
TCCĐ 327 

ĐK. Dâng lên Cha nhân lành rượu bánh ngát thơm chân thành, mừng ngày Chúa khải 
hoàn tiến dâng Allêluia. 
1. Dâng lên Cha toàn năng ngàn lời ca hòa thương mến. Loan tin vui phục sinh, ngợi khen Chúa 

bao hiển vinh. 
2. Dâng lên Cha toàn năng này rượu nho cùng bánh miến, bao lao công ngày qua cùng khúc hát 

khen tình Cha. 
 

TIN MỪNG SỐNG LẠI 
TCCĐ 312 

1. Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng. Allêluia. Muôn Thiên Sứ đã vang kèn đồng 
vui đưa tin thắng trận oai hùng. 

2. Magdala trên đường biết chăng tiếng vui mừng. Allêluia. Chúa đã sống, đã ra khỏi mồ, đã đón 
ở Galilêa. 

3. Trên thiên đàng, ôi Maria hãy vui mừng, Allêluia. Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng đã sống 
lại, Allêluia. 
ĐK. Này ta đưa tin, này ta xiết mừng Chúa đã thắng trong cuộc vượt qua. Người đã 

chiến đấu, Người đã sống thật, mang sự sống đến cho loài người. Allêluia. Chúng ta cất tiếng 
mừng Chúa đã khải hoàn, Allêluia. Ta hát, cất tiếng mừng Chúa toàn thắng. 
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TÔI ĐÃ THẤY NƯỚC 
TCCĐ 313 

Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, Allêluia. Và nước ấy chảy đến những ai, thì tất 
cả đều được cứu rỗi và reo lên: Allêluia, Allêluia. Lạy Chúa, xin thương xót tôi theo lượng từ bi của 
Chúa. 

Sáng danh Đức Chúa cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng 
và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

 
TRÁI ĐẤT RUNG ĐỘNG 

TCCĐ 322 

ĐK. Trái đất rung động và mở ra, này giờ Chúa phục sinh, mừng vui lên hỡi muôn 
người. Chiến thắng gian trần và qủy ma, ngàn đời Chúa hiển vinh, tràn ơn cứu rỗi mọi nơi. 
1. Vui lên triều thần ơi, kèn cứu rỗi vang đội rèn trời. chúa đã khởi thắng, quyền uy Ngài chiếu 

sáng nơi nơi. 
2. Hôm nay tội ngàn dân được Con Chúa dâng mình đền bồi. Cửa trời rộng mở, nguồn hy vọng 

cứu rỗi lên ngôi. 
3.  Xưa nhân loại lầm than vì cây cấm trong vườn địa đang. Nay được giải thoát nhờ cây thập giá 

Chúa Kitô. 
 
PHẦN XII 

Đức Mẹ 

 
AVE MARIA 

TCCĐ 357 

1. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều,và 
khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào: Ave Maria. Con dâng lên Mẹ lời mừng: 
Maria đầy phúc, Maria đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ 
nữ. Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 

2. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng, 
bình minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng: Ave Maria, Maria Mẹ dịu dàng, xin 
nghe con cầu khấn: Cho nhân dân Việt Nam được vui sống kiếp an bình. Maria Mẹ hiền từ xin 
đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yêu vui gần xa. 

3. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi 
cô đơn lệ rơi. con say sưa đọc lên lời: Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương 
mờ tối. Maria Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. 
Maria tình thương, Mẹ ơi trông xem hồn con. 

 
BÀI CA DÂNG MẸ 

TCCĐ 337 

ĐK. Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên 
mẹ muôn đời. 
1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang hòa ý thơ trìu mến. 
2. Tiếng con vang tới trời tán dương Mẹ muôn đời, hòa tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ 

hỡi. 
3. Khúc ca dâng tiến Mẹ thắm xinh tự trăng rằm, đẹp như ngàn hoa xuân, bền vững hơn trời đất. 

BÀI CA KHÔNG QUÊN 
TCCĐ 337 

1. Tôi hát một bài ca, bài ca không bao giờ quên, bài ca vạn thuở êm đềm, là bài ca của Sứ Thần 
Gabriel. 

2. Tôi hát một bài ca, bài ca không bao giờ phai, bài ca là tiếng kinh chiều, là bài ca chất chứa 
ngàn muôn tin yêu. 
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3. Tôi hát một bài ca, bài ca không bao giờ quên, bài ca ngời sáng ân tình, là bài ca dâng hiến Mẹ 
bao yêu thương. 

 
ĐK. Ave Maria, ngọt trên môi tiếng ca êm đềm. ave Maria, kính chào Mẹ Nữ Vương 

thiên đàng. 
 

CON XIN DÂNG MẸ 
TCCĐ 333 

ĐK. Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca nhan 
chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ 
thương yêu. 

1. Trong khi an vui, con dâng lên Mẹ tình yêu, xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn, xin 
dâng về Mẹ đời những gain truân, Mẹ sẽ ủi an. 

2. Trong khi âu lo, xin dâng lên Mẹ lời yêu, con dâng trong niềm phó thác. Khi con bơ vơ, trên nơi 
gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ yêu. 

3. Trên nơi dương gian con luôn trông Mẹ, đời con quên đi những ngày trống vắng. Đêm đen 
mênh mông, con kêu xin Mẹ, tình mến cao dâng chan chứa hồn thơ. 

 
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH 

TCCĐ 336 

1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ: Mẹ 
Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát, tỏa ngát hương hoa. Xin dâng 
lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình. 

2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước tương lai. Xin dâng lên Mẹ tâm 
hồn trong trắng. Xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên, tuổi hồng yêu dấu hạnh phúc thanh 
xuân. Xin dâng lên Mẹ lời hứa ban đầu. 

3. Xin dâng lên Mẹ hạt lệ long lanh, tình đời gian dối, cuộc sống mong manh. Xin dâng lên Mẹ 
những ngày u tối. Xin dâng lên Mẹ niềm đau miên man, bàng hoàng nỗi nhớ, cuộc sống chia xa. 
Xin dâng lên Mẹ từng bước trong đời. 
ĐK. Đây chuỗi ngọc Mân Côi, nhiệm mầu tỏa sáng, say đắm dương gian. Bao vương vấn 

trong đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc chất ngất 
thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tòa áo Mẹ hiền. 

 
CHUÔNG CHIỀU 

TCCĐ 356 

Chuông chiều ngân đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy. Ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững 
hờ. Nỗi niềm xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền nhìn con tha thứ chờ 
mong. Mong người con đi hoang, đã nếm cuộc sống ê chề, sau ngày đi lang thang nay biết quay về 
bên Mẹ. xin Mẹ thương tha thứ những phút con ơ hờ, năm thắng kia qua rồi, ôi Mẹ yêu dấu con 
ơi. Mẹ ơi Mẹ, xót thương đời con, xin đoái thương tình con, khấng ban cho niềm tin. Trong bóng 
đêm, tiếng con nài van, xin đưa về tới bến, thuyền con đang lênh đênh. Chuông chiều nghe cô 
liêu, nhẹ vút tựa khói lam chiều, nghe sầu dâng lên mi, hoang vắng như còn in nhiều. Con từ nay 
con quyết, quên hết bao ưu phiền, theo vết Chân Mẹ hiền, một lòng yêu mến trung kiên. 
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CHÚT TÌNH CON THƠ 
TCCĐ 349 

1. Mẹ ơi! trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi! Con biết 
rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 

2. Mẹ ơi! Trong cuộc trần vương theo gót chân những bụi mờ lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi! 
trên nước trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm Mẹ hằng thứ tha luôn. 

3. Mẹ ơi! như hạt lệ đã vỡ tan, những nhọc nhằn là lời kinh dâng tiến. Mẹ ơi! cho dẫu đời còn 
nặng gánh bon chen, nhưng có Mẹ đời nhẹ nỗi truân chuyên. 

 
ĐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm vui cho người lữ thứ, Mẹ là 

niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 
HOA MÂN CÔI 

TCCĐ 343 

ĐK. Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến 
xin dâng về Nữ Vương hiển vinh. 
1. Khi an vui thái hòa như ngày Thiên Sứ truyền tin, như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi 

Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 
2. Khi đau thương ắp đầy như vườn loang máu mồ hôi, như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi 

nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 
3. Khi hân hoan cõi lòng như ngày Con Chúa phục sinh, như khi môn sinh nhận Thánh Thần, như 

khi Mẹ về trời vinh sáng. Kết hoa kinh để dâng Mẹ. 
 

HƯƠNG LÒNG DÂNG MẸ 
TCCĐ 341 

1. Trầm hương ngất ngay, lay lay áng mây ban chiều. Nguyện dâng Mẹ dấu yêu, đời con trần gian 
rất cô liêu. Nguyện Mẹ che chở gìn giữ, cho con luôn thắm thiết tin yêu. Dẫu cho đời cay đắng 
nhiều, dâng Mẹ hồn xác con. 

2. Lời kinh quyện khói hương, vương vương thánh cung êm đềm. Đẹp sáng ngọn nến trong, rực 
lên niềm thao thức ước mong. Một đời con nguyện thảo hiếu như muôn muôn ánh nến lung 
linh, ánh ân tình chan chứa đời, dâng Mẹ hồn xác con. 
ĐK. con cầm trên tay nến trầm tỏa dịu thơm, trông về toà cao tôn vinh Mẹ yêu dấu. 

Từng làn khói nồng nàn, vương đầy vầng trán tội tình. Nguyện Mẹ Chúa thiên đình vỗ về ủi an. 
KÌA AI 

TCCĐ 355 

1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng sao mai. Về 
đây quên lãng những ngày truân chuyên. 

2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu. Về đây 
Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng. 

3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khăn. Về đây ngỏ hết tâm can. Về 
đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương. 

4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương. 
Về đây hưởng phúc thiên đàng yên vui. 
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MÀU HOA DÂNG MẸ 
TCCĐ 345 

1. Hoa phượng nợ giữa mùa tháng năm. Đây tuổi xuân dâng kính Mẹ lành. Màu hoa đỏ như máu 
con tim, tràn ước mơ tuổi hồng đẹp xinh. Mẹ ơi! đoái thương nhận về, cho yên lòng thắm mát 
tình quê. Ôi bao ngày những ước mơ. 

2. Hoa vàng nở giữa mùa thánh ân. Hương phục sinh tỏa khắp gian trần. Màu hoa đẹp như ánh 
sao mai, dẫn bước ai sa mù chông gai. Mẹ ơi! đoái thương nhận về, cho yên lòng thắm mát 
tình quên. Ôi bao ngày những ước mơ. 

3. Hoa huệ xinh thắm màu Nữ Trinh. Hương tỏa bay thơm ngát thiên đình. Màu tinh tuyền như 
suối trinh nguyên, ngọt mát thơm nơi đền Gia liêm. Mẹ ơi! đoái thương nhận về, cho yên lòng 
thắm mát tình quê. Ôi bao ngay những ước mơ. 

 
ĐK. Con dâng lên Mẹ bao tri ân tháng năm dần qua. Xin thương ban hồng ân bao la, với 

bao ngày còn xa. 
 

MẸ ĐỨNG ĐÓ 
TCCĐ 358 

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu, đồi cao u 
hoài loang máu đào, Con Chứa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình (tội 
tình). Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn 
cùng. Xin dẫn đư bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi. 
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm, Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. 

Vì thương toán nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê 
trời. 

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn, giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Để con 
hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn. 

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối, mắt đắm say trông về thánh giá thần linh. 
Lòng con bừng lên niềm tin mới cao vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời. 

 
MẸ NHÂN LOẠI 

TCCĐ 352 

ĐK. Maria ngày xa xưa ấy, hồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa 
nhiều, thánh giá chiều treo xác Con yêu. 
1. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá 

chung tâm hồn, chung đau buồn bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời. 
2. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ đồng công cùng con 

thương mến, xin ân tình, xin an bình như mưa hồng rơi xuống cho lòng người. 
3. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đã thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám, 

nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người. 
MẸ VINH QUANG 

TCCĐ 359 

ĐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao Bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên 
ngàn, Mẹ chiếu ánh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đời. Đồng tiến đức Nữ thiên đàng. Tiếng 
con ca hát dịu dàng, dẫu muôn nguy biến trên đường, tiếng con ca hát không ngừng. 
1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền, luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết, hương thơm ngát bay lên 

triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn đời liên. 
2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sang, bay cao vút lên cõi trời quang, 

không vương vấn chi nơi trần gian. 
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MỪNG KHEN GIAVÊ 
TCCĐ 362 

1. Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương tri ân giáng 
phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Rồi đây muôn dân, muôn nước sẽ khen rằng phúc 
được làm con Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi phai. 

2. Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương ra oai đáp 
cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối. Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai 
ngăn lối. Ủi an những khi lầm than, khấn kêu danh Ngài trong giờ nguy nan. 

3. Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Này ai khiêm nhu thấp bé 
kính uy danh Ngài, Ngài liền thương đến. Ngài thương ra tay cứu thoát khỏi tay người kiêu 
manh tâm gian dối. Hát lên, hát lên người ơi, chúc vinh danh Ngài muôn đời miên man. 
ĐK. Hồn tôi hân hoan, hân hoan mừng hát. Vì danh Giavê, Giavê là thánh. Ngài không 

thương ai kiêu căng giàu có, những ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương.  
NGÀY MẸ LÊN TRỜI 

TCCĐ 330 

ĐK. Mẹ lên trời niềm mừng vui cho nhân thế, niềm hỷ hoan cho thiên quốc, khắp đất 
trời vang tiếng tung hô danh Mẹ. 
1. Hôm nay Chúa đưa Mẹ về trời, Thiên Thần đàn hát reo vui đón chào Mẹ, và triều thần thánh 

hân hoan ngất ngây, theo tà áo Mẹ đến bái thờ thiên nhan. 
2. Hôm nay Chúa đưa Mẹ về trời, nhân trần hợp tiếng tung hô với triều thần. Mẹ thật tuyệt mỹ, 

nhân gian đắm say dâng lời chúc mừng, kính tiến Mẹ quang vinh. 
3. Hôm nay Chúa đưa Mẹ về trời, xin Mẹ nhìn đến nhân gian giữa dòng đời. Trọn lòng thành kính, 

tâm tư cúi xin trên từng bước đừng có bóng Mẹ, Mẹ ơi! 
  

NGỢI KHEN 
TCCĐ 361 

ĐK. Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa, hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Cất tiếng ca vui 
thỏa tâm thần. Vui trong Chúa cứu chuộc muôn dân. Đã thương đoái đến người tôi tớ, đã thương 
đoái đến người tôi tớ. Rầy về sau khắp trong thiên hạ sẽ khen tôi hiếm họa lạ lùng. 
1. TK. Đấng chí tôn phép tắc vô cùng, ban cho tôi ơn hồng phúc cả. Và danh Chúa Thánh Linh 

nhiệm lạ, và danh Chúa Thánh Linh nhiệm lạ.  
NGUỒN CẬY TRÔNG 

TCCĐ 353 

1. Mẹ ơi! bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con 
xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 

2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin 
Mẹ, rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, yêu Chúa Trời. 

3. Còn ai chưa về Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua. Mẹ ban cho được bền 
chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời. 
ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy 

lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin 
chắc Mẹ thương nhận lời. 

 
NỮ VƯƠNG MÂN CÔI 

TCCĐ 347 

ĐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng. Dâng ngành Mân Côi muôn 
màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao 
mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua cơn 
gian nan giữa chốn sa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. 
1. Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài van. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến 

yêu cậy trông, cao rao phép thánh Mân Côi hằng này. 
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2. Mẹ ơi! trần gian xiết bao làm than. Tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cậy trông 
Nữ vương bình an, xin ơn phép thánh Mân Côi phù trì. 

3.  Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh uqa cơn lầm than. Mẹ ơi! Mẹ thương 
Giáo Hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống ơn trần đầy.  

 
TIẾNG HÁT THIÊN THU 

TCCĐ 331 

ĐK. Trọn đời con một bài hát kính na ngợi. Tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ 
tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về 
chốn quê hằng mơ. 
1. TK. Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về. Xin đoái nhìn chở che năm thắng đời con. Ngước 

trông trời con nhìn theo dáng Mẹ hiền, để mơ ngày về quê sống vui bên Mẹ. 
 

XIN VÂNG 
TCCĐ 330 

1,2. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 
vâng. 

1. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 
vâng. 

2. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng chận muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 
vâng. 
ĐK. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, 

Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. 
XIN VÂNG NHƯ MẸ 

TCCĐ 361 

1. Xin vâng như Mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như Mẹ khi xưa, dù 
đường đời dong duổi nắng mưa. 

2. Xin vâng như Mẹ trọn đời, lòng hiên ngang trên đường đi tới. xin vâng như Mẹ muôn nơi, cảnh 
ngộ nào cũng bước qua thôi. 

 
ĐK. Xin vâng cho trọn tình yêu, xin vâng cho trọn chữ hiếu. Dẫu cho đường đời đau 

thương nhiều, với Mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. 
PHẦN XIII 
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Chư Thánh 

 
ANH HÙNG TỬ ĐẠO 

TCCĐ 371 

1. Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang, bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh 
thắng. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công, cờ phát phới oai hùng, tiếng hát ca từ bốn 
phương. 

2. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính. 
Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than, cho mong phúc thanh nhàn, hát khúc ca ngày khải 
hoàn. 

ĐK. Xin các thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng. Thương lắng nghe 
lời con kêu khấn, ban xuống muôn phúc trên nước Nam. 

 
ANH HÙNG VIỆT NAM 

TCCĐ 363 

ĐK. Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời, còn lưu danh 
thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước chúa Giêsu. Gưom đao thêm 
dũng chí, nhục hình thêm can trường. Từng lớp lớp tiến lên pháp trường. 
1. Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vung. Nguyện theo Chúa đến cùng dù thịt tan xương 

nát. Bao nhiêu gian nan khốn khó, dệt thành chến thắng quang vinh. Triều thiên thánh tử đạo 
lấp lánh soi thiên đình. 

2. Đi gieo trong châu lệ, về chiến thắng reo vui. Hạt hư thối chôn vùi rày trổ sinh hoa trái. Bao con 
dân nay biết Chúa, nhờ dòng máu rắc gieo xưa. Và ca khúc khảihoàn sẽ tiép liên vang hòa. 

3. Ôi cha ông kiêu hùng, dù chết vẫn kiên trung. Rày trên chốn cửu trùng phù hộ cho con cháu. 
Theo gương xưa luôn tiến bước, nhìn thập giá quyết hy sinh, để tông giống anh hùng thắp sáng 
quê hương mình. 

 
BÀI CA NGÀN TRÙNG 

TCCĐ 370 

ĐK. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu đào. Từng bao 
người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 
1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng 

đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. 
2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Đấng phán xét trong quyền uy, đã tự 

nhận đau đớn với muôn khổ hình. 
3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người 

trần chê trách, lãng quên suốt đời. 
 

CA MỪNG CÁC THÁNH 
TCCĐ 364 

1. Đoàn con hiệp hoan dâng tiếng hát như áng hương, trước dung nhan cực linh Cha từ bi ngự 
thiên đàng. Nguyện Chúa dủ thương vì công ơn bao thánh nhân, giúp chúng con mau vượt 
bước hiểm nghèo trần gian. 

2. Đời sống trần ai vụt qua ái như giấc mơ, những thú vui trần ai mau tàn phai tựa sương mờ. 
Đoàn con ngày nay còn trầm luân trông bến mê, cúi xin đưa con về chốn yên hàn trời quê. 

 
ĐK. Ôi bao vị thánh xưa đã hy sinh, lòng mến Chúa yêu người từng nên gương ngời sáng. Rày 

được Thiên Chúa ban phúc quang vinh, nguyện thương đến nhân loại còn trên nơi thế trần. 
CẦU XIN THÁNH GIA 

TCCĐ 370 
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ĐK. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nagiaret thánh gia mười vui sống. 
Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. 
1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong 

trần, lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. 
2. Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui theo chí hướng trung thành. Nhiệt tâm 

giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. 
3. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn 

được màu hoa trắng trong, xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. 
 

GIUSE 
TCCĐ 364 

1. Đoàn con nay đến trước tòa với lòng kêu khấn thiết tha. Nguyện trông Thánh Cả thương giúp, 
xin ơn Chúa ban chan hòa. 

2. Việt Nam chinh chiến điêu tàn, khói lửa, ly tan, khóc than. Nguyện trông Thánh Cả thương giúp, xin ơn 
Chúa ban yên hàn. 

 
ĐK. Ôi Thánh Cả Giuse, đoàn con đang đắm đuối giữa biển gian trần. Xin ra tay cứu vớt, 

giúp đoàn con chống được về bến bình an. 
KÍNH THÁNH TÔNG ĐỒ 

TCCĐ 374 

ĐK. Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng, dâng lên câu hát nhịp nhàng, tâm tư ngời 
bao mến thương. Lời ca dâng tôn vinh các thánh tông đồ, hôm nay cho đến muôn đời, sống trong 
tình yêu Chúa thôi. 
1. Ngày ấy các thánh theo lời dấn thân. Cùng Chúa đến với muôn người thế trần. Đền xây lại tình 

người, rộn lên tiếng cười tuyệt vời. Đến đem hạnh phúc chứa chan bao niềm vui. 
2. Ngài đã cất bước đi về khắp nơi, lời nói chất chứa Tin Mừng cứu độ. Suốt cuộc đời phục vụ, 

dựng xây nước trời ngàn đời. Xứng danh người con Chúa sai đi mọi nơi. 
3. Nguyện Chúa chúc phúc cho đoàn chúng con, ngày đêm noi theo lời Ngài đã dạy. Sống Tin 

Mừng một đời, yêuthương tất cả mọi người. Ước mơ ngày sau hiển vinh trên trời cao. 
 

MỪNG CÁC THÁNH 
TCCĐ 372 

ĐK.  Hào quang thiên quốc tươi sáng vô cùng, nhạc ca thiên quốc ngây ngất vô cùng. 
Bên Chúa vinh quang thần thánh tôn thờ. Bao tòa triều thiên chứng minh toàn công. 
1. Trần gian không điệu đàn, không tiếng ca. Trầnt thế không điệu nhạc, không tứ thơ. Mong 

tượng trưng diễn đạt được nơi trường xuân, nơi nhạc thơ quyến hồn đàn ca thần thánh ngân. 
Một nơi không còn thời gian ước mơ, và hết kinh hoàng sầu bi lắng lo. Các thánh ngắm chầu 
nhan Chúa không lúc rời. Đức kính mến nguyên tuyền không còn nhạt phai. 

2. Ngàn dân trên đời cùng vang tiếng lên, thần thánh thiên đàng ngợi khen Chúa trên. Nơi tòa 
cao Chúa Trời thưỏ7ng công đoàn con, không kể muôn thế hệ cùng chung lòng sắt son. Vì bao 
công nghiệp, vì bao hy sinh, vì chí trung thành thờ Cha chí linh. Thắm nét chữ vàng ghi sách 
thiêng cõi trời, với tích thánh gương lành cho người đời soi. 

 
MỪNG CHƯ THÁNH 

TCCĐ 373 

ĐK. Nay thế trần hợp tiếng hát kính, cùng hân hoan kết tâm tình. Xin chúc mừng đoàn 
lớp thánh nhân, chói ngời khắp cả thiên đình. Xưa vững lòng vì Chúa tiến tới, vượt bao nguy khó 
trong đời. Son sắt một tình mến Chúa luôn, tìm trông phúc vinh quê trời. 
1. Một tình yêu thắm nồng ngày đêm nung nấu tâm can. Coi lợi danh chống gian trần như mộng 

mơ vút qua lần. Từng giây phút ân cần, đợi trông chiêm ngắm thiên nhan. Cho dù nguy khó 
muôn ngàn hằng tín trung vẹn toàn. 
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2. Này đoàn con hết tình, nguyện xin chư thánh quang vinh. Luôn hằng soi lối đưa đường, cho 
đoàn con vững tâm trường, về mau tới thiên đình, hiệp vui bên Chúa uy linh. Muôn ngàn nguy 
khó coi thường vì phúc vinh không lường. 

 

TIẾNG VANG 
TCCĐ 365 

1. Thánh Giuse (nguyện xin) đoái thương nghe, lời van thiết tha đoàn con quý yêu. Thoát 
giông tố (chở che) lúc vượt khởi, ngày mai sáng tươi đoàn con ch72 mong. Quyền uy linh 
muôn trùng cao thẳm, thiều quang chói hơn muôn vì sao sáng. Vì ngày xưa sống trên cõi 
trần, ngày đêm yêu đương dưỡng nuôi Vua trời. 

PHẦN XIV 

Cầu Hồn 
 

MUÔN TÂU THƯỢNG ĐẾ 
TCCĐ 407 

ĐK.  Muôn tâu Thượng Đế, suốt ngày con khẩn nài, từng đêm con rên xiết. Nguyện lời 
con vọng lên nhan Chúa, lắng nghe tiếng con khóc than mỏi mòn. Ôi Thiên Chúa con. 
1. Này hồn con khốn khổ ê chề và mạng con kề bên cõi chết. Con như kẻ đã sa hố, có khác chi bị 

bỏ rơi. 
2. Này hồn con đang bị lưu đày, tựa nằm trong mồ hoang giá buốt. Con nay bị Ngài quên lãng, chính 

cách tay Ngài đuổi con. 
3. Ngài đặt con mãi tận đáy huyệt lòng vực sâu ngợp trong bóng tối. Cơn lôi đình đè con mãi, lớp sóng 

luôn phủ tràn con.  
NGÀY VỀ 

TCCĐ 408 

ĐK. Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi 
nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. 
1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày. Tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. 
2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ đã làm biết bao kỳ công. 
3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chống quê người. Xin Chúa dẫn đưa về như dòng nước xuôi miền 

Nam. 
 

TIẾNG CON NGHẸN NGÀO 
TCCĐ 408 

ĐK. Đêm năm canh, ngày sáu khắc. Con than van, con cầu khấn Chúa. Chúa ơi, nghe 
tiếng con nghẹn ngào, Ngài che khuất thánh diện nơi nao. 
1. Tiếng nức nở van nài, thương tình lặng nghe Chúa ơi. Sức mòn từng phút mãi tiêu hao, Chúa 

đành lặng thinh mãi sao. 
2. Chúa khiến để con nằm trong lòng vực sâu tối tăm. Trút thịnh nọ nghiền nát thân con, sóng dồn 

dập xô lấp luôn. 
3. Lúc thống khổ u buồn, bao bạn bè xa tránh luôn. Biết còn tìm lối thoát nơi đâu, mắt mờ vì bao 

đớn đau. 
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TRONG GIAN TRUÂN 
TCCĐ 409 

ĐK. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa, và 
Chúa đã nghe tiếng tôi. 
1. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, 

bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi. 
2. Mắt tôi chan chứa dòng lệ thẳm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn 

tôi tin cậy nơi CHúa vẫn trung kiên. 
3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn 

Người thương chan hòa sông núi cứu nguy tôi. 
TRUNG KIÊN CHỜ MẸ 

TCCĐ 411 

ĐK. Từ vực sâu, bao đau thương ngày đêm nung nấu, con lo âu trông ngóng từ lâu bóng 
Mẹ đâu. Mẹ, Mẹ ơi, xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư nay thổn thức lệ rơi nhưng nghẹn 
lời. 
1. Nhớ chiều xưa chiều hoang sơ, thân bơ vơ Mẹ đứng lệ nhòa trông Con yêu chết vì tội con. Mẹ 

ơi, xin cứu giúp con. 
2. Tháng ngày qua dần trôi đi, con cô đơn chờ mong ê chề, đâu ai thương nhớ lại tình con, người 

thân nay cũng quên rồi. 
3. Lúc này đây cậy trông ai, con kêu xin Người thương dủ tình, thương cho con lấy một lời kinh, 

hầu mong qua chốn luyện hình. 
 

TỪ NƠI NGỤC HÌNH 
TCCĐ 415 

ĐK. Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ 
chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi CHúa, nguyện xin Chúa 
hãy đoái thương lời than khóc, tiếng khẩu cầu vang khắp ngục hình bao xót xa. 
1. Ôi lạy Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững. Chúa nhân từ, xin đoái 

thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu. 
2. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi. Chốn luyện hình 

bao tháng năm đợi trông xin Chúa thương tha thứ khoan hồng. 
 

TỪ VỰC SÂU 
TCCĐ 409 

ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông 
Chúa nhận lời. 
1.  Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vữn thảnh thơi. Nhưng cha khoan hồng thứ tha khiến 

muôn dân luôn tin thờ. 
2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin 

lời đoan nguyền. 
3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn tôi trong Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, 

Ích diên mong đợi Chúa Trời. 
 

XIN NGÀI THƯƠNG CON 
TCCĐ 412 

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm 
nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con lắm hen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chớ ghi 
trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

2. Người, người ơi thấu chăng, đã bao lần hồn con cay đắng. Cố vương lên thoát cảnh bùn nhơ, 
mây mù che lối, lưới dây tình oan. Nhưng rồi, đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vấn 
vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 
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3. Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây, 
nơi miền xa tắp sóng xô ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây, không bao giờ làm ai oán than. Chúa 
ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

 
ĐK. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông 

mong nơi Chúa, sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo, 
tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Ngài thương con đi. 

 
XIN THƯƠNG CÁC LINH HỒN 

TCCĐ 413 

1. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và được hưởng ánh sáng ngàn thu soi 
chiếu. Lạy Mẹ Maria rộng tay đưa dắt về đến nơi, hưởng phúc thiêng đầy sướng vui và nghỉ 
ngơi. 

2. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn của tổ tiên ông bà hoặc bạn hữu, anh em, chị em, thân quyến. 
Nhờ lượng Micae Tổng Lãnh Thiên Sứ, xin cách tay Ngài dắt đưa về thiên đàng hưởng thánh 
nhan. 

3. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn chẳng có ai thân tình hoặc những kẻ vô danh mồ côi vô phuc. 
Nhờ lòng các Thánh Chúa cầu thay nguyện giúp, để sớm được giải thoát khỏi nghìn đớn đau, 
hưởng phúc vui. 

 
ĐK. Xin thương cứu các linh hồn đang mong ước ơn tình thương. Xin Chúa thương và 

thứ tha, được về bên Chúa an hòa. 
PHẦN XV 

Xuân 

 
BÀI CA ĐẦU NĂM 

TCCĐ 422 

ĐK. Hôm nay ngày đầu năm, chúng con đến thờ lạy Chúa. Hát vang bài ca bao thiết tha 
giữa trời hoa. Bao nhiêu là mừng vui, cũng như nỗi niềm mơ ước. tiến dâng về Chúa như lễ dâng 
khai mùa. 
1. Khấn cầu cho tất cả muôn người, một mùa xuân mãi mãi thắm tươi. Cho những ai lầm than cơ 

cực, đón xuân về hạnh phúc an vui. 
2. Khấn cầu cho hết mọi gia đình, một mùa xuân thánh đức phúc vinh. Cho những ai sầu thương 

ly biệt, sớm thấy ngày hạnh phúc an bình. 
 

DÂNG ƯỚC MƠ XUÂN 
TCCĐ 425 

1.  Xin tiến dâng lên Ngài trọn mơ ước ngày xuân. Dâng lên tấm thân con, với linh hồn con, trọn 
đời sống con. Xin tiến dâng lên Ngài bánh miến với nho lành. Xin Thiên Chúa thương nhận, ban 
phúc cho đời con ấm êm. 

2. Đây những tháng năm dài và đây những người thân. Xin itến dâng lên Cha những ai buồn đau 
và ai héo hon. Dâng những ai cơ hàn, xin Chúa cho no lành. Dâng lên hết tâm tình, dâng trái 
tim để yêu mến hơn. 

3. Xin tiến dâng lên Ngài làn hương ngát tình yêu, bay lên trước thiên nhan chứng cho tình con 
nguyện dâng Chúa thôi. Dâng bánh thơm ruộng đồng như xác thân tinh tuyền. Dâng lên chén 
rượu nồng tựa lễ vật toàn thiêu hiến dâng. 
ĐK. Ngày đầu xuân xin kính dâng lên, một năm mới với ước mơ nồng nàn. Nguyện xin 

chúc lành và ban tình yêu thương cho hết mọi người. 
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ĐẦU NĂM DÂNG LỄ 1 
TCCĐ 419 

ĐK. Ngày đầu năm mới, xin dâng Cha khúc ca nở tươi. Ngày đầu xuân vui, xin dâng Cha 
phút giây tuyệt vời. Này bánh rượu và bao công lao, nguyện kết thành niềm tin dạt dào, để dâng 
lến Cha như hương hoa ngát thơm trời xuân, để dâng lên Cha trong câu ca thiết tha tâm tình. 
1. Xin Cha chúc phúc lành cho hết mọi người, để cuộc sống tốt đẹp chan chứa niềm vui. 
2. Bao nguy khó sẵn chờ trên khắp nẻo đường. Nguyện trợ giúp thắng vượt không chút sầu 

vương. 
3. Bao cay đắng chán chường trong lúc thất bại. Nguyện trợ giúp chỗi dậy tô thắm ngày mai. 
4. Cho mưa nắng thấm đều trên các hoa màu, và đồng lúa thắm vàng lấp lánh ngàn sao. 
 

ĐẦU NĂM DÂNG LỄ 2 
TCCĐ 423 

1. Ngày đầu một năm, xin dâng trọn xác hồn, hòa lời tụng ca tiếng hát hiệp tiếng đàn. Chào mừng 
xuân mới, này đoàn con chúc khen. Chúa Cha nhân lành, Chúa Ngôi con Thánh Thần. 

2.  Ngày đầu một năm dâng Cha này lễ vật, là lòng tạ ơn cảm mến hơn ý tình. Ngàn lời tôn kính, 
ngàn lời ca chúc vinh, Kết trong rượu làm bánh thiêng nuôi xác hồn. 
ĐK. Kính chúc, chúc tụng Chúa muôn loài. Kính chúc, chúc tụng Chúa đến muôn đời. 

Kính chúc, Chúa mùa xuân tươi thắm. Kính chúc, Chúa ngàn đời mùa xuân vui. 
 

ĐẦU XUÂN CẦU CHO GIA ĐÌNH 
TCCĐ 430 

Mở đầu:  Ngày đầu xuân bao người đi xa cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây 
với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa 
lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn, cho người con yêu thương, 
cho những người mà con yêu thương. 
1. Ngày đầu xuân, xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm, dẫu khó khăn được vui trong 

mái nhà. 
2. Ngày đầu xuân; xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắt son, bềnt âm cho đến 

cùng. 
3. Ngày đầu xuân, xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ được vui 

chung với Người. 
4. Ngày đầu xuân, xin Chúa đưa dẫn anh chị em sống khắp nơi, giữa cõi đời, cùng nhau lên nước 

trời. 
5. Ngày đầu xuân, xin Chúa thêm sức cho đàn em mỗi lớn lên mỗi biết thêm tình yêu nơi Chúa 

hiền. 
ĐK. Tạ ơn Cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn Cha. 
 

MỪNG XUÂN MỚI 
TCCĐ 426 

ĐK. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây. Muôn hoa dâng hương ngát thơm, 
chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con 
đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. 
1. Năm tháng qua mau với bao là những lỗi lầm. đoàn con nay đợi trông tình Chúa thương, rửa 

cho nên sạch trong như nắng hồng. 
2. Xuân mới reo vui, nhắc tâm hồn hướng lên trời. Nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi, 

để mai mau hưởng xuân vui nước trời. 
3. Xin Chúa khoan nhân khấng ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, 

thời gian qua niềm tin thêm vững bền. 



 98 

NGÀY XUÂN CẢM TẠ 
TCCĐ 429 

1. Hôm nay ngày xuân, người người thêm tuổi rồi, thấy những nụ cười vui mừng trong áo mới. 
Hôm nay ngày xuân, nguyện đường con bước tới, thắm thiết câu kinh, lòng ước xin một lời. 

2. Hôm nay ngày xuân người người chung tấm lòng, kính tiến Cha lành những lời ca cảm mén. 
Bao nhiêu hồng ân, Ngài rộng thương ban xuống, suốt tháng năm qua được sống trong ơn 
lành. 

3. Hôm nay mừng xuân, ngày đầu năm khấn nguyện, mến Chúa yêu người tâm thành coi xin 
Chúa. Hôm nay ngày xuân, dạt dào bao thương mến. Kính chúc cho mau hạnh phúc xuân êm 
đềm. 

 
ĐK. Chúa với con đi trên đường đời, đem tin yêu đời con đã đổi mới. Những ước mong yêu 

thương mọi người, cho duyên mới những mùa xuân thắm tươi. 
 

NGÀY XUÂN XIN DÂNG 
TCCĐ 420 

1. Ngày xuân xin dâng lên cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên Cha tiếng 
ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng héo hắt lúc mưa sa, ôi giờ này đã qua. Dâng trời ngàn ước mơ 
nồng nàn, dâng đầy tràn giữa ngày xuân. 

2. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay Cha 
với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát muôn hương, có ngày đầy gió sương. xin trời dìu 
bước đi miệt mài, êm đềm nhịp sống ngày mai. 

3. Ngày xuân xin dâng lên Cha lúa đang mùa mầm non sắp trổ. Bàn tay chung xây muôn nơi, ước 
mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trái, Chúa đơm hoa cho người hòa tiếng ca. Xin 
trời gọi nắng xa về gần, gian trần nồng ấm tình xuân. 

 
ĐK. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho lời, hương lòng trong 

những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. 
NGUYỆN CHÚA XUÂN 

TCCĐ 422 

ĐK. Nắng bừng lên tô hồng trời xuân, mây đem yêu thương về ươm nồng ngàn hương 
hoa. Lạy Chúa, Chúa mùa xuân, ban xuống muôn hồng ân, hong khô đi giá buốt trần gian. 
1. Hoa xuân ngân vang khúc thiên đàng, gió xuân êm êm uốn cung đàn. Tấm linh hồn trào dâng 

muôn ý thơ, hân hoan đón chờ một mùa xuân cứu rỗi. 
2. Hương xuân tung bay khắp gian trần, tiếng xuân ru êm giấc mộng lành. Chắp tay quỳ, nguyện 

xin cho nước Nam, quê hương ươm nồng một mùa xuân như ý. 
XUÂN ĐÃ VỀ 

TCCĐ 427 

ĐK. Xuân đã về trong nắng đẹp bình minh. Xuân đã về chim én lượn trời xuân. Xuân đã 
về trên cánh hồng tươi xinh. Xuân đã về, chào mừng xuân đã về. 

1. Năm mới xin kinh chúc cha hiền, đời đẹp tươi trong tiếng nói tiếng cười. Đầu xuân xin kính chúc 
cha hiền, luôn an vui trọn một năm thắm tươi. 

2. Năm mới xin kính chúc ông bà, một tình thương như ánh đuốc sáng ngời. Đầu xuân xin kính 
chúc muôn người, câu hoan ca nụ cười tươi thắm môi. 
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XUÂN MỚI TRỞ VỀ 
TCCĐ 426 

ĐK. Lại một mùa xuân mới trở về. Chúng con hân hoan cùng xướng ca, cảm tạ tình 
thương Chúa hải hà, đã ban muôn ơn suốt năm qua, và cho xuân sang thắm ngàn hoa. 
1. Xua đi mọi bóng sầu và khơi tin yêu thắm mầu, để khi thêm tuổi, thêm nhân đức, thêm hồng 

ân Thiên Chúa Mong Chúa thương nhận lời khấn cầu. 
2. xin thương tình đáp lời, tràn muôn ân thiêng của Người, để cho cha mẹ, cho thân hữu, cho 

người thi ân đức luôn sống vui an lành suốt đời. 
3. Vui xuân này với đời, hồn mơ xuân thiêng cõi trời. Nguyện xin trung thành luôn đưa bước, 

trông tìm theo chân lý, cho mến yêu tin cậy suốt đời. 
 

XIN ƠN AN BÌNH 
TCCĐ 421 

1. Xuân về mừng xuân đã về. Đây những người cha cùng nhau tiến dâng. Xin tiến dâng lên, dâng 
lên lễ vật. Này bánh rượu nho lao công trần thế. xin tiến dâng lên, dâng lên lễ vật. Này trái ngọt 
thơm lao công con người. 

2. Xuân về mừng xuân đã về. Đây những người mẹ cùng nhu tiến dâng. Xin tiến dâng lên, dâng 
lên lễ vật. Này những cành hoa hy sinh cuộc sống. Xin tiến dânglên, dâng lên lễ vật vật, này 
những cành hoa thơm hương hy vọng. 

3. Xuân về mừng xuân đã về. Đây những người con cùng nhau tiến dâng. Xin tiến dâng lên, dâng 
lên lễ vật. Này những niềm vui đơn sơ nhỏ bé. Xin tiến dâng lên, dâng lên lễ vật. Này những 
niềm vui đơn sơ trong đời. 

ĐK. Xin cho dân nước bình an. Xin an phúc lộc cho họ hàng, cho vợ chồng thuận hòa 
thương yêu, cho đoàn con vui đời hạnh phúc. Xin cho dân nước bình an. Xin ban phúc lộc cho họ 
hàng, cho vợ chồng thuận hòa thương yêu, cho đoàn con ơn lành thêm nhiều. 

 
PHẦN XVI 

Tuần Thánh 

 
 

2. Ai được lên núi Chúa, và được đứng giữa nơi thánh Ngài? 
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 Người không có thề gian và lòng trí luôn luôn khiết tịnh. 
3. Ai là người có phúc, vì được Chúa khấng ban ơn lành. Dòng dõi những hiền nhân hằng tìm 

kiềm dung nhan Chúa Trời. 
4. Các cửa ngàn thu hỡi, nào cùng gắng sức nâng cao đà, để  
 Vua thắng trận qua, Ngài là Chúa thống trị đất trời. 
5. Vua hiển vinh ngự đến, là Hoàng Đế chiến thắng oai hùng, là Chúa các dạo binh và là Chúa 

an vui thái bình. 

 
 
2. Chúc tụng Con Chúa đã đến nhân danh Thiên Chúa uy linh mà viếng chúng sinh. 
3. Muôn ngàn dân hỡi, hãy cất tiếng tung hô Chúa uy linh tạo tác chúng sinh. 
4. Chính Ngài đã bắt hết các dân tộc trên khắp thế gian bài chúng ta. 
5. Ca mừng Thiên Chúa với tiếng reo hò, dân hãy vỗ tay chào đón Đức Vua. 
6. Ca mừng Thiên Chúa. Chúa khắp gian trần, Vua các dân tộc ngự xuống viếng thăm. 
7. Ca mừng Thiên Chúa, Chúa Israel, quyền phép vô biên, là Vua hiển vinh. 
 
 
 
 

Hay có thể dùng: Chúa vào thành TCCD 293 

Vang lời tung ca TCCĐ 304 
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BÀI THƯƠNG KHÓ 

SG: Sự thương khó Đức chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu 
cùng các môn đệ sang bên kia suối Cêdron, ở đấy có một khu vườn, Người vào đó với các môn đệ. 
Giuđa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy 
Giu đa dẫn đội binh và lính gác do các Thượng Tế và Biệt Phái cấp cho, chúng đến đấy mang theo 
đèn đuốc và võ khí. Chúa Giêsu đã biết mọi việc sẽ xảy đến, Người tiến ra và họi chúng rằng: CGS. 
Các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng:  

 
Người bảo chúng rằng: Chính là Ta đây! Giuđa tên phản bội cũng đứng đấy với chúng. Người 

vừa nói: Chính là Ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng:  

 
Các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: Tìm Giê Su Na gia rét 

Người liền đáp lại rằng: Ta đã bảo các ngươi rằng: Chính là Ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm Ta, 
thì hãy để những người này đi! Như thế là trọn lời đã nói: Trong những kẻ cha đã ủy cho Con, Con 
không làm mất người nào. Bấy giờ Simon Phêrô sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị 
Thượng Tế, và chém đứt một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô 
rằng: Hãy xỏ gươm vào vỏ. Ta không muốn chén Cha Ta đã ban cho Ta sao? Bấy giờ đội binh, viên 
quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trói Người, và trước hết điệu Người đến nhà Anna, vì 
ông này là nhạc phụ ông Caipha làm Thượng Tế năm ấy. Chính Caipha đã góp ý kiến này cho người 
Do Thái: Một người chết cho cả dân được nhờ! Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo 
Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng Tế, còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị 
Thượng Tế, nên ra nói với đứa giữ cửa, và dẫn Phêrô vào. đứa tớ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: 
TN. Chính ông có phải là môn đệ người này không? Phê rô đáp rằng: Không phải đâu! Bọn đầy tớ 
và lính gác đã nhóm một đốnglửa, họ đứng đấy mà sưởi vì trời lạnh. Phê rô cũng ở đấy sưởi với 
họ. Vị Thượng Tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của Người. Người đáp lại rằng: Tôi đã 
giảng công khai cho mọi người. Tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quản và đền thờ, nơi mọi 
người do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi. Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, 
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họ biết tôi nói gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó vả Người một cái nói rằng: Ngươi dám 
trả lời vị Thượng Tế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: Nếu Tôi nói sai, thì hãy tỏ, ra sai ở chỗ 
nào. Nếu tôi nói phải, thì sao lại đánh tôi?  Bấy giờ Anna để Người bị trói mà dẫn tới Thượng Tế 
Caipha. Phêrô vẫn ở đấy sưởi. Có người hỏi Phêrô rằng: Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ 
Giêsu? Phêrô chối rằng: Không phải đâu! Một tên đầy tớ vị Thượng Tế, có họ với người bị Phêrô 
chém đứt tai bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa 
Phêrô lại chối và tức thì gà gáy. 

Bấy giờ họ điệu Người từ nhà Caipha đến công đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào 
công đường, vì sợ nhơ bẩn, và không ăn mừng lễ Vượt Qua được. Vậy Philatô phải ra ngoài đón 
họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi: Chúng đáp lại rằng:  

 
Philatô bảo chúng rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hến pháp của các ngươi. Dân Do 

Thái đáp lại rằng: 

 
 

Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói Người sẽ phải chết cách nào. Philatô liền vào 
trong công đường, gọi Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa 
Giêsu đáp rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp rằng: Tự ý quan nói điều 
ấy, hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Philatô trả lời rằng: Tôi có phải là người Do Thái đâu. Những 
người trong nước ông, và các vị Thượng Tế đã nộp ông cho tôi, ông đã làm chi? Chúa Giêsu đáp 
rằng: Nước tôi chẳng thuộc về thế gian này, giả như nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội 
của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái, Nhưng không, nước tôi không thuộc về 
thế gian này. 

Bấy giờ Philatô hỏi Người rằng: Ông là Vua sao? Chúa Giêsu đáp lại rằng: Phải, Tôi là Vua, vì 
thế Tôi đã sinh ra, và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sư thật, ai hâm mộ sư thật thì nghe 
tôi. Philatô lại hỏi rằng: Sự thật là chi? Nói thế rồi, Philatô lại ra bảo dân Do Thái rằng: Ta không 
thấy Người này có điều gì đáng lên án. Nhưng dịp lễ Vượt Qua, vẫn có lệ tha một người. Vậy các 
ngươi có muốn ta tha Vua dân do Thái cho các ngươi không? Bấy giờ chúng kêu lên rằng: 

 
Baraha là một tên trộm cướp. Philatô lại truyền điệu Chúa Giêsu đến vào cho hành hạ Người. 

Bọn lính bện một vòng giai đặt trên đầu Người, và khoác cho Người một áo đỏ. Chúng đến gần 
Người nói rằng: 

  
Rồi chúng và mặt Người. Philatô trở lại trong và bảo dân rằng: Các ngươi hãy coi, ta dẫn người 

này ra ngoài để các ngươi biết, ta không thấy nơi người này một lý do gì để lên án. Vậy Chúa Giêsu 
đi ra, đầu còn đội vòng gai, và mình còn khoác áo đỏ. Philatô bảo rằng: Này là người. Các Thượng 
Tế và lính gác thấy Người, liền kêu lên rằng: 
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Philatô bảo chúng rằng: Các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta, ta không thấy người này có 
tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: 

 
Nghe vậy, Philatô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giêsu rằng: Quê ông ở 

đâu? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. Bấy giờ Philatô bảo Người rằng: Ông không trả lời 
cho tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha, và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá? 
Chúa Giêsu đáp lại rằng: Nếu từ trên chẳng ban cho ông, thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi, vì 
thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó. Philatô tìm các tha Chúa Giêsu, nhưng dân Do 
Thái lại kêu lên rằng: 

 
Nghe lời ấy, Philatô truyền đưa Chúa Giêsu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Li-thos-tro-

tos, tiếng Do Thái gọi là Gab-ba-ta. Hôm đó là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa, 
Philatô bảo dân Do Thái rằng: Đây là các ngươi! Chúng đáp lại rằng: 

 
Philatô trả lời rằng: Giết vua các ngươi sao? Các Thượng Tế đáp lại rằng: 

 
Rồi Philatô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điệu Người đi, Người phải vác lấy 

thập giá, tiến về một nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gol-go-tha. Ở đó chúng đóng đinh 
Người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giêsu ở giữa. Philatô thảo 
một bản án, và truyền đóng trên thập giá, bản án ấy ghi rằng: Giêsu Nagiaret, Vua dân Do Thái. Có 
nhiều người đọc bản án ấy, vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành. Bản án ấy lại được viết 
bằng tiếng Hy bá, tiếng La tinh và tiếng Hy lạp. Vậy các Thượng Tế Do thái đến Thưa Philatô rằng: 

 
Philatô đáp lại rằng: Điều ta đã viết là viết. Đóng đinh Chúa Giêsu rồi chúng lấy áo Người chia 

làm bốn phần mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là 
tấm nguyên từ trên xuống dưới, chúng liền bảo nhau rằng: 
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Như thế là trọn lời Kinh Thánh rằng: Chúng đã chia nhua áo, và rút thăm áo lót. Và quân lính 
đã làm như vậy.  

Đứng gần thập giá Chúa Giê su, thì có Mẹ Người, bà Maria Clêôpha là chị em với Mẹ Người, và 
Maria Madalêna. Thấy Mẹ Người và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu liền thưa Mẹ rằng: 
Thưa Bà, này là con Bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: Đây là Mẹ con. Và từ lúc đó môn đệ đưa Mẹ. 
Người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự sẽ hoàn tất, và để trọn lời Kinh Thánh, Người nói 
rằng: Ta khát! Ở đấy có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt để thấm giấm chua, rồi buộc vào 
lưỡi đòng mà đưa lên cho Người. Nếm một chút giấm, đoạn Chúa Giêsu nói rằng: Mọi sư đã hoàn tất! 
rồi Người gục đầu xuống tắt thở. (Quỳ gối trong giây lát). 

Là ngày áp lễ, và không muốn để xác trên thập giá trong ngày Sab - bat vì là ngày đại lễ, người do 
Thái xin Philatô cho đánh dập ống chân những người bị tử hình, và tháo xác xuống. Bọn lính liền đền 
đánh dập ống chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai cùng chịu đóng đinh với Người. Đến gần 
Chúa Giêsu, thấy Người đã chết, chúng không đánh dập ống chân Người nữa, nhưng có một tên lính 
lấy ngọn mác mà đâm vào cạnh sườn, tức thì Máu và Nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này và đã làm 
chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Các 
việc đó xảy ra để trọn lời Kinh Thánh rằng: Người ta chẳng đánh dập cái xương nào của Người, và lời 
này rằng: Chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó, Giuse Arimathia, một môn đệ của Chúa Giêsu 
nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do Thái, đến xin Philatô cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. 
Philatô cho phép, ông liền đến và cất xác Người. Nicôđêmô cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp 
Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình đầu trộn thuốc thơm độ trăm quan. Họ hạ xác Chúa Giêsu 
xuống, xức thuốc thơm và liệm trong khăn theo cách thức Người Do thái thường làm. Ở chỗ Chúa 
Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất người 
nào. Vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng Người ở đó.  
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EXSULTET 
Mừng vui lên! 

Hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời. 

Cùng vui lên hỡi những Nhiệm mầu Thánh này. 

Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian! 

Mừng reo chiến công oai hùng: Vua Khải Hoàn! 

Và vui lên! 

Toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi, 

và dưới ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời, 

tất cả vũ trụ đều hân hoan, được ơn thoát ly, xa miền tối sầu, 

Cùng vui lên! 

Ôi Mẹ Hội Thánh vui lên! 

Uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, 

khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, 

ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. 

Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu, 

đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, 

hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, 

tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. 

Người đủ thương cho, tôi dù không có công chi, 

thương cho tôi nhập hàng tư tế Người, khấn xin ban ch tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi 
cây nến huy hoàng. 

1. X. Chúa ở cùng anh chị em. 
2. Đ. Và ở cùng (Thầy) Cha. 
3. X. Hãy nâng tâm hồn lên. 
4. Đ. Chúng tôi đang hướng về Chúa. 
5. X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
6. Đ. Thật là chính đáng. 
7.  

Thật chính đáng việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha Đấng thiêng liêng toàn năng, 
cùng Đức Giêsu Kitô, Con Một Người. Chúa chúng tôi. 

Ngài thế chúng tôi trả nợ Ađam, với Chúa Cha muôn thuở, và đổ máu quý giá để tẩy sạch án tổ 
tông xưa. 

Chính đây là Lễ Vượt Qua, mà Chiên thật chịu sát tế nơi cửa nhà dân Chúa đã được ghi dấu 
máu chiên. 

Này là đêm mà cha ông chúng tôi, là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua 
Biển Đỏ vẫn khô chân. 

Chính đây là đêm, nhờ ánh sáng cột lửa thiêng, xua tan bóng đêm tội lỗi nhân gian. 

Đây là đêm mà hôm nay, ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian, được cứu thoát hết các 
vết nhơ và tối tăm tội khiên được ơn thiêng, đưa về họp đoàn cùng các thánh nhân. 

Này là đêm, xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thắng tiến lên. 

Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi, 

Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa 
không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính Con yêu. 

Ôi cần thiết thay tội Ađam, tội đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. 

Ôi tội hồng phúc, vì cho chúng ta Đấng cứu chuộc rất cao sang. 
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Ôi đêm thật hạnh phúc, chỉ ngươi biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. 

Đây là đêm mà Sách Thánh đã ghi: Là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi 
cho ta biết bao cảm mến sướng vui. Vì thế, sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi hết tội khiên, tẩy 
sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền sướng vui hân hoan. Phá tan hận thù oán 
ghét, và sớm đem hòa thuận đồng tâm khuất phục quyền bính thế gian. 

Kính lạy Cha chí thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay, nhận cho hương thơm lễ 
chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nến làm bởi sáp ong tinh tuyền đây, do tay Thừa Tác viên Giáo Hội 
cùng kính dâng lên. 

Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến, lung linh sáng lên để Chúa được ngợi chúc tôn 
vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chất sáng ong mẹ 
đã gây nên. 

Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. 

Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây, luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối 
đêm nay. 

Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như 
hương trầm ngát thơm bay. 

Ước mong ngôi sao Mai, sẽ gặp gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao 
giờ lặn đi, chính là Con Chúa, Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. 
Người là Đấng thống trị hằng sống đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. 
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RẢY NƯỚC THÁNH 
 

TÔI ĐÃ THẤY NƯỚC 
TCCĐ 313 

X. Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, Allêluia. Và nước ấy chảy đến những ai, thì 
tất cả đều được cứu rỗi và reo lên: Allêluia, Allêluia. 

Cv. Hãy ca tụng Chúa vì Người nhân lành, vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời 
 Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô 

cùng và bây giờ và hẳng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 
 

 
 
 

CA TIẾP LIÊN 
 

Ca mừng đi dân Chúa khắp gian trần, lễ Chiên Vượt qua đã hiến dâng. 

Mộ Chiên cứu cả đoàn trăm chiên, Chúa Con trắng trong đã giao hòa nhân thế tội lỗi ngập tràn 
với Đức Chúa Cha. 

Sự sống chết ác liệt giao tranh, chiến tranh diễn ra thật lạ lùng, Vua sống thời đã tử trận nay 
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sống cai trị. 

Nào kể mau Maria, Bà đã thấy gì trên đường đi? Mồ Chúa đang sống tôi thấy tỏ tường, và vinh 
hiển chói lói Đấng phục sinh khải hoàn. 

Cùng hai Thiên Sứ chứng nhân, bằng chứng khâm liệm: Áo và khăn. 

Niềm hay vọng tôi là Chúa đã sống lại, rồi đây Người đi trước các ông đến Galielê. 

Đoàn tôi biết rằng Chúa là Kitô, đã sống lại ra khỏi mồ. Lạy Chúa, là Vua chiến thắng thương 
xót chúng tôi. Amen. Allêluia. 

 

 

 

Chú ý: Lễ phục Sinh, có thể hát hai bài ca dâng lễ như sau: 

 + Dâng ngọn nến hồng (TCCĐ 323) 

 + Tiến ca Phục Sinh (TCCĐ 327) 

 
 

Có thể dùng: Hoan ca Phục Sinh 

TCCĐ 314 

 


