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“LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC,  
LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Thánh vịnh 119, câu 105).  
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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 16, 12-15) 

 
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các 
con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ 
dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì 
sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh 
danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những 
gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan 
truyền cho các con".  
 

                      
Đó là lời Chúa.  

 
  
 
 
 
 
 

 
Cùng Quí Tác Giả, Quí Bạn Đọc,  

 
Xin chân thành cảm ơn quí tác giả đã góp bài, quí bạn đọc đã nhiệt tình đón nhận 

những chia sẻ.  
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Mong nhận những tác phẩm mới cho TCCN SỐ 433 CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH 

CHÚA KI-TÔ 
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Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG 
LỄ CHÚA BA NGÔI. C 
(Ga 16: 12-15) 

 

 

 

 
 
BA NGÔI 
 
Ba Ngôi cực trọng cao vời, 
Chỉ duy Một Chúa, đời đời như nhau. 
Ba Ngôi không kể trước sau.  
Có cùng thiên tính, bằng nhau phụng thờ. 
Muôn đời hiện hữu nguyên sơ, 
Chúa Cha phép tắc, vô bờ vô biên. 
Chúa Con sinh hạ tự thiên, 
Làm người dương thế, Chúa Chiên cứu đời. 
Ngôi Ba sự sống cao vời, 
Canh tân đổi mới, lòng người thế gian. 
Soi đường chân lý trao ban, 
Thần linh phù trợ, ủi an tâm hồn. 
Ba Ngôi hiển trị kính tôn, 
Nhiệm mầu sâu thẳm, càn khôn vô lường. 
Bao la vũ trụ tỏ tường, 
Muôn loài thụ tạo, chung đường phát huy. 
 Trí khôn mời gọi tư duy, 
Tình yêu chia sẻ, gẫm suy một đời. 
Hồng ân hiện hữu trên đời,  
Khấu đầu thờ lạy, Chúa Trời thiên thu.  
 
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 
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Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao siêu nhất trong đạo. Một Thiên 
Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Chúa Giêsu đã mặc khải 
mầu nhiệm này cho các Tông đồ khi ngài sai các ông: Hãy đi giảng dạy muôn dân và rửa 
tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 
 
Chúng ta cố gắng học hiểu phần nào mầu nhiệm mà chúng ta tôn thờ. Thánh Augustinô 
suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhưng không thể hiểu thấu. Ngài nói rằng nếu 
chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba ngôi, thì Chúa sẽ không còn là Chúa nữa. 
Sự bao la quyền năng của Chúa không thể thấu hiểu bởi trí khôn hạn hẹp của con người. 
 
Mỗi người chúng ta đều có giới hạn, cả không gian lẫn thời gian. Mắt không thể nhìn quá 
xa, mũi không thể ngửi mọi mùi vị, tai không thể nghe những âm thanh ngoài xa kia. 
Tâm trí của chúng ta cũng bị giới hạn, không thể suy tưởng những điều thiêng liêng và vô 
hình. Chúng ta chẳng thể hiểu được những cái xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, làm sao có 
thể hiểu những điều cao siêu. Không ai hiểu về sự sống của chính mình. Chúng ta chỉ biết 
chúng ta còn hơi thở và chúng ta đang sống.  
 
Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về hình ảnh của Chúa Ba Ngôi khi Chúa trả lời cho 
thánh Tôma. Tôma xin Chúa: Xin tỏ cho chúng con thấy Cha. Chúa Giêsu trả lời: Ai xem 
thấy Ta là xem thấy Cha. Vậy Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Chúa Cha. Thánh Gioan 
đã nói rằng: Chúa là tình yêu, khi chúng ta yêu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như cộng đồng tình yêu.  
 
Tình yêu của đời sống gia đình là tình yêu phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Cha mẹ 
yêu nhau và yêu thương con cái. Chỉ khi yêu, chúng ta mới cảm nghiệm được mầu nhiệm 
tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi kết hợp mật thiết với nhau trong tình 
yêu. Chúa Giêsu nói rằng: Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy và Thánh Thần sẽ 
lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.  
 
Lạy Chúa, mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, chúng con tuyên xưng mầu nhiệm Một 
Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và nguồn sự sống của chúng 
con. Chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh danh Chúa đến muôn đời. 

 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 

Bronx, New York 
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Nt. BÍCH NGỌC 
 

BA NGÔI THIÊN CHÚA 
 
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của  
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người  
lấy những gì là của Thầy mà loan  
báo cho anh em” (Ga 16. 15) 
 
 
 
Chúa biết rõ con không đủ sức 
Nhận những điều vượt mức cao siêu 
Nhưng con tin vững một điều 
Ba Ngôi Một Chúa Tình Yêu nhiệm mầu 
 
Thiên Chúa Đấng cao sâu trọn hảo 
Không thể yêu thụ tạo bất toàn 
Thế nên đối tượng tương quan 
Chính là yêu mến thánh nhan đời đời 
 
Tình yêu Chúa cao vời khôn sánh 
Sinh thành nên Đấng Thánh Ngôi Con 
Cha Con yêu mến vẹn toàn 
Tình yêu nhiệm xuất Thánh Thần Ngôi Ba 
 
Tự đời đời Ba Ngôi Thiên Chúa 
Là cộng đoàn chan chứa tình yêu 
Chúa Cha nguồn mạch phong nhiêu 
Trào dâng tình mến Con Yêu của Ngài 
 
Chúa Con nhận nối dài ban phát 
Cho loài người dào dạt phúc ân 
Thánh Thần thương mến nhân trần 
Hằng luôn trợ giúp đỡ đần ủi an 
 
Lạy Ba Ngôi dư tràn thánh đức  
Xin thương ban hồng phúc của Người 
Tình yêu trải khắp muôn nơi 
Muôn dân muôn nước vang lời ngợi ca 
 
 

Nt. Bích Ngọc 
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BẢY ƠN THẦN LỰC  
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, 
thì Thầy cũng sai anh em” 
(Ga 20, 21) 
 
 
 
Chúa Phục Sinh thương đoàn môn đệ 
Vắng bóng Thầy khiếp sợ hoang mang 
Hiện ra Chúa chúc bình an 
Truyền hơi thở ấm nồng nàn Thánh Linh 
 
Sai các ông hành trình tiếp bước 
Như chính Người đã được Cha sai  
Ra đi khắp chốn trần ai  
Tin Mừng Cứu Độ muôn loài truyền rao 
 
Nhờ Thần Khí Chúa trao môn đệ 
Cứu chữa người trần thế điêu linh 
Thứ tha rửa sạch tội tình 
Nhân trần vui hưởng an bình nội tâm 
 
Nhờ Thần Khí tăng cường ý chí 
Các Tông Đồ không chỉ truyền rao 
Mà còn lấy chính máu đào 
Tuyên xưng Danh Chúa biết bao can trường 
 
Nhờ Thần Khí lên đường thẳng tiến 
Đem Tin Mừng đến với muôn dân  
Cánh đồng sứ vụ gian truân 
Vững tâm có Chúa Thánh Thần ủi an 
 
Nhờ Thần Khí ngập tràn vũ trụ 
Dấu chỉ Người phục vụ yêu thương 
Ki-tô chiến sĩ can trường 
Hân hoan nhân chứng con đường Phúc Âm 
 
Xin Ngôi Ba Thánh Thần ngự đến 
Đầy lòng con sốt mến ân cần 
Ban ơn đổi mới canh tân 
Bảy Ơn Thần Lực thánh ân sáng ngời 
 

Nt. Bích Ngọc 
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HƯƠNG NAM 
 
CON NƯƠNG TỰA NƠI NGÀI 
Sự thật của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô:  “Ngôi Lời là ánh sáng thật, 
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. (Ga 1,9).  
Vậy điểm tựa vững chắc của người tín hữu là Đức Giêsu Kitô: “Những ai đón 
nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con 
Thiên Chúa”. (Ga 1,12). 
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!  
Con nương tựa nơi Ngài  
Là núi đá vững vàng chứa kho tàng vĩnh cửu 
Một tình yêu, một thường sinh, hằng hữu 
Của Ba Ngôi Thiên Chúa huyền diệu thay! 
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!  
Con nương tựa nơi Ngài  
Nơi sự Thật của Thiên Chúa được tỏ bày toàn hảo 
Là quyền năng, là giàu xót thương, là chính đạo 
Là nguyên thủy, là cùng đích của vũ hoàn 
Là nguồn bình an, là nguồn hân hoan 
Là điểm gặp gỡ của cả Ba Ngôi chí thánh 
Điểm Hiệp Nhất của mối tình thiêng linh hạnh 
Điểm Phát Ban cho nhân trần ân sủng của trời cao 
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!  
Con nương tựa nơi Ngài  
Vì duy chỉ nơi Ngài con tìm được nguồn vui, hạnh phúc 
Không huyền ảo phù vân nhưng luôn luôn là đích thực 
Nơi dương trần hôm nay, và Thiên Quốc muôn sau 
Nơi trùng phùng của những kẻ mến yêu nhau 
Theo đường yêu của Đấng Thánh từ trên cao bước xuống 
ĐườngThánh Giá của Con Người hiền lành và khiêm nhượng 
Con đường tình vô lượng của Thiên Chúa Ba Ngôi 
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!  
Con xin cùng Ngài nổi trôi 
Với hết thảy nhân sinh trên dòng đời bão tố 
Với bạn hữu Ngài là những ai nghèo khổ 
Để được cùng Ngài thi thố Lòng Xót Thương 
Để Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nên tỏ tường 
Trong khắp nhân gian, Tình Yêu mở đường ơn Cứu Độ... 
A men. 
 

Hương Nam 
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MẦU NHIỆM TÌNH YÊU 
 
 

 
 
Con vẫn nguyện cho danh Cha cả sáng 
Mà thực lòng muốn rực rạng danh con 
Con vẫn ước cho Nước Cha trị đến 
Mà đưa mình lên tận đỉnh chon von 
 
Ôi ! lòng con, khi chưa tròn khiêm nhượng 
Thì làm sao hiểu được Đấng Thương Yêu 
Hoài đắm mê trong bao chiều mộng tưởng 
Còn cô đơn hoang vắng đến tiêu điều 
 
Xin Đức Chúa đã vì yêu bước xuống 
Cho lòng con nên bé mọn thẳm sâu 
Nghe nhịp thở bên dời kia vất vưởng 
Thắp tình yêu hy vọng giữa cơ cầu 
 
Xin Đức Chúa đã vì yêu nhẫn nại 
Ngự lòng con ban nhân ái thứ tha 
Đón nhận người rất chân thành quảng đại 
Vui cùng nhau trong tình mến chan hòa 
 
Cho con hiểu tình yêu là mầu nhiệm 
Của những người chịu tan biến trong nhau 
Yêu mến Cha, không chỉ là ước nguyện 
Nhưng khiêm nhường trao hiến khối tình sâu 
 
Con sẽ nguyện cầu cho danh Cha cả sáng 
Bằng một đời yêu, thắm thiết đến ngàn sau… 
 
  Hương Nam 
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QUỲ TRƯỚC BA NGÔI 
 
 

 
 
Quỳ trong đêm vắng lẻ loi 
Nghe thương thân bụi đua đòi trần gian 
Nghe gần đây những phai tàn 
Nghe xa kia những lỡ làng cuộc vui 
 
Nghe bao kỷ niệm ngậm ngùi 
Nghe hơi thở muộn dập vùi từng cơn 
Nghe đời chẳng có gì hơn 
Một thời gieo vãi oán hờn thương đau 
 
Cuối cùng là một đêm sâu 
Ai người rồi cũng qua cầu tử sinh 
Còn chăng chỉ một thương tình 
Từ trên cao ấy nơi mình lãng quên 
 
Ngày ngày quen lệ gọi tên 
Mà không thờ phượng cho nên, cho tròn 
Hết rồi dáng lụa dáng son 
Những con tin tưởng vẫn còn có Cha 
 
Tình thương muôn thưở hải hà 
Khoan dung nhân hậu thứ tha tội tình 
Lặng quỳ xin đến bình minh 
Cho con được sống ngày tình thiên thu 
 
Lạy Ba Ngôi rất nhân từ 
Thương con phận ả giang hồ hư thân 
 
 

Hương Nam 
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GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG 
 
 
 
 
 
 
BA NGÔI MỘT CHÚA 
 
 
 
 

 
 
Ngài(*) hay yêu nói về Cha 
Đấng, ngàn chí thượng, hải hà yêu thương 
Ngài xưng: Con Một, phi thường 
Xuống trần cứu độ, duy “Đường” này thôi 
Chẳng còn bóng gió xa xôi 
Ngài cho ta biết thêm Ngôi Thánh Thần… 
 
Nhiệm mầu khôn xiết Thánh ân 
Bản chất nội tại ân cần tỏ trao 
Ba Ngôi một Chúa, ngọt ngào 
Sâu xa huyền nhiệm trời cao tín điều. 
 
 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng 
(*) Chúa Giê-su 
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CHÚA THƯƠNG MẶC KHẢI 
  
 
 
 
 

 
 
Nhiệm huyền nội tại Ba Ngôi 
Chúa thương mặc khải hết rồi còn đâu 
Ngàn xưa, một Chúa cao sâu 
Ai ngờ một Chúa nhiệm mầu lại.. Ba! 
  
Dạy rằng, ngôi Nhất là Cha 
Ngôi Hai xuống thế sâu xa cứu Đời 
Ngôi Ba, Thần Khí vợi vời 
Ba Ngôi, Một Chúa, tình Trời huyền siêu! 
  
Nên Thiên Chúa là Tình Yêu 
Thế là mặc khải mọi điều còn chi 
Tỏ cho nội tại huyền vi 
Ngàn xưa bí nhiệm nay thì minh nhiên 
  
Yêu là tâm sự tỏ liền 
Chẳng còn giấu diếm, nhãn tiền ruột gan 
Thôi thì đem cả tâm can 
Tỏ cho nhân thế chứa chan một lần 
  
Nhiệm huyền nội tại tự thân 
Cha, Con, lại cả Thánh Thần huyền siêu 
Ba Ngôi Thiên Chúa Tình Yêu 
Khởi nguyên, Cùng tận mọi điều A-men. 
  

Giu-se Nguyễn Văn Sướng 
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MỘT CHÚA BA NGÔI 
 

“Đi khắp bốn phương giảng đạo Trời 
Trao ban phép rửa cứu nơi nơi 
Cha, Con và Thánh Thần: Danh ấy. 
Thầy ở chúng con đến vạn đời”. 
 
Mặc khải mở toang bí nhiệm này 
Bao thời nhân loại vẫn như say 
Rằng không, rằng hiểu? Ôi, Mầu Nhiệm! 
Một Chúa, Ba Ngôi: Chính miệng Thày. 
 
Nhân loại làm sao tưởng tượng ra? 
Ba Ngôi, Một Chúa, quá sâu xa! 
Duy Con Thiên Chúa xưa trần thế 
Nội tại nhiệm mầu khứng nói ra. 
 
Xin hãy thêm ơn xuống chúng con 
Tin điều không thể thấy, sắt son 
Và nhìn thấy được điều tin ấy 
Phúc thật đời con kiếp mỏng dòn. 
 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng 
 

NHIỆM HUYỀN NỘI TẠI 
 

“Thầy còn phải nói nhiều điều 
Anh em không dễ sớm chiều hiểu đâu 
Chỉ Thần-Chân-Lý cao sâu 
Mới đưa vào tận nhiệm mầu toàn tri 
Ngài không tự nói điều gì 
Nhưng điều nghe được Ngài thì nói ra 
Ngài tôn vinh Thầy cao xa 
Mọi điều Cha có đều là của Con 
Nên Thầy nói cách ví von 
Rằng Ngài đã lấy sắt son từ Thầy 
Mà loan cho các con đây” 
Ba Ngôi, mầu nhiệm cao dầy thánh thiêng 
Hôm nay hé lộ niềm riêng 
Nhiệm huyền nội tại mối riềng cao siêu 
Chúa Trời là chính Tình Yêu 
Chúa duy-nhất-thật mỹ miều Ba Ngôi 
Giê-su mặc khải tinh khôi: 
Ba-Ngôi-Một-Chúa dào dồi Tình Yêu. 
 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng 
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BA CHUÔNG 
 
LÀM DẤU THÁNH GIÁ 
 
 

 
 
 

 
Khi làm dấu Thánh Giá 
Con tuyên xưng mầu nhiệm cao cả 
Một Chúa Ba Ngôi 
 
Làm dấu Thánh Giá 
Là con dặn mình nhớ vác Thánh Giá 
Vì yêu người, như Chúa đã từng yêu 
Không chỉ một sớm, một chiều 
Mà cả một đời chắt chiu, trìu mến 
 
Làm dấu Thánh Giá 
Là con chứng minh Nước Tình Yêu đã đến 
Nước của Ba Ngôi linh hiển vô cùng 
Nơi Thánh Giá, lòng thương xót tín trung 
Từ muôn thủa đến ngàn muôn muôn thủa 
 
Làm dấu Thánh Giá, 
Để con nối dài tình yêu của Thiên Chúa 
Khi chính mình thực hiện Đức Xót Thương 
Chúa Ba Ngôi ngự trị giữa đời thường 
Rất gần gũi những đoạn trường nhân thế 
 
Làm dấu Thánh Giá 
Là con đưa khối tình thiêng trọng thể 
Vào tan hòa dòng bọt bể nhân sinh 
Cho ai kia niềm hy vọng huyền linh 
Đang tiến đến cõi hữu hình chân thực 
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Làm dấu Thánh Giá 
Là con cùng Chúa Ba Ngôi làm nên ơn cứu chuộc 
Cho chính đời con, và cho cả vũ hoàn 
Ôi tuyệt vời hạnh phúc với bình an 
Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi qua Thánh Giá… 
 
Xin cho con vẹn nghĩa tình khiêm hạ 
Như Ba Ngôi thương xót cả nhân loài 
Làm Dấu Thánh Giá và vác Thánh Giá trên vai 
Thánh Giá của con, của ai kia, và thế giới… 
 

Ba Chuông 
 

TÌNH THIÊNG, TÌNH PHÀM 
 

Chẳng ai làm đẹp lòng ai 
Bởi trong nhân loài, ai cũng rất riêng 
Mừng thay có mối tình thiêng 
Ba Ngôi Thiên Chúa kết liên muôn lòng 
 
Cùng một Cha, Đấng quan phòng 
Xót thương tất cả mà không loại trừ 
Cả người hiền đức, khiêm nhu  
Cả người tội lỗi, dễ duôi bao lần 
 
Cùng Con, Cứu Chuộc nhân trần 
Đức Giê-su, đến hiến thân vì người 
Chung Tình, chung Bánh, chung Lời 
Chung Cây Thập Giá, chung đời Phục Sinh 
 
Cùng Ngôi Ba, Chúa Thánh Linh 
Một nguồn chân lý quang minh muôn đời 
Soi chung một lối lên trời 
Chung niềm thương mến người người trao nhau 
 
Nhưng đời mãi hỏi tại sao 
Yêu nhau còn cứ làm đau nhau hoài 
Có chăng vì chẳng thuộc bài 
Yêu như Chúa đã yêu loài người ta 
 
Mối tình thiêng, mãi đậm đà 
Tình phàm gian dối, yêu ta, nói yêu người… 
Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi 
Cho con yêu người, như Chúa đã yêu. 
 

Ba Chuông 
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CHÚA BA NGÔI 
 
 

 
 

 
Muôn phép tắc uy quyền nhưng toàn ái 
Rất đỗi anh minh nhưng chí thiện, công bình 
Một triều thần thánh, cực sang trọng hiển vinh 
Nhưng Cha xa xót cảnh tình đời bi đát 
 
Là của Cha kìa mười phương nhã nhạc 
Vạn tiếng tung hô, ngàn câu hát mừng khen 
Là của Cha muôn tinh tú, sao băng 
Cả vũ trụ trần hoàn xanh như ngọc 
 
Là của Cha tiếng sầu thương, than khóc 
Cõi trần gian đầy tang tóc điêu linh 
Cũng là của Cha chan chứa những ân tình 
Rực lửa khát khao, mong phục sinh nhân loại 
 
Và rồi, tất cả chỉ còn là toàn ái 
Một tình yêu vĩ đại đã trao dâng 
Cha yêu Con yêu tha thiết vô ngần 
Bởi Con yêu Cha, thi hành điều Cha muốn 
 
Có Tình Yêu từ trời cao hiện xuống 
Đậu trên đầu nên Thần Lực vô biên 
Cả “Chúng Ta” nên Một rất thiêng liêng 
Mà hiển hiện khắp mọi miền dương thế 
 
Xin phủ phục cùng tôn vinh trọng thể 
Chúa Ba Ngôi tác dựng cả đất trời 
Chúa Ba Ngôi cứu chuộc cả loài người 
Chúa Ba Ngôi sáng soi Chân Thiện Mỹ 

 
Ba Chuông 
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HỒ GIANG A 

  

DẪU EM ĐANG Ở NƠI XA 
  

 
 
Dẫu em đang ở nơi xa 
Cũng trong lòng mến thiết tha của Người 
Và trong nỗi nhớ khôn nguôi 
Xót thương thân liễu bên đời quạnh hiu 
  
Dẫu em tránh mãi bao chiều 
Sợ tình thiêng thánh trao yêu vội vàng 
Thì Người cũng kịp bước sang 
Bờ kia tăm tối tàn hoang dấu hài 
  
Dẫu em trốn mãi cùng ai 
Tình phàm đắm đuối bên ngoài vườn thiêng 
Thì Người thấu tỏ niềm riêng 
Gió mùa cô lẻ chao nghiêng linh hồn 
  
Dẫu em biền biệt cội nguồn 
Ngược dòng không đặng, xuôi buồm dễ hơn 
Thì Người xuống tận trũng buồn 
Mời em về lại cội nguồn xót thương 
  
Dẫu em nghìn tội vấn vương 
Tử thần vây khắp nẻo đường em đi 
Thì Người tỏa ánh từ bi 
Phá tan huyệt mộ, cứu nguy em rồi 
  
Em ơi, dẫu có xa xôi 
Cũng trong con mắt Ba Ngôi si tình 
Trong nỗi nhớ Đấng Tác Sinh 
Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh Linh muôn đời 
  
Tin yêu, hy vọng em ơi 
Bên em luôn có Ba Ngôi đồng hành… 
  

ả giang hồ 
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CHÚA Ở TRONG CON 
 

 
 
Con tin Chúa rất cao minh, vĩ đại 
Trong con người bé nhỏ của con 
Chúa mạnh mẽ, anh hùng vô đối 
Trong xác thân yếu đuối, mỏng dòn 
 
Con tin Chúa quyền uy cao trọng 
Trong con vô dụng chẳng nên chi 
Chúa quảng đại, cho đi hào phóng 
Con hẹp hòi, giữ lại li ti 
 
Con tin Chúa muôn đời chân thật 
Trong con đầy giả trá, gian ngoa 
Chúa chí thiện chín tầng cao ngất 
Con  kiêu căng chồng chất ác tà 
 
Con tin Chúa bao là toàn mỹ 
Trong lòng con xấu xí, gớm ghê 
Chúa Chí Thánh tình thương khôn ví 
Con phàm phu ích kỷ ê hề 
 
Con tin cả Ba Ngôi Thiên Chúa 
Không chê con tội lỗi hư hèn 
Một thương yêu vững bền muôn thủa 
Luôn ở trong và ở ngay bên 
 
Xin giữ con trọn niềm vui sống 
Trong tin yêu hy vọng hồn nhiên 
Dẫu truân chuyên, lụy phiền nhơ bẩn 
Vẫn vững tin tình Chúa vô biên 
 

ả giang hồ 
 
 



 21 

NGỢI CA TÌNH CHÚA BA NGÔI 
 
 

 
 
 
 
Con tin có Chúa Ba Ngôi 
Cùng con vui sống giữa đời hành hương 
Cho con về tới miền thương 
Bến tình vĩnh cửu, thiên đường bình an 
 
Lòng Cha thương xót vô vàn 
Sai Con cứu chuộc trần gian tội tình 
Ngôi Ba thắp ánh bình minh 
Địa cầu đổi mới đẹp xinh vô ngần 
 
Yêu con, Chúa chẳng ngại ngần 
Lòng con nào dám phân vân nghi ngờ 
Một xin bé nhỏ đơn sơ  
Tin yêu tuyệt đối, cậy nhờ hồn nhiên 
 
Trong khiêm nhượng, trong dịu hiền 
Một lòng tín thác, bình yên muôn đời 
Ngợi ca tình Chúa Ba Ngôi 
Con ra đi giữa cuộc đời sầu vương 
 
Loan tin tình Chúa yêu thương 
Cho muôn dân nước tỏ tường tình Cha 
Mai đây thế giới sum hòa 
Vui tình huynh đệ, trong nhà Cha Yêu 
 

ả giang hồ 
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GIANG TỊNH 
 

THÁNH THẦN CHÚA MÃI BÊN CON 
 
 
 
Ơn Thánh thần Chúa như cơn mưa đổ 
Đổ xuống đất hiền, đất khổ, đất khan 
Đổ chứa chan trên muôn nẻo trần hoàn 
Cho nhân loại được thập toàn tươi mới 
 
Chúa Thánh thần khởi sự từ sương sớm 
Đến chiều tà, đêm tối vẫn chưa nguôi 
Thánh vụ Nguời, ngàn thương cứ gọi mời 
Trong mỗi kiếp người, tay nâng tay đỡ 
 
Chúa Thánh thần lắng lo từng hơi thở 
Chung nụ cười, chia buồn khổ với ai 
Cùng kề vai nâng gánh nạn khổ hoài 
Và lau khô mồ hôi sầu trên trán 
 
Chúa Thánh thần về đây như cánh nhạn 
Những mùa xuân cứ tản mạn trong đời 
Trăm xuân qua rực rỡ mấy cũng thôi 
Cũng úa tàn như hoa ngàn đồng nội 
 
Xin thương con, đứa con già nông nổi 
Thấy vực sâu như chưa vội khẩn cầu 
Như chưa thấm dòng Cứu Rỗi thẳm sâu 
Mà mong mau Xuân Thánh Thần Vĩnh cữu 
 
Con lớn lên đời cỏ cây mục rửa 
Đã già nua, hồn không úa thời gian 
Gió Thánh Linh vẫn thổi thổi ngút ngàn 
Và lưởi lửa soi sáng đuờng chân lý 
 
Con biết Người khi giơ tay làm dấu 
Ở trong con Người hiểu thấu lòng con 
Bạn tín trung, ghi dấu ấn vuông tròn 
Mai qua đời Người bên con mãi mãi 
 

Giang Tịnh 
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NGÒI BÚT NHỎ 
 
 

LỜI NGUYỆN CỦA MUỐI 
 
"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại 
được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau". 
(Mc: 9, 50) 
 
Xin là hạt muối nhỏ nhoi 
Tháng ngày ướp mặn cho đời thêm tươi 
Con đi, đi giữa khí trời 
Nồng nàn gió biển, tinh khôi sắc màu! 
 
Ướp cho đời bớt khổ đau 
Ướp cho người bớt giãi dầu nắng mưa 
Dù con đi sớm về trưa 
Muối này xin mãi say sưa tình trời 
Một khi muối lạt, Chúa ơi 
Con đâu còn nữa tinh khôi sắc màu! 
 
Cho con một phép nhiệm mầu 
Để đời muối lại thắm màu như xưa 
Con xin biết mấy cho vừa 
Tình nồng của Chúa sớm khuya ở cùng 
Biển xô sóng vỗ chập chùng 
Xin cho hạt muối chẳng dừng hanh hao! 
 
Chúa là muối bởi trời cao 
Mặn nồng trong ấy biết bao lạ lùng 
Cùng con, Chúa đã hòa tan 
Cho con biết sống trao ban mỗi ngày 
Con theo làn gió nhẹ bay 
Hòa vào thế giới, dựng xây tình người!... 
 
Con là hạt muối nhỏ nhoi 
Lời con khẩn nguyện xin Người đoái thương 
Có Người là chốn tựa nương 
Muối này mãi mặn, mãi nồng, Chúa ơi! 
 

 
Ngòi bút nhỏ 
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GÃ TUẦN PHIÊN 
 
BẺ VÀ CHIA 
 

 
 
con có là một hạt bụi li ti 
cũng từ mảnh vỡ của từ bi thương xót 
bẻ một ra ba, và ba nên một 
bởi không chịu nhốt mình trong lầu tháp rất riêng 
 
bài toán chia dường mầu nhiệm, linh thiêng 
còn nối tiếp diệu huyền ngày sáng thế 
cả vinh quang thường hằng ôi trọng thể 
bẻ và chia nên hoàn vũ bao la 
 
lòng xót thương ôi cao quí hải hà 
còn vươn mãi trùng xa ngàn thế hệ 
dẫu nhân loại dìm mình trong tội lệ 
bẻ và chia, thân dâu bể bọt bèo 
 
lòng xót thương như giọt nắng trong veo 
chiếu xuống vực đầy hiểm nghèo tang tóc 
để trần gian không còn nghe tiếng khóc 
của một mùa đời, chết chóc, hư vong 
 
xin cho con tin cậy mến hết lòng 
mầu nhiệm thánh của tình yêu rất thánh 
bẻ và chia cho người nguồn linh hạnh 
trong cõi đời chóng vánh, vội chia ly 
 
con có là một hạt bụi li ti 
cũng từ mảnh vỡ của từ bi thương xót 
 

gã tuần phiên 
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TÌNH THỨ THA 
 

 
 
yêu chàng cứ tưởng vờ thôi 
hóa ra giờ đã một đôi chung tình 
…. 
ngày em đẹp, ngày em xinh 
yêu chàng em ngỡ là mình ngu si 
tiếc cho một đóa tường vi 
nở trong vũng lệ sầu bi bất ngờ 
 
mấy mươi năm, em tình vờ 
còn chàng vẫn đẹp duyên thơ nguyên tuyền 
rất khiêm nhượng, rất dịu hiền 
yêu em…chàng mãi lặng yên đợi chờ 
 
mộng đời nửa thực, nửa mơ 
loanh quanh gian dối đường tơ phụ phàng 
mới hay em đã phụ chàng 
mối tình chung thủy, lòng vàng nguyên yêu 
 
chiều về căn gác cô liêu 
chừng như đổ nát tiêu điều xác hoa 
nghe đâu tiếng lụa mượt mà 
vòng tay đón đợi thứ tha vô cùng 
 
còn chăng phút ngộ trùng phùng 
tạ ơn chàng đã khoan dung một đời 
yêu chàng cứ tưởng vờ thôi 
hóa ra giờ đã một đôi chung tình 
 
cho em hạnh phúc phục sinh 
chẳng vì em đẹp 
nhưng nhờ tình thứ tha… 
 

gã tuần phiên 
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KHÔNG CÓ VÀNH MÓNG NGỰA 
 

 
 
Ai có thể làm luật sư cho em 
Khi trơ vơ đứng trước vành móng ngựa 
Ai sẽ nói cho em lời bàu chữa 
Lúc lặng cúi đầu sầu lệ ứa hoen mi 
 
Vòng cuộc đời rồi đến lúc chia ly 
Không ai nữa, một mình đi xa mãi 
Có cô đơn, có xót lòng, tê tái 
Cũng không thể nào trở lại trần gian 
 
Biết sẽ về nơi nguồn cội bình an 
Nhưng hãi lắm bởi lòng tràn mê tội 
Có còn chăng thoáng vội vàng sám hối 
Mấy mươi mùa vong bội mối tình thiêng 
 
Trước vành móng ngựa, dáng đứng ngã nghiêng 
Tình Yêu rọi mảnh đời riêng nhơ uế 
Em đã hư thân một đời trần thế 
Bởi kiêu căng, ích kỷ tới phút cùng 
 
Luật sư nào bàu chữa nỗi chuyện bất trung 
Với Đấng muôn đời thủy chung khiêm nhượng 
... 
Em bỗng nghe âm thanh từ cõi thượng 
Nhẹ nhàng thay, và rất đỗi êm đềm 
 
 
Tin tưởng đi, sám hối đi, này em  
Nước Thiên Chúa không có vành móng ngựa  
Cũng không có luật sư nào bàu chữa 
Chỉ có vòng tay thương xót ôm em... 
 

Gã Tuần Phiên 
 
 



 27 

M. SAO KHUÊ 
 
TÌNH KHIÊM NHƯỢNG 
 
 
 
Em đi trong cõi ta bà 
Hồng xuân chóng vánh, hương hoa vội vàng 
Mùa đời lặng lẽ sang ngang 
Bóng chiều giọt nhớ bàng hoàng buông lơi 
 
Khẽ khàng em gọi Tình ơi 
Về đâu, đâu nữa cuối đời  hồng nhan 
Lẽ nào là cuộc tình tan 
Giữa mùa vũ trụ chưa tàn, chưa phai 
 
Lẽ nào đơn độc bi ai 
Một mình về với tuyền đài thiên thu 
Hóa ra cuộc thế hư phù 
Mà em cứ ngỡ y như thường hằng 
 
Nhớ mình chảnh chọe kiêu căng 
Yêu vinh lợi dục cầm bằng chưa yêu 
Để lòng buồn thỉu buồn thiu 
Một mình đau đáu trong chiều xót xa 
…. 
Bây giờ em mới hiểu ra 
Ba Ngôi Thiên Chúa chính là Tình Yêu 
Cũng thì cao cả huyền siêu 
Cũng thì bé nhỏ, tiêu điều xác xơ 
 
Một đời em đã hững hờ 
Với ai nghèo khổ vật vờ bi thương 
Hóa ra Chúa xuống đời thường 
Để em yêu Chúa đoạn trường đớn đau 
 
Tình Ba Ngôi, quá nhiệm mầu 
Không là tình ở trên cao ngất trời 
Nhưng Tình Khiêm Nhượng tình ơi 
Cho em xin lỗi một đời kiêu sa… 
 

M. Sao Khuê 
 
 



 28 

HẰNG HỮU 
 

 
 
Không có chi lâu bền, vĩnh cửu 
Chẳng có gì hằng hữu, vô biên 
Tất cả đều chóng vánh như nhiên 
Duy Thiên Chúa vô biên, hằng hữu 
 
Là tình yêu không hề xưa cũ 
Lòng xót thương vượt quá thời gian 
Cả không gian, không đủ chứa, tràn 
Là sự thật, vinh quang Thiên Chúa 
 
Rồi nhân loại sẽ không còn nữa 
Địa cầu này tan vữa ra không 
Còn lại đây một mối tình nồng 
Của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh 
 
Còn lại đây một nguồn linh hạnh 
Cho ai tin vào Đấng Yêu Thương 
Đã yêu thương rất đỗi khiêm nhường 
Chia tình yêu và muôn ân sủng 
 
Còn lại đây lời ca vinh tụng 
Của con người dám sống dám yêu 
Dám hy sinh, dám chết, dám liều 
Cho Thiên Chúa, vì yêu Thiên Chúa 
 
Con biết mình đang không còn nữa 
Một xác thân sẽ vữa, sẽ tan 
Nhưng con tin tình Chúa vô vàn 
Biến hạt bụi này nên vĩnh cửu 
 
Và trong Chúa, đời con hằng hữu 
  Nhờ lòng xót thương, nhờ Chúa yêu 
 

M. Sao Khuê 
 



 29 

KHÔNG LÀ HUYỀN THOẠI 
  

 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Rất thực trong ta trong kiếp người 
Một tình yêu cao vời, vĩ đại 
Là tình yêu của Chúa Ba Ngôi 
  
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Ai cho em hiện hữu trên đời 
Xinh đẹp hơn hoa, ngời sự sống 
Có niềm tin sinh động khôn nguôi 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Ai cho em nói tiếng yêu người 
Biết cần có nhau xây hạnh phúc 
Biết hiến dâng đời đến tàn hơi 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Ai cho em khúc hát tuyệt vời 
Tự trong đáy tim niềm khao khát 
Nguồn chân, thiện, mỹ của cõi trời 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Trong em luôn có Chúa Ba Ngôi 
Đấng Tác Sinh, Cứu Chuộc và Thánh Hóa 
Cả ba xây dựng một cuộc đời 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi 
Rất thực trong ta trong kiếp người 
Em hãy chìm mình trong thinh lặng 
Lắng nghe mầu nhiệm chảy xuống đời 
 
Bước mau ra khỏi miền cô vắng 
Gieo vào lòng người hạt tin vui 
Hãy mở lòng ra mà đón nhận 
Tình yêu, quà tặng rất tuyệt vời… 
 

M. Sao Khuê 
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THANH HƯƠNG 
 
TÌNH YÊU BA NGÔI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cất cao lời về chuyện tình Ba Ngôi 
Yêu thương trung kiên duy nhất ngàn đời 
Ngôi Cha quyền năng dựng nên trời đất 
Cho con người ơn cai trị muôn nơi 
 
Hát muôn lời về chuyện tình Ngôi Hai 
Yêu thương hy sinh dâng hiến cuộc đời 
Canvê chiều nao thập hình đẫm máu 
Tình yêu Ngài nên giá chuộc muôn loài 
 
Sống trong nguồn mầu nhiệm Thần Linh ban 
Ban muôn ơn thiêng, thêm sức mạnh hồn 
Canh tân đời con kiện toàn nhân đức 
Gieo Tin Mừng cho Giáo Hội lan tràn 
 
Ôi tình yêu hiệp nhất Ba Ngôi 
Tình yêu vĩnh cửu ngàn đời 
Chúng con thọ tạo khắp nơi 
Dâng lời chúc tụng ơn trời cao sâu 
Tình Ba Ngôi quá nhiệm mầu 
Muôn loài vũ trụ chung câu ngợi mừng 
 

Thanh Hương 
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ƯỚC MONG TÌNH YÊU BA NGÔI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi hiện hữu 
Trong hành xử của mỗi người hôm nay 
Cuộc sống rồi qua, mất đi từng ngày 
Còn lại gì trong cái tôi quá lớn? 
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi tỏa sáng 
Trong trí lòng còn đong đếm hơn thua 
Cho đi sao đủ, biết mấy là vừa 
Tình còn toan tính, là còn ảo mộng 
 
Ước mong tình yêu Ba Ngôi sống động 
Trong tâm dối gian nghi kỵ buồn sầu 
Để mỗi người biết hy sinh vì nhau 
Tình nhân ái thấm nhuần mưa nẩy lộc 
 
Tình yêu Ba Ngôi khuôn vàng thước ngọc 
Xin nắn lại đời con biết yêu thương 
In dấu tình Ba Ngôi giữa đời thường 
Rộng lượng trao ban, quên mình dâng hiến 
 
Tình yêu Ba Ngôi nhiệm mầu miên viễn 
Ban ơn cho con còn yếu đuối bất toàn... 
 

Thanh Hương 

 



 32 

TỪ THANH HÀ 
 
LỜI CA BẤT TẬN 
 
 

 
 
Hằng tán tụng Ba Ngôi duy một Chúa 
Đấng quyền năng tạo dựng cả đất trời 
Muôn sinh vật với cảnh trí đẹp tươi 
Và đã tặng cho thế nhân làm chủ 
 
Nhìn đàn chiên trên nương đồng trù phú 
Dài trải dài thảo nguyên cỏ xanh xanh 
Vang róc rách với suối lượn trong lành 
Dưới bóng cây ôi tha hồ ngơi nghỉ 
 
Công trình Ngài ôi xiết bao kỳ vĩ 
Ngắm trăng sao, nhìn biển rộng mênh mông 
Xa non tay từng vạt nắng tươi hồng 
Rồi muông thú, chóc chim ca đầu núi 
 
Thật thân thương như tiếng Ngài mời gọi 
Chờ đợi ta đáp trả với lòng thành 
Cùng tiến về bàn tiệc thánh vây quanh 
Để cùng nhau tôn vinh ơn bẻ bánh 
 
Trong Thần Khí Ngài cho ta sức mạnh 
Để can trường từ bỏ những đam mê 
Theo Chủ Chiên và được dẫn đưa về 
Nơi thiên quốc sống trọn đời viên mãn. 
 

Từ Thanh Hà 
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VINH DANH THIÊN CHÚA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nhìn bầu trời trái đất 
Ngắm tinh tú trăng sao 
Rừng xanh ngọn núi cao 
Và sông dài biển rộng 
 
Nhấp nhô từng đợt sóng 
Cứ thế nối đuôi nhau 
Mênh mông bọt trắng phau 
Quả thật là kỳ vĩ 
 
Vượt trí tầm suy nghĩ 
Của chúng ta, con người. 
Trước cảnh vật đẹp tươi 
Ôi bao la thượng trí! 
 
Của Ba Ngôi hiển trị 
Muôn thuở tới muôn đời 
Thế nhân nguyên không ngơi 
Cao rao và chúc tụng. 
 
 

Từ Thanh Hà 
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XIN DÂNG MẸ  
 
 

 
 
 
 
 
Con dâng Mẹ muôn lời ca tán tụng 
Như câu kinh kính nguyện giữa ban chiều 
Như lời thầm cùng Mẹ rất mến yêu 
Đã thương đến phận chúng con nhỏ bé 
 
Mẹ xin vâng cho hoa đời lộ hé 
Lửa kính tin dâng lên Chúa Ba Ngôi 
Ban hồng ân và chuyển đến mọi người 
Từ thành thánh tới tận cùng bờ cõi 
 
Qua Tin Mừng để mọi người thống hối 
Những sân si phù phiếm lánh cho xa 
Và nhất là bọn quỉ dữ gian tà 
Như rình chực những linh hồn mà cắn xé 
 
Tất cả thôi chúng con nương bóng Mẹ  
Xin chở che và dìu dắt đỡ nâng 
Qua chuỗi Môi Khôi trầm bổng Kính Mừng 
Là dấu chỉ, nấc thang lên thiên quốc. 
 
 
 

Từ Thanh Hà 
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THẾ KIÊN DOMINIC 
 
TMCNC Lễ Chúa Ba Ngôi 

Mừng lễ THIÊN CHÚA BA NGÔI 
(Suy niệm từ TM Ga 16. 12-15) 
                                                                        
Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi 
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời 
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ 
Quan phòng, hiển trị mãi muôn đời. 
 
Theo Ý Chúa Cha, Chúa Chí Linh 
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình, 
Xuống làm thân phận người trần thế, 
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh… 
 
Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha 
Qua quyền tác động của Ngôi Ba. 
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống, 
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa... 
 
Tông đồ sứ vụ phải ân cần, 
Tín hữu ai ai cũng góp phần, 
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn. 
Mở mang Nước Chúa đến muôn  dân… 
                                                                                

Thế Kiên Dominic 
 
         

THÁNH TÂM  CHA 
(Chúa gọi trong bí tích Giao Hòa) 
 
Đoàn con nghe tiếng Thánh Tâm Cha. 
Lời gọi thân thương quá thiết tha: 
Duyên nợ thế nhân còn cố thủ! 
Tình thương Thiên Chúa để trào qua? 
Thành tâm thống hối xin tha thứ. 
Quyết chí canh tân hứa trước tòa ... 
 Phần thưởng đời sau là vĩnh cửu, 
Cộng đoàn dân Chúa sống chan hoà. 
                                  

Thế Kiên Dominic 
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VÂNG THEO Ý CHÚA 
                    
 
Là dân Chúa: con tuân theo Ý Chúa, 
Con khấn xin: Chúa luôn ở cùng con. 
Con phó dâng thân xác và linh hồn 
Chúa phân định thể nào - con vâng nhận. 
 
Ki Tô hữu sống Tin Mừng Phúc Thật 
Quyết thực thi giáo huấn Chúa Tình Thương 
Chúa dạy con: trước hết phải khiêm nhường 
Yêu thân hữu: yêu thật lòng, vì Chúa. 
 
Đấng Hằng Hữu quyền năng từ muôn thuở   
Chúa thưởng công cho dân Chúa hiền hoà 
Chúa đỡ nâng cho kẻ phụng thờ Cha 
Chúa soi sáng: sống đời lập công đức. 
 
Nước Thiên Chúa trường sinh và vĩnh cửu 
Chúa thương dân, thông ban nếp sống vui 
Hưởng bình an hạnh phúc tới muôn đời 
Và luôn sống một lòng theo Ý Chúa… 
                                       
 

Thế Kiên Dominic  
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HOÀNG TÂM 
LỄ CHÚA BA NGÔI Ga 16, 12-15 
 

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI 
 
Ba Ngôi Thiên Chúa, tự nhiên hóa 
Thượng trí! Linh thiêng! Đấng vĩnh hằng! 
Vũ hoàn tác tạo siêu năng 
Thụ sinh chiêm ngẫm, diệu quang, nhiệm huyền! 
 
Ba Ngôi - Một Chúa! Nguyên hằng hữu! 
Thế tục, nhân sinh tạo vật hèn. 
Phàm trần hưởng phúc Thần duyên 
Hãy tôn vinh Chúa thượng quyền Ba Ngôi. 
 
Tôi nay, tín thác Lời Hằng Sống 
Diễm phúc làm con Đức Chúa Trời. 
Thương ban phước cả phận người  
Trao quyền bá chủ cuộc đời đẹp xinh. 
 
Thông minh nhất thế, Thiên ân trợ 
Phải biết tôn vinh Chúa đất trời. 
Suy về "Một Đấng Ba Ngôi" 
Tôi là tạo vật!... mà Ngài dấu yêu. 
 
Ôi! Chúa biết tôi, nhiều yếu đuối! 
Đến từ cát bụi, nhỏ nhoi thôi. 
Thương tình mặc khải đầy vơi 
Thánh ân Ngài vẫn trợ đời phù sinh. 
 
Hà hơi Ban sức thiêng hồn thế 
Đối diện đau thương, để tìm Ngài. 
Càng sâu, vực thẳm càng dài 
Hiểu Ba Ngôi Chúa... lạ thay! Nhiệm mầu!(*) 
 
Thụ sinh, tín thác vào Thiên Chúa 
Hưởng phúc mai sau ở nước Trời. 
Chính là thấy Chúa Ba Ngôi 
Đời đời vinh dự, đời đời trường sinh. 
 
(*) TV 42,8 : Tìm hiểu về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như đi vào vực 
sâu, càng sâu - Mầu Nhiệm! 
 
                              Hoàng Tâm 
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LOUIS HOÀI VIỆT 
NGUYỄN VĨNH TƯỜNG 
 
TẠ ƠN CHA 
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi 
  
 
 

 
 
 
 
 
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi 
Ban ơn linh hứng chuốt lời tạ CHA 
Cùng nhau cất tiếng hoan ca 
Công Thầy chính bởi ơn CHA tuyệt mà. 
 
Không sao diễn tả nổi tình Cha 
Sáng tạo càn khôn quả tuyệt mà 
Lời phán bầu trời liền xuất hiện1 
Ngài truyền trái đất tiếp sinh ra 
Muôn loài thiết lập ngay sau đó 
Nhân loại tạc thành thật khác xa 
Sử dụng hình Người làm mẫu mực 
Tự tay ngào đất dựng nên ta. 
  
Tự tay ngào đất dựng nên ta 
Thần khí thổi vào cất tiếng ca 
Nữ mới thêm sau thành quý phái 
Nam thời nắn trước giống hoàng gia 
Thực hành chân lý khuyên ghi nhớ 
Kính trọng láng giềng chớ bỏ qua 
“Mến Chúa yêu người” răn giữ đạo 
Vĩnh hằng phúc hưởng cám ơn Cha. 
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Ơn tạ chưa xong phạm tội rồi 
Địa đàng nhàn hạ chỉ rong chơi 
Những lời Cha dặn đều quên hết 
Mánh khoè qủy lừa chẳng nhớ thôi 
Hắn xúi ăn vào tài chẳng kém 
Nàng nghe với hái trái liền xơi 
Chồng yêu nể vợ không từ chối 
Liền bỏ vô mồm nuốt chẳng trôi. 
  
Mới bỏ vào mồm chẳng nuốt trôi 
Họng liền mắc nghẹn cổ sưng lồi 
Thấy thân trần trụi trông kỳ cục 
Che lá lòng thòng bớt xấu thôi 
Chúa gọi vội vàng chui lẩn trốn 
Chàng thưa ấp úng chẳng nên lời 
Đổ thừa rằng bởi người Cha tặng 
Xúi giục con ăn phạm tội rồi! 
  
Bất tín tham ăn quả thật tồi 
Lưu truyền miêu duệ những than ơi 
Tiếc thương tác phẩm nên đành phải 
Sai phái Con Cha xuống cứu rồi 
Rao giảng Tin Mừng yêu với mến 
Ban hành Phép Rửa tái sinh tươi 
Ngôi Hai dâng hiến làm Hy Lễ 
Chuộc tôi muôn dân cứu sống đời! 
  
Thánh Thể ban nuôi để cứu người 
Ai tin lãnh nhận sống nhàn thôi 
Ách thời êm ái đừng ngần ngại2 
Gánh lại nhẹ nhàng mới thảnh thơi 
Thần Khí khai thông bừng trí tuệ 
Tin Mừng truyền bá khắp muôn nơi 
Trần gian tạm bợ đều mai một 
Thiên Quốc vĩnh hằng thỏa thích chơi. 
 
 

Louis Hoài Viêt Nguyễn Vĩnh Tường 
  
1-   St.1:1-31 
2 - Mt 11:30 
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TERESA ANNA THÙY LINH 
 
CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU 
 

 
 
Khi nguyên tổ loài người lỗi phạm  
Cha nhân từ hứa tặng Ngôi Con 
Gánh mang lỗi tội đoàn con 
Khổ hình Thập Tự sắt son cứu đời. 
 
Người sống lại cõi trời vinh thắng 
Ban Thánh Thần sức mạnh đỡ nâng 
Tác sinh, thánh hoá thế trần 
Con thuyền Hội Thánh vững vàng ra khơi. 
 
Ky Tô hữu muôn người khắp cả 
Hãy truyền rao Chúa đã cứu đời 
Trần gian thọ tạo muôn nơi 
Lệnh truyền Chúa đã gọi mời trao ban. 
 
Sống chiêm niệm, hân hoan rao giảng 
Lời Tin Mừng trao tặng, toả lan 
Yêu thương phục vụ dấn thân 
Anh em tất cả tha nhân xa gần. 
 
Nên men muối chứng nhân Tình Chúa 
Bao mảnh đời héo úa lầm than 
Chênh chao sóng gió bất an 
Ngã ba tăm tối hoang mang bến đời. 
 
Nguyện sốt sắng thắp đầy Thần Khí 
Mau ra khơi vững chí kiên cường 
Gieo trong nước mắt đau thương 
Ngày mùa gặt hái tưng bừng hoan ca.   
 

Anna Teresa Thùy Linh 
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HÀNH GIANG SƠN 
 
ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN 
 
 

 
 
 
Thức dậy đầy Thánh Thần nguyện gẫm 
Tươi vui nhạy bén sáng tinh tuyền 
Thời gian dạy bảo ta an ủi 
Chia sẻ niềm tin Chúa bảo truyền. 
 
Khấn nguyện khôn ngoan can đảm sống 
Tình yêu đến kẻ mắt u huyền 
Khó nghèo Chúa chính Cha người khổ 
Vinh phúc Nước Trời kẻ khó chuyên. 
 
Ân sủng cho ta cần trợ giúp 
Tha nhân ngóng đợi bến neo thuyền 
Thánh Thần soi sáng mau tìm đến 
Khốn khổ quanh ta áo gạo tiền. 
 
Hiệp nhất chiên Ki-tô hiện hữu 
Ơn lành đặc sủng trọn xưng tuyên 
Ban Mình Máu Chúa Ki-tô lãnh 
Cầu nguyện tinh mơ tiếp sức quyền. 
 

Hành Giang Sơn 
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SURI MARIA 
 

ƠN THÁNH LINH 
 

 
 
 
Tình yêu Thiên Chúa gọi mời 
Người ơi! Hãy sống đúng lời Thánh Kinh 
Nhờ ơn Thiên Chúa Thánh Linh 
Sáng soi, chỉ dẫn hành trình đời con 
 
Buồn, vui kiếp sống vẫn còn 
Ngôi Ba Thiên Chúa dẫn con lên đường 
Thánh Thần là Đấng yêu thương 
Là Thần Chân Lý, là phương chỉ đường 
 
Dạy con biết sống kiên cường 
Bao dung, tha thứ, khiêm nhường, hy sinh 
Dạy con biết sống lặng thinh 
Để nghe tiếng Chúa hiển linh uy quyền 
 
Lặng yên nhớ lại lời khuyên 
Và bảo nhắc nhớ chuyên chăm nguyện cầu 
Thực hành Lời Chúa dẫn đầu 
Chân thành, bác ái đâu đâu cũng cần 
 
Con cầu xin Chúa Thánh Thần 
Ban ơn soi sáng, biện phân rõ ràng 
Ơn Ngài như gói hành trang 
Con luôn phó thác, chẳng màng điều chi 
 

Suri Maria 
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HỒN BIỂN 
 

THIÊN DUYÊN QUẪY GÁNH 
 

Vớt mình tận đáy sóng say 
Phơi lên hoàn vũ ứ đầy thinh không  
 
Thiên duyên quẫy gánh theo dòng 
Gởi thân xác lại nơi tròng điạ duyên  
 
Vớt cùng tâm thức lãng quên  
Phơi vào vạn thuở đã phiền lụy em  
 
Tâm yêu tim cấm đã mềm  
Hong lên tinh tú trọn đêm phơi mình. 
 

Hồn Biển 
Cảm hoạ cùng nhà thơ Võ Miên Trường qua thi phẩm 
“Lạc Mình” 

 

VÕ MIÊN TRƯỜNG 
LẠC MÌNH ... 
 
Lạc mình  
giây phút tim say 
Tinh cầu vụn vỡ lấp đầy chiều không  
 
Thả lênh đênh nhớ theo dòng 
Em nương  
cánh gió thổi tròng trành duyên  
 
Lạc mùa  
mòn cuộc nhớ quên  
Bao nhiêu cho đủ tròn phiền muộn em  
 
Ừ thôi  
một phút lạc mềm  
Biết đâu  
                chút ấy  
                             tràn đêm ... lạc mình .. 
 

Võ Miên Trường 
Trung tuần tháng sáu 2019 
Võ Miên Trường 
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DÃ TRÀNG CÁT 
 
 
 
 
 

TAN CHẢY 
VẦN THƠ THÁNH 
 
 
 
 
 
 
Thơ anh tan chảy tình em 
Thức mặt trời bé nhỏ 
Và chúng mình từ đó  
Gọi gió 
Mời mây 
Sinh sôi rừng cây 
Yêu nhé! 
 
Ngài tháp anh vào em 
Chúa dõi mắt lòng say 
Gọi mời tỉnh thức 
Biết bao lần 
Sống trong Cha Tâm Ngực 
Tha lỗi phiền 
Ngài rộng tay mong. 
 
Hai ta lặng nghe 
Tình Yêu Chúa thì thầm 
Vần thơ bút 
Sống động ngầm thơ chảy 
Sốt mến tim hồng  
Lửa Thánh Thần khơi cháy 
Biến tan thơ. 
 

Dã Tràng Cát 
14/6/2019 Cảm hoạ cùng nhà thơ Nguyên Bình qua thi 
phẩm “Viết Thơ Tình” 
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NGUYÊN BÌNH 
 
 
VIẾT THƠ TÌNH 
 
Anh lại viết cho em 
Những bài thơ nho nhỏ 
Gói vào trong đó  
Chút gió 
Chút mây 
Chút hương cỏ cây. 
Em nhé! 
 
 
 
Anh sẽ gởi cho em 
Vầng trăng đắm say 
Dòng sông thổn thức 
Gởi những lần 
Nhói đau trong lồng ngực 
Gởi muộn phiền 
Những buổi chờ mong... 
 
 
 
Anh kể em nghe 
những giằng xé âm thầm 
Cắm ngọn bút 
Vào mạch ngầm tuôn chảy 
Khơi ngọn lửa hồng  
Chờ khát khao bùng cháy. 
Những vần thơ... 
 
 
 
 

Nguyên Bình 
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DÃ TRÀNG CÁT 
 

THIÊN Ý 
TANG BỒNG 
 
 
 
 
Gót phù du, em chạm hồn nhân sĩ 
Lý lắc đời mình thi vị duổi dong 
Gót tang bồng, em bước qua hệ lụy 
Nối vần thơ tư tương cúi thả dòng 
 
Chẳng đánh đổi chẳng tung hê mất được 
Trân qúy thời gian yêu qúy không gian 
Chữa thương tật chọn tứ thơ biệt dược 
Linh hồn em mềm mại lối thu vàng  
 
Em là em kệ đời kia kẻ sĩ 
Chọn Thiên Ý vượt bĩ cực bờ môi 
Mắt tín thác chẳng mập mờ ma mị 
Chọn yêu thương dẫu chỉ thoáng vậy thôi 
 
Đấng Tạo Hoá em đến mà đón lấy 
Trên Vai Người em sống cuộc phong nhiêu 
Gió Chân Lý đang thổi vào thay thảy 
Đường Tin Mừng chỉ một chẳng có nhiều 
 
Nếu yêu thơ nếu muốn làm hiền sĩ 
Dung dị thôi trải lòng viết câu thương 
Dâng Thượng Đế dâng muôn vàn nghịch lý 
Em tang bồng gót biến với diệu thường 
 

Dã Tràng Cát 
12/6/2019 Cảm hoạ cùng nhà thơ Cúc Nhật qua thi phẩm 
“Đời Phù Du” 
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CÚC NHẬT 
 

 
 
 
ĐỜI PHÙ DU 
            
 
Ta không phải, nhà thơ hay nữ sĩ 
Lúc vui buồn, ta tìm phút thong dong 
Cả những khi, tâm hồn nhiều phiền lụy 
Trải lòng ra, ta lại viết đôi dòng 
 
Cuộc đời đó, nào có gì mất được 
Chữ nhân tình, xiêu vẹo giữa nhân gian 
Thơ ta viết, là một liều đan dược 
Để ta quên, quên đi nghĩa đá - vàng  
 
Ta không phải, nhà thơ hay nữ sĩ 
Nhưng vị đêm, ngọt lịm trên vành môi 
Những đau thương, nào khác gì mộng mị 
Đoạn kiếp người, rồi cũng đến thế thôi 
 
Đời ngắn ngủi, cho đi là nhận lấy 
Đời mênh mông, ta giữ được bao nhiêu 
Chẳng một ai, mang cho mình hết thảy 
Sống yên vui, thế thôi cũng đã nhiều 
 
Em không phải, nhà thơ hay nữ sĩ 
Nhưng đa đoan, nặng nợ chữ yêu thương 
Đời phù du, nào có gì nghĩa lý 
Như khói mây, tan biến cõi vô thường 
 

Cúc Nhật  
CN 16/ 5/ 2019 
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TRẦM THIÊN THU 
 
TRÍ TUỆ ĐỨC TIN 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ba Ngôi không thể phân chia 
Vừa là một, vừa là ba. Nhiệm mầu! 
Ngài là Thiên Chúa tối cao 
Toàn năng, duy nhất, thương yêu muôn loài 
Chẳng ai thấu hiểu được Ngài 
Trí khôn nhân loại chẳng tày thông minh 
Luôn cần trí tuệ đức tin 
Để mà “hiểu” được Thánh Tình Ba Ngôi 
Cầu xin Thiên Chúa sáng soi 
Cho con tin Chúa suốt đời nhân gian 
Xin ban trí sáng thiên thần 
Để con son sắt trọn niềm tin yêu 
 
 
 
 
 

Trầm Thiên Thu 
Lễ Chúa Thánh Thần, 9-6-2019 
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THỔI 
[Niệm ý Ga 20:19-23] 
 

 
 
 
Làn hơi Chúa nhẹ thổi 
Tràn đầy Chúa Thánh Thần 
Người nhận được nên mới 
Sống can đảm, sẵn sàng 
 
Lang thang đời phiêu bạt 
Bao ngày tháng hoang đàng 
Mỏi mệt bước luân lạc 
Hồn rời rã hoang mang 
 
Cúi xin Ngài thương xót 
Lạy Giêsu nhân lành 
Xin Ngài thổi hơi mát 
Trao ban Chúa Thánh Thần 
 
Gió hiu hiu thổi mát 
Làng sảng khoái tâm hồn 
Gió mạnh bão nổi lên 
Thổi mọi thứ bay hết 
 
Lửa luôn luôn cần thiết 
Cho sinh hoạt hằng ngày 
Mọi thứ thiêu hết ngay 
Khi lửa bùng cháy mạnh 
 
Cầu xin Cơn Gió Thánh 
Thổi bay mọi bất công 
Cầu xin Ngọn Lửa Thánh 
Thiêu đốt tội lỗi con 
 

Trầm Thiên Thu 
Lễ Hiện Xuống – 2019 
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TÊ HÁT 
[Niệm ý Mt 5:27-32] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lòng đầy miệng mới thốt ra 
Bởi vì nhiều nước nên ly mới tràn 
THÈM THUỒNG nên muốn có liền 
Muốn nhiều nên cũng dám làm ngay thôi 
Mắt nhìn mãi, thèm muốn hoài 
Thế nên sinh tội, tưởng vui mà buồn! 
Lời THỀ THỐT chuyện dối gian 
Cứ THÊM THẮT để gây phiền cho nhau 
Ăn không nói có đủ điều 
Chẳng ngại làm liều theo thói quỷ ma! 
Cầu xin Thiên Chúa là Cha 
Giúp thêm can đảm vượt qua kiếp người 
Sống ngay, nói thẳng suốt đời 
Nói và làm phải song đôi tỏ tường 
Quyết tâm gìn giữ tâm hồn 
Luôn luôn trong sáng, vuông tròn trước sau 
 

Trầm Thiên Thu 
Chiều 10-6-2019 
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GIỮ LUẬT 
[Niệm ý Mt 5:17-19] 
 
 

 
 
Đến thế gian Chúa không bãi bỏ Luật 
Nhưng Ngài đến làm cho Luật kiện toàn 
Làm cho Luật hoàn hảo, trọn vẹn hơn 
Ngài dạy yêu kẻ thù và tha thứ 
 
Cách giữ Luật cho biết ai lớn, nhỏ 
Điều luật nhỏ cũng có thể hóa to 
Chấm hay phết xem ra chẳng đáng gì 
Thế nhưng sai một ly đi một dặm 
 
Luật cần có để mà biết giới hạn 
Sự tự do cũng ấn định khoảng riêng 
Lớn hay nhỏ ở trên Nước Thiên Đàng 
Tùy vào cách tuân giữ điều khoản Luật 
 

Trầm Thiên Thu 
Lễ Thánh Banaba tông đồ, 11-6-2019 
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TỒI TỆ 
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59] 
 
 

 
 
 
 
 
Giận mà chi, ghét mà chi 
Giận hờn, ghen ghét, được gì hay không? 
Xấu xa tích tụ trong lòng 
Làm cho cái ác chất chồng thêm thôi 
Một người xấu đủ khổ rồi 
Hai người cùng xấu càng tồi tệ hơn [*] 
Sợi dây thù hận vẫn còn 
Nếu mà cố chấp, chẳng thèm thứ tha 
Sợi dây thù hận đứt lìa 
Người tha, kẻ thứ, còn gì ghét nhau? 
Đời ai cũng mắc nợ yêu 
Thiên Quốc muốn vào, phải trả cho xong 
Chớ nên viện cớ lòng vòng 
Phân bua, biện hộ, đừng hòng bước vô! 
Nếu không tha thứ, giải hòa 
Lễ vật ích gì mà lại tiến dâng? 
Có dâng thì cũng như không 
Chúa không chấp nhận, đừng mong ơn gì! 
 
 
 

Trầm Thiên Thu 
Chiều 11-6-2019 
[*] “Nếu bạn khổ sở vì sự bất công của kẻ xấu, hãy tha 
thứ cho họ, nếu không thì cả hai cùng xấu” (Thánh 
Augustinô). 
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CẨN THẬN 
[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18] 
 
 
 

 
 
 
 
 
Thói quen cẩn thận là cần 
Càng cần hơn đối với phần tâm linh 
Chớ nên như kẻ giả hình 
Thích phô trương để cho mình được khen 
Khoe mình mãi hóa thói quen 
Việc thiện rất cần nhưng lại phiền luôn 
Bởi mong mình nổi trội hơn 
Trọng phần hình thức, cái tâm coi thường 
Lời khen vừa mới nghe xong 
Gió lùa bay mất – như không thôi mà 
Bằng khen treo khắp cả nhà 
Nhìn cho vui mắt, chẳng là gì đâu! 
Giả hình che thói tự kiêu 
Cứ làm ra vẻ “cao siêu” hơn người 
Thế thì vô ích mà thôi 
Trước mặt Chúa Trời cũng chỉ là không 
Chúa truyền bác ái, khiêm nhường 
Khoe mình là hưởng phần công mình rồi 
Đời này đã được mừng vui 
Đời sau chẳng có phần ai giả hình 
 

Trầm Thiên Thu 
Chiều 14-6-2019 
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BIẾN HÓA 
[Niệm ý Mt 5:33-37] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sống thành tín, tự nó có giá trị 
Chứ đâu cần phải thề thốt làm chi 
Thề hứa mà bất tín chẳng ích gì 
Đã vô phúc lại còn thêm mắc tội 
 
Sợ người ta biết lòng mình gian dối 
Vì thế mà mạnh mẽ hứa và thề 
Nhưng lời đó chính mình bước không qua 
Mất uy tín vì một lần bất tín 
 
Một sợi tóc mong manh, nhỏ nhoi lắm 
Nhưng không thể biến nó trắng thành đen 
Tài cán gì mà cái mặt vênh lên? 
Tưởng mình khôn nên tự hóa thành khốn! 
 
Xin Thiên Chúa phân định mọi ước muốn 
Hướng dẫn con đi đúng đường lối Ngài 
Xin soi sáng, đừng để con muốn sai 
Biến thành tốt chứ đừng hóa thành tội 
 

Trầm Thiên Thu 
Sáng 14-6-2019 
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SỐNG LẠ 
[Niệm ý Mt 5:38-42] 
 

 
 
 
Nếu mắt lại đền mắt 
Và răng lại đền răng 
Toàn người móm, người chột 
Thế giới thật kinh hoàng 
 
Người thù và kẻ hận 
Quyết không đội trời chung 
Ghét ghen nối hờn oán 
Hận thù mãi chất chồng 
 
Hận thù đối ghen ghét 
Giả dối đối lọc lừa 
Đâu có gì khác biệt 
Chẳng có gì hơn thua 
 
Chúa dạy phải quảng đại 
Sống bao dung, thứ tha 
Luôn lấy ân báo oán 
Yêu thương báo hận thù 
 
Là con cái của Chúa  
Phải yêu hết mọi người 
Không tính toán, kỳ thị 
Chẳng loại trừ một ai 
 
Chúa muốn cho tất cả 
Sống hạnh phúc, thuận hòa 
Không ai phải đơn lẻ 
Khi chung một mái nhà 
 

Trầm Thiên Thu 
Chiều 13-6-2019 
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SỐ LẠ 
 
 

 
 
 
 
Mười ba ai cũng bảo xui 
Người ta tránh né nói lời “mười ba” 
Thế mà Đức Mẹ hiện ra 
Fátima cứ mười ba đúng ngày 
 
Sáu lần ngày đó chẳng sai 
Cái hên chứ chẳng hề xui chút nào 
Rõ ràng thiên hạ tào lao 
Ác tâm, xấu ý, tạo điều dị đoan 
 
Mẹ thương kêu gọi ân cần 
Siêng năng lần hạt cầu an cho đời 
Canh tân, sám hối không ngơi 
Mẫu Tâm yêu mến, thảnh thơi an bình 
 
Ngày mười ba đẹp ân tình 
Không xui mà chỉ tốt lành mà thôi 
 
 
Sống thì chẳng xót thương ai 
Lâm râm khấn vái, xin đời bình an 
Làm sao có thể gặp hên 
Khi mình tự tạo ra phần cái xui? 
 
 

Trầm Thiên Thu 
Sáng 13-6-2019 
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THÁNH TÂM THỨ THA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hãy tựa đầu vào vai Ta, hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức, Ta luôn ở bên 
con” (Nhật ký Thánh Faustina, số 498)    
 
 

 
 
 
THÁNH Tình Thiên Chúa bao la 
TÂM hồn nhân thế mong hòa nốt yêu 
CHÚA thương xót cả trước – sau 
GIÊSU nhân ái dạt dào ban ơn 
TUÔN dòng Máu – Nước chứa chan 
TRÀO ra nguồn mạch hồng ân không ngừng 
NGUỒN Tình Thương Xót vô cùng 
ƠN thiêng mãi mãi mênh mông nhiệm mầu 
CỨU nhân thế thoát khổ đau 
ĐỘ trì, thánh hóa, sớm chiều thứ tha 
 

Trầm Thiên Thu 
Tháng Sáu – 2019 
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PHẬN BỌT THÂN BÈO 
[Niệm ý Kn 9:14-15] 
 
 
 

 
 

 
Vốn là loài phải chết 
Tư tưởng lại không sâu 
Lý luận cũng không vững 
Chuyện chẳng đâu vào đâu 
 
Thân xác dễ hư nát 
Làm trĩu nặng linh hồn 
Cái vỏ bằng đất cát 
Làm trĩu cả tinh thần 
 
Đời bộn bề lo nghĩ 
Chẳng có lúc nào yên 
Sợi đau nối sợi khổ 
Phận bạc hóa vô duyên 
 
Cuộc đời là bể khổ 
Đấu tranh rồi tránh đâu? 
Thản nhiên đi qua nó 
Sẽ thấy đời đáng yêu 
 
Thân bèo mang phận bọt 
Thế mới là phàm nhân 
Chỉ một đường duy nhất 
Qua Thập Giá đi lên 

 
Trầm Thiên Thu 
Chiều 15-6-2019 
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Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG 
TIN MỪNG TRONG TUẦN 

 
 
 
 
 
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN. C 
(Lc 6: 39-45) 

 
NHÂN QUẢ 
 
Người mù dẫn dắt kẻ đui, 
Cả hai lăn hố, tối thui thấy gì. 
Môn đồ mở mắt thấy chi, 
Hãy nên hoàn hảo, thực thi tín thành. 
Tìm tòi cái rác, cái mành, 
Cái đà to lớn, rõ rành mắt ngươi. 
Sao nhìn không thấy trong đời, 
Giả hình giả nghĩa, nói lời dối gian. 
Xét mình nhận lỗi làm càn, 
Chiếc đà trong mắt, tiên vàn lấy ra. 
Đừng tìm bắt lỗi người ta, 
Trước tiên nhận lỗi, thứ tha giải hòa. 
Xem kìa cây tốt trổ hoa, 
Trái vàng mọng chín, tựa tòa đài sen. 
Biết rằng cây xấu bon chen, 
Trổ hoa èo ọt, trái đen héo tàn. 
Người lành nhân đức trời ban, 
Phát sinh sự thiện, chứa chan ân tình. 
Tâm hồn tĩnh lặng an bình, 
Trổ sinh nhân đức, tâm linh rạng ngời. 
 
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 
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Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Cứ xem trái, thì biết cây. Cây tốt sinh trái tốt và 
cây xấu sinh trái xấu, đó là lẽ thường. Con người tốt sẽ thực hành điều tốt tự trong lòng 
của họ phát ra. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn vào tận đáy tâm hồn mình nơi 
ẩn dấu những sự tốt lành. Chúng ta thường có khuynh hướng nhìn ra ngoài để tìm sự tốt 
lành và thánh thiện. Chúng ta hay đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài hơn là nhìn 
sâu vào nội tâm. Nhiều khi chúng ta bị lầm lẫn. 
 
Cây tốt sinh trái tốt. Đó chính là hoa qủa từ bên trong. Đời sống tốt lành thánh thiện được 
tỏ lộ qua sự thực hành sống đạo như giúp đỡ tha nhân, thăm viếng người già cả, kẻ tù 
đầy, người túng thiếu và những người không có nơi nương tựa. Những hành động tốt bày 
tỏ tấm lòng tốt. Người tốt trở nên gương mẫu và là đèn sáng soi cho những người chung 
quanh. 
 
Làm sao chúng ta có thể dẫn đường cho người khác, nếu chúng ta bị mù lòa. Cách tốt 
nhất để giúp anh chị em, không phải chỉ là lời nói mà bằng chính những gương sáng 
trong đời sống. Triết gia Socrate nói rằng: Trời ban cho chúng ta có hai lỗ tai, hai con 
mắt, nhưng có một cái miệng và một cái lưỡi. Bời thế chúng ta nên nghe nhiều hơn nói. 
Nếu chúng ta không có gì nói tốt về người khác, tốt hơn chúng ta hãy thinh lặng. Chúng 
ta có miệng lưỡi, những lời chúng ta nói ra, sẽ đánh giá chúng ta là người thế nào. 
 
Làm sao chúng ta có thể nói với người anh em rằng để tôi lấy cái rác trong mắt anh, trong 
khi chúng ta không chú ý cái đà trong mắt mình. Đây là một trong những điểm yếu nơi 
mỗi người. Chúng ta thường dành qúa nhiều thời giờ nói về người khác như phê bình, chỉ 
trích, bới móc, xét đoán và chê bai đủ điều. Trong khi chúng ta không dám nhìn vào lỗi 
mình hoặc chúng ta nghĩ mình đã hoàn hảo. 
 
Truyện xưa kể rằng khi các tu sĩ sống ẩn dật nơi vùng sa mạc bên Ai Cập, có một thầy đã 
phạm lỗi nặng. Các bậc phụ lão đòi mang thầy ra xét xử. Các vị mời cha bề trên đến. 
Ngài ra đi đeo một cái rổ có nhiều lỗ. Cha đổ cát vào và đeo sau lưng. Khi ngài đi dọc 
đường, cát rơi xuống để lại vết. Các phụ lão hỏi tại sao cha làm thế? Ngài trả lời: Tội của 
tôi rời sau tôi, mọi nơi tôi đi qua có dấu vết của lỗi lầm. Hầu như những thời gian qua, 
tôi đã không nhận thấy tội lỗi của tôi. Nghe thế, các bậc phụ lão đã bỏ cuộc xét xử. 
 
Chúng ta được mời gọi nhìn lại chính tâm hồn và sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi anh em. 
Hãy sống như đèn luôn cháy sáng để soi đường chúng ta đi.    

 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 
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THỨ HAI, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 10, 17-27). 
NHÂN LÀNH 
 
Một người quỳ gối dâng lời, 
Làm sao được sống đời đời Chúa ơi! 
Một mình Thiên Chúa cao vời, 
Nhân lành tuyệt đối, mọi người kính tin. 
Con hằng thờ Chúa nguyện xin, 
Chu toàn Thập Giới, con tin vào Ngài. 
Ngoại tình, lường gạt lưới chài, 
Giết người, trộm cắp, không sai điều nào. 
Thảo cha kính mẹ thanh cao, 
Trọn lành con muốn, điều nào cần hơn. 
Chúa thương bạn trẻ van lơn, 
Hãy về bán hết giang sơn ở đời. 
Mang đi bố thí cho người, 
Anh rầu nét mặt, không lời bỏ đi. 
Người giầu giữ được thứ gì, 
Thế gian của cải, mất đi phần hồn. 
 
 
 
THỨ BA, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 10, 28-31). 
GẤP TRĂM 
 
Phê-rô thưa Chúa điều nầy, 
Từ bỏ mọi sự, theo Thầy được chi? 
Gấp trăm phần thưởng khắc ghi. 
Bỏ nhà bỏ cửa, sự gì đã trao. 
Bỏ cha bỏ mẹ máu đào, 
Bỏ đi đồng ruộng, vườn cao thổ điền. 
Vì Thầy buông bỏ túi tiền, 
Phúc âm tin tưởng, cửa thiên cao vời. 
Hy sinh chịu khổ trong đời, 
Gia tài phúc lộc, rạng ngời phúc thiêng. 
Theo Thầy ngưỡng vọng cõi thiên, 
Trần đời trút bỏ, linh thiêng tìm về. 
Chúa ban phần thưởng tư bề, 
Cùng đường kiên vững, lời thề tín trung. 
Nước Trời nhắm hướng tới cùng, 
Vinh quang vĩnh cửu, thiên cung sáng ngời. 
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THỨ TƯ, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 10, 32-45). 
PHỤC  VỤ 
 
Chúa lên Giê-rú-sa-lem, 
Con Người bị nộp, rồi đem tử hình. 
Tông đồ sợ hãi hết mình,  
Theo Thầy bị khổ, liều mình bước chân. 
Nhạo cười phỉ nhổ xác thân, 
Đánh đòn giết chết, lột trần treo cây. 
Giê-su mạc khải nay đây,  
Nhục hình đang tới, bủa vây cõi đời. 
Niềm tin hy vọng rạng ngời, 
Ba ngày sống lại, lên trời hiển vinh. 
Môn đồ không hiểu nghĩa tình, 
Nài xin vinh dự, cung đình thế gian. 
Gia-cô-bê lẫn Gio-an, 
Ước ngồi bên hữu, cầu ban phúc lành. 
Chúa rằng làm lớn cầu danh, 
Khiêm nhường phục vụ, thực hành yêu thương. 
 
 
 
THỨ NĂM, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 10, 46-52). 
ĐƯỢC THẤY 
 
Người mù nghe biết Giê-su, 
Con vua Đa-vít, trong khu Hội Đường, 
Lại gần lớn tiếng xin thương, 
Cho con được thấy, tựa nương bên Ngài. 
Nhiều người mắng mỏ chê bai, 
Im đi lặng tiếng, Chúa sai gọi vào. 
Vui mừng đứng dậy nôn nao, 
Muốn chi anh nói, khát khao điều gì. 
Lạy Thầy thương xót từ bi, 
Mắt con xem thấy, xin đi theo Thầy. 
Chúa thương chữa mắt anh nầy, 
Đức tin mạnh mẽ, lòng đầy tin yêu. 
Mắt anh thông sáng mọi điều, 
Cả hồn lẫn xác, mỹ miều cả hai. 
Nhận ra Thiên Chúa Ngôi Hai, 
Quyền năng phép tắc, đóng vai người trần. 
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THỨ SÁU, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 11, 11-26). 
NHÀ TA 
 
Nhìn xem cây vả lá xanh, 
Um tùm không trái, hữu danh vô thường. 
Từ nay trụi qủa tơ vương, 
Không ai ăn trái, vô phương sống bền. 
Trên đường rảo bước vào Đền, 
Chướng tai gai mắt, hai bên đổi tiền. 
Bán buôn trao đổi gây phiền, 
Ồn ào lớn tiếng, chợ phiên mỗi ngày. 
Giê-su xô đổ nơi này, 
Nơi nhà cầu nguyện, trải bày bán buôn. 
Nên hang trộm cắp trầm buồn, 
Đâu còn nơi thánh, để luôn phụng thờ. 
Các nhà lãnh đạo đền thờ, 
Mưu tìm giết Chúa, hững hờ tin vui. 
Tránh đừng đụng chạm rút lui, 
Chúa đi rao giảng, niềm vui mọi miền. 
 
THỨ BẢY, TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN 
(Mc 11, 27-33). 
THÁCH THỨC 
 
Tin mừng phân rẽ tình yêu, 
Đối đầu Thượng Tế, nhiều điều khó khăn. 
Nhóm phe Luật Sĩ băn khoăn, 
Tập đoàn Kỳ Lão, cản ngăn rao truyền. 
Giê-su Cứu Thế dủ khuyên, 
Không nghe, không hiểu, cội nguyên là gì. 
Hùa nhau bắt bẻ tinh vi, 
Quyền nào Chúa đã dời đi chỗ này? 
Bán buôn lợi nhuận có hay, 
Đền Thờ cai quản, ai thay được nào? 
Gio-an Phép Rửa ra sao? 
Bởi người, bởi Chúa, trên cao, dưới trần? 
Họ rằng không biết, sợ dân, 
Chúa không đáp trả, bởi nhân, bởi Trời. 
Chúa Con giáng thế xuống đời,  
Quyền năng phép tắc, cao vời phúc ân. 
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 

 
 


