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Tập I 

Thiên Thanh 
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Khai mạc Linh Thao đã khởi đầu 

Chìm sâu lặng lẽ trong Tình yêu 

Cảm nghiệm sâu xa ân tình Chúa 

Để thấy thời gian nhẹ vút cao 

 

Hạnh phúc hồn con ngập đắm chìm 

Tình yêu Thiên Chúa con cung chiêm 

Dành trọn thời gian để yêu Chúa 

Sa mạc linh thao cõi thần tiên 

 

Mong ước tin yêu con chiêm ngắm 

Tình yêu muôn thuở thật vô bờ 

Chúa là khởi nguyên và cùng tận 

Hạnh phúc hồn con hằng đợi chờ 

 

Thời gian con xuất hiện trên đời 

Sống làm con Chúa thật vui tươi 

Tự do Cha tặng con sở hữu 

Dâng lại lên Cha - yêu tuyệt vời 
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Giờ đây con là người của Chúa 

Ngây ngất hương lòng phút lặng chìm 

Thời gian con xin dành cho Chúa 

Để ngắm nhìn Người tận trái tim 

Uốn nắn con Chúa ơi tuyệt mỹ 

Để con nhìn ra ơn Thánh Linh 

Vẻ đẹp ngỡ ngàng con tin chắc 

Lòng Cha ưu ái ngọt ân tình 

Thời gian không gian là của Chúa 

Sinh lại trong con nước tin yêu 

Chúa ơi tình con sao nhỏ bé 

Đền đáp sao cân khối Tình yêu 

Xin cho quả tim con rung nhịp 

Hoà chung niềm vui say Tình Chúa 

Chắp lại mối tình con hoen úa 

Đi vào quỹ đạo Chúa Tình yêu 

Dìu con về đường đi của Chúa 

Xóa những chán nản những khô cằn 

Hoàn tất những gì còn dang dở 

Để con đi trọn lối Bình An 

Tìm trong thinh lặng con nguyện ước 

Sống phút huyền siêu nét thời gian 

Nơi đây tìm quên đi quá vãng 

Để hết Tình yêu con hiến dâng 
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Lời mời gọi đi vào cuộc sống 

Chúa là gia nghiệp của con rồi 

Làm sao con dám còn lưỡng lự 

Chọn Ngài hay của cải trần gian 

 

Hành trình đời con quá năm mươi 

Tươi thắm đời con thuở ấu thời 

Tuổi thơ con như cành hoa trắng 

Êm tươi không đượm nét xa vời 

 

Niên thiếu con đã vội chọn Ngài 

Hăng say tìm sống cõi thiên thai 

Là trường Thánh Mẫu thời áo trắng 

Ôi thuở đầu tiên chặng đường dài 

 

Chúa cho con sống tuổi thanh xuân 

Sóng gió gợn lên kiếp hồng trần 

Nhưng con may mắn trong suy nghĩ 

Nắm vững chiều sâu ý Thiên Đàng 

 

Đời con tuy có nhiều gợn sóng 

Nhưng nét quân bình ấn tín ban 

Con luôn thanh thản tìm giải thoát 

Để khỏi đi sâu lún lụy trần 

 

Thế đó Chúa ơi đời con sống 

Tiêu hao trong ý nguyện Thiên Triều 

Nên con tự ý dâng Chúa hết 

Trọn ý tâm đầu sống vươn cao 

 

Xin dạy con biết sống làm sao 

Đau khổ vui tươi vẫn ngọt ngào 

Chúa là cùng đích con mong đợi 

Chuyện nhỏ màng chi kiếp phù du 

 

Mặc ai suy nghĩ con hay - dở  

Chúa là Vua từ ái mãi nhân từ 

Vẻ đẹp làm hồn con choáng ngợp 

Không còn dư chỗ để suy tư 
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Xin giúp con tích cực triền miên 

Để sống vui tươi nét dịu hiền 

Bình An là cõi lòng con đó 

Dù bao khuyết điểm vẫn bình yên 

 

Tin rằng Chúa thấu suốt hồn con 

Ánh mắt tin yêu chiếu muôn lòng 

Dù đời thăng trầm con vững bước 

Tìm Thánh ý Chúa một lòng son 

 

Chúa ơi, đời với nhiều giao tiếp 

Giúp con thẳng thắn luôn tìm Người 

Giữa mọi tương giao  ở mọi nơi 

Mãi là dịp để con theo Chúa 

Vì Cha biết đó đời muôn mặt  

Dù con lo lắng cũng vô phương  

Tương lai con quyết trao nơi Chúa 

Quan phòng phủ kín ắp tình thương 

Chúa ơi, bạn bè con thật quý 

Nhưng vẫn bên Cha suối hồng ân  

Cho con và muôn người cảm nhận 

Tình Cha vượt hẳn khối tình trần 

 

 

 

 
Chúa cho con biết con là ai 

Để con yêu Chúa suốt cuộc đời 

Và cho muôn người con gặp gỡ 

Sáng suốt nhận ra phận kiếp người 

 

Chúa thương dù con là thế đó 

Hư vô – con đâu có là gì 

Thế mà yêu con diệu huyền quá 

Đã chết cho con – thật diệu kỳ 

 

Vâng, lạy Chúa huyền siêu của lòng con 

Thần Linh Thánh Ái mãi đổ tuôn 
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Cho con tràn ngập nguồn Linh Thánh 

Một đời ngoan hiền mãi lòng son 

 

Những ngày Ân Thánh nét triền miên 

Gọi con xếp lại những bưng biền 

Để tìm cho thấy ân tình Chúa 

Để sống tinh tuyền trọn nét duyên 

 

“Hôm nay” Lời Chúa vẫn âm vang  

Từ Cựu – Tân Ước với Tin Mừng 

Cho con cảm nghiệm thời hiện tại 

Luôn là của Chúa –  Chúa Tình Thương 

 

 

ĐIỀU THIẾT YẾU NHẤT 
 

Điều gì thiết yếu nhất trên đời 

Đó là tìm một Thiên Chúa thôi 

Tất cả sự khác Người lo liệu 

Nước Công Chính, Nước của Chúa 

Trời 

 

Người đời tìm kiếm những bon chen 

Chạy theo các mốt thật mô – đen 

Các trò giả tạo ôi đáng tiếc 

Làm hư bao cuộc sống trẻ em 

 

Con muốn tìm raViên Ngọc Quý 

Đời sống nội tâm rất thâm trầm 

Nụ cười rạng rỡ thật vô giá 

Đẹp nét Tình Yêu Chúa nhiệm mầu 

 

Ý nghĩa và cùng đích Chúa ơi 

Chính Chúa Tình yêu thật tuyệt vời 

Làm sao con “đạt được Thiên Chúa” 

Lẽ sống của con quá rạng ngời 
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Lạy Chúa con người có là chi 

Mà Chúa yêu thương ai sánh bì 

Xin cho con biết Ngài tường tận 

Để mãi nhận ra Chúa là ai 

 
 

CHÌM SÂU  

TRONG BIỂN TÌNH CHÚA  

 
Có phải chăng Chúa ơi thật cao ngạo 

Khi con người như đang muốn chạy đua 

Như đi lại vết cũ Lu-xi-phe 

Cho như là mình làm được tất cả 

 

Con run sợ trước cảnh đời lũng đoạn 

Cho bao người giới trẻ sống lạc xa 

Tình Yêu Chúa, điều kiện sống cho Chúa 

Để chìm sâu vào cuộc sống trụy sa 

 

Những phát minh khoa học thật nhanh lẹ 

Sánh làm sao quyền uy Chúa diệu vời 

Vì sau hết chỉ có Tình yêu thôi 

Những khoa học điện toán mau lùi bước 

 

Con đang sống một thế giới đầy vận chuyển 

Chuyến du hành không gian mấy mươi rồi 

Đấng Tạo Hóa vẫn kiên trì chờ đợi 

Những chuyển lay của tận đáy lòng người 

 

Con về đây sống những ngày nhiệm lạ 

Tuần Linh Thao bao tháng năm đợi chờ 

Giờ chìm sâu trong biển Tình yêu Chúa  

Thấy lòng mình rạo rực những vần thơ 

 

Ôi Giê-su này  chuỗi ngày con sống 

Nguyện giúp con hong sưởi ấm cõi lòng 

Những băng giá bao năm trường hoạt động 

“Lòng bên lòng” giây phút con hằng mong 
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Vâng, lạy Chúa con mãi là của Chúa 

Phút huyền siêu con thốt chẳng lên lời 

Chỉ thờ lạy Ba Ngôi thật cao cả 

Đã yêu thương và ưu ái gọi mời 

 

Đã từ lâu con chọn lựa mình Cha 

Để chìm sâu trong ánh sáng chan hòa 

Nay con quyết xin Cha tình thắm đượm 

Suốt hành trình đời con tiến dâng Cha 

 

Tình yêu Chúa vẫn mạnh hơn sự chết 

Chúa chính là lẽ sống của đời con 

Khi cung chiêm Sự Thật con nguyện ước 

Ánh sáng Người dẫn lối cuộc đời con 

 

Như thế đó con đi vào thinh lặng 

Tìm bóng Cha vẫn thao thức đợi chờ 

Người con yêu đôi lúc chiều im vắng 

Tìm gặp Cha sâu lắng trước bàn thờ 

 

Hôm nay đây giữa biển trời bát ngát 

Con như ngây như ngất trước Tình Cha 

Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn thiết tha 

Xin ôm trọn Tình bao la tuyệt mỹ 

 

Tình yêu đó chính là Tình yêu Chúa 

Bao phủ con xuyên suốt cả cuộc đời 

Xin cho con dù vất vả không ngơi 

Tìm đến Chúa lắng nghe lời chỉ dạy 

 

 

Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II 

 
Con chiêm ngắm lời Cha chung còn đó 

Dù làm nên mọi sự thiếu yêu thương 

Vẫn bấp bênh – vực thẳm vẫn sẵn chờ 

Vẫn là mồi của đau khổ kinh khiếp 
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Đức Hồng Y Phan xi cô  

Nguyễn văn Thuận 
 

Xin cho con “Chứng nhân niềm Hy Vọng” 

Đưa Chúa vào mãi tận chốn lao tù 

Để vang bài “ Veni Creator…” 

Nguồn cảm hứng dù khi chưa biết Chúa 

 
Chỉ một cách đem Chúa vào cuộc sống 

Của bao người còn lo lắng mông lung 

Là nếp sống tha thứ mãi không ngừng 

Đem niềm vui -mặc khải Chúa từ ái 

 

PHỤC VỤ 
 
Cùng Chúa một đời con phục vụ 

Yêu thương đáp trả mấy mươi thu 

Cho con nhìn nhận mình bé nhỏ 

Để sống cho đi thật tận tình 

 

Hòa nhã tươi vui nét dễ thương 

Nơi Người quyết sống trọn con đường 

Hành trình đời tu luôn kiên vững 

Cảm nhận sâu sa – Chúa Tình thương 

 

TÔI TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN 
 

Con người – một tạo vật đẹp nhất 

Chúa đã dựng nên bởi niềm tin 

Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến 

Chứng tích Tình yêu quá diệu huyền 

Giê-su Con Một Cha Chí Ái 

Mức độ Tình yêu quá cao vời  

Con đây chỉ biết phục tôn kính 

Cảm tạ Tình Cha suốt một đời 

Con đã đón nhận từ Thiên Chúa 



 

 10 
 

Thân xác trí khôn với linh hồn 

Mọi sự con có là của Chúa 

Quà tặng yêu thương thật vô bờ 

Giờ con đang ở trước nhan Chúa 

Quà tặng yêu thương Chúa nhân từ  

Cho con cảm nhận từ muôn thuở 

Chúa đã cho con phút huyền mơ 

Mọi sự  con LÀ do bởi Chúa 

Ân ban sự sống một kiếp người 

Từng giây con luôn thuộc về Chúa 

Tựa như tia sáng với mặt trời 

Con xin hết lòng yêu mến Chúa 

Vì Chúa đã hết lòng yêu con 

Chúa ơi Tình Chúa không ngơi nghỉ 

Yêu con một cách quá nhưng không 

Chúa gọi tên con từ thuở ấy 

Khi ban hồng phúc để vào đời 

Con như thế nào yêu thể ấy 

Dù con yếu đuối vẫn yêu hoài 

 

Tháng ngày con sống mấy mươi năm 

Từ tuổi hoa niên đẹp trăng rằm 

Lớn lên con vẫn là của Chúa 

Thời gian hiện tại với tương lai 

 

Hôm nay – giây phút cụ thể này 

Con ngồi tâm sự với Cha đây 

Hồng ân Thánh hiến cao vời vợi 

Là chính ân tình Cha tháng ngày 

 

Xin giúp con luôn luôn thanh thoát 

Tìm theo Thánh ý thật tuyệt vời 

Đừng giữ lại chi nguồn thủ đắc 
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Hiến dâng trọn vẹn sống yên vui 

Lạy Chúa, giờ con nghiệm cảm rồi 

Chúa dựng nên con thật tinh khôi 

Cho con được” Tự Do” quà quý 

Con xin chọn lại ý Cha thôi 

Tạ Ơn - con hát mãi không ngơi 

Đã dựng nên con quá tuyệt vời 

Lại được trở nên con của Chúa 

Trào dâng hạnh phúc tiến dâng Người 

 

 

SỰ DỬNG DƯNG  - 

 HAY SỰ TỰ DO CỦA CON TIM 

 
Điều quan trọng con nguyện sẽ lưu tâm 

Là tập cho được Tự Do của con tim 

Luôn đứng vững trước bao lời bình phẩm 

Tìm cho ra sự thật để tuân hành 

 

Đừng như câu chuyện ngụ ngôn đó 

Hai cha con đi bán một con lừa 

Đã phải thay đổi bốn động tác 

Mà vẫn bị chửi là “Đồ ngu” 

 

Quan trọng là nghệ thuật lắng nghe 

Biết ai thiện chí nhắc nhở ta 

Xây dựng giúp ta luôn thăng tiến 

Đừng bận tâm chi với dèm pha 

 

Hãy có tự do của con tim 

Trước bao vu khống vẫn êm đềm 

Âm thầm xử đẹp luôn tươi thắm 

Nụ cười đáp trả những oan khiên 

 

Hakuin – Vị Thiền sư đó 
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Ẩn dật núi cao nét tu trì 

Vu oan giáng họa Ngài vẫn kệ 

Nhẹ nhàng trên môi tiếng “Thế à” 

 

 

Mỉm cười trong sáng và nhân hậu  

Để lại tiếng thơm thế hệ sau 

Hối hận ăn năn xin chuộc lỗi 

Vẫn vang vọng lên tiếng “Thế à” 

 

Cho con đừng cả giận mất khôn 

Xin Chúa cho con sống khiêm nhường 

Tìm trong “Nguyên Lý và Nền Tảng” 

Diệu vời Dửng Dưng nét thiêng liêng 

 

Còn đó Tự Do của con tim 

Thao tác làm nên nét diệu huyền 

Con người phụng sự một Thiên Chúa 

Trọn đời ca ngợi với kính tôn 

 

Cùng muôn tạo vật ca tụng Chúa 

Hát lên bài ca khúc nhịp nhàng 

Dù trong ao ước và chọn lựa 

Tìm luôn cùng đích Chúa yêu thương 

 

Tinh thần MAGIS tốt đẹp sao 

Giúp nâng phẩm chất tới độ cao  

Luôn tìm vinh quang nơi Thiên Chúa 

Vinh Danh Chúa hơn – mãi tốt hơn 

 

Chỉ tìm ý nghĩa của “Dửng Dưng” 

Điều Chúa muốn ta sống phi thường 

Vượt trên những gì là tục lụy 

Để sống thăng bằng – sống bình yên 

 

Quân bình – Món quà cao quý nhất 

Thảnh thơi – vui sống nét đơn thành 

Dù khi cuộc sống gây bất trắc 
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Vẫn luôn tìm được thế quân bình 

 

Giê-su mẫu gương cho ta đó 

Dù trong đau khổ chén đắng đầy 

Vẫn luôn vâng phục ý Cha định 

Giê-su ôi tuyệt hảo ý tâm đầu 

 

Cảm nghiệm thiêng liêng  con ghi nhận 

“Dửng Dưng” với bình luận con người  

Là chính đức tin yêu tuyệt đối 

Tìm trong cầu nguyện chính gương soi 

 

Giá trị nội tâm là đích thật 

Phương án sáng tạo của Chúa rồi 

Giúp ta tìm Chúa trong tất cả 

Tìm kiếm mọi sự trong Chúa thôi 

 

Đường lối nên Thánh xuất từ đây 

Mối giây thân ái thật tràn đầy  

“Tự Do Con Tim” đỉnh cao nhất 

“Dửng Dưng” thiêng liêng khúc tình say 

 

Ta hãy tìm sâu trong thực tế 

Đã lần nào bỏ lỡ thời cơ 

Giúp ta nên Thánh trong từ bỏ 

Làm buốt lòng ta nét thờ ơ 

 

Nếu ta chỉ muốn điều Chúa muốn  

Sẽ giúp ta vượt thắng hy sinh 

Can đảm “Dửng Dưng” trong Tình Chúa 

Để cất cao lời mãi trung trinh 

 

Giê-su con muốn noi gương Chúa 

Nếm cảm niềm vui thật tròn đầy  

Lời xưa Chúa mời Gia-kêu đấy 

Hôm nay Cứu Độ đến nhà này 
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Con xin học biết sống “Dửng Dưng” 

Tập sống an vui nét dịu dàng 

Suốt đời con quyết dâng hiến trọn 

“Tự Do Con Tim” chẳng từ nan 

 

HOÁN CẢI 
 
Xin cho con một cái nhìn trung thực 

Sâu sắc hơn về thực thể tội lỗi 

Vẫn trong con xuyên suốt cả cuộc đời 

Trong ân Thánh nay con xin tạ tội 

 

Chúa ơi, Chúa yêu con dường ấy 

Mà con dám xúc phạm đến Tình yêu 

Ê-dê-ki-en cũng đã loan báo 

Tội bất trung  xúc phạm Chúa thiên triều 

 

Tiên tri Hô-sê lại cảnh cáo 

Một con ngựa đau  cả tàu không ăn cỏ 

Tội cá nhân  ảnh hưởng tới toàn dân 

Đau xót đấy xin chớ đừng phạm tội 

 

I-sai-a lại kêu gọi ăn chay 

Để sám hối và tin vào Tin Mừng 

Đừng áp bức để đem lại Tình yêu 

Chớ phân cách chúng ta cùng Thiên Chúa 

 

Thư Rô-ma đã rành rành kêu gọi 

Hãy tạ ơn và xưng thú tội mình 

Để xứng lãnh nhận phút hồi sinh 

Được tha thứ nên tinh tuyền trong trắng 

 

Sách Các Vua kể chuyện của Na-vốt 

Cả gia tài chỉ có một vườn nho 

Thế mà Vua A-Kháp cũng chẳng tha 

Đòi cho được gia tài tuy nhỏ bé 

 

Như thế đó tội chính là nô lệ 

Của lòng tham, tội ác vẫn sẵn chờ 

Thánh Gio-an Tông Đồ luôn nhắc nhở 

Phải tôn thờ Thiên Chúa- Vua Tình yêu 

 

Giờ đây gục đầu con suy nghĩ 

Tìm căn nguyên- gốc rễ tội trong con 

Làm đức tin theo tháng ngày hao mòn 
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Xin Chúa thương thanh tẩy và thương xót 

 

Chúa khiển trách Pha-ri-siêu và thu thuế 

Và bọn người thông luật cũng chẳng vừa 

Tìm trách người vi phạm quy luật xưa 

Nhưng lại quên luật Tình yêu vĩnh cửu 

 

Phụ nữ Sa-ma-ri bờ giếng đó 

Nước trường sinh vội xin uống cho mình 

Cho đời nàng gặp mạch nước trừơng sinh 

Đúng thật-giếng thi ân bao hồng phúc 

  

Rồi phụ nữ ngoại tình ngày Sa-bát 

Chúa vẫn yêu thương xét xử công bình 

Chỉ nhẹ khuyên về đừng phạm tội nữa 

Để mai ngày hưởng cuộc sống trường sinh 

 

Người phụ nữ biết ăn năn thống hối 

Chúa thương tha hết một đời sạch trong 

Vì Chị yêu nhiều – xóa sạch tinh ròng 

Và từ đó Chị nên người tuyển chọn 

Ông Gia-kêu đã nêu gương thiện chí 

Dù biết mình  thấp bé chẳng bằng ai 

Làm nghề thu thuế đáng khinh dài dài 

Nhưng lòng ông thật tình khao khát  Chúa 

Giờ con đã được Cha thiêu đốt 

Tội  lụy trầm tư ngập cõi lòng 

Con xin một lần xưng thú hết 

Cha ơi – xin hãy gọi tên con 

Âu yếm nhìn con Cha đã thấy 

Lòng con bao ngày tháng phong sương 

Vẫn tin Cha hiền thương bao phủ 

Gột xóa những gì con vấn vương 

 

MỞ CỔNG 
 
Chúa đứng ngoài hiên cửa lòng con 

Chờ đợi con yêu - đến hao mòn 

Mong con mở cửa lòng cho Chúa 

Viếng thăm đến tận đáy lòng son 
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Cửa trước con trang hoàng thật đẹp 

Ai cũng nghĩ rằng con tuyệt sang 

Có hay đâu đời con cửa hậu 

Là một khối tanh hôi trữ tàng 

 

Chúa ơi-Chúa thấu suốt con rồi 

Nên mãi kiên trì và mời gọi 

Chuyển biến lòng con như mở hội 

Mở cửa hậu mời Chúa vào thôi 

 

Tận đáy lòng con-đáy lòng con 

Biến đổi bên trong nét vuông tròn 

Là con cùng Chúa luôn tha thứ 

Phán đoán hẹp hòi – hãy ra khơi 

 

Để thấy tình yêu nơi Chúa thôi 

Kinh Thánh khơi tên biết bao người 

Sa-ma-ri, người nữ ngoại tình đó 

Biệt tài thống hối chính Mai-liên 

 

Gia-kêu tuyệt vời gương khao khát 

Thấy Chúa đi qua vội cố nhìn 

Trèo lên cây vả như kín đáo 

Chúa ngước nhìn lên hiểu sự tình 

Mời gọi ông xuống xin cư trú 

Nhà ông gọi là để viếng thăm 

Gia-kêu hăm hở mau đón Chúa 

Trình tâu mọi sự thật say mê 

 

Đem hết của cải ra phân phát 

Làm thiệt thòi ai gấp bốn đền 

Chúa thấu thiện tâm và thiện chí 

Đem ơn Cứu Độ – suối bình yên 

 

Mở cửa – gặp gỡ Chúa Ki-tô 

Khi đến gần tỉnh Giê-ri-khô 

Gặp một người mù xin thảm thiết 

Người vội chữa lành–Anh thấy ngay 
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Sáng mắt tự nhiên – sáng linh hồn 

Anh xưng tụng Chúa với niềm tin 

Chúa Giê-su là Con Vua Đa-vít 

Anh đã theo Người phục vụ bên 

 

Chúa ơi con xúc động vô vàn 

Tình Chúa yêu con thật ngút ngàn 

Đáp đền con sống sao hờ hững 

Nay con tìm tới phút yên hàn 

 

 

*Chia trí đàn dê vườn bên cạnh 
 

Nghe đàn dê thắm thiết gọi nhau 

Con kêu – Mẹ cất tiếng gọi theo 

Tìm được con rồi thật tha thiết 

Mẹ con bao hạnh phúc bên nhau 

 

Mở cửa là đổi mới con người  

Canh tân là sứ điệp mừng vui 

Giê-su kêu gọi ta hoán cải 

Để sống Tin Mừng gieo khắp nơi 

 

Hoán cải  Chúa mời ta đổi mới 

Tâm hồn – Con Tim đến Tư Duy 

Đừng để tầm nhìn luôn “Quị ngã” 

Thiển cận làm lu mắt kẻo lòa 

 

Đổi mới bắt đầu từ ý muốn 

Tác động dành nơi Chúa chủ quyền 

Để ta mãi mãi thuộc về Chúa 

Tái tạo quả tim ta thật mềm 

 

Giờ đây con sám hối ăn năn 

Phó thác nơi Cha nỗi nhọc nhằn 

Nay con xin quyết tâm sửa đổi 

Vá lại những rạn nứt tâm hồn 
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Câu chuyện Nhà Vua keo kiệt ấy 

Có Quan Tể tướng rất thức thời 

Đã đi vòng quanh khắp đất nước 

Thấy lòng dân đã quá rụng rời 

Sưu cao thuế nặng dân nghèo khổ 

Rạn nứt thật sâu với Nhà Vua 

Ông ra chiếu chỉ tha hẳn nợ 

Mọi người vui tưởng thật hay mơ 

Tể Tướng mời Vua đi tham quan 

Dân chúng hân hoan đón tiếp đoàn 

Tung hô vạn tuế vang bờ cõi 

Sung sướng nhìn Vua - Quan lướt qua 

Ông Vua sực tỉnh vội nhận ra 

Hà khắc tìm đâu nét hài hòa 

Nụ cười hớn hở lời vạn tuế 

Yêu thương đã chạm tới lòng Vua 

 

Nụ cười đầu tiên nở trên môi 

Vui sướng Vua tôi thắm nụ cười 

Rạn nứt tâm hồn không còn nữa 

Mở rộng tình thương- Mở cổng toang 
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Ôi thật linh thiêng phút rợn trời 

Cây nến Phục Sinh-Ánh sáng ngời 

Tỏa lan ra từng hàng cây nến 

Ba mươi tám tâm hồn rực sáng tươi 

 

Bí Tích Hòa Giải được trao ban 

Hồng ân của Chúa thật hòa chan 

Tâm hồn thanh thoát con cùng Chúa 

Yêu hết mọi người mối tình thân 

 

Giây phút yêu thương Cha mời gọi 

Con luôn sưởi ấm lại tâm hồn 

Đừng để mây mù che khuất lối 

Mặt trời rọi nắng sáng đời con 

 

Con luôn tìm vào cõi lặng thinh  

Cảm nghiệm Tình yêu Chúa Thiên Đình 

No say lan tỏa ân tình Chúa 

Để thấy bừng lên nét đẹp xinh 

 

Chị Em trao nhau chúc Bình An 

Tha thứ cho nhau-Phút Thiên Đàng 

Nhìn nhau như ngấn hàng châu lệ 

Hạnh phúc An Bình mãi hòa chan 
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MẦU NHIỆM NA-DA-RÉT 
 
Thành xưa Mẹ nhận lời Fi-at 

Sứ thần Thiên Chúa Ga-bri-en 

Loan báo Mẹ tràn đầy ân phúc 

Đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần 

 

Giê-su Con lòng Bà phúc lạ 

Ngôi Lời Thiên Chúa nay Nhập Thể 

Mầu Nhiệm cao siêu quá ngỡ ngàng 

Xin cùng thờ lạy Chúa cao sang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA GIÊ-SU 
 

Tôn thờ Ngôi Hai là Thiên Chúa 

Thương tình ngự xuống lòng Nữ Trinh 

Chọn đất Be-lem để Giáng Sinh 

Cuộc đời hèn khó khôn xiết kể 

 

Về Na-da-rét Chúa ẩn danh 

Âm thầm sống kiếp người mong manh 

Tay nghề thợ mộc không thiện nghệ 

Nuôi mình và nuôi Mẹ Đồng Trinh 
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Cảnh nghèo cơ cực sống hôm nay 

Đồng cảnh đồng niêu sống qua ngày 

Thánh Cả Giu-se cùng Đức Mẹ 

Âu yếm cùng con vẫn tràn đầy 

 

Tuy Chúa là người không “bằng cấp” 

Nhưng trong bản tính của Chúa Trời 

Người đã rạch ròi am tường hết 

Thấu cả tâm trí dân riêng Người 

 

Khi mười hai tuổi lên đền thờ 

Mạc khải dần sứ vụ của Cha 

Mẹ Ma-ri-a thấu hiểu Con mình đó 

Là Ngôi Hai Con Một Chúa Cha 

 

Ngài sống lặng lẽ và khiêm nhu 

Vâng phục Mẹ và Thánh Giu-se 

Trong tình con thảo luôn tha thiết 

Yêu Mẹ-kính Cha-đức thảo hiền 

 

Giê-su Nội-Tâm-hoá đời con 

Biết sống yêu thương nét dịu dàng 

Giá trị cao cả con người đó 

Cho con cảm nhận với thời gian 

 

Nét cao cả nhất nơi Giê-su 

Thể hiện quyền uy rất nhân từ  

Là lúc cơ cực đau khỗ nhất 

Be-lem, Na-da-rét quê nhà 
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MẸ MA-RI-A 
 

Mẹ ơi suốt cuộc đời của Mẹ 

Chu toàn trọng trách của Mẹ hiền 

Giê-su người con yêu quý nhất 

Tôn kính Mẹ luôn Mẹ dịu hiền 

 

Ba mươi năm sống ở bên con 

Đời Mẹ sống đức tin vuông tròn 

Con Mẹ – Mẹ tin Con Thiên Chúa 

Mẹ yêu ôm ấp lẫn bế bồng 

 

Đời Mẹ là một đời phó thác 

Trong vòng tay từ ái Cha liên 

Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót 

Dắt dìu Mẹ trong tay dịu hiền 

 

Hằng ngày Mẹ nuôi nấng Giê-su 

Tìm ra giá trị thật vô bờ 

Giê-su Thiên Chúa là Con Mẹ 

Niềm vui Mẹ cúi xuống tôn thờ 

 

Suốt cuộc đời ẩn dật của Chúa 

Mẹ-Con luôn trọn nghĩa bên nhau 

Giê-su – nội tâm đời sống Mẹ 

Luôn mở ra ý nghĩa Thiên đàng 
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THÁNH GIU-SE  
 

Giu-se cao cả được tôn vinh 

Là bạn trinh khiết – Mẹ đồng trinh 

Giê-su yêu Ngài như thân phụ 

Được cùng chung sống mấy muơi thu 

 

Dù cho vất vả, rất hăng say 

Nuôi nấng Giê-su với Mẹ Ngài 

Cảnh Na-da-rét đơn bạc thế 

Thánh nhân vẫn vui sướng khoan thai 

Vui nghề thợ mộc đẫm mồ hôi 

Để thế nhân coi khinh bác thợ nghèo 

Trứơc mặt Thiên Chúa thật cao quý 

Quyền uy Ngài mạnh thế dường bao 

 

Tình yêu phát xuất tự trên cao 

Giu-se bạn thiết Mẹ dấu yêu 

Ma-ri-a bạn hiền thật cao quý 

Giê-su nhiệm xuất : Đấng Tình Yêu 

 

Tinh thần Na-da-rét yêu thương 

Giê-su Ma-ri-a dịu hiền 

Giu-se Thánh Cả là Gia Thất 

Tấm gương rạng chiếu mọi tâm hồn 
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LỜI TÂM NGUYỆN 
 
Con nguyện gẫm suy tình thắm thiết 

Học nơi Thánh Gia Thất hiền xưa 

Để luôn yêu thương và ý thức 

Tình bạn toàn hảo của tình yêu 

 

Gương xưa nêu rõ ánh kim ô 

Miền Na-da-rét cõi mịt mù 

Tình yêu Thiên Chúa thương nhìn đến  

Tỏa ánh thiều quang sáng tuyệt vời 

 

Mối tình liên kết Mẹ đồng trinh 

Cùng Cha Thánh Cả chốn thiên đình 

Là gương tuyệt hảo luôn soi chiếu 

Rực rỡ huy hòang ánh bình minh 

 

Lạy Chúa Giê-su nét duyên xinh 

Cho con sống trọn ý nghĩa tình 

Và cho con biết luôn thánh hóa 

Rập theo khuôn mẫu Chúa nêu cao 

 

Nếp sống Chúa trải ba mươi năm 

Ở Na-da-rét thật êm đềm 

Con xin cúi mình hôn mảnh đất  

Những vết chân xưa Chúa đi qua 
 
PHẢI YÊU CÁ NHÂN CHÚA GIÊ-SU 

TRƯỚC  

 

RỒI MỚI YÊU CHÚA NƠI THA NHÂN 

VÀ CÔNG VIỆC 

 

Hạnh phúc chuyện Bê-ta-ni-a 

Được đặc ân rước Chúa về nhà 

Xốn xang rộn ràng đón tiếp Chúa 

Cả nhà rộn rã tiếng hoan ca 
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Mát-ta tất bật lo phụcvụ 

Trổ tài đầu bếp – món ăn ngon 

Ma-ri-a trần lặng ngồi bên Chúa 

Lắng nghe lời ngọt lòng bên lòng 

 

Mát-ta lo việc tiếp đón Chúa 

Ma-ri-a chọn Chúa sánh chi bằng 

Đã được Chúa khen thật chính đáng 

Phần nhất khôn ngoan thuộc về nàng 

 

Lạy Chúa Giê-su xin đốt nóng 

Tim con bừng cháy lửa tình yêu 

Để khối tình say hương cảm mến 

Là chính tình yêu Chúa vững bền 

 

Giê-su chí ái nguồn diệu hứng 

Say mê con chọn Chúa tình thương 

Mọi việc con làm chỉ vì Chúa 

Dâng Chúa tình con hoa ngát hương. 

 

 

 

 
 

 

 

Trở lại cội nguồn con thề ước 

Tìm chính Giê-su suối tuyệt vời 

Dung mạo của Người  con ghi khắc 

Trong tim tình khúc hát muôn đời 

 

 

Giây phút linh thiêng con ngỏ lời 

Xin cho mãi được yêu Chúa thôi 
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Sống đời nội tâm con ước nguyện 

Gặp Cha yêu ở cuối cuộc đời 

 

CON NGƯỜI TÔNG ĐỒ  
PHẢI THA THIẾT YÊU THẦY 

MÌNH 

Hết lòng yêu Chúa, Chúa biết rồi 

An-na bé nhỏ mãi yêu hoài 

Giê-su – trọn khối tình con đó 

Tâm trí - linh hồn, trọn trái tim 

Ngày xưa Chúa hỏi Thánh Phê-rô 

Con có yêu Thầy hơn hết chưa 

Phê-rô đã khiêm nhường nhẹ đáp 

Thầy qúa biết rồi – yêu thiết tha 

Dù ba lần hỏi vẫn đựơc thưa 

Con xin tha thiết yêu một Chúa 

Thấu suốt lòng con Chúa nhớ cho 

Tim con ghi khắc một Giê-su 

Xin cho đời con luôn sáng suốt 

Để chọn yêu Chúa là trên hết 

Giê-su dung mạo thật tuyệt vời 

Nguyện lòng con mãi mãi yêu Người 

    *** 
Câu chuyện giúp con luôn ý thức 

Khát khao gặp Chúa thỏa ước mong 

Nhưng khi gặp một đối tượng khác  

Quên Chúa đằng sau đang ngóng trông 

Giê-su con cảm nghiệm tình Ngài 

Độc nhất thật có một không hai 

Tình của Giê-su cao siêu lắm 

Thắm nở đời con kiếp hồng trần 
(Dựa theo M. Scott Peck)  
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GIÊ-SU TÌNH CHÚA 
 
 

Ngày lại ngày nhiều khi tôi thắc mắc 

Phải làm gì đây để gặp Ngài ? 

Và đây rồi Người thực ở bên tôi 

“Ta yêu con” lời Ngài thật tâm đắc 

 

Niềm vui trào dâng Ngài mang tới 

Là tình yêu phát sinh sự sống mới 

Sáng bừng lên lẽ sống của muôn người 

Lòng rộn lên một niềm vui phơi phới 

 

Tôi tự nhủ mình có chi đâu xứng 

Ân cần nhỏ nhẹ Ngài khẽ vào tai 

“Này con Ta, Ta yêu Ta mến 

Tình yêu Ta làm con nên cân xứng 

 

Bừng mở hội con chắp cánh bay cao 

Vút thật cao theo tiếng gọi ngọt ngào 

“Giê-su – Bảo chứng lòng con đó” 

Giây phút huyền siêu thật thẳm sâu 

 

Giê-su tình Chúa mãi bền lâu 

Luôn ở bên con thật nhiệm mầu 

Dù cõi lòng con chưa hiểu thấu 

Ngài vẫn bên con thật thẳm sâu 
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PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 

 CỦA CHÚA GIÊ-SU 
 
Lời Chúa vang dội rất dịu êm 

Gẫm guy lời Chúa đã dạy khuyên 

Con Người đến là để phục vụ 

Đầy tớ muôn người – cứu trần gian 

 

Phong cách làm con phải thực thi 

Mẫu gương Chúa dạy mấy ai bì 

Con xin thụ huấn ba yếu tố 

Phải đẹp - nhân từ - được Tin Yêu 

 

PHẢI ĐẸP 

 

“Phải đẹp” vâng lạy Chúa con xin 

Tìm học nơi Chúa ánh mắt nhìn 

Trong sáng từ tâm và siêu thoát 

Là nét tinh thần con vẫn tin 

 

Để nên giống Chúa con xin hứa 

Cố gắng làm sao để tâm hồn 

Trong sáng, tin yêu và thẳng thắn 

Làm nên vẻ đẹp – sáng niềm tin 

 

NHÂN TỪ 

 
Hãy học cùng Ta Chúa gọi mời 

Khơi lòng từ ái đến muôn người 

Yêu người hơn yêu mình gấp bội 

Phong cách lãnh đạo Chúa tuyệt vời 

 

Khiêm nhường nhân đức Chúa đòi ta 

Hiền lành, yêu thương thật sâu xa 

Tận đáy lòng ta luôn tha thiết 

Chúa ơi, tình Chúa quá bao la 
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ĐƯỢC TIN YÊU 

 
Theo Chúa ta muốn người tin cậy 

Ý muốn của ta khi nói ra 

Sẽ có ngay đồng tâm nhất trí 

Nở rộ tin yêu quyết giúp ta 

 

Thế đó người lãnh đạo yêu thương 

Cảm nghiệm niềm vui sướng khôn lường 

Có Chúa cùng đi vào công việc 

Mọi việc xuôi thuận thật dễ thương 

 

 

GIÊ-SU     

nét đẹp thần linh 
 

Chúa đẹp ai ai cũng biết rồi 

Đẹp nhất trần ai nét tinh khôi 

Vẻ đẹp lôi cuốn là Thiên Chúa 

Giê-su – Chúa đẹp nét Thần Linh 

 

Là Chúa, là người có ai đâu 

Chúa làm nên nét đẹp nhiệm mầu 

Con xin học theo gương của Chúa 

Trau dồi nét đẹp nội tâm sâu 

 

Vẻ đẹp toát ra từ đơn giản 

Khiêm nhu, hiền dịu nét tuyệt vời 

Sống sao thanh thoát trong cuộc sống 

Nên giống Giê-su – biến đổi đời 

 

Chúa muốn ta sống nét trinh nguyên 

Con tim như Chúa nét dịu hiền 

Là khối tình ta dâng Chúa đó 

Quyến rũ hồn ta đẹp tinh tuyền 
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SỐNG NHÂN TỪ 
 

Chúa cũng dạy ta sống nhân từ 

Biết luôn dịu dàng nét đơn sơ 

Đồng cảm, quên mình luôn tha thứ 

Đẹp nét yêu người sống vị tha 

Chúa dạy ta sống tế nhị luôn 

Lo lắng tha nhân thật ân cần 

Quan tâm đến từng chi tiết nhỏ 

Để trái tim yêu thật rỡ ràng 

Chúa đã nêu gương thật rõ ràng 

Khi gặp Tô-ma kém niềm tin 

Người cho xỏ tay vào dấu tích 

Tay chân ngay cả đến cạnh sườn 

Con gái nhà Gia-ia được Chúa 

Cho em sống lại, còn tế nhị 

Ân cần nhắc nhở : “Cho bé ăn” 

Trái tim của Chúa thật vô biên 

Con xin được yêu Chúa nồng nàn 

Học nét nhân từ Chúa ân ban 

Chúa luôn chờ đợi “Giờ’ phải đến 

Chúa Cha ấn định cứu trần gian 

 

Nhưng Chúa luôn tỏ ra thanh thản 

Nhẫn nại yêu thương từng bé thơ 

Bình tĩnh nhận ra những đen bạc 

Để luôn chỉ nói lời nhẹ tơ 

 

Gương lành tuyệt đối Chúa dạy ta 

Thủ đắc nhân tâm nét nhân từ 

Tâm hồn quảng đại yêu tha thiết 

Chinh phục lòng con thật vô bờ 
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Các mối chân tình bộc lộ ra 

Chúa mời ta sống thật hiền hòa 

Chuyên chăm Lời Chúa nguồn vô giá 

Sự sống trường sinh – một món quà 

 

Mọi sự ta làm điều Chúa muốn 

Phần thưởng hạnh phúc đến với ta 

Giê-su – Ngài mẫu gương cao cả 

Luôn tìm thi hành Thánh ý Cha 

 

Lạy Chúa lòng con luôn mến yêu 

Tìm Chúa trong con tận đáy lòng 

Cho con Tìm – Biết – Yêu – Theo Chúa 

Sẵn sàng vâng theo ý nhiệm mầu 
 

 

 

TRỌNG TÂM CHÚ Ý 

CỦA ĐỜI CHÚA GIÊ-SU 
 

 

Chương trình cứu độ thật cao sâu 

Ba mươi ba năm sống khổ đau 

Nhập thể Chúa vào trong trần thế 

Còn yêu con mãi mãi về sau 

 

Cùng Chúa tìm ra được trọng tâm 

Tình yêu dào dạt vẫn âm thầm 

Là tình Cha yêu dành cho Chúa 

Trọng tâm đời Chúa – ý Cha thôi 

 

Con tìm trong gương mẫu tuyệt vời 

Chúa muốn dạy con trong cuộc sống 

Điều khiển các biến động khó lường 
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Là những cảm xúc, những tai ương 

 

Hãy để những giận dữ, lo âu 

Giúp ta nhìn ra kiếp bể dâu 

Và đây, những tâm tình hy vọng 

Giúp ta thưởng nếm lẽ cao sâu 

 

 

Tâm tình hoan lạc và khao khát 

Giúp ta nhẹ bước lướt trên đường 

Cuộc sống trần ai thật thân ái 

Diệu vời nguồn suối – tình yêu thương 

 

Tình yêu Chúa Cha thật bao la 

Giê-su đặt hết tình con thảo 

Trong tay người Cha bao âu yếm 

Tình Cha trải rộng mãi triền miên 

 

Cuộc đời nhân thế luôn phó thác 

Tuổi thơ, niên thiếu, đến công khai 

Ngay cả giây phút Ngài chịu chết 

Vẫn luôn tha thiết với Cha Ngài 

 

Trọng tâm đời con xin chọn Chúa 

Giê-su lý tưởng của đời con  

Hành trình đời tu con dâng Chúa 

Tình yêu dào dạt của con tim 

 

Con người tự nhiên con phiền toái 

Mà Chúa vẫn thương đón nhận con 

Đã yêu thương con cách lạ lùng 

Con biết tình Chúa thật bao dung 

 



 

 33 
 

 

 

 

 
Thập Giá khổ hình Chúa chịu xưa 

Dấu chỉ tình yêu Chúa đợi chờ 

Gọi con mau mau tìm Nhan Chúa 

Gương mẫu đời con luôn ước mơ 

 

Giê-su Danh Thánh tựa mật ong 

Khát khao dìu dắt tới muôn lòng 

Cuộc đời xin gắn sâu vào Chúa 

Thỏa lòng mong ước vẫn đợi trông 

 

Chúa ơi, trọng tâm đời con đó 

Chúa mãi làm nên đuốc sáng ngời 

Cho con dõi bước đi cùng lối 

Dẫn dắt đường đi chính là Ngài 

 

Hớn hở song hành với Bạn Yêu 

Hành trang hành lý có rất nhiều 

Nửa đường chân bước đi không vững 

Bỏ bớt một phần của hành trang 

 

Nhẹ rồi, vẫn tay xách tay mang 

Hành lý còn như vẫn ngổn ngang 

Chần chừ lê bước tôi tự nghĩ 

Bỏ bớt hành trang sẽ nhẹ hơn 

 

Đường đi dường như dài hun hút 

Bạn Yêu bên cạnh bước dặm trường 

Bao nhiêu kỷ niệm xin bỏ hết 

Hành trang bên người bỗng nhẹ lâng 
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Bạn Đường còn đó vẫn làm thinh 

Chờ tay mình đến lúc rảnh rang 

Quay sang Bạn mỉm cười tâm đắc 

Tay nắm trong tay nét Bình An 

 

 

SỐNG HẠNH PHÚC 
 

Lật giở Tin Mừng Thánh Gio-an 

Yêu thương Chúa chào chúc bình an 

Món quà hạnh phúc ơn cao quý 

Nguồn phúc ân ban – suối bình an 

 

Bài giảng trên núi tới tám lần 

Chúa trao hạnh phúc với tinh thần 

Đi ngược theo quan niệm trần thế 

Dựa và Tình – Tiền – Thế lực cao 

 

“Hạnh phúc đồng nghĩa với Bình An” 

Phần thưởng cuộc đời đi theo Chúa 

Bình An Nội Tâm – Phúc trường sinh 

Là chính lương tâm được trong sáng 

 

Hạnh phúc con ở trong nhà Chúa 

Biết bao ân lộc đã trải dài 

Dù trong đau khổ con nếm thử 

Tình yêu dào dạt vẫn phủ đầy 

 

Vì Chúa nguồn vui lòng con đó 

Còn gì chi phối đựoc lòng con 

Trong Chúa niềm vui con hoan hỷ 

Thiên Chúa Tình Yêu – Chúa Tình Yêu 

 

Xin hãy giúp con sống hân hoan 

Mời gọi chị em sống cộng đoàn 
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Tươi vui – Hạnh phúc nương cánh Chúa 

Trào dâng diệu vợi nét Thiên Đàng 

 

Môi trường con sống hệ sinh thái 

Chung một nếp sống với Tình Yêu 

Chị em cùng chung một lý tưởng 

Chúa là gia nghiệp rất thâm sâu 

 

Trong Chúa chị em nâng đỡ nhau 

Chia sẻ niềm vui với khổ sầu 

Trao nhau trọn vẹn niềm hạnh phúc 

Nước Trời hiện diện ở đây rồi 

 

Ni-cô-đê-mô gặp gỡ Chúa 

Ba năm vẫn lặng lẽ kiên trì 

Tìm ra ý nghĩa ơn đổi mới 

Tái sinh lại : ý nghĩa cho đi 

 

Rồi cộng đòan cũng phải du di  

Người nhanh, kẻ chậm, vẫn yêu vì 

Ta là chi thể gia đình Chúa 

Tình yêu trổi vượt, chớ suy vi 

 

Tình yêu tích cực phải trao nhau 

Tiếng nói yêu thương ý nhiệm mầu 

Xóa mờ đi nét gây thù oán 

Dị biệt, đa tạp cũng phá tan 

 

Xin Chúa cho con phúc Bình An 

Ân ban trao tặng mỗi cộng đoàn 

Cho Hội Dòng con luôn hạnh phúc 

Mọi người nên nhân chứng tình yêu 
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CHỖ CAO NHẤT 

TRONG CON TIM CHÚNG TA 

 

Chỗ cao nhất trong tim con đó 

Tình Yêu Thiên Chúa – Chúa Giê-su 

Con Một Chí Ái Cha muôn thuở 

Tặng ban nhân loại chính Giê-su 

 

Tình yêu tuyệt đối Chúa trao ban 

Nhân loại tuy chưa mấy sẵn sàng 

Chúa yêu say đắm người trần thế 

Từ trời vui ngự xuống trần gian 

 

Chúa ơi, tình Chúa quá miên man 

Gạn lọc tình con bừng chứa chan 

Mấy thuở con vẫn còn hờ hững 

Hăm hở tình Cha luôn hiến dâng 

 

Chúa ơi, căn phòng con trống vắng 

Mời Chúa vào thăm để phủ đầy 

Như Phao lô -Thánh Tông đồ tuyệt đối 

Ước ao một mình Chúa ngất ngây 

 

 

Cho con say mến Chúa Tình Yêu 

Để thấy trong con cả sớm chiều 

Tìm yêu một Cha hiền nhân ái 

Tìm thấy đời tu suối huyền siêu 

 

Cho con ý thức điều cần thiết 

Hành trình đời tu mãi tinh tuyền 

Đừng ham vui thích điều vô ích 

Góp vào đời tu nét thiên duyên 

 

Thế đó tim con mới sẵn sàng 
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Mời Chúa vào như vị khách sang 

Như chìa khóa vạn năng Chúa muốn 

Mở cửa lòng con – xin mở toang 

 

Con gẫm suy lời thánh Âu-tinh 

“Bạn hãy yêu mến Chúa quyền linh 

Mọi sự sau đó bạn thực hiện 

Yêu điều Chúa yêu thắm ân tình” 

 

Lạy Chúa Giê-su con mến yêu 

Xin hãy cùng con cả sớm chiều 

Biến đổi tim com từ hoang dại 

Mảnh đất phong nhiêu hoa trái nhiều 

 

Xin Chúa hãy dùng con cho Chúa 

Dâng trọn con tim tiến lên Ngài 

Đối tuợng duy nhất của lòng con 

Tìm đến gặp Ngài – phút nghỉ yên 

 

 

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN BÁN NHÀ CHO 

CHÚA 

 
Thấy rõ con người không dứt khoát 

Vẫn còn mặc cả với Vua Trời 

Tìm đến nhà mình để trú ngụ 

Vẫn còn ngần ngại sợ thiệt thòi 
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CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA 

GIÊ-SU 
 
 

Con cung chiêm Giờ đợi chờ của Chúa 

Đi vào cuộc Thương Khó của nhân loại 

Nỗi đau khổ đầu tiên người phản bội 

Thật đau lòng Người : ôi hỡi Giu-đa. 

 

Trước khi chia tay – thực hành ý Cha 

Chúa làm gương khiêm nhường thật sâu xa 

Quỳ gối rửa chân – ôi khiêm hạ 

Cảm nghiệm tình yêu Chúa bao la 

 

Chúa yêu con quá sao diễn tả 

Ở lại cùng con – ánh đèn chầu 

Nhắc nhở cho con Giê-su đấy 

Ở mãi cùng con đã bấy lâu 

 

Và mãi về sau nơi nhà chầu 

Bí Tích Tình Yêu Chúa nhiệm mầu 

Trở nên Máu Thịt để nuôi sống 

Con người được sống mãi ngàn sau. 

 

Giê-su dạy con sống khiêm nhu 

Làm mọi công việc chỉ vì Cha 

Hai tay chắp lại – việc của Chúa 

Con xin chu toàn Thánh Ý Cha 

 

Tìm trong ý nghĩa hạt ngọc trai 

Đớn đau thương tích biết làm sao 

Lệ châu tuôn chảy bao ngày tháng 

Lâu ngày quấn quít được hạt châu 

Lệ đắng sầu mi ướt mắt nhòa 
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Lại nên của quý rất kiêu sa 

Hạt ngọc trai đó gieo hình ảnh 

Ta phải hy sinh suốt đời ta 

Cũng như hình ảnh Cha xứ kia 

Muốn cho giáo hữu Ngài gẫm suy 

Ý thức cuộc đời như thế đó 

Đã cho nhìn vào chiếc áo quan 

Ai ai cũng thấy mình soi bóng 

Nằm giữa quan tài để trống không 

Chiếc gương dấu chỉ để ta thấy 

Hằng ngày phải tập chết mình luôn 

Mai táng cùng với Chúa Giê-su 

Sẽ giúp đời ta sống thiên thu 

Là được sống lại từ cõi  chết 

Thưởng công sống đẹp mấy mươi thu 

Cũng như hình ảnh của hạt lúa 

Nếu chẳng thối đi vẫn một mình 

Nhưng phải hủy mình để sinh lợi 

Hàng trăm hạt lúa vàng lung linh 

 

Lạy Chúa xin cho con lột xác 

Người cũ thực sự biến đổi đời 

Hãy nghe lời Chúa như nhắn nhủ 

Ký thác đời con mãi muôn đời 

 

Ngắm nhìn vào bức tranh Tiệc Ly 

Thầy trò da diết buồn ly biệt 

Trào dâng tình khúc bao tha thiết 

Bí tích Tình Yêu ôi diệu kỳ 

 

Chúa yêu ở lại với con người 

Mãi mãi còn ghi dấu Tin Yêu 
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Chúa  ở cùng ta : Tin Mừng kể 

Mãi mãi cùng ta chung bến Yêu 

 

Chúa còn trao ban Điều Răn Mới 

Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu 

Dấu chỉ các con là môn đệ 

Yêu không tính toán cả sớm chiều 

 

VÀO CHÍNH CUỘC THƯƠNG 

KHÓ 

 
Vườn Giệt xưa Chúa đã vào cầu nguyện 

Tha thiết lời xin với Chúa Cha 

“Nếu được cất khỏi con chén đắng 

Nhưng mãi vẹn tròn tôn ý Cha” 

 

Và này bọn quân đi bắt Chúa 

Giu-đa dẫn lối để chỉ đường 

Và lấy cái hôn làm ấn tín 

Quân lính xông vào bắt Chúa đi 

 

Con xin thờ lạy Chúa quyền uy 

Đã chết cho con thật diệu kỳ 

Mầu nhiệm tình yêu sao hiểu thấu 

Chết vì Tình Yêu – quá cao siêu 

 

Vì con Chúa đã tự hiến mình 

Chịu treo trên Thập Giá hy sinh 

Ngài đau khổ để con được sống 

Nước trời mai hậu mãi quang vinh 
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Mầu nhiệm oai hùng Chúa Phục Sinh 

Tin vui vang dậy ở Gia-Linh 

Môn đệ chưa tin nên sầu não 

Em-mau làng cũ vẫn đinh ninh 

 

Chân bước cùng nhau cuộc hành trình 

Trở về quê cũ để mưu sinh 

Nỗi sầu trĩu nặng đi lặng lẽ 

Chúa cùng đồng hành ở ngay bên 

 

Chia sẻ Thánh Kinh cùng các vị 

Phân tích cho hay Chúa quyền linh 

Trải qua đau khổ – vào cõi phúc 

Sau cuộc Tử Nạn – tới Quang vinh 

 

Hai vị chuyên chú nghe giải thích 

Tâm hồn, nội tâm nóng bừng lên 

Chúa tỏ mình ra khi bẻ bánh 

Hai ông nhận ra Chúa Phục Sinh 

 

Vội vã trở lại với Gia-Linh 

Reo vang tin Chúa đã Phục Sinh 

Mầu Nhiệm cao sâu nay đã tới 

Thật rồi, đây đúng Vị Cứu Tinh 

 

 

Tông đồ hân hoan như mở hội 

Niềm vui rộn rã khắp muôn lòng 

Bình An Chúa trao thật hiện hữu 

Khi Ngài hỏi : “Có gì ăn không ?” 
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Rồi Ngài truyền cho các  Tông Đồ 

Rao truyền nhân danh Chúa Kitô 

Trải qua đau khổ trên Thập Giá 

Phục Sinh Ngài ngự giữa chúng ta. 

 

Gio- an thuật câu chuyện dễ thương 

Chúa đến gặp ngay ở dưới thuyền 

Mẻ cá, thật chưa bao giờ có 

Một trăm năm mươi ba cá to 

 

Chúa nhìn Phêrô thật âu yếm 

Hỏi ba lần thêm về Tình Mến 

Có thật ông yêu Chúa nhiều  hơn 

Tất cả mọi người chưa từng nếm ? 

 

Chúa quá yêu thương quá ngọt ngào 

Khi nhìn môn đệ Chúa thương yêu 

Trìu mến trần gian chưa từng có 

Gio- an cảm nghiệm quá sững sờ. 
 

 

 

 

 

 
Lời nguyện của Vua Sa- lô- môn 

Thánh thiện công chính thật tuyệt vời 

Tâm hồn ngay thẳng luôn ý thức 

Biện phân phải trái ở trên đời 

 

Khôn ngoan nhân đức quá diệu vời 

Vua Salômôn đã xin Người 

Ban ơn sáng suốt trong cuộc sống 

Ứng xử công minh rất tuyệt vời 
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Cuộc sống hôm nay Chúa an bài 

Cho dù bao biến cố đổi thay 

Cũng chẳng làm chuyển lay mơ ước 

Thế giới bình yên, hòa thuận hơn. 

 

Nhất là trong lãnh vực thiêng liêng 

Xin cho chúng con vững lập trường 

Làm sao phân định cho hợp lý 

Vẫn nằm trong ý Chúa tình thương 

 

Cho con biết đan dệt đời con 

Tìm trong Lời Chúa ý sắt son 

Là luôn diễn đạt ân tình Chúa 

Cuộc sống của con trong đức tin 

 

Xin cho con luôn biết tìm Chúa 

Tìm gặp noi gương Chúa Giê-su 

Và chỉ tìm ra trong ý Chúa 

Phân định thiêng liêng con ước mơ. 

 

 

 

 

 

Giá trị đời con đã chọn rồi 

Gia nghiệp đời con chính Chúa thôi 

Cuộc sống tu trì con tận hiến 

Khấn giữ vẹn tuyền ba Lời Khuyên 

 

Làm sao đời con nên nhất quán 

Gìn giữ tinh thần luôn hiệp nhất 

Huynh đệ yêu thương mãi kiên trì 

Niềm vui hiệp thông sống hoà chan 
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Trong Chúa con hằng vẫn đợi trông 

Sống một lương tâm thật tinh ròng 

Dấn thân phục vụ trong tư thế 

Vâng lời – quý trọng nét đơn sơ. 

 

Cho con tìm trong ý khiết trinh 

Là chọn cho con sống hy sinh 

Chuyên cần cầu nguyện luôn phó thác 

Chúa dắt dìu con nét trung trinh 

Khó nghèo con nên người của Chúa 

Cuộc đời thánh hiến phút huyền mơ 

Khởi đi từ khúc ân tình Chúa 

Đẹp mãi đời con trọn ý thơ. 

 

Thế gian làm sao am hiểu được 

Tình khúc trao dâng thác vỡ bờ 

Là tình yêu của người tu sĩ 

Chứng minh đời sống đẹp như mơ 

 

Đời sống Linh đạo của Dòng con 

Sống trọn Tình Yêu đến hao mòn 

Một lòng vì Giê-su từ ái 

Đóng Đinh Chịu Chết cứu nhân loài. 

 

Con đường tu đức con vươn tới 

Tinh thần hy sinh yêu mến liên 

Là chính niềm tin con xác tín 

Nguồn vui trọn vẹn nét thiêng liêng 
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Mọi sự bắt nguồn từ Đức Tin 

Chính yếu để phân định thiêng liêng 

Củng cố Tình yêu con tha thiết 

Đặt trót nơi Ngài – trót niềm tin 

 

Quan phòng là tình Cha nhân ái 

Làm con say sưa bước theo Ngài 

Dù trong chao đảo và chới với 

Vẫn mãi hân hoan bước theo Ngài 

 

Tìm trong ngôn ngữ Thánh Phao-lô 

Khôn ngoan của Thiên Chúa vô bờ 

Mãi là ngôn ngữ của Thập Giá 

Bập bẹ con xin hiến nụ cười 

 

Mầu nhiệm Thập Giá suốt đời con 

Được Chúa ân ban thật vuông tròn 

Con vui đón nhận Cha trao tặng 

Cho con hoàn tất một lòng son 

 

Con lạy Thần Khí Chúa Diệu Linh 

Cho con mơ ước cõi Thiên Đình 

Là nguồn Đức Tin đời trần thế 

Sức mạnh, niềm vui Chúa Thánh Linh 
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CẦU NGUYỆN 
 

 

Hạnh phúc bên Cha rất tuyệt vời 

Cho con cảm nghiệm nét tinh khôi 

Là ân tình Chúa luôn rộng mở 

Cho con hợp tấu với đất trời 

 

Ca ngợi tình yêu Chúa khôn nguôi 

Sứ điệp cho con thắm thiết lời 

Là Giê-su vua lòng con đó 

Trọn đời con theo bước chân Người 

 

“Hôm nay” –Vâng lạy Chúa hôm nay 

Trao Chúa đời con khối tình say 

Để con cảm nhận tâm tình Chúa 

Tâm hồn hằng thao thức bấy nay 

 

Con xin thờ lạy Vua Từ Ái 

Ôi Giê-su là lẽ sống con hoài 

Cho con gặp Cha hiền luôn mãi 

Cuộc đời con đã kính dâng Ngài 
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Tự do món quà  

Cha thương ban tặng 

Cho con được 

      tự chọn cách yêu đời 

Là chọn Chúa 

 hay chọn người trần thế 

Ngài biết cho –  

con chọn Thánh Ý Ngài 

 

 

Bao mẫu gương  

cho con phải học đòi 

Mẹ Đồng Trinh 

 trong giây phút Truyền Tin 

Đã thưa lời 

 Xin Vâng theo Thánh Ý 

Và muôn đời  

nêu gương sáng niềm tin 
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Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời 

Cho con hoan chúc dâng lời ngợi khen 

Lời Chúa : Hỡi Ít-ra-en 

Hãy yêu mến Chúa triền miên không rời 

 

Hết lòng hết trí khôn ngươi 

Linh hồn sức lực trong ngươi hết tình 

Yêu người như chính thân mình 

Trọn vẹn giao ước Thiên Đình với Ta 

 

Tình yêu Chúa quá cao xa 

Nhưng luôn thắm thiết hơn là tình thân 

Tình yêu như sóng triều dâng 

Trào dâng thác đổ Thiên Ân muôn người 

 

Tình yêu thương của Chúa Trời 

Đã sai Con Một làm người như ta 

Giê-su quý tử Chúa Cha 

Yêu nhau tha thiết sinh ra Thánh Thần 

 

Ba Ngôi Chí Ái vô ngần 

Cho con hiểu được tinh thần tình yêu 

Giê-su Chúa dạy thương yêu 

Hy sinh mạng sống liều thân cứu đời 

 

Tình thương duy nhất của Người 

Nào ai sánh ví – cao vời tình Cha 

Yêu thương tha thiết gọi ta 

Hãy yêu bạn hữu như Cha yêu mình 

 

Quảng đại dâng hiến hy sinh  

Quý như mạng sống sẵn sàng dâng trao 

Trong và qua Chúa Giê-su 
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Tình yêu đúng nghĩa thiên thu chói ngời 

 

Tình yêu sáng đẹp tuyệt vời 

Con người : hình ảnh Chúa Trời dựng nên 

Hoạ ảnh tuyệt mỹ vô biên 

Chỉ trong Thiên Chúa quyền năng gọi mời 

 

Thần Khí nhiệm xuất nơi Người 

Cho ta thân thể tuyệt vời khả năng 

Sức thiêng vận chuyển châu thân 

Là tình yêu Chúa vạn năng sáng ngời 

 

Con dâng lời hát tinh khôi 

Tình yêu tha thiết kêu mời ước mong 

Tìm trong thao thức đợi trông 

Con người mau đến bên lòng Cha yêu 
 

 

TÌNH YÊU SÁNG TẠO 
 
Suy chiêm Thiên Chúa Tình Yêu 

Thật là tình ái cao siêu ngàn đời 

Muôn thu tình Chúa cao vời 

Cho con chiêm ngắm rạng ngời trước sau 

 

Ơn huệ con được quý sao 

Các ơn sáng tạo lại trao chủ quyền 

Trái đất muôn thú triền miên 

Chim trời cá biển đặt tên từng loài 

 

Thật là vinh phúc trời ban 

Con người đã được chứa chan ân tình 

Nhưng rồi phản loạn chực rình 

Mất đi ân lộc – Chúa đành rút ơn 

 

 



 

 50 
 

TÌNH YÊU CỨU CHUỘC 
 

 

Thế nhưng phúc lộc trao ban 

Ơn huệ Cứu Chuộc : Gio-an trình bày 

Tình yêu biểu lộ thế này 

Chúa sai Con Một vì ta xuống trần 

 

Để ta sống thật hân hoan 

Hoà chan hồng phúc- chứa chan ân tình 

Vì ta Chúa đã hiến mình 

Hy sinh chịu chết Thập hình vì yêu. 

 

Người cho tất cả mọi điều  

Trao ban Bí Tích vì yêu nhân trần  

Trao ban người Mẹ thiết thân 

Cho đi tất cả cứu nhân độ đời. 

 

Đời sau Chúa vẫn gọi mời 

Luôn luôn tín thác vào Lời Chúa khuyên 

Thầy đi dọn chỗ anh em 

Để sau cũng được ở trên Thiên Đình 

 

Vì Lời Thầy hãy vững tin 

Thầy đâu con đó cung chiêm Nước Trời 

Chúa ơi hạnh phúc khôn vời 

Cho con cảm nhận đời đời của con 
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ÂN HUỆ ĐỜI CON 
 
Ơn huệ xuyên suốt đời con 

Tuổi thơ trong trắng nét son giữ gìn 

Đón nhận ánh sáng đức tin 

Tuổi niên thiếu sống trọn tình thiết tha 

 

Được làm con cái một nhà 

Của Mẹ Giáo Hội mưa sa thấm nhuần 

Mẹ Cha thắm thiết tình thân 

Cho con sống tuổi trưởng thành hân hoan 

 

Con còn được Chúa gia ân 

Gọi mời chọn Chúa thiên ân gia nghiệp 

Trao dâng - Thánh hiến thông hiệp 

Đời con có Chúa mẫn tiệp dường bao 

 

Miên trường con ước nguyện sao 

Luôn luôn được Chúa ghi sâu ân tình 

Trọn đời vẹn nghĩa trung trinh 

Dâng lời cảm tạ thỏa tình con thơ 

 

Dâng Ngài ngàn ước mộng mơ 

Con tim mong ước đợi chờ bấy nay 

Dâng Ngài chọn khối tình say 

Dâng lời cảm tạ đêm ngày hiến trao 

Tình yêu hạnh phúc dạt dào 

Con dâng lời tạ - ghi sâu ân tình 
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CA VANG TÌNH NGÀI 
 

Say sưa con cất lời kinh  

Ca vang Danh Chúa suối tình trao ban 

Muôn loài muôn thú hoà chan 

Muôn tạo vật hãy ngợi khen Chúa Trời  

 

Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời 

Cho con ánh sáng mặt trời rạng soi 

Tô lên ánh mắt thật tươi 

Cho con cảm nhận tình người hiến trao 

 

Âm thanh tuyệt diệu cao sâu 

Cho con rung cảm nhiệm mầu Tình Cha 

Bao la biển cả bao la 

Muôn ngàn con sóng xa xa vẫy mời 

 

Ca lên điệp khúc diệu vời 

Tạ ơn Tình Chúa - Tình Trời cao siêu 

Trong con từng khúc ca yêu 

Đượm muôn hương sắc tin yêu ngợi mừng 

 

Tình Cha sao quá phi thường  

Con được cảm nhận tình thương phủ đầy 

Con dâng lại khối tình say 

Chuyển động trong trí tim này hiến trao 

 

Tạ ơn tình khúc dâng trao 

Cùng muôn tạo vật kính trao Chúa Trời. 
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HẠNH PHÚC ĐỜI CON 
 

Phúc nhất con được làm người 

Cao, sâu tình Chúa 

 gọi mời tình con 

 

Trọn đời con quyết sắt son 

Nối dài tình Chúa 

 trong con cho đời 

 

Mênh mông tình khúc tuyệt vời 

Chúa yêu chọn gọi 

 tình trời hiến trao 

 

Giúp con ý thức chiều sâu 

Dài, rộng để mãi 

 vươn cao tới Ngài 

 

Con xin mãi mãi dâng lời 

Tạ ơn mãi tới 

 muôn đời – Amen 
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LỜI TRI ÂN 
 

Nhưng con đâu dám nghỉ yên 

Vì tình yêu Chúa triền miên vẫy mời 

Ngắm xem vẻ đẹp của Người 

Ra đi chia sẻ tô đời đẹp thêm 

 

Chúa ơi tình Chúa vô biên 

Con xin mạo muội nói lên tâm tình 

Trong tuần linh thánh ẩn mình 

Bãi Dâu tĩnh lặng trọn tình dâng trao 

 

Một tuần hồng phúc Linh Thao 

Phúc ân biển cả lớn lao vô cùng 

Núi non biển nước trùng phùng 

Cùng con ca ngợi lạ lùng tình Cha 

 

Choáng ngợp tình Chúa bao la 

Con xin ghi lại lời ca ân tình 

Lời kinh dâng hiến trọn niềm 

Suy chiêm tình Chúa oai nghiêm ngọt ngào 

 

Con thật hạnh phúc dường bao 

Được Cha thương tặng ân trao một đời 

Đặc ân làm kiếp con người 

Tự do, trí nhớ vời vời khả năng 

 

Trí hiểu, ý chí thượng thăng 

Tất cả sở hữu chi bằng Tình Yêu 

Chúa ơi ân sủng cao siêu 

Là Tình Yêu Chúa mọi chiều hiến dâng  

Cao, sâu, dài, rộng, xa, gần 

Ơn Cha tuôn đổ thánh ân dạt dào 

 

Lấy đi nhận lại hiến trao 

Xin Cha thương nhận con vào Nhà Cha 

Vang lên tình khúc hoan ca 

Tri ân cảm tạ tình Cha muôn đời 
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CẢM NGHIỆM 
 
 

Một tuần lễ vút qua nhanh 

Thời gian linh thánh ân tình rộng ban 

Tâm hồn con thật bình an 

Đi vào cầu nguyện chứa chan tâm tình 

Tìm sâu ý thức quên mình 

Tìm trong tình Chúa uy linh ngập tràn 

Tình Cha bao bọc ngút ngàn 

Để con tận hưởng muôn vàn hồng ân 

Tình Cha luôn mãi ân cần 

Để con quên hết ưu phiền ngày qua 

Tình Cha thật quá bao la 

Trời cao biển rộng kém xa tình Ngài 

Mối tình có một không hai 

Con xin gởi trọn cuộc đời Hiến Dâng 

 

 

 

CÁC HOA TRÁI CỦA LINH THAO 

 
Ơn Cha thác đổ chan hòa 

Bảy ngày quý giá mưa sa thấm nhuần 

Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần 

Cho con đón nhận bảy ơn cao vời  

 

Khôn ngoan tuyệt mỹ trên đời 

Trí hiểu để biết  yêu người quanh ta  

Trí sáng ân phúc bao la 

Lo l iệu là đức hương hoa tự trời  

Sức mạnh vươn mãi không vơi 

Đạo đức cảm nghiệm tình trời cao sâu 

Kính úy nhân đức huyền siêu 

Để ta thực hiện ân cao đức dầy  
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Tin cậy, phó thác nơi Người 

Quan phòng thương mến gọi mời Tin Yêu 

Giúp con đổi mới thật nhiều 

Bình An – Thanh Thản sớm chiều sẻ chia 

Có lòng quảng đại lắng nghe 

Tiếng Cha thầm thĩ khắc ghi đáy lòng 

Tha nhân ân phúc chờ mong 

Quyết tâm sống đẹp hoà chung nỗi niềm 

“Vô khuynh” tỏa rộng mọi miền 

Sống sao tích tực bình yên khôn vời 

 

“Magic” tình khúc tuyệt vời 

Ca tụng Thiên Chúa ngàn lời chúc vinh 

Tha nhân phục vụ tận tình 

Tinh thần vươn mãi đẹp xinh mọi bề 

Tình yêu cao nhất đẹp ghê 

Giê-su hơn mãi –  còn gì đẹp hơn  

Dù khi thần xấu vấn vương 

“Agere Contra” đánh ngược đường chúng đi 

Can đảm ý thức nghĩ suy 

Kinh nghiệm sẽ thấy quyền uy Thánh Thần 

Ân ban cách rất ân cần 

Cho ai khao khát tìm chân lý Người 

 

Con xin dạo khúc tuyệt vời 

Ca khen tình mến yêu người thiết thân 

Cho con yêu mến nồng nàn 

Trọn vẹn cho Chúa tràn tuôn phúc lành 

Yêu Lời Chúa – suối hồng ân 

Cầu nguyện áp dụng Phúc âm hằng ngày 

Dù sinh hoạt có đổi thay 

Vẫn luôn cương quyết không lay chuyển lòng 

Ý chí giúp sức bên trong 

Tâm hồn khao khát ước mong sáng ngời 

Thao gian thao thức không ngơi 

Mùa Linh Thao nạp điện trời thánh thiêng 

Giúp con sức mạnh vô biên 

Đi vào thực tế trọn niềm tri  ân  
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 XUỐNG NÚI  

TRỞ VỀ ĐỒNG BẰNG 
 

Bài cuối suy niệm Linh Thao 

Dạy con xuống núi, đi vào tương lai 

Hồn con như vẫn ngất ngây 

Cung chiêm vẻ đẹp của Thầy Giê-su 

Đời con đã mấy mươi thu 

Tĩnh tâm con đã trải qua cũng nhiều 

Đi vào giây phút huyền siêu 

Đời tu trải rộng bao điều Chúa ơi ! 

Tìm lại giây phút hiếm hoi 

Được ngồi bên Chúa tại ngôi nhà này 

Bê-ta-ni-a tuyệt vời 

Ân ban phúc lộc diệu vời tràn tuôn 

Cho tươi sáng mãi niềm tin 

Niềm vui khúc hát con tim an bình 

Vui mừng khi Chúa Phục Sinh  

Tin Vui đón nhận–Tin Mừng truyền rao 

 

Tìm trong ý nghĩa Nhận-Trao 

Nhìn ra Thánh ý – đỉnh cao cuộc đời 

Hành trình con quyết theo Người 

Hăng say để thấy cuộc đời dễ yêu 

Có Ngài song bước sớm chiều 

Con luôn tin tưởng dám liều dấn thân 

 

Giê-su là suối hồng ân 

Đi vào sinh hoạt cùng con chu toàn 

Mọi công việc tốt đẹp luôn 

Tìm trong “Nguyên lý” đời con có Ngài 

“Nền tảng” xuyên suốt cuộc đời 

Giê-su là chính mặt trời Thánh ân 

Niềm vui hạnh phúc Thiên Đàng 

Giê-su quà tặng ân ban Thiên Triều 

Con gặp được chính Người Yêu 

Nguyên vẹn tình khúc cao siêu dâng Người 

Con xin hát mãi không ngơi 

Bài hát bất tận – một đời vì Yêu 

Lòng con mảnh đất phong nhiêu 

Chúa gieo hạt giống sinh nhiều trái trăng 
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Để con ca khúc vĩnh hằng 

Quyết tâm chọn lựa muôn phần đẹp tươi 

 

Giữ giờ suy gẫm hằng ngày 

Xét mình như phút giãi bày tư duy 

Tìm Cha giây phút huyền vi 

Giải hòa luôn mãi mỗi khi bận lòng 

Tìm người nhân đức hiểu thông 

Giúp con biết sống luôn trong ý Ngài 

Trau dồi kiến thức linh thao 

Tập luyện đức tính như gương chói lòa 

Chính là nhân đức hiền hòa 

Khiêm nhường nhẫn nại ôn hòa thiết thân 

BÁC ÁI ngời sáng tuyệt luân 

Vươn cao toàn thiện trào dâng ơn trời 

Ý chí gươm sắc luyện tôi 

Làm điều Chúa muốn trọn đời hy sinh 

Xin ơn trọng Chúa Thánh Linh 

Giúp con vẹn nghĩa, trọn tình Giê-su 

 

Bây giờ cho đến ngàn thu 

Bài ca cảm tạ – đời tu tuyệt vời 

Từ nay mãi đến muôn đời 

Tri ân cảm tạ – Một Đời Hồng Ân 
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Bài ca cảm mến dâng Cha 

Bảy ngày Linh Thánh 

 ngợi ca ơn Người 

 

Hy sinh diệu khúc tuyệt vời 

Thời giờ quý báu 

 gọi mời Linh Thao 

 

Dưới chân Đức Mẹ Bãi Dâu 

Đoàn con nếm cảm 

 chiều sâu vĩnh hằng 

 

Ơn Cha : nguyện Chúa tuôn tràn 

Khôn ngoan, thánh đức  

ân ban suốt đời 

 

Để Cha đến với muôn người 

Đem Giê-su tới 

 rạng ngời hiến trao 
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BÔNG ANH ĐÀO DUY NHẤT 

NỞ 22.01.2002 

tại Bê-ta-ni-a 

 

 

Linh thao vừa trọn bảy ngày 

Bông Anh Đào nở 

tỏ bày niềm vui 

 

Duy nhất một đóa Đào thôi 

Dễ thương hé nụ  

hồng tươi một mình 

 

Bông hoa xuất hiện hữu tình 

Vào ngày kết thúc 

 tuần Linh Thao này 

 

Thật đúng có một không hai 

Tâm tình xin gởi 

 về Ngài dấu yêu 
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Trên môi thắm nở nụ cười 

Ánh mắt thân ái rạng ngời niềm tin 

Trao nhau ngàn mối ân tình 

Tình như nhắn gởi về mình về ta 

Lời chào biệt rất thiết tha 

Nắm tay níu kéo, dứt ra khó rời 

Trao nhau trọn khối tình trời  

Dìu nhau mãi tận tới nơi hẹn hò 

Nơi này gặp Chúa Giê-su 

Mẫu gương–tiếp sức đời tu vuông tròn 

 

 

Kỷ niệm Tuần Linh Thao Hồng Phúc 

15.01.2002 – 23.01.2002 

 

Tại Nhà Bê-ta-ni-a 

 

       Thiên Thanh 
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Tập I 
 

 

 

 

 
 

 

Thiên Thanh 

Kỷ niệm 100 năm Thiết lập  
Hội Dòng MTG Gò Vấp (PD) 

02.02.1902 - 02.02.2002 
 

Cảm hứng Tuần Linh Thao 
do Cha Giuse Khuất Duy Linh 

SJ hướng dẫn 
 

15.01.2002 – 23.01.2002 

THƠ 


