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Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu ( Mt 5, 38-48) 
      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền 
mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái 
lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện 
con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một 
dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con 
đừng khước từ.  
    "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn 
Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho 
những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các 
con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành 
cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các 
con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu 
thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các 
con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn 
lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành".  
            

 Đó là lời Chúa.  
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Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG 
 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN. A 
(Mt. 5, 38-48) 

 
 

YÊU THƯƠNG 
 
 
Lời khuyên Chúa dậy hôm nay, 
Thi hành đức ái, đẹp thay cuộc đời. 
Người xưa ân óan đối lời, 
Mắt thì đền mắt, răng rời đền răng. 
Thù hành đáp trả được chăng? 
Chi bằng tha thứ, gia tăng tình người. 
Nhịn ai chống cự ở đời, 
Nhường người hung ác, gọi mời thứ tha. 
Kẻ nào vả má chạm va, 
Cố tình đoạt áo, cởi ra biếu liền. 
Ai mà vay mượn số tiền, 
Rộng lòng quảng đại, đừng phiền khó khăn. 
Yêu thương thù địch làm lành, 
Nguyện cầu cho kẻ, thù hằn ghét ghen. 
Chúng con nhân chứng muối men, 
Trở thành ánh sáng, đài sen rạng ngời. 
Yêu thương tha thứ trong đời, 
Thực hành nhân đức, yêu người thế gian. 
Kẻ lành người dữ tràn lan, 
Yêu người yêu Chúa, chứa chan phúc lành. 

 
 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 
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Chúng ta hãy nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng trọn lành. Ngày xưa 
người ta đối xử với nhau một cách sòng phẳng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Họ chưa có 
quan niệm về lòng từ bi hỉ xả. Họ chưa học biết sự yêu thương tha thứ. Có lẽ cách đối xử, 
ăn miếng trả miếng như thế được coi là sự công bằng. Công bằng nhưng thiếu đức bác ái, 
thiếu lòng nhân thì công bằng trở nên què cụt. Đây chỉ là thực hiện những hành vi tiêu 
cực. 
 
Chúa Giêsu đã lên tiếng dạy bảo chúng ta những điều tích cực hơn. Chúa dạy chúng ta 
hãy yêu thương mọi người, yêu cả kẻ thù và còn cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho 
những kẻ bắt bớ, vu khống và ghen ghét chúng con. Những điều Chúa dạy thật cao cả và 
khó tưởng tượng. Tình yêu không có biên giới. Sự tha thứ không có tính toán. Đôi khi 
thực hành điều Chúa dậy, chúng ta cảm thấy như mất mát, thua thiệt và chịu nhục nhã.  
 
Chúa muốn chúng ta bước lên cao hơn một bước mà mọi người bình thường cư xử với 
nhau. Thói thường thì chúng ta nghĩ ai làm hại tôi, tôi trả lại họ như thế; ai nói hành tôi, 
tôi nói lại và ai lừa dối tôi, tôi lừa lại. Như thế chúng ta nghĩ rằng có qua có lại mới toại 
lòng nhau. Ở đời, chúng ta thường xử với nhau như thế và cho đó là có tình có nghĩa và 
công bằng. 
 
Chúa dạy chúng ta hãy có thái độ cao thượng hơn. Hãy đem yêu thương vào nơi thù ghét 
và đem tha thứ vào chỗ lỗi lầm. Cầu nguyện và yêu thương kẻ xỉ vả, lăng nhục và nói 
gian nói dối về chúng ta. Chúa dạy chúng ta và chính Chúa đã hành động trước. Chúa tha 
thứ cho những kẻ bách hại, đánh đập và vu khống cho Chúa. Trên thập giá, Chúa cầu 
nguyện xin Cha tha thứ cho họ.  
 
Thực hành đức công bằng luôn đi kèm theo đức bác ái. Trong hoàn cảnh cuộc sống hiện 
nay, chúng ta không bao giờ có sự công bằng đích thực, nhưng chúng ta có đức bác ái 
đích thực. Đức ái đó là sự yêu thương tha thứ. Tha thứ dẫn chúng ta đến sự hòa giải. Sự 
hòa giải dẫn đưa chúng ta đến niềm vui và hạnh phúc. 
 
Chỉ có tình yêu mới có thể xóa đi hận thù và chúng ta có thể hưởng phúc bình an. Chúa 
chính là nguồn tình yêu. Xin tình yêu Chúa bao trùm cuộc sống để mỗi hành động chúng 
ta thực hiện trong tình yêu. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con mọi nơi và mọi lúc để 
chúng con sống xứng đáng là môn đệ Chúa. 

 
Lm. Giuse Trần Việt Hùng 
Bronx, New York 
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Lm. GIUSE TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN 
 

KHI TÌNH YÊU TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG 
(CHÚA NHẬT VII TN A 2020) 

 
 Văn chương tiểu thuyết kiếm hiệp của Tàu, có thể nói được, hầu hết xoay quanh 
chủ đề “oán thù”, ân oán thù hận. Oán thù giữa môn phái nầy với môn phái khác, giữa 
dòng tộc nầy với dòng tộc khác, giữa dân miền nầy với dân miền khác, giữa cá nhân nầy 
với cá nhân khác…đan xen, vướng vít, tồn tại miên viễn qua các loại thù: “tình ái thù” 
(Đinh Điển- Lăng Sương Hoa trong Liên Thành quyết), “phụ mẫu thù” (Quách Tĩnh-
Dương Khang trong Anh hùng Xạ điêu), “sĩ diện thù” (Chu chỉ Nhược trong Cô gái Đồ 
Long), “quyền lực thù” (Nhạc Bất Quần-Đông phương Bất bại trong Tiếu ngạo giang hồ), 
“phu thê thù” (Tiêu Viễn Sơn trong Thiên Long bát bộ hay còn có tên khác là Lục Mạch 
thần kiếm)… 
 Dưới ngòi bút đầy tính nhân văn của cố đại văn hào Kim Dung, oán thù chỉ được 
hoá giải qua những mối tình si của các “cặp đôi” mà mỗi người thuộc một phe đối nghịch 
thâm thù. Vâng, chính nhờ những mối tình bất chấp mọi trái ngang, vượt qua mọi thù oán 
của họ mà cái gút của hận thù oan khúc mới được hoá giải: Hoàng Dung và Quách Tỉnh, 
Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung, Triệu Mẫn (Minh) và Trương Vô Kỵ…; và có lẽ 
một dấu chỉ, một hình tượng bi tráng và ấn tượng nhất để thuyết minh cho luận đề “tình 
yêu hoá giải hận thù” đó chính là cô hiệp nữ hiền diệu A Châu sẵn sàng dùng thân mình 
đón nhận phát chưởng ngộ nhận của người yêu Tiêu Phong (Kiều Phong), lấy cái chết để 
hoá giải mối thâm thù dòng tộc; và sau đó, tại Nhạn Môn quan, chính Tiêu Phong bẻ tên 
đâm ngực tự vẫn để Liêu quốc và Trung Nguyên dừng cơn huyết hận… (Thiên Long bát 
bộ). 
 Ý nghĩa và hình tượng của những mối tình ở “đôi bờ thù oán” trên nơi tiểu thuyết 
kiếm hiệp của Kim Dung phương Đông, chúng ta lại gặp thấy một cặp đôi đầy ấn tượng 
dưới ngòi bút của văn hào người Anh Shakespeare qua tác phẩm bi hùng kịch lừng danh 
Romeo-Juliette. Vâng, chỉ sau cái chết đầy oan nghiệt của đôi bạn trẻ yêu nhau nầy mà 
hai dòng họ không đội trời chung Montague và Capulet cùng sắp hàng theo sau hai chiếc 
áo quan để cùng tiến vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ… 
 Nhưng chuyện hận thù, oan khúc đâu phải chỉ là chuyện của ngày xưa hay trong 
tiểu thuyết, mà là chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa trong xã hội chúng ta hôm nay: 
Vợ giết chồng, người yêu đâm chết người yêu, cha giết con, cháu hại ông bà, bạn bè 
thanh toán lẫn nhau…Trên bình diện quốc gia và quốc tế cũng chẳng khá hơn gì: hận thù 
tôn giáo, sắc tộc, tranh chấp đất đai, quyền lợi kinh tế…đã làm dấy lên ngọn lửa oán thù, 
bạo lực chiến tranh liên miên hết nơi nầy đế nơi khác, thời nầy đến thời nọ. Cái chết oan 
khúc của cụ Lê Đình Kình mới đây trong “biến nạn Đồng Tâm” là một thí dụ điển hình ! 
 Quả đúng như Cicéron diễn giả Lamã đã từng nói: “Con người là kẻ thù khủng 
khiếp nhất của chính mình”. Và rồi thù oán mang theo oán thù. Oan oan tương báo. Cái 
vòng lẫn quẫn “oán thù” sẽ trói buộc con người trong nổi bất an và bất hạnh triền miên. 
Đức Khổng Tử cũng đã từng cảnh báo các đồ đệ phải tránh xa việc trả thù khi ngài phát 
biểu một ẩn dụ thâm thúy: “Trước khi lên đường báo thù, hãy đào hai cái huyệt”. 
 Hôm nay, Lời Chúa đề nghị cho chúng ta một con đường, một phương thế để thiết 
lập mối tương quan hoà bình huynh đệ giữa con người, để loại bỏ oán thù và thiết lập một 
nền văn minh tình yêu và sự sống trên mặt đất: Đó chính là con đường tìm về sự thánh 
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thiện của Thiên Chúa “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của 
các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Sách Lêvi trong BĐ 1), “hãy nên trọn lành như Chúa 
Cha trên trời là Đấng trọn lành” (Bài Tin Mừng) ; và sự trọn lành hay “hoàn thiện” mà 
Thiên Chúa gọi mời con người chiêm ngưỡng và bắt chước Ngài lại chính là TÌNH YÊU, 
là lòng nhân từ. Bởi, như Thánh Gioan Tông Đồ định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu” (1 
Ga 4,8); và việc “hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) cũng 
đồng nghĩa với việc “hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 
6,36). 
 Vâng, tình yêu thương chính là con đường tìm lại căn tính đích thực của chính 
mình “đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em” (Thư 1 
Côrintô trong BĐ 2) và cũng là con đường “cách mạng nội tâm” để xây dựng lại mối 
tương quan mới trong cung cách ứng xử của cái tôi thường tình “oan đền oán trả”: “hãy 
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Bài Tin Mừng). Chính Đức 
Kitô, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính hành động: đón nhận cái chết vì tình 
yêu và sẵn sàng tha thứ và cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết hại Ngài: “Lạy 
Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 
 Quả thật, chỉ với con đường “mới mẻ của Tin Mừng” nầy mới mong đẩy lùi nền 
“văn hoá oán thù”, nền “văn minh sự chết”,  như cách định nghĩa của Michel Quoist: 
“Hành động duy nhất có thể làm đứt đoạn dây chuyền bạo lực, đó là tha thứ và yêu 
thương. Ai dám đưa cả má trái mình ra, đó là người mạnh nhất.” 

Giữa một thế giới, một xã hội, một đất nước mà bạo lực, oán thù, ghen ghét đã trở 
thành một “phản ứng đương nhiên và thường xuyên” của con người, thì thật là thích hợp 
khi sứ điệp lời Chúa hôm nay vang lên lời mời gọi: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho 
những kẻ ngược đãi anh em”, “Hãy nên trọn lành như Chúa Cha là Đấng trọn lành”. Và 
như thế, lời cầu nguyện dành cho nhau và cho cả thế giới không bao giờ lỗi thời lại chính 
là lời Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa Từ nhân, xin cho con biết 
mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, 
đem thứ tha vào nơi lăng nhục….”. 
 Và thực ra, đã có những người con của Chúa thực thi huấn lệnh nầy để gieo mầm 
yêu thương, khoan dung, tha thứ, cho dù phải chấp nhận cái giá là hy sinh chính mạng 
sống mình, như linh mục Maximilien Kolbe chết thay người bạn trong trại tù của Quốc 
xã Đức vào thời đệ nhị thế chiến, hay như mục sư Martin Luther King Jr. chết để hoá giải 
cho cuộc kỳ thị lẫn nhau, phân biệt chủng tộc giữa những người da trắng và da màu. 
Cùng với cái chết như một lời chứng của hoà hợp, yêu thương, chính vị mục sư nầy đã 
chú giải thêm sứ điệp Tin Mừng hôm nay bằng những lời cũng thật thâm thuý: “Bóng tối 
không thể xua tan bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được. Hận thù không thể xua đuổi hận 
thù, chỉ tình yêu mới làm được” (Darkness cannot drive out darkness, only light can do 
that. Hate cannot drive out hate, only love can do that). 
 Và có lẽ chúng ta đều đồng ý với “quy luật vật lý” cơ bản nầy của Nicola Tesla: 
“Nếu hận thù ghen ghét biến thành điện, thì cả thế giới sẽ được thắp sáng” (If your hate 
could be turned into electricity, it would light up the whole world). Hận thù chắc chắn sẽ 
không bao giờ trở thành “điện”; nhưng chắc một điều: tình yêu sẽ trở thành ánh sáng. 
Hãy yêu thương để biến ước mơ và cũng là mệnh lệnh của chính Đức Kitô trở thành hiện 
thực: “Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). 
 
Lm. Giuse Trương Đình Hiền 
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XUÂN LY BĂNG 
TRONG TIẾNG CHUÔNG CHIỀU 
(Biệt tặng một văn sĩ đang trên đường tìm Chân Lý) 

“Car tu nous a fair pour Toi et notre coeur est sans repos 
jusqu’à tant qu’il repose en Toi” (St. Augustin, Conffessions) 
“Con người chưa được Vô biên 
Là còn thổn thức ưu phiền tháng năm” 
(Xuân Ly Băng) 

 
Chiều vắng phủ không gian buồn ý chết 
Mây thê lương chở lệ về phương mô 
Gió lạnh lùng run rẩy lá cành khô 
Chim từng chiếc qua sương chiều lặng lẽ 
 
Không gian ơi chiều nay tan thành lệ 
Chảy trong lòng người viễn khách cô đơn 
Nhớ nhung chi khi trời xuống hoàng hôn 
Để buồn ngắm uất hồn, ai nức nở… 
 
Người buâng khuâng khi trời chiều tắt thở 
Bỗng chuông vàng trong xóm giáo ngân nga 
Tiếng êm êm dìu dịu nhẹ lan ra 
Qua gió chiều lên hương buồn ly biệt ! 
Tiếng tôn giáo cùng người, ôi tha thiết ! 
 
Viễn khách ơi ! 
Viễn khách ơi ! 
Chiều nay cảm thấy lạnh rồi phải không ? 
Ý đời rét buốt mênh mông 
Đường đời cô quạnh trong không gian buồn ! 
Tình đời đen bạc mười phương 
Men đời không dậy trong sương gió đời 
Viễn khách ơi ! 
Viễn khách ơi ! 
Giờ đây cảm thấy lạnh rồi phải không ? 
Này nghe tiếng nhạc chuông trong 
Lời Ai Vĩnh Viễn nói cùng Thời Gian : 
Tìm chi hoa nội trăng ngàn 
Tìm chi hạnh phúc dương gian mà tìm ? 
Con người chưa được Vô biên 
Là còn thổn thức ưu phiền tháng năm ! 
Này người viễn khách buâng khuâng 
Đường lên ánh sáng đã gần không xa ! 
 

Xuân Ly Băng (Hương Kinh, 1957) 
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TÂM TƯ GIỜ VĨNH QUYẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
Giờ phút ấy, mai buồn hay khuya vắng 
Con biết gì bất tất của thời gian… 
Bên giường con được săn sóc ủi an 
Do bàn tay dịu hiền người thân mến 
Hay con sẽ cô đơn như chim én 
Một chiều đông rã cánh bên mé rừng ! 
Con biết chi trong giây phút hãi hùng 
Khi sự sống như ánh đèn sắp tắt 
Và thần chết vung lưỡi gươm qua mặt… 
Não nề thay ! trời đất phút vĩnh ly 
 
Ôi Giê-su, con biết nói lời gì ? 
Khi nghĩ đến giờ con hấp hối 
Tấu lạy Chúa, đoái thương con tội lỗi 
Tóc trên đầu còn kém số tiền khiên 
Lệ thống hối con tràn đổ đêm đêm 
Của con ăn là bánh hòa nước mắt 
Suốt đời con không bao giờ im bặt 
Mà không kêu danh Chúa Cả thứ tha 
 
Con cầu xin và phó thác ở tay Cha 
Con tin tưởng và đời đời không xấu hổ ! 
Đèn đức Tin không bao giờ cạn mỡ 
Sáng huy hoàng ánh Cứu chuộc quang minh 
Thuẩn đức Cậy con mang khít trong mình 
Và chiến đấu trong thành trì đức Ái 
Cờ Thánh giá trên đầu con phất phới 
Là bảo chứng hy vọng của đời con… 
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Nhưng Chúa ôi, giờ chết đến kinh hồn 
Con tiêu hao rã rời ngàn xương cốt 
Hồn tê mê buồn đau và rũ liệt 
Cô đơn hơn chim sẻ độ mái nhà ! 
Con run run trong suối lệ tràn xa 
Muôn lạy Chúa, cứu con giờ hấp hối ! 
Khi quân thù ác tâm dùng mánh lới 
Sát hại con phút quyết liệt cuối cùng 
Thắp cho con trong bóng tối hãi hùng 
Đèn đức Tin soi tín điều vạn thuở 
 
 
Tặng cho con đức Cậy trông hăm hở 
Ơn hùng cường trong giờ phút điêu linh 
Ban âm thanh cho điệp khúc Ái tình 
 Để con hát hùng thêm bài Kính mến 
Cho con héo dần dần như ngọn nến 
Sáng mãi lên cho đến phút ra đi… 
Thánh giá Chúa trên ngực con ôm ghì 
Miệng còn đọc ba Thánh Danh cực trọng 
Con sẽ chết tràn trùa trong Hy Vọng 
 
 
Ai qua tháp, giật hộ một hồi chuông ! 
Hay im lìm, trời cứ đổ mưa sương 
Ai đến đó, khóc giùm con một tiếng ! 
Hay quạnh hiu, xác con bên ngọn nến… 
Chúa con ơi ! buồn tủi mà làm chi ? 
Khi cùng Người con đã ra đi… 
 

Xuân Ly Băng (Hương Kinh, 1957) 
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SƠN CA LINH 
EM VÀ CHIẾC TÀU KHÔNG BẾN ĐỖ 
(Một chút cảm nhận từ sự kiện chiếc tàu Du thuyền MS Westerdam bị Philippines, 
Đài Loan và Nhật Bản từ chối cho nhập cảnh vì lo ngại lây nhiễm virus corona. 
Con tàu hiện ở trong 'chế độ chờ' ngoài khơi bờ biển Okinawa.) (1) 
Em hí hửng ra khơi, 
thế giới một mái nhà,  
nên cứ tưởng,  
trời có bao la đâu cũng là bến đỗ. 
 
Cho dẫu cuồng phong không cuồng nộ, 
Dẫu đất vẫn lặng, 
Dẫu trời vẫn yên, 
Nhưng lòng người  
ai lường được những sôi sục, những giá băng, 
viên đạn mắt khước từ và vòng tay khép chặt. 
 
Vũ Hán bỗng cô đơn 
Bởi con Covid-19 chết tiệc, 
Hay bởi lòng người, 
Từ lâu đã hoá đá rong rêu, 
Máu chảy về tim nay đã xoay chiều, 
Nên nhịp đập  
Giờ khô khốc những âm thanh hận thù cuồng nộ. 
 
Tội những chiếc tàu, 
Cứ hí hửng ra khơi để rồi không bến đỗ. 
Mãi rầy đây mai đó, 
Rồi neo tạm giữa biển động mù khơi. 
 
Những chiếc tàu đời em, không bến chơi vơi, 
Nên chớ vội “ra khơi” và hãy khoan bước xuống. 
Đợi anh một ngày mang “chiếc bùa vô lượng”, 
Xây đất bằng, bạt núi lấp sông, 
Đợi anh mang cung kiếm trời chém hổ diệt rồng, 
Để xây lại dọc ngang muôn vàn bến đỗ. 
Để tàu em thôi lang thang những ngày bão tố, 
Để ta còn thấy nhau, 
Và con tim rung nhịp đập con người ! 
 

Sơn Ca Linh 
(1) HƯƠNG LY. Bài viết: Du thuyền lênh đênh ở biển, không ai cho cập cảng vì sợ virus corona. 
Nguồn: 
https://baomoi.com/du-thuyen-lenh-denh-o-bien-khong-ai-cho-cap-cang-vi-so-virus-
corona/c/33896782.epi 
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Nt. BÍCH NGỌC 
 
 
YÊU THƯƠNG KẺ THÙ 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện  
cho những kẻ ngược đãi anh em”  
(Mt 5,44) 
 
Được dựng nên giống hình ảnh Chúa 
Nguồn Tình Yêu muôn thuở hiến trao 
Con người cháy bỏng khát khao  
Yêu thương quý mến dạt dào người thân 
 
Yêu kẻ thù khó khăn Chúa biết 
Nhưng Người truyền nhiệt huyết môn sinh 
Làm ơn cho kẻ thù mình 
Trở nên con cái giống hình ảnh Cha 
 
Yêu kẻ thù thiết tha cầu nguyện 
Cho những người gây chiến bày mưu 
Lời cầu sức mạnh tình yêu 
Biến thù thành bạn thêm nhiều kẻ tin 
 
Yêu kẻ thù mối tình cao cả 
Vượt trí phàm Thập Giá chứng minh 
Thứ tha cho những lý hình 
Chúa thương mở lối trường sinh Nước Trời 
 
Yêu kẻ thù không đòi đáp trả 
Chúc lành người lăng mạ anh em 
Tình yêu thắng vượt thấp hèn 
Môn sinh thắm nở đoá sen thơm nồng 
 
Khi ta còn sống trong tội lỗi 
Chúa dủ tình kêu gọi tái sinh 
Trao lời yêu kẻ thù mình 
Yêu bằng thiện chí đáp tình Chúa thương 
 
Dẫu kẻ thù bốn phương vây bủa  
Ánh quang Lời Thiên Chúa chiếu soi 
Môn sinh theo Chúa vào đời 
Gieo tình thương mến sáng ngời Danh Cha. 
 

Nt. Bích Ngọc 
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TÌNH THƯƠNG THA THỨ 
 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho 
những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44) 
 
 
 
Yêu kẻ thù không tự sức phàm nhân 
Nhưng chỉ ai Tình yêu Chúa thông phần 
Mới nói được lời chân thành tha thứ 
Cho oán thù hờn giận phải tiêu tan 
 
Nhìn lên Đấng đã yêu thương thế gian 
Vòng tay Ngài rộng giang trên Thánh Giá 
Chúa ôm choàng nhân thế trong tình Cha 
Tuôn hồng ân cứu rỗi lòng thứ tha 
 
Con phát xuất từ lòng Cha thánh thiện 
Biết lấy gì làm vinh hiển Danh Cha 
Đường nhân thế chân trần con va vấp 
Xin dâng Ngài từng bước tập thứ tha 
 
Trải yêu thương hải hà muôn thế hệ 
Chúa vui lòng hiến tế vì tội nhân 
Để cùng Ngài nên nghĩa thiết tình thân 
Vui hạnh phúc dự phần con cái Chúa 
 
Ngài hiện thân của tình Cha muôn thủa 
Đấng nhân lành cho mưa xuống trần gian 
Vầng kim ô soi vũ trụ huy hoàng 
Người lành dữ dư tràn muôn ân huệ 
 
Yêu kẻ thù, tưởng chừng như không thể 
Chúa đã làm để minh chứng tình thương 
Lòng thứ tha, sức mạnh thật phi thường 
Vươn chóp đỉnh tình thương nơi Thiên Chúa 
 
Yêu tha thứ có Ngài luôn ngự giữa 
Các tâm hồn nghe gõ cửa mở toang 
Để Tình thương Luật mới Chúa kiện toàn 
Đơm hoa trái bình an cho nhân thế. 
 

Nt. Bích Ngọc 
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HÃY NÊN HOÀN THIỆN 
 
“Anh em hãy nên hoàn thiện như  
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn  
thiện” (Mt 5,48) 
 
 
 
Khi thế nhân còn trong tội lỗi 
Đã quay lưng phản bội với Người 
Nhưng Người chết để ta được sống 
Lòng nhân Chúa trải khắp muôn nơi 
 
Như nắng ấm mưa hồng tưới gội 
Hết mọi loài trên cõi nhân sinh 
Người công chính cũng như bất chính 
Chúa yêu thương đổ hết Máu mình 
 
Lẽ thường tình con người báo oán 
Chúa dạy yêu tha thứ kẻ thù 
Lấy khoan dung biến thù thành bạn 
Đem Tin Mừng thắp sáng tâm tư 
 
Hãy tha thứ như Lời Chúa dạy 
Tránh oán thù gieo nỗi đắng cay 
Ai kiên vững một lòng trông cậy 
Chúa ban ơn thêm sức mỗi ngày 
 
Tha thứ chặn vòng xoay sự ác 
Cho tâm hồn thanh thản bình an 
Điều nhân thế vẫn hằng khao khát 
Chỉ nơi Cha thánh thiện vẹn toàn 
 
Tha thứ là ân ban tuyệt hảo 
Của Thánh Thần để sống chứng nhân 
Kitô hữu không rèn gươm giáo 
Nhưng thứ tha kiến tạo hòa bình 
 
Con cảm tạ chúc vinh Danh Chúa 
Đã cho con sự sống trên đời 
Luôn tha thứ ban Ơn cứu rỗi 
Sắm cho con hồng phúc Nước Trời. 
 

Nt. Bích Ngọc 
 

 



 17 

Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS 
 

HÃY YÊU KẺ THÙ 
 

 
 
Giới Luật thực thi ai cảm nghiệm 
Sống đời đạo đức vui thăng tiến 
Khiêm nhường nhẫn nhục chịu lu mờ 
Bác ái cao thượng thường ẩn hiện 
Ác báo oán thù chẳng tốt lành 
Yêu thương tha thứ nên hoàn thiện 
Giống Cha Chí Thánh ở trên Trời 
Đức ái trọn đời con hãnh diện 
 

Lm. Đam Khuất Dũng sss 
SN: CN7TN A. Mt 5, 38 - 48 

 
MÙA SÁM HỐI 

 

 
 

Lời Chúa sáng soi rõ tỏ tường 
Bỏ theo tội lỗi sống Tin Mừng 
Thành tâm quay lại không đeo bám 
Quyết chí trở về chẳng vấn vương 
Cứu độ hồng ân con sám hối 
Mùa Chay đại phúc Chúa yêu thương 
Giao hòa với Chúa nên nhân chứng 
Thánh thiện cuộc đời tỏa bốn phương 
 

Lm. Đam Khuất Dũng sss 
SN: Mt 6, 1-6.16-18 
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GÃ TUẦN PHIÊN 
 
 

XIN BAN HỒNG ÂN “TIN CÓ CHÚA” 
 
 
 
 
mười tám người chết dưới tháp Siloe 
vài ngàn người chết vì corona trung quốc 
biết bao người chết oan chết ức 
có phải vì họ tội lỗi đâu em ơi 
 
cả chúng ta, và tất cả mọi người 
nếu không sám hối, cũng tiêu đời như thế 
chết vô kể hay Lời Tỏ Tình trọng thể  
mời nhân loài mau đổ lệ hồi tâm? 
“nếu các ngươi chẳng sám hối ăn năn 
thì sớm muộn cũng cùng chung phận số” (1) 
 
những ngày này trần gian đầy đau khổ 
người lành tan tác, kẻ dữ thản nhiên 
có phút nào được một chút bình yên 
nơi dịch bệnh đang xay nghiền giả nát 
người quằn quại miền tử sinh ngột ngạt 
mong trời cao mau cứu thoát trầm luân 
 
là thế nhân cùng chung cuộc gian trần 
mỗi chúng ta đều là người có tội 
chưa cầu nguyện cho toàn dân thế giới  
biết tin thờ một Thiên Chúa tối cao 
sám hối đi em mình tội lỗi biết bao 
sám hối đi, nguyện cầu cho nhân loại 
 
lạy Chúa chúng con là Cha nhân ái 
chậm bất bình và rất mực khoan nhân (2) 
xin Chúa thương tha thứ cho gian trần 
và ban xuống hồng ân “Tin có Chúa”. 
 

gã tuần phiên, 21-2-2020 
(1) Lc 13, 5 
(2) Tv 102 
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NÊN TRỌN LÀNH NHƯ CHA 
 
 
 
 
 
Ôi ! Cha là Đấng trọn tốt, trọn lành 
Bởi lòng Cha từ nhân, không chấp tội 
Người Cha yêu đã đoạn đành phản bội 
Vì nghe lời con rắn quỷ điêu ngoa 
 
Lỗi tại em mê hoan lạc, phù hoa 
Thèm danh lợi, khát dục tình cõi đất 
Lòng kiêu căng em tưởng mình đẹp nhất 
Thích ngọt ngào, làm ngây ngất, lung linh 
 
Lỗi tại em ! Nhưng không nhân lỗi mình 
Lại đổ thừa con yêu tinh quyến rủ 
Thôi hết rồi, còn gì là ái nữ 
Của Cha yêu từ muôn thuở, muôn đời 
 
Tay trong tay, em thỏa thích rong chơi 
Cùng quỷ sứ những mùa vui hư ảo 
Lòng Cha đau, đau tột cùng khôn thấu 
Em về đâu giữ giông bão ngày mai 
 
Cha nhớ nhung, thao thức những đêm dài 
Thương xót lắm, em lạc loài bi đát 
Không để em thêm tháng ngày phiêu bạt 
Cha đành lòng sai Thiên Tử cứu em 
 
Ôi ! Cha là Đấng trọn tốt, trọn lành 
Bởi lòng Cha từ nhân, không chấp tội 
Người Cha yêu đã đoạn đành phản bội 
Vì nghe lời con rắn quỷ điêu ngoa 
 
Cha muốn con nên hoàn thiện như Cha 
Xin thương ban lòng thứ tha tuyệt đối 
Để con thôi oán thù, thôi giận dỗi 
Một chỉ yêu, và cứu rỗi người yêu… 
 

Gã Tuần Phiên 
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KẺ THÙ CỦA EM 
 “Sự dối trá còn tệ hại hơn cả sát nhân”. (Ngạn ngữ Pháp)  
 
 

 
 
 
Kẻ thù của em 
Là con quỷ gian ngoa, dối trá 
Chẳng phải là người dối trá, gian ngoa 
Thương xót người đi, trong cõi ta bà 
Ai vỗ ngực xưng mình là hoàn hảo 
 
Nay người giấu diếm, vòng vo, lừa đảo 
Chẳng thực thà, theo tà đạo, ranh ma 
Rồi mai đây, ai có chắc mình là… 
Thành trì kiên cố, không sa đà, sụp đổ 
 
Khiêm hạ đi, hỡi vật hèn hãy nhớ 
Là hạt bụi phàm, bé nhỏ, mong manh 
Trong gió giống kia, nghiêng ngả, chòng chành 
Đừng oán trách, hãy nhân lành tha thứ 
 
Khiêm hạ đi, nhớ Người trên thập tự 
Nhận tội thay ai gian dối, tự kiêu 
Chết vì yêu ai phản bội người yêu 
Tội đã đành rành, còn liều cố chấp 
 
Khiêm hạ đi lắng đời mình rất thấp 
Cúi xuống chân người, rửa sạch tội vương 
Vì lòng nhân từ, tha thứ, xót thương 
Sẽ dẫn lối, mở đường vào hạnh phúc… 
 
Khiêm hạ đi,  
Yêu là vinh, không bao giờ là nhục 
Oán thù là tai họa, tha thứ là bình an 
 

Gã Tuần Phiên 
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CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG 
 

 
 
gã nằm co ro trong xó tối 
nhà như hoang trống trước, trống sau 
vắng nụ cười, im lìm tiếng nói 
một mình với lũ dế đêm sâu 
 
chẳng dám mong, cũng không dám đợi 
một niềm thương, nỗi nhớ đẩu đâu 
tất cả chỉ còn là le lói 
hồn đơn, phách chiếc lúc cơ cầu 
 
loài người đã rủ nhau về phố 
mùa trăng sống sượng lũ đười ươi 
thỏa mộng hồng trần dù lổ chổ 
những giọt tình phai rũ rượi đời 
 
gã nuốt ngụm sầu tê điếng đuối 
lòng thù như thể vút lên cao 
bỗng nhớ phận mình là tro bụi 
sẽ còn nghìn tuổi ở đời sau 
 
và gã ngước lên từ xó tối 
buông dài muôn nỗi đắng niềm đau 
lạy Chúa con là người có tội 
muốn để lòng thù thật dài lâu 
 
xin lòng xót thương mau cứu rỗi 
cho con được nói tiếng yêu người 
dẫu có đưởi ươi hay quỷ sứ 
rồi một ngày kia cũng tàn hơi 
 
xin hãy nhậm lời con khẩn nguyện 
lúc này đây, cuộc chiến cuối cùng 
giữa tội nhớp nhơ và thánh thiện 
giữa lòng thù hận, với khoan dung 
…. 

Gã Tuần Phiên 



 22 

ĐỪNG LỪA DỐI NHAU 
 
 
 
Đừng lừa nhau nữa, nhé em ơi 
Một chút gian ngoa đủ chết rồi 
Huống cả bao năm dài dối trá 
Tàn hoang chữ tín vạn con người 
 
Đừng hoài ích kỷ nhé em ơi 
Chỉ thỏa lòng vui, là được rồi 
Sống chết ai người, em cũng mặc 
Trái tim quỷ sứ hay đười ươi 
 
Đừng hoài cố chấp nhé em ơi 
Miệng lưỡi dao găm đã giết người 
Chỉ một lời yêu gian dối lắm 
Lòng ai thắm đẫm máu hồng tươi 
 
Đừng hoài kiêu ngạo nhé em ơi 
Cứ tưởng mình em thật rạng ngời 
Sắc nước hương trời trong thế giới 
Có hay hèn hạ lắm mà thôi 
 
Đừng gieo thù hận nhé em ơi 
Tiếng xấu, tình oan, lồ lộ rồi 
Mấy chục năm trời che giấu mãi 
Em là giềng mối hận thù người… 
 
Đừng vờ tốt đẹp nữa em ơi 
Triệu trái tim khô chẳng ra người 
Một lũ vong nô loài quỷ sứ 
Chẳng tin Thiên Chúa, chẳng yêu người… 
 
Trở về nguồn thật đi em ơi 
Hãy sống yêu thương trọn cuộc đời 
Như Chúa đã yêu loài phản bội 
Anh xin cầu nguyện cho em thôi 
 
 
 

Gã Tuần Phiên 
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BA CHUÔNG 
 

CÂY YÊU THƯƠNG 
 

 

 
Nguyện xin đức cả yêu thương 
Mọc lên giữa những đoạn trường đắng cay 
Giữa trái tim, hận thù đầy 
Hồn hoang nứt nẻ đường cày xé sâu 
 
Nhục thân vương nỗi cơ cầu 
Tóc mây bạc bụi vàng màu hàm oan 
Mấy ngàn một kẻ giàu sang 
Nửa xu mua được mấy ngàn bần nhân 
 
Xót xa một núi thất thần 
Nghe đêm trở giấc vong thân phụ tình 
Quơ tay một tát bình sinh 
Lòng đau tê điếng, lặng thinh, rụng rời 
 
Chúa ơi, người đã yêu người 
Hết yêu lại đến một thời thù nhau 
Nghe nực cười chuyện bể dâu 
Hận thù ai cũng giữ lâu trong lòng 
 
Cúi xin lượng cả khoan hồng 
Mọc lên cây đức, trổ bông nhân hiền 
Trái hoa chữ nhẫn diệu huyền 
Cho con yên giấc trong miền thứ tha 
 
Cây cao bóng mát dìm dà 
Địa cầu đẹp quá tình Cha xanh màu 
 

Ba Chuông 
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ĐỪNG TƯỞNG MÌNH THỨ THA 
 
 
 
 

 
 

 
Chúa không bảo con “Hãy thứ tha… 
Là cách trả thù ngọt ngào nhất” 
Nhưng Chúa dạy hãy yêu thương thành thật 
Bằng lời nguyện cầu cho gian ác lui xa 
 
Chúa không bảo con “hãy thứ tha 
Là lặng thinh hằn sâu thành ký ức” 
Chúa đã từng quên tên người sỉ nhục 
Quên mặt mũi người đánh đập đẩy xô 
 
Chúa không bảo con “hãy thứ tha 
Là bằng mặt vẻ hiền hòa nhân ái” 
Nhưng tự trong tim hòa bình thư thái 
Bằng lòng vui khoan khoái tựa vai nhau 
…. 
Chúa thương con, biết rõ chuyện đêm sâu 
Con không thể buồn sầu mà không oán 
Mãi ngu si chẳng biết ai thù, ai bạn 
Cứ vừa lòng nhau là bạn đấy sao? 
 
Chúa bảo con cứ hãy yêu nhau 
Yêu cả người làm đau lòng con nhất 
Con sẽ hiểu thế nào là sự thật 
Ta tha cho người, hay người rất yêu ta... 
 
 
 

Ba Chuông 
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M. SAO KHUÊ 
 

ĐỨC YÊU THƯƠNG, NGUỒN CHÍNH ĐẠO 
“Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn (Ep 4,26). 

 
    

 
 

Bóng chiều buông, kìa mặt trời đã lặn 
Đừng để lòng còn oán giận, ai ơi! 
Giận con kiến thôi, đủ bất an rồi 
Huống là oán ai kia người bội bạc 
 
Đừng hận thù chi người gian kẻ ác 
Mưu lợi phần mình, toan hại tha nhân 
Trời làm nắng mưa khắp cả gian trần 
Xuống cả ruộng người lành, như kẻ dữ 
 
Hãy cầu nguyện cho người và tha thứ 
Để tâm hồn được thư thái bình an  
Mau làm ơn cho phúc đức dư tràn 
Một cõi đất vô vàn niềm thương xót 
 
Lời yêu thương trên môi luôn dịu ngọt 
Tự đáy lòng cực tốt, cực khoan dung 
Chẳng có ai gian ác đến tận cùng 
Mà không có một tương lai thiện hảo 
 
Đức yêu thương, chính đây là nguồn đạo 
Xóa hận thù, xóa sạch mọi khổ đau 
Xin Tình Yêu chí thánh, chí nhiệm màu 
Xuống tràn ngập, dồi dào, lòng nhân thế 
 

M. Sao Khuê 
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YÊU CHÂN THÀNH 
 
 

 
 
Lòng ích kỷ trong con 
Có bao điều vô lý 
Nơi chưa đầy ác ý 
Với hết thảy nhân loài 
 
Miệng nói lời yêu ai 
Mà lòng đầy dối trá 
Người yêu bỗng xa lạ 
Khi không thỏa lòng mình 
 
Miệng đẹp câu ái tình 
Lòng u minh tăm tối 
Một thoáng, rồi phản bội 
Tình thành tội, không hay 
 
Lòng ích kỷ còn hoài 
Trong lòng con kiêu ngạo 
Lời yêu thương lừa đảo 
Làm giông bão đời ai 
 
Xin Chúa thương đổi thay 
Cho lòng con khiêm nhượng 
Cho vị tha, độ lượng 
Cho ý hướng ngay lành 
 
Lời thương xót chân thành 
Nên bình an thiện hảo 
Cho con về chính đạo 
Đạo của Chúa Tình Yêu 
 

M. Sao Khuê 
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XIN QUY TỤ MỌI NGƯỜI 
 
 
 

 
 
 
Có thể là con rất đáng ghét 
Vì con nhiều tội lỗi xấu xa 
Xin cho con thống hối, xót xa 
Con đã làm nhiều điều đáng ghét 
 
Nhưng cũng có thể là con đáng ghét 
Vì con không làm điều đáng ghét như người ta 
Xin cho lòng con luôn kiên nhẫn hiền hòa 
Và thứ tha người chưa khát khao thiện hảo 
 
Cho con trung thành với nguồn chính đạo 
Là yêu được người có ý hãm hại con 
Bắt bớ, gông cùm, vu khống, hàm oan 
Quyết xử với con như kẻ thù của họ 
 
Xin thần khí nguồn quang minh chiếu tỏ 
Vào tận tâm hồn ai ích kỷ nhỏ nhoi 
Mưu lợi phần mình sống chết mặc ai 
Để họ biết về đường ngay nẻo thật 
 
Là con đường yêu thương hiệp nhất 
Bởi mọi người tất thảy là anh em 
Cùng một Cha rất khiêm nhượng, nhân hiền 
Luôn xót thương ban niềm vui cứu rỗi 
 
Xin quy tụ mọi người trên thế giới 
Trong mái nhà êm ấm phúc huyền siêu 
Một Đức Tin, một Đức Cậy, một Đức Mến Yêu 
Cùng trong Đấng đã vì yêu, liều chết… 
 

M. Sao Khuê 
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HỒ GIANG A 
KẺ GIAN ÁC TẠ ƠN 
“Hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi” (Mt 5, 
44) 

 
Con thù người công chính vì không yêu điều công chính 
Thù kẻ hiền nhân vì chẳng muốn nên hiền nhân 
Thù ai trong sạch vì chẳng khát khao lòng sạch trong 
Thù người yêu quí, vì chẳng quí tình yêu, chỉ thèm tình dục 
 
Con thù người ban cho con Lời hồng phúc 
Chẳng bán được một đồng, chẳng đổi được áo cơm 
Con thù người hay nói con chưa khôn 
Cứ sửa dạy con theo đường thánh đức 
 
Con thù người bảo con thôi những đam mê trần tục 
Họ chẳng biết gì về hạnh phúc trần gian 
Còn thù người bảo con sống tinh thần nghèo khó, đừng gian tham 
Vâng theo ý Chúa đến bao giờ mới nên giàu nên có 
 
Ôi! Lòng thù của con thật đáng sợ 
Tính gian ác hại người của con cũng kinh khiếp dường bao 
Vậy mà, con chẳng hiểu làm sao 
Người công chính của Chúa vẫn yêu con mãi 
 
Con sỉ nhục người, người cúi đầu nhẫn nại 
Con bắt bớ đánh đập người, người thắp nến cầu nguyện cho con 
Con bỏ vạ cáo gian, người ra tòa hiên ngang 
Lạ quá! Kêu án tử đe đọa người, người không hề sợ sệt 
 
Đúng là người dám sống là người luôn dám chết 
Làm chứng cho chân lý Chúa cao siêu 
Con thù người, mà người vẫn cứ yêu 
Yêu như Chúa đã yêu, mãi còn yêu muôn kiếp 
 
Tình yêu ấy cho con nhận ra tội mình khủng khiếp 
Xin cúi đầu tạ ơn, lòng Chúa, lòng người rất khoan dung 
 

ả giang hồ 
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LÒNG THỨ THA 
(Cảm hứng TV 30) 
 
 
 

 
 
Em là ô nhục trong mắt mọi người 
Em là trò cười, khách đời khinh miệt 
Em là mối lo sợ cho người quen kẻ biết 
Chỉ gặp một lần, rồi ai cũng tránh xa 
 
Em đã làm chi hại đến người ta? 
Mà người thù em muốn giết em cho khuất mắt 
Lời em nói là sự thật trong vắt 
Việc em làm cho cõi đất hồi sinh 
 
Sao người thù em, chẳng đoái chút tình? 
Sao có thể bỏ đời em cô độc 
Chẳng cần nghe biết em buồn, em khóc 
Riêng một góc trời hoi hóp từng đêm? 
 
Vâng! Người chẳng yêu em, người thù em, hại em 
Người tưởng em sẽ yếu mềm nghiêng ngã 
Trước những trò đời bắt bớ, cùm gông, nhục nhã 
Em xin nhận tất cả, vì yêu nở nụ cười 
 
Em vẫn xin trời cao tha thứ cho người 
Lòng thứ tha sẽ nói thay bao điều trời muốn nói 
Và tình yêu có sức diệu thần kỳ biến đổi 
Triệu triệu trái tim thù nên triệu triệu cõi lòng yêu 
 

ả giang hồ 
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ĐỪNG TRẢ THÙ ANH, EM NHÉ 
 

 
 
 
Đừng trả thù anh, em nhé 
Chúa không muốn, mà anh cũng chẳng ưng 
Hãy rất dịu dàng, hãy rất bao dung 
Cho anh thấy em là công chúa thật 
 
Công chúa, con vua trời cao ngất 
Mấy tầng xanh, xuống thấp cõi trần gian 
Em đi trong biển lệ chứa chan 
Nát trái tim cùng trái tim tan nát 
 
Em, Công Chúa, âm thầm đi gieo hạt 
Trời mưa dầm làm mờ nhạt phấn son 
Có cả bi thương đau đáu tâm hồn 
Yêu cứ yêu mà người còn thù hận 
 
Trong số đó, có anh, tên tàn nhẫn 
Sỉ nhục em đến cùng tận xấu xa 
Cho em thôi đức công chính thật thà 
Mà em vẫn cứ thật thà công chính 
 
Đừng trả thù anh!  Anh xin nghiêng kính 
Công chúa của Vua Trời, chỉ biết yêu 
Cứ cho đi dù mất mát thật nhiều 
Cả tấm thân, em cũng liều thí mạng 
 
Hóa ra, em chẳng bao giờ thù oán 
Bởi chính em là họa ảnh vua trời 
Tạ ơn em, tạ ơn cả kiếp đời 
Vẫn chưa đủ đáp tình thương tha thứ… 
 

ả giang hồ 
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HƯƠNG NAM 
 
CHỈ YÊU THÔI 
 

 
 
Chúa muốn con không có lòng thù hận 
Dẫu cho người có tàn nhẫn, ghét ghen 
Có hạ nhục, khinh khi con thấp hèn 
Có cả bắt bớ, giam cầm, đòn vọt 
 
Chúa muốn con mặc lấy lòng thương xót 
Mà thứ tha cho kẻ hãm hại mình 
Như con chiên hiền, khiêm tốn, lặng thinh 
Để người xén lông đem đi sát tế 
 
Chúa muốn con trải đời trong dâu bể 
Trải lòng yêu nên hy lễ huyền siêu 
Gian khổ cuộc đời có đáng bao nhiêu 
So với triều thiên mỹ miều hằng sống 
 
Chúa muốn con chứng minh niềm hy vọng 
Lẽ cậy trông kiên vững ở nơi Cha 
Cha đang ở rất gần chẳng đâu xa 
Trong lòng thương, lòng thứ tha quảng đại 
 
Chúa muốn con bây giờ và mãi mãi 
Vẫn luôn là họa ảnh của tình Cha 
Dẫu có trăm ngàn cay đắng xót xa 
Lòng bao dung chan hòa như mưa nắng 
 
Chúa muốn con chẳng sợ đời cô vắng 
Đừng tưởng lầm Cha thinh lặng bỏ rơi 
Lòng con yêu có bóng dáng Cha rồi 
Đừng thù oán, chỉ yêu thôi, tha thứ… 
 

Hương Nam  
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EM YÊU NGƯỜI 
 

 
 
Hỡi người tát má phải em 
Tát luôn má trái cho thêm đọa đày 
Áo trong, người muốn cầm tay 
Em xin tặng cả áo ngoài người vui 
Một dặm đường, phục dịch thôi 
Thêm vài dặm nữa cũng cười mà đi 
Cần xin, vay mượn điều chi 
Biết người không trả, em thì cứ đưa 
 
Chẳng vì em chấp nhận thua 
Mưu đời gian ác trò đùa thế gian 
Nhưng vì Lời Chúa truyền ban 
Yêu như lòng Chúa dịu dàng, thứ tha 
 
Sống chung trong cõi người ta  
Cứ mà thù oán, còn là bất an 
Chỉ khi chữ nhẫn nên vàng 
Mới nên giống Chúa cao sang trên trời 
 
Nắng mưa bát tiết, tứ thời 
Đơn sơ Chúa tặng cho người thế gian 
Dữ, lành cũng bấy tình ban 
Nhân hiền, ác độc cũng ngàn ân thiêng 
 
Vậy thì em xóa niềm riêng 
Cho quên buồn giận ưu phiền trần gian 
Chỉ xin hồng phúc bình an 
Khi lòng em đã sẵn sàng thứ tha 
 
Và thứ tha, không chỉ là 
Quên đi, chẳng nhớ, nhưng mà hoài yêu 
 

Hương Nam 
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THẾ KIÊN DOMINIC 
 
 
 
 
 
 
 
TMCNA Thường niên 7 

YÊU THƯƠNG THÙ ĐỊCH 
(Cảm nhận, suy niệm Mt5.38-48 ) 
     Tin Mừng Chúa dạy hôm nay: 
Yêu thương thù địch, điều này nhớ ghi 
     Dĩ ân báo oán, thực thi, 
Không là nhu nhược, nhưng vì tình thương. 
***  
Vững tâm nhẫn nại coi thường, 
Tha nhân xúc phạm, sẵn sàng thứ tha. 
 Nhân từ quảng đại chính là 
Nêu gương bác ái vượt qua hận thù. 
     ***  
Dĩ hòa, biết mấy công phu, 
Lại thêm cầu nguyện Chúa phù hộ cho. 
Mong sao kẻ ác biết lo, 
Cải tà qui chính truyện trò với ta. 
Tình thương Thiên Chúa chan hòa, 
Cộng đồng nhân loại thăng hoa, thái bình… 
                                    

Thế Kiên Dominic 
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VÀO MÙA CHAY THÁNH 
 
Sống mùa Chay Thánh: đẹp lòng Cha 
Chuẩn bị đón mừng lễ Vượt Qua: 
Quyết chí canh tân. tin Bí Tích, 
Thành tâm thống hối,  được Giao Hòa. 
Vâng theo Ý Chúa : lòng thương xót, 
Tín thác Thánh Tâm: lượng hải hà . 
Cầu nguyện hãm mình, dâng Thánh Lễ, 
Sống Mùa Chay Thánh; đẹp lòng Cha... 
                                         
 

Thế Kiên Dominic 
 
 

MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI 
                       
 
Mầu nhiệm Nước Trời: mạch đức tin. 
Đoàn chiên Thiên Chúa sống nhân hiền 
An tâm giữ đạo: cùng dân thánh, 
Vững dạ vâng theo: một Chúa Chiên. 
Phần xác: giữ mình xa tục lụy, 
Linh hồn: tỉnh thức, lãnh ơn thiêng. 
Nước Trời: Đất Hứa là chân thật, 
 Thiên Chúa thông ban kẻ nguyện xin ... 
                                   
 

Thế Kiên Dominic 
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GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG 
 
 
 
 

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG 
 
Đạo Trời đâu buộc giỏi giang 
Không đòi giàu có, chẳng màng lợi danh 
Đạo Trời hệ bởi tâm thành 
Và Yêu, tuyệt đỉnh trọn lành Đạo ngay 
 
Chỉ yêu thân thuộc, thường thay 
Yêu thù mới thật Đạo này Trời ban 
Đến ngày phán xét thế gian 
Chỉ tiêu định đoạt cao ngàn là yêu 
 
Sinh thời hành xử mọi điều 
Hễ yêu là đạt cao siêu nước Trời 
Kỳ dư, hão mộng xa vời 
Vĩ nhân, bác học qua đời, hư không! 
 
Chết là dấu hỏi mênh mông 
Dấu than não nuột, cậy trông vào gì 
Chết xong còn chốn nào đi 
Hay là chấm hết, lấy chi mà lường 
 
Thế gian có một Con Đường 
Dẫn về tuyệt đỉnh yêu thương ngọt ngào 
Là lời giải đáp muôn cao 
Đường-duy-nhất chẳng đường nào khác đâu 
 
Con Đường Giê-su nhiệm mầu 
Đất Trời kết nối nhịp cầu huyền siêu 
Yêu thương giới luật mỹ miều 
Ngày sau hưởng phúc tình yêu vĩnh hằng 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng 
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HAI TÊ MIỆT VƯỜN 
 HOÀN THIỆN NHƯ CHA 

 “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng 

hoàn thiện” (Mt 5,48). 

  Trở nên hoàn thiện như Cha, 
 Chính nhờ em sống sâu xa nghĩa tình. 
  Nơi em có một trái tim, 
 Chứa chan tình mến Thánh Linh Chúa Trời. 
  Giúp em đem cả cuộc đời, 
 Phụng thờ Thiên Chúa như người con ngoan. 
  Đồng thời em lại trao ban, 
 Bao điều thiện hảo cho ngàn thế nhân. 
  Suốt đời tích cực dấn thân, 
 Yêu thương phục vụ tha nhân trọn tình. 
  Bởi nhờ hiến trọn đời mình, 
 Sống cho nhân thế chân tình thiết tha. 
  Vậy là làm trọn ý Cha, 
 Ngài mong nhân thế sống ra con người. 
  Cuối cùng tất cả về trời, 
 Muôn đời vui sống bên Người Cha yêu. 
 

Chúa nhật VII TN năm A, 23/02/2020 
   Hai Tê Miệt Vườn  
 

 HOÀN THIỆN LÀ ĐÂY 
 “Anh em thuộc về Đức Ki-tô và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa” (1Cr 3,23). 

  Trở nên hoàn thiện là đây, 
 Khi anh nên một với Thầy Giê-su. 
  Ngài là Thiên Chúa nhân từ, 
 Yêu thương người thế chẳng trừ loại ai. 
  Cất đi hết mọi họa tại, 
 Chính do tội ác trái sai gian tà. 
  Tình Ngài quả thật bao la, 
 Trở thành nguồn suối chan hòa khắp nơi. 
  Giúp cho cuộc sống mọi người, 
 An vui hạnh phúc tuyệt vời thiện chân. 
  Mọi người lại được trở thành, 
 Con Cha chí ái công dân Nước Trời. 
  Cùng nhau vui sống cuộc đời, 
 Bình an thiện hảo của thời cánh chung. 
  Dắt nhau về cõi thiên cung, 
 Sau khi đã sống tín trung nghĩa tình. 
  

Chúa nhật VII TN năm A, 23/02/2020 
Hai Tê Miệt Vườn 
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 TÌNH YÊU ĐẠT CHUẨN 
 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). 

 
  Tình yêu đạt chuẩn là đây, 
 Khi anh yêu mến như Thầy Giê-su. 
  Lòng anh chất chứa nhân từ, 
 Để rồi yêu cả kẻ thù hại anh. 
  Anh cầu cùng Chúa nhân lành, 
 Ban ơn giúp họ trở thành người ngay. 
  Đời anh cùng họ từ nay, 
 Được nên hoàn thiện đẹp hay mọi bề. 
  Nghĩa tình lại được tràn trề, 
 Khác chi sông biển chẳng hề cạn khô. 
  Xác hồn lại được điểm tô, 
 Chính bằng chất lượng Ki-tô Nước Trời. 
  Mọi người trở lại làm người, 
 Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra. 
  Trở nên con cái của Cha, 
 Muôn đời vui sống trong nhà thân thương. 
 

Chúa nhật VII TN năm A, 23/02/2020 
   Hai Tê Miệt Vườn 

 ĐỀN THÁNH CHÚA TRỜI 
 “Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em” (1Cr 

3,17). 

 
  Đã là đền thánh Chúa Trời, 
 Nên anh phải sống cuộc đời thiện chân. 
  Ngày đêm cương quyết đấu tranh, 
 Loại trừ tội ác, tà thần quỷ ma. 
  Một lòng chọn Chúa là Cha, 
 Cho Ngài ngự trị trong nhà lòng anh. 
  Giúp anh luôn biết thực hành, 
 Giới răn đức ái nhiệt thành hăng say. 
  Biết đem khối óc bàn tay, 
 Dựng xây xã hội đẹp hay mọi đàng. 
  Bởi nhờ hằng biết trao ban, 
 Bản thân cuộc sống cho ngàn thọ sinh. 
  Vũ hoàn được hưởng thái bình, 
 Chẳng còn gặp cảnh đệ huynh tương tàn. 
  Địa cầu chan chứa hân hoan, 
 Cuộc đời người thế đầy tràn mến thương. 
  

Chúa nhật VII TN năm A, 23/02/2020 
Hai Tê Miệt Vườn 
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SAO MAI 
 
 
XIN CHO CON BIẾT YÊU HƠN 
 

 
 

 

 
Con đường Ngài dẫn con đi 
Bao nhiêu gian khổ chỉ vì yêu thương 
Đêm về con những vấn vương 
Yêu, ghen, thù, hận con đường tự nhiên 
 
Nay con xin đức nhân hiền 
Theo Ngài nên một tình thiêng cao vời 
Dẫu cho lòng thấy chơi vơi 
Dẫu cho đời có dập vùi xác xơ 
 
Xin cho con biết điểm tô 
Tình Ngài dịu ngọt câu thơ yêu kiều 
Lời Ngài dạy lẽ thương yêu 
Yêu kẻ thù, tình cao siêu nhẫn nhường 
 
Như Ngài tha thứ nêu gương 
Sẵn lòng chịu chết vì thương yêu người 
Thêm sức con, khi tình vơi 
Để con mến Chúa yêu người nhiều hơn 

 
 

Sao Mai (Quảng Ngãi) 
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THANH HƯƠNG 
 
NHỮNG GÓC TỐI TRONG CUỘC ĐỜI 

 

 

 
 
Nơi góc tối có người đang đói thở 
Chật chội làm sao nhịp sống dửng dưng 
Từng muỗng súp yêu thương chẳng đặng đừng 
Chờ miếng no từ cuộc đời lắng cặn 
 
Nơi góc tối có người đang nhặt nhặn 
Từng vần thơ theo nhịp thở vật vờ 
Lòng nghệ sĩ cồn cào đói bụng thơ 
Trí rã rời hớp lời làm khí vị 
 
Nơi góc tối có người cần không khí 
Đệm làn hơi cho nốt nhạc thăng hoa 
Viết cho đời khúc giao hưởng an hòa 
Mong nhịp tim nối liền thành giai điệu 
 
Cũng nơi ấy có làn hơi dần yếu 
Ngờm ngợp theo giấc mộng gấm hoa đời 
Chờ ánh mắt cảm thông đủ cầm hơi 
Cùng thứ tha sự bất công quá đỗi 
 
Nơi góc tối có người đang hấp hối 
Chuyện tử sinh nhạt như lẽ thường tình 
Tắt hơi rồi đâu còn nỗi nhục vinh 
Đâu cần nữa sự sẻ chia thân thiện 
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Nơi góc tối người ta đang thắp nến 
Cầu cho nhau xum họp trên thiên đường 
Nhắm mắt rồi mới thấy ấm tình thương 
Muộn màng quá! khi không còn biết lạnh 
 
Ở ngoài kia dòng đời rẽ muôn nhánh 
Có góc tối trong khung cảnh xa hoa 
Có góc tối trong ảo ảnh phòng trà 
Có góc tối của cuộc đời nhân chứng 
 
Là nét uy hùng của người dám sống 
Dám thứ tha và yêu kẻ oán hờn 
Dám thua thiệt để người được phần hơn 
Dám sống Tin mừng nơi từng góc tối 
 
Sống Lời Ngài đem ơn về muôn lối 
“Hãy yêu thương kẻ thù địch các con”… 

 
Thanh Hương 

 

SỐNG TRỌN LÀNH 
 
"Hòn đất ném đi, hòn chì trao lại" 
Lẽ công bằng phải xử sự thế thôi 
Rồi đấu tranh, xung đột sẽ ngất trời 
"Ăn miếng trả miếng" bao giờ chấm dứt? 
 
Chỉ có lòng thương thứ tha chân thật 
Sẽ ôn hòa lắng dịu mọi hơn thua 
Những ghét ghen mưu hại chỉ là thừa 
Sống yêu thương, lòng nhẹ nhàng trong sáng 
Lời Chúa đã dạy qua ngàn năm tháng 
Không chỉ yêu kẻ thù, còn phải làm ơn 
Xin cho con luôn tâm niệm trong hồn 
Biết sống thứ tha, sẽ được tha thứ! 
Mưa trên tất cả người lành, kẻ dữ 
Tình Ngài chan chứa, con cùng một Cha 
Anh em khéo léo nhường nhịn thuận hòa 
Gương Cha trọn lành xứng danh con thảo 
 
Xin giúp con mỗi ngày nên thiện hảo 
Can đảm kiên cường sống đạo yêu thương 
Tình khoan dung, hoa trái đức khiêm nhường 
Lòng tha thứ, lộc chồi ơn kính mến 
 

Thanh Hương  
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SONG LAM 
 

ÁNH NẾN BÌNH YÊN 
“Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ kính Người phải thờ phượng trong 
Thần Khí và Sự Thật.”(Ga 4,24) 
 
 
 
Ánh nến trắng sáng một màu thanh khiết 
Đang bừng lên những giọt mến cuối cùng 
Hồng một đời ngợp ân sủng tín trung 
Tỏa đức ái trong Tinh Thần-Chân Lý. 
 
Ơi ánh nến sáng bao năm bền bỉ 
Dẫu cuồng phong dồn dập sóng ba đào 
Nến vẫn hồng cháy bỏng những khát khao 
Đem hơi ấm sưởi bóng đêm đơn lạnh. 
 
Nến hòa âm những lời thơ lóng lánh 
Cho muôn lòng hợp tấu khúc tri ân 
Đẹp Tình Cha hy lễ mãi hiến dâng 
Rợp trời đất muôn cung đàn tiếng hát. 
 
Ngày Đức Chúa khắp nơi reo thần nhạc 
Bao ân tình gói trọn ngát lời ca 
Tiếng tung hô Đấng Thánh đến giao hòa 
Đem hoan lạc Nguồn Bình An chất ngất. 
 
Nến vẫn đẹp sau chuỗi ngày tất bật 
Ánh chiều về nghe Gió gọi trong Mưa 
Đời buồn vui ánh nến nhẹ thân thưa 
Nhạc theo Gió luyến Mây trời lồng lộng. 
 
Nay đến giờ chẳng còn gì xao động 
Nến bình yên tỏa sáng những ước mơ 
Kết âm giai hòa điệu những vần thơ 
Thánh ! Thánh ! Thánh ! Vinh Danh Nguồn Suối Nhạc. 
                          
 

Tưởng Nhớ  Đức cố GM Phao lô Nguyễn Văn Hòa 
(16.2.2017 – 16-02-2020) 
Song Lam 
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NGÒI BÚT NHỎ 
 
 

VỠ LẼ  
 
Người răn bảo các ông : "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và 
men Hêrôđê!"(Mc: 8, 15)  
 
Ôi, sao ta lại là men Pharisêu  
Một loại men gây nhũng nhiễu cho đời!  
Những khi ta có hành vi giả vờ đạo đức  
Là thời cơ cho men ấy dậy lên!  
Ta đã quên ta chỉ là thụ tạo  
Là con người yếu đuối giữa thế gian  
Ta đâu khỏi mang thân phận đớn hèn của con người tội lỗi?  
 
Ôi, sao ta lại là men hêrôđê  
Một loại men khiến thế gian điên đảo!  
Những khi ta có định tâm xảo trá  
Là thời cơ cho men ấy dậy lên!  
Ta đã bao phen toan tính hại người  
Bằng lời nói, bằng xúc xiểm dối gian  
Gây cho đời bao lầm than u tối?  
 
Chúa, Chúa ơi! Con thành tâm thống hối  
Tội lỗi con qua năm tháng phủ dầy  
Phút giây này con thấy mình xa lạ  
Đã nhiều lần sống như ả phù dung  
Cứ ngỡ mình thủy chung trọn đẹp đẽ  
Mãi bây giờ con mới vỡ lẽ ra  
Con chỉ là một loại men hư hoại!  
 
Xin cho con biết yêu thương đồng loại  
Yêu thật lòng như Chúa đã yêu con  
Xin chừa bỏ những định tâm xảo trá  
Để từ nay men hư hoại chẳng còn  
Một lòng con sắt son trong luật lệ!  
Con xin làm cho Nước Chúa dậy men  
Bằng chính loại men mang Tin Mừng giữa cuộc đời này, Chúa nhé!  
   

14/2/2017  
Ngòi Bút Nhỏ 
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MARIA THU SƯƠNG 
 

NÊN TRỌN LÀNH NHƯ CHA TRÊN TRỜI 
 
Lạy Cha!  
Cha bao dung rộng lượng 
Cha thiện hảo, tốt đẹp dường bao! 
Xin cho con hiền lành khiêm nhượng 
Sống yêu thương, tha thứ dạt dào 
 
“Ai xin thì hãy cho 
Ai vay mượn thì đừng từ chối 
Làm lành với kẻ ghét con” 
Ba điều này con có thể  
 
Nhưng “Hãy yêu thương kẻ thù địch 
Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và vu khống các con” 
Khó lắm đối với con, Chúa biết 
Vì lòng con nhiều ích kỷ, ít xót thương 
 
Vâng, lạy Cha 
Con là kẻ phàm trần hèn yếu, 
Vâng lời Cha, nhưng tình yêu còn thiếu, 
Khúc ân tình chưa giao cảm bao la, 
Chưa hòa mình vào nhân loại thiết tha 
 
Xin Cha cảm hóa con từng bước, 
Cho con đừng từ khước điều nhân loại đang cần, 
Đừng ngập ngừng, suy nghĩ, phân vân... 
Nhưng hãy sẵn sàng yêu thương, tha thứ 
 
Xin cho con quyết thi hành tuần tự 
Một việc lành hôm nay, một việc thiện ngày mai 
Cha cho lòng con sớm đổi thay, 
Thật uyển chuyển, xuôi theo dòng ân sủng 
 
Và con tin, có một ngày nên trọn 
Cha trên trời mở cửa đón con yêu 
Thôi những tháng năm trần thế tiêu điều 
Con hạnh phúc trong vườn yêu vĩnh cửu 
        

Maria Thu Sương 
 
 
 



 44 

ĐỪNG NHỚ GÌ VỀ DĨ VÃNG 

 
Dĩ vãng xa xôi, quá xa xôi 
Đau buồn chi lắm, lắm ai ơi! 
Cái lầm, cái lỡ, bao là tội 
Nhớ tới làm chi, thêm khổ thôi 
 
Dĩ vãng vàng son có đẹp thay 
Bây giờ tay trắng, trắng đôi tay 
Nghĩ tới làm gì thêm tiếc nuối 
Tiếc thương, thương tiếc cũng tan bay 
 
Dĩ vãng qua rồi thuở nằm nôi 
Bao nhiêu năm, quang gánh rã rời 
Bây giờ mỏi gối, chồn chân đã 
Nợ đời chưa trả làm sao vơi! 
 
Ngẫm lại ngày xưa trải nắng mưa 
Tinh mơ, mịt tối, sớm cùng trưa 
Tảo tần ngày tháng, trong giông gió 
Nay chiếc thuyền đơn đến bến bờ 
 
Thôi hết nhớ nhung ngày đã qua 
Tuổi tiên, tóc muối, sắc hương nhòa 
Cuộc đời dâu bể còn chi nữa 
Tựa cửa nhìn xa bóng ác tà 
 
Lạy Chúa! con ngước mắt lên trời 
Nghĩ về hiện tại với tương lai 
Nguyện cầu xin Chúa lòng thương xót 
Xin dắt con đi theo lối Ngài 
 
Thời gian còn lại có là bao 
Cho con hoàn thiện tựa thuở nào 
Bước đi, nương tựa và tín thác 
Mai về với Chúa, cõi trời cao 
    

Maria Thu Sương 
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HOÀNG TÂM 
CN VII - TN - A 
Mt 5, 38-48 
 
 
 

YÊU CHÚA - YÊU NGƯỜI 
 
Có tình yêu nào như tình Chúa 
Trao cả tim yêu, rửa hận thù. 
Cho người sống nghĩa tình muôn thuở  
Bởi Ngài là Chúa rất nhân từ. 
 
Tôi nhờ nên giống Chúa Giê - Su 
Được cứu vớt lên từ kiếp tội. 
Thập giá Ngài ban ơn cứu rỗi 
Ban Lời đổi mới trái tim thơ. 
 
Tình Chúa yêu thương chẳng bến bờ 
Hiến trao Thịt - Máu, Thần lương sống 
Tình yêu chân chính, trong hành động  
Yêu tự hiến mình, chẳng đắn đo. 
 
Đường Chúa, con đường chẳng ganh đua 
Tình yêu tự hiến, tâm hành thiện. 
Theo Ngài biết trọng tình yêu mến 
Biết sẻ chia, và biết thứ tha. 
 
Trái tim nhân ái sẽ đơm hoa 
Nắng mới vui mừng reo phách lạ. 
Đốt cháy siêu vi từ bản ngã 
Tiêu hủy gian tà, thắng ác nhân. 
 
Xin giúp con đi giữa cõi trần 
Thực thi bác ái, vì danh Chúa. 
Cả người tốt xấu Ngài phù trợ 
Con nguyền dâng Chúa trọn niềm yêu. 
 
                               Hoàng Tâm 
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XUÂN MỚI 
(CN III - TN – A, Mt 4, 12-23) 
 
Xuân đời, nhộn nhịp mùa vui 
Điểm trang hương sắc thắm tươi mọi nhà. 
Sắm sang mới mẻ lụa là 
Cuộc chơi vội vã sợ qua xuân thì! 
 
Xuân về, Xuân sẽ vội đi 
Bóng câu, chiều ngả, nhanh chi xuân đời! 
Hướng linh thiêng, ngẫm Xuân Trời 
Vọng về Nguyên Đán xa vời biết bao! 
 
Quẩn quanh, thế cuộc ba đào 
Sắc Xuân phai thắm, bạc mầu thời gian. 
Tôi ơi! Ngoảnh lại điêu tàn! 
Tìm Xuân viên mãn, mùa Xuân Nước Trời. 
 
Chỉ còn trông đến Ngôi Lời 
Chính Ngài là Đấng tuyệt vời Nguyên Xuân. 
Tôi ơi! Sang trọng kiếp trần 
Một cơn gió thoảng tiêu tan chẳng còn! 
 
Này người tin Chúa thật lòng 
Thành tâm xám hối, cậy trông Nước Trời. 
Đây mùa Xuân thắm muôn đời 
Xuân không tàn úa, Xuân người thiện tâm... 
 
Hồn con sa đọa lỗi lầm 
Thất thểu thăng trầm, ngưỡng vọng trường Xuân. 
Cậy nhờ Đức Chúa từ nhân 
Giúp con thống hối, ăn năn thực lòng. 
 
Vững niềm tín thác cậy trông 
Mùa Xuân viên mãn chỉ trong tay Ngài. 
Tôi ơi! Sửa lại trong ngoài 
Nước Trời gần đến, Xuân Ngài đang reo. 
 
                           Hoàng Tâm 
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XIN RỬA CON 
(CHÚA CHỊU PHÉP RỬA Lc 2, 22-40 (2, 22-32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con dâng Chúa cuộc trần ai gian khổ  
Nỗi sầu thương nhân thế trọ tội tình! 
Con dâng Chúa yếu hèn kiếp phù sinh 
Dâng lên Ngài niềm tin và sóng gió. 
 
Nguyện đắm mình trong ơn lành cứu độ 
Chúa tình yêu đem bửu huyết chuộc đền. 
Bởi yêu thương, Chúa tuân hành Phép Rửa 
Rửa phù sinh cho sáng láng dịu hiền. 
 
Xin thắp trong con ngọn lửa Đức tin 
Đốt sạch hồn những độc tà khí dữ. 
Ấn Thánh Linh, khắc công trình Thập Tự 
Chính Ngôi Lời đã cứu độ phù sinh. 
 
Chúa chịu Phép Rửa, con sạch tội tình 
Ôi! Ân Thánh! Đấng quyền linh cứu thế. 
Sẽ xoá tan những bệnh tình châu lệ 
Đang hoành hành trên khắp cả trần gian! 
 
Xin rửa con, gội sạch nỗi tân toan 
Rửa hồn thế, cho nhập đoàn thánh thiện. 
Dìm tội ác lẫn tà quyền xuống biển 
Cứu sinh linh, Chúa thanh luyện từng ngày. 
 
Lạy Đức Chúa! Rửa hồn đời bạc nhược 
Để lòng người biết tỉnh thức ăn năn. 
Để trần tình ngộ ra đàng nhân đức 
Nguyện Ngôi Lời thương xót độ trì con. 
 
                           Hoàng Tâm 
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HOÀNG CÔNG NGA 
 

 
 
 
NGUYỆN CẦU CHO NHAU 
 
 
 
 
 
Hành tinh này vốn đã đẹp xinh 
Ban cho người sức sống bình minh 
Từ tình yêu ban ơn tạo dựng 
Cho con người hưởng phúc an bình. 
 
Ngài tạo dựng nên con người thế 
Là hình hài Đấng đã yêu thương 
Một tình yêu độ lượng vấn vương 
Luôn phủ tràn nhân gian dâu bể. 
 
Nhưng con người phản bội Tình Cha 
Mang di họa tội truyền kiếp xa 
Ôi loài người chìm trong tăm tối 
Qua bao đời nguyện cầu thứ tha. 
 
Hành tinh này Chúa đã ban cho 
Để loài người không phải lắng lo 
Cùng bắt tay nhân hòa xây dựng 
Xây tình người trọng nghĩa bao la. 
 
Xin cho con nhận ra dấu chỉ 
Giữa cuộc đời lắm nỗi sầu bi 
Lòng tự mãn kiêu kỳ ích kỷ 
Thảm họa nào đổ xuống nhân gian? 
 
Con hoảng hốt giữa cơn dịch bệnh 
Nhân họa này tiếp nối nảy sinh 
Bởi lòng người còn nhiều tham vọng 
Xin Cha thương thức tỉnh nhân trần. 
 

Hoàng Công Nga 
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NHỨC NHỐI CON TIM 
Xin dâng lời nguyện cầu cho TQ và thế giới qua cơn đại dịch. 
 
 
 
 
Lần mò trong cõi mộng kiếm tìm 
Đau đớn lòng người nhức nhối tim 
Bệnh dịch gây cho đời khổ não 
Nhân tai chuốc họa nỗi vô tình 
Nài van Thiên Chúa lòng độ lượng 
Cứu giúp nhân trần cuộc chúng sinh 
Dấu chỉ yêu thương niềm hiệp nhất 
Nguyện xin cứu giúp cuộc đời mình. 
 

Hoàng Công Nga 
 

 
 
NƯƠNG TỰA NƠI NGÀI 
 
Lúc vui chẳng nhớ đến Ngài 
Gặp khi hoạn nạn cố nài kêu van 
Đường đời phủ kín ân ban 
Thói đời ích kỷ chẳng san cho người. 
 
Sống chung dưới một bầu trời 
Cùng nhau chia sẻ cuộc đời yêu thương 
Đừng làm như kẻ vô lương 
Dửng dưng cuộc sống bất thường thế nhân. 
 
Chung nhau một chốn nhân trần 
Tương thân tương ái đồng lần sẻ chia 
Giữ nhân cách sống chẳng lìa 
Nêu cao phẩm hạnh dựng bia ở đời. 
 
Sống sao giữ trọn lấy lời 
Một lòng tín thác người ơi giữ gìn 
Buồn vui cốt ở niềm tin 
Sống qua muôn cảnh cầu xin ngại gì 
Lúc vui lẫn cảnh sầu bi 
Nài xin Thiên Chúa có chi lạ thường. 
 

Hoàng Công Nga 
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TÌNH CHÚA GIỮA TRÙNG KHƠI 
 
 
Khi hoạn nạn con kêu cầu đến Chúa 
Bởi Chúa là nơi nương tựa đời con 
Con ỷ lại sinh ra chiều hư hỏng 
Lúc nguy cơ gặp phải cảnh khốn cùng. 
 
Chúa biết thế nhưng lòng vẫn bao dung 
Chẳng trách móc vì lòng người bội bạc 
Chẳng oán hờn mà tính toán thiệt hơn 
Chỉ mong muốn con quay về nương tựa. 
 
Con tính toán giữa đường đời lợi lộc 
Lúc an vui con chẳng nhớ đến Ngài 
Sống hôm nay, chẳng nghĩ tới ngày mai 
Lòng tự đắc cho mình là tất cả. 
 
Con đâu ngờ có những lúc chia xa 
Đời bình lặng gặp phải cảnh phong ba 
Nỗi nguy khó theo dần vào cuộc sống 
Xóa tan đi bao mộng ước thái hòa. 
 
Lúc giàu sang con trở thành vênh váo 
Thấu hiểu gì hồng ân đã ban trao 
Niềm tự mãn có những lúc dâng cao 
Đời cứ tưởng thênh thang đường sải bước. 
 
Đến một ngày đời con như sụp đổ 
Trắng hai tay, tay trắng trở về không 
Chốn nhân gian ai gieo cấy, ai trồng? 
Cảnh phù hoa cũng chỉ là ảo ảnh. 
 
Trong hoạn nạn con kêu cầu đến Chúa 
Con trở thành người thất thủ, bại thua 
Con những tưởng Chúa ra tay xua đuổi 
Nhưng ô kìa, lòng Chúa vẫn bao dung! 
 
Cha thương con trong nỗi nhớ tận cùng 
Tay xoa dịu bao nỗi khổ lao lung 
Lòng âu yếm chẳng bao giờ than vãn 
Dựa Tình Cha dẫu sóng gió ngàn trùng. 
 

Hoàng Công Nga 
 

 



 51 

THIÊN CHÚA BỎ TA 
 
 
 
Con bỏ Chúa hay Chúa bỏ con 
Chúa nhìn con ánh mắt héo hon 
Loài người nỡ ra tay xua đuổi 
Ánh tà dương khuất núi héo mòn. 
 
Ôi nhân tai kéo dài thảm họa 
Đời bấn loạn những cảnh chia xa 
Có phải vì con người tự mãn 
Sống tham vọng giữa những phong ba. 
 
Cơn dịch bệnh vốn là dấu chỉ 
Của đời người nhuốm phải sân si 
Gây thảm họa tự mình chuốc lấy 
Nỗi lo âu hoảng sợ những gì? 
 
Ta giật mình sống giữa lo âu 
Mà quên đi tình nghĩa ân sâu 
Đấng giải cứu muôn trùng sóng dữ 
Vững tin luôn trong cảnh dãi dầu. 
 
Có phải Thiên Chúa bỏ chúng ta 
Hay chính ta tự ý rời xa 
Nguồn yêu thương Tình Ngài muôn thuở 
Vẫn dạt dào sóng vỗ bao la. 
 
Dấu chỉ nào cho ta hiểu thấu 
Tình yêu thương trang trải đậm sâu 
Ngài yêu ta chờ đợi dài lâu 
Hãy trở về bên Cha yêu dấu. 
 

Hoàng Công Nga 
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TÌNH CHA YÊU THƯƠNG 
 
Dấu lạ nào đã đánh thức lòng ta 
Từ không gian ngàn tinh tú cao xa 
Ôi vinh quang đất trời bao nhiệm lạ 
Đưa ta đi qua khắp giải ngân hà. 
 
Dấu lạ nào đã đánh thức lòng ta 
Đời phong ba chìm đắm giữa xa hoa 
Ta đi qua một đời người gian khổ 
Dựa niềm tin duy nhất vào chính Ngài. 
 
Niềm tin đưa ta đi vào cuộc đời 
Này muối men sống dậy cả bầu trời 
Niềm tin yêu xây dựng một tình người 
Đưa ta về say đắm giữa trùng khơi. 
 
Niềm tin cho ta được làm người 
Và lớn lên trong ơn nghĩa tuyệt vời 
Trong yêu thương tình Ngài cao vời vợi 
Trong ân tình sâu lắng như biển khơi. 
 
Dấu lạ nào đã đánh thức lòng ta 
Đời gian truân chìm đắm giữa phong ba 
Ta đi qua đời người đầy xa lạ 
Ta nương nhờ dẫn dắt bởi Tình Cha. 
 

Hoàng Công Nga 
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VIẾT THÀNH MỘT CHỮ TÂM 
 
 
 
 
 
Ta nghe tin núi lửa phun trào 
Gây thảm họa thiên tai dồn dập 
Nào động đất tiếp nối sóng thần 
Bao nhiễu cảnh đổ xuống muôn dân. 
 
Xem nơi kia trời đang hạn hán 
Mặn xâm nhập lấn cả đồng xanh 
Người nông dân cuộc sống mong manh 
Bởi tay không muôn đời lệ thuộc. 
 
Nạn châu chấu hoành hoành khắp chốn 
Tàn phá châu Phi tràn sang châu Á 
Cảnh tang thương mặt người trắng dã 
Nỗi lầm than nhuốm khổ dân lành. 
 
Cơn dịch bệnh gây nên đại họa 
Lòng người sao tránh nỗi xót xa 
Tiễn người đi về cõi bao la 
Bản án tử người muôn nhân thế. 
 
Ai đi qua cuộc đời dâu bể 
Được khôn ngoan người phàm đâu dễ 
Có nhận ra dấu chỉ của Ngài 
Lời nhắc bảo con người nhìn lại. 
 
Xin chia buồn với những tai ương 
Phận làm người bao nỗi xót thương 
Có nhận ra bao điều cảnh tỉnh 
Bởi nhân gian lắm nỗi điêu linh. 
 
Xin Cha thương ban ơn thức tỉnh 
Để con người hiểu thấu lòng nhân 
Để muôn người họa một chữ tâm 
Để dựng xây an bình thế giới. 
 

Hoàng Công Nga 

 
 
 
 



 54 

TRẦM THIÊN THU 
BỘ BA TÂM TRAI 
[Niệm ý Mt 6:1-6] 
 

 
 
 
Có ba việc cần làm 
Một – thành tâm BỐ THÍ 
Hai – CẦU NGUYỆN liên lỉ 
Ba – giữ luật ĂN CHAY 
 
Ba điều thật là hay 
Nhưng phải luôn kín đáo 
Kẻo làm thật mà ảo 
Cũng chỉ vô ích thôi 
 
Bởi vì chính “cái tôi” 
Luôn luôn muốn khoe mẽ 
Cho mọi người biết rõ 
Mình nghiêm túc, đàng hoàng 
 
Mặc dù chẳng hoang đàng 
Nhưng lại hoang đường lắm 
Tưởng sạch mà lại bẩn 
Càng giặt càng bẩn hơn! 
 
Cầu xin Chúa từ nhân 
Ban ơn thiêng biến đổi 
Để lòng không giả dối 
Sống thánh thiện Mùa Chay 
 

Trầm Thiên Thu 
Chuẩn bị Mùa Chay – 2020 
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KHÔN THẬT, KHÔN GIẢ 
[Thi hóa Gc 3:13-18] 
 
 
 
 

 
 
 
Khôn ngoan – thật, giả rõ ràng 
Đôi đường phân biệt tỏ tường đúng, sai 
Khôn ngoan hiểu biết là ai? 
Là người sống tốt chuyện này, chuyện kia 
Mọi hành động, các hành vi 
Từ lòng nhân hậu, hiền từ, xót thương 
Nếu lòng có sự ghen tương 
Chua ngoa, tranh chấp, rõ ràng dối gian 
Tự cao tự đại, huênh hoang 
Khôn ngoan như thế là phương thế trần 
Quỷ ma mưu độc kế ngầm 
Chứ đâu có phải là khôn ngoan gì 
Ghen tương, tranh chấp nơi mô 
Là nơi hỗn độn, xấu xa vô cùng 
Khôn ngoan từ Chúa yêu thương 
Là lòng thanh khiết, khoan dung, hiếu hoà 
Luôn mềm dẻo, sẵn từ bi 
Hoa thơm trái tốt sinh ra rất nhiều 
Không thiên vị, chẳng tự kiêu 
Giả hình chẳng có, sớm chiều thành tâm 
Những người xây dựng bình an 
Trở nên công chính, thu phần phúc thiêng 
 

Trầm Thiên Thu 
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TAM ĐỘC 
[Niệm ý Mt 4:1-11; Mc 1:12-13; Lc 4:1-13] 
 
 
 
 
 
Ẩm thực là ăn uống 
Để thỏa mãn xác thân 
Ai cũng thích vô ngần 
Nhưng coi chừng mắc nghẹn! 
 
Tự ái là “cái tôi” 
Nhưng “cái tôi” rất láo 
Ỷ lại và kiêu ngạo 
Làm dở mà nói hay 
 
Người ta dùng quyền bính 
Để chứng tỏ chính mình 
Vì ham hố cái danh 
Nên mới cần chức tước 
 
Ba điều người ta ước 
Được ăn và được oai 
Dùng quyền để hành người 
Ba ước hóa tam độc 
 
Nơi hoang địa ngày xưa 
Chúa chịu quỷ cám dỗ 
Ngài đã chiến thắng nó 
Bóng tối phải lùi xa 
 
Ba ước là tam độc 
Phúc hay họa tùy mình 
Chiến thắng thì là phúc 
Chiến bại hóa yêu tinh 
 

Trầm Thiên Thu 
Khởi đầu Mùa Chay – 2020 
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NHIỄM TRÍ Ý BẨN 
 
 
 
 
 
Đại dịch Cô-rô-na 
Loại vi-rút nguy hiểm 
Mau chóng tăng lây nhiễm 
Khiến con người khổ đau 
 
Vũ Hán xuất phát đầu 
Bởi không chỉ bẩn trí 
Mà còn do ác ý 
Khiến nhân loại khổ lây 
 
Rõ ràng là nhân tai 
Nhưng mang tính liên đới 
Dù đó là tội lỗi 
Vẫn hệ lụy tai ương 
 
Thiên Chúa hằng xót thương 
Nên Ngài lên tiếng báo 
Khổ thật từ cái ảo 
Đừng bảo trời đày oan 
 
Đại dịch hóa hồng ân 
Chúa nhắc nhở kẻ ác 
Chớ ngông nghênh khoác lác 
Mau sám hối ăn năn 
 
Tại sao đau bàn chân? 
Vì đạp vào mũi nhọn [1] 
Tưởng khôn mà hóa khốn 
Kiêu nhân Chúa hạ liền [2] 
 

Trầm Thiên Thu 
 
[1] Cv 26:14 – “Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!” 
[2] Hc 1:30; Hc 10:14; Is 23:9; Đn 4:34; Lc 1:52. 
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NỀN TẢNG GIÁO HỘI 
[Niệm ý Mt 16:13-19 ≈ Mc 8:27-30; Lc 9:18-21] 
 
 
 

 
 
 
Ngư phủ Phê-rô tuyên xưng 
Thầy là Con Chúa Hằng Sống 
Đức tin mạnh mẽ, sống động 
Nói ngay, không cần đắn đo 
 
Thật là phúc cho Phê-rô 
Con người hiền lành, chất phác 
Dù nóng tính vì bộc trực 
Điều cần là dứt khoát tin 
 
Với lời tuyên xưng chân tình 
Phê-rô được nhận Chìa Khóa 
Có quyền lãnh đạo Dân Chúa 
Đưa người ta tới Nước Trời 
 
Có khi sợ đến run người 
Chối Thầy vì mất can đảm 
Thấy Thầy nhìn rồi chết lặng 
Ăn năn sám hối suốt đời 
 
Tảng Đá Phê-rô tuyệt vời 
Cứng cáp làm nền Giáo Hội 
Dù ai sai đường, lạc lối 
Trở về thì gặp Chúa ngay 
 
Đừng lo sợ dẫu lầm sai 
Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi 
Mau mắn đến với Giáo Hội 
Được cởi trói, được tự do 
 

Trầm Thiên Thu 
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KIÊN TRÌ TÍN NGUYỆN 
[Niệm ý Mc 9:14-29 ≈ Mt 17:14-21; Lc 9:37-43a] 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tự tin là thứ luôn cần 
Đức tin là thứ cần hơn rất nhiều 
Rạch ròi điều trước, điều sau 
Chúa luôn hỏi có tin nhiều hay không 
Xem chừng có vẻ thông thường 
Nhưng là điều phải rõ ràng hẳn hoi 
Phép mầu kỳ diệu rạch ròi 
Chúa làm phép lạ luôn đòi niềm tin 
Tin vào Thiên Chúa toàn quyền 
Nhận mình bất lực nên cần Chúa luôn 
Con người bất lực hoàn toàn 
Nếu không có Chúa, chẳng làm được chi 
Có Ngài, không khó khăn gì 
Dễ dàng vượt thắng hiểm nguy cản đường 
Quỷ to, quỷ nhỏ khó lường 
Ăn chay, cầu nguyện, quỷ không là gì 
Đức tin cũng phải kiên trì 
Nhờ ơn Chúa giúp, việc gì cũng xuôi 
 

Trầm Thiên Thu 
Đêm 20-02-2020 
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LUẬT TÌNH 
[Niệm ý Lv 19:1-2, 17-18 và Mt 5:38-48] 
 
 
 
 
Thiên Chúa cấm ghen ghét 
Cấm ghét bất kỳ ai 
Thiên Chúa cấm oán hận 
Mà phải yêu mọi người 
 
Thiên Chúa là Đấng Thánh 
Đại lượng và từ nhân 
Con người phải hoàn thiện 
Phải thay đổi thành tâm 
 
Chúa dạy phải làm phúc 
Luôn sẵn sàng thứ tha 
Không chống cự người ác 
Ai xin thì cứ cho 
 
Có thì phải nói có 
Không thì cứ nói không 
Thêm hoặc bớt gì đó 
Là ma quỷ rõ ràng 
 
Cầu cho người chống đối 
Không cùng phe với mình 
Ghét họ cũng là tội 
Bất chính và bất minh 
 
Chúa Giê-su chịu chết 
Để cứu độ loài người 
Chúa tha tội mình rồi 
Sao chẳng tha cho ai? 
 
Tình yêu vô điều kiện 
Là Tình Ðức Ki-tô 
Tình yêu vô vị lợi 
Là Tình Chúa Giê-su 
 

Trầm Thiên Thu 
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LUẬT BÙ TRỪ 
[Niệm ý Mc 8:34-39 ≈ Mt 16:24-28; Lc 9:23-27] 
 

 
 
 
 
Được này thì mất nọ 
Ở đó khỏi ở đây 
Luật bù trừ rất rõ 
Tính cân bằng rất hay 
 
Ai muốn bước theo Chúa 
Tất nhiên phải bỏ mình 
Từ bỏ dễ mà khó 
Phải đau khổ, hy sinh 
 
Sống giàu sang sung sướng 
Nhàn hạ hóa hư thân 
Tính tham lam rất vướng 
Ngăn cản bước đi lên 
 
Có danh vọng, hạnh phúc 
Được cả thế giới này 
Nhưng không gì đổi được 
Phúc trường sinh ngày mai 
 
Thập Giá dài và nặng 
Thật khó vác quá chừng 
Nhưng khi gặp thung lũng 
Thập Giá hóa cầu ngang 
 
Nếu mà Thập Giá ngắn 
Không thể bắc cầu sang 
Thập Giá dài nặng lắm 
Nhưng lợi ích rõ ràng 
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Xin giúp con từ bỏ 
Biết chấp nhận gian nan 
Dạy con hiểu giá trị 
Thập Giá là hồng ân 
 
Sự sống rất cao quý 
Dù sống giữa khổ đau 
Còn cao quý hơn nữa 
Là sự sống đời sau 
 
Lạy Ngôi Hai cứu độ 
Chúa Giê-su Ki-tô 
Xin giúp con hiểu rõ 
Thập Giá rất diệu kỳ 
 

Trầm Thiên Thu 
 

KHÓ LẮM KHÔN NHIỀU 
[Niệm ý Mc 8:27-33 ≈ Mt 16:13-23; Lc 9:18-22] 
 
 
Phê-rô tuyên tín rạch ròi 
Con Đức Chúa Trời là chính Thầy đây 
Tuyên xưng thật đúng, rất hay 
Ngôi Hai Thiên Chúa là Thầy Giê-su 
Nhưng khi thấy Chúa nói ra 
Rằng Ngài sẽ chết, người ta giết Ngài 
Phê-rô can gián Thầy ngay 
Ngài liền quở trách là loài Sa-tan 
Chẳng sâu ý nghĩ phàm nhân 
Nghĩa là ý cạn, nghĩ gần, chẳng xa 
Đầu to mà óc trái nho 
Nên không thể hiểu sâu xa ý Ngài 
Nói dai, ý dại, lời dài 
Xin Thầy tha thứ, từ nay xin chừa 
Thầy đâu làm chính trị gì 
Chỉ mong nhân loại tự do, an bình 
Yêu thương nhau, sống nghĩa tình 
Hôm nay thương khó, phục sinh mai ngày 
Nên khôn vì đã lầm sai 
Khôn nhờ gặp khó, khéo xoay hơn nhiều 
 

Trầm Thiên Thu 
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VẼ ĐỨC TIN 
 
 

  
 
 
 
Danh họa Ra-pha-en [1] 
Là thiên tài của Chúa 
Khéo sử dụng nét cọ 
Để phác họa đức tin 
 
Các bức tranh tuyệt trần 
Mô tả về tôn giáo 
Tâm hồn người có đạo 
Tỏa sáng qua sắc màu 
 
Các bích họa thương yêu [2] 
Như lời ca tụng Chúa 
Điêu luyện và kỳ lạ 
Nét cọ mang niềm tin 
 

Trầm Thiên Thu 
 
[1] Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520, Ý), quen gọi Raphael, là 
họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng, cùng với Michelangelo và Leonardo 
da Vinci là “bộ ba bậc thầy vĩ đại” thời phục hưng. Ông bắt đầu vẽ khi 
mới khoảng 15 tuổi, có nhiều kiệt tác tôn giáo tại Rôma. Lúc 11 tuổi, 
ông đã có kiệt tác “Lễ Kết Hôn của Đức Mẹ Đồng Trinh”. Lúc 25 
tuổi, ông nhận lời đề nghị của ĐGH Giuliô II và vẽ bích họa trong 
Tòa Thánh Vatican. 
[2] Bích họa là bức tranh vẽ trên tường hoặc trần nhà. 
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DÁM YÊU LIỀU THƯƠNG 
[Niệm ý Mt 5:38-48 ≈ Lc 6:27-35] 
 
 
 
 
Hoàn thiện là yêu thương 
Yêu thương để hoàn thiện 
Nhất định không thù oán 
Thứ tha hết mọi điều 
 
Yêu thương thì phải liều 
Dám liều là can đảm 
Yêu thương không chán nản 
Phải yêu cả kẻ thù 
 
Đời cho thế là ngu 
Nhưng lại là khôn thật 
Tình yêu không hề chết 
Đời sau vẫn còn yêu 
 
Yêu là chịu cô liêu 
Như xưa trên Thập Giá 
Chỉ một mình Con Chúa 
Chết để cứu muôn người 
 
Yêu thương suốt cuộc đời 
Mà không được đền đáp 
Đó là tình lớn nhất 
Chết cho cả kẻ thù 
 
Yêu thương thật lạ kỳ 
Dù biết yêu là khổ 
Mà vẫn không thấy sợ 
Dù ba, bảy cũng liều 
 
Yêu thương là độc chiêu 
Có khả năng hóa giải 
Nên khôn, không còn dại 
Kẻ thù hóa người thân 
 

Trầm Thiên Thu 
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CUỘC CHIẾN 
 

Cuộc chiến luôn cam go 
Chịu gian nan, mất mát 
Nhưng phải luôn cương quyết 
Chiến thắng nhờ lòng tin 
 
Ma quỷ rình rập luôn 
Tìm cách phun nọc độc 
Phải ngày đêm cảnh giác 
Lơ đãng bị cắn ngay [1] 
 
Loại ớt nào cũng cay 
Ớt nhỏ mà cay hiểm 
Lỗ nhỏ làm thuyền đắm 
Chớ khinh suất, coi thường! 
 
Nhỏ bé như vi trùng 
Kính hiển vi mới thấy 
Cả thế giới giãy nảy 
Sợ hãi nó ngày đêm 
 
Khẩu trang che mũi, mồm 
Ngăn vi trùng xâm nhập 
Hồn phải mặc áo giáp 
Trong cuộc chiến tâm linh 
 
Đai chân lý giữ mình 
Giày Tin Mừng loan báo 
Khoác công chính làm áo 
Linh khí là đức tin [2] 
 
Xác hồn được an bình 
Nhờ tin vào Thiên Chúa 
Chỉ Ngài mới có thể 
Che chở mọi tín nhân 
 

Trầm Thiên Thu 
Chiều 18-02-2020 

[1] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù 
địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” 
[2] Ep 6:14-15 – “Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc 
áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin 
mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ 
có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.” 
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ĐÓI KHÁT 
“Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không 
phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa.” (Am 
8:11) 
 
 

 
 
 
Đã đói lại còn khát 
Thật khốn khổ biết bao! 
Đã khổ đói phần xác 
Hồn khát khổ hơn nhiều 
 
Cuộc đời ai cũng thiếu 
Chẳng mấy người đủ đâu 
Biết đủ thì vẫn đủ 
Đòi hỏi vẫn thiếu nhiều 
 
Ngược xuôi lo sinh kế 
Kiếm sống mà nhọc nhằn 
Nhưng thần lương Lời Chúa 
Sao lại dám bỏ quên? 
 
Được thêm nếu đã có 
Không có càng thiếu hơn 
Vì cái có cũng mất 
Luật tất yếu tất nhiên 
 

Trầm Thiên Thu 
 
[*] “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì 
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt 13:12; Mt 25:29; Mc 4:25; 
Lc 8:18; Lc 19:26) 
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CHÂN TRẦN CHẠM ĐẤT 
[Niệm ý Mc 8:14-21 ≈ Mt 16:5-12] 
 
 
Vì suy diễn kiểu của mình 
Thế nên lú lẫn, quẩn quanh sự đời 
Lắng lo những chuyện loài người 
Gạo, tiền, cơm, áo,... bồi hồi tương lai 
Lo nay rồi lại lo mai 
Quên rằng Chúa vẫn ra tay độ trì 
Mình lo nào có được chi 
Chạy xuôi chạy ngược, có gì thành công? 
Chẳng hơn gì kẻ lông bông 
Tầm nhìn thiển cận, hẹp lòng, cạn suy 
Nhìn gần nên chẳng thấy xa 
Làm giàu vật chất, mải mê thế trần 
Chúa khuyên phải hướng tâm lên 
Nhìn xa, trông rộng, vượt hơn bóng mình 
Tìm điều thuộc cõi tâm linh 
Thoát ly trần tục mới thành “siêu nhân” 
Mặc dù chạm đất chân trần 
Sen có lấm bùn vẫn chẳng hôi tanh 
Dễ gì thoát khỏi chính mình 
Khó mà thoát được mới thành thánh nhân 
Sống là phải cố gắng luôn 
Từng ngày khổ luyện và kiên trì hoài 
Thế thì mới thật phúc thay 
Trường sinh phần thưởng được Ngài hứa ban [*] 
 

Trầm Thiên Thu 
[*] Gc 1:12. 

 
 
 
 

ĐÒI DAI HỎI DÀI 
[Niệm ý Mc 8:11-13 ≈ Mt 16:1-4] 
 
Có nhiều dấu lạ hằng ngày 
Mà còn lải nhải đòi này hỏi kia 
Biết bao dấu lạ gần, xa 
Không tin nên mới mù mờ đòi thêm 
Rõ ràng xơ cứng con tim 
Chân lý chẳng tìm, chỉ muốn ý riêng 
Họ đòi hỏi, Chúa buồn lòng 
Con tim chai cứng, hết mong đổi đời 
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Bởi không thiện chí nghe lời 
Mà còn dám thử Chúa Trời vậy sao? 
Khắp nơi dấu lạ đã nhiều 
Sóng thần, đại dịch, khổ đau lan tràn 
Thế mà vẫn chẳng thèm tin 
Còn kiêu, còn khốn – tự mình hại ta! 
 

Trầm Thiên Thu 
 
 

 
 
CHUYỆN CHAY CHỮ CHAY 
 
Ăn chay thì phải giữ chay 
Chớ nên táy máy cái tay làm gì 
Chay từ trong cách nghĩ suy 
Rồi thò ra mắt thành ra tia nhìn 
Mắt nhìn thì miệng thấy thèm 
Thấy thèm rồi muốn nên quên chay rồi 
Ăn chay mà lại đua đòi 
Làm y như thịt, giả đùi gà ngon 
Thế là giả dối, chẳng hơn 
Xác chưa chay được thì hồn có chay? 
Ăn chay vẫn cứ nhậu say 
Rằng: “Nước đây này, chẳng phải thịt đâu!” 
Chuyện chay mà biện hộ sao? 
Chữ chay viết suốt sớm chiều không ra 
Ăn chay thì phải cam go 
Hãm mình, ép xác, quỷ ma chạy dài 
Chữ CHAY đâu phải chữ CHAI 
Mà sao thoải mái lai rai sớm chiều? 
Miệng thì lẻo mép lắm điều 
Đôi tai hóng chuyện, cong queo nghi ngờ 
Mắt liên láo liếc gần, xa 
Cứ suy diễn, lại giả vờ thương yêu 
Lòng chay, tâm tịnh cùng nhau 
Mới hy vọng ngước lên cao hướng Trời 
Chữ chay ngắn gọn, chẳng dài 
Mà sao đọc mãi chẳng xuôi vậy kìa! 
 

Trầm Thiên Thu 
Mùa Chay – 2020 
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TỊNH ĐỜI 
 
 

 
 
 
Ăn chay, kiêng thịt, nguyện cầu 
Ba điều cần thiết khi vào Mùa Chay 
Miên man suy niệm đêm ngày 
Không ngừng sám hối, miệt mài ăn năn 
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn 
Cho đời bớt vướng, nhẹ hồn bay lên 
Tội mình nhớ, lỗi người quên 
Cầu xin Thiên Chúa ban phần thứ tha 
Bao lần ý ác, tâm tà 
Làm mòn mỏi xác, làm ô uế hồn 
Mùa Chay quyết chí dừng chân 
Trở về với Chúa từ nhân đang chờ 
 

Trầm Thiên Thu 
Khởi đầu Mùa Chay – 2020 
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DỊCH VÔ CẢM 
 
Vi trùng xâm nhập con người 
Khiến cho thân xác rã rời, tiêu hao 
Có vi trùng độc hơn nhiều 
Siêu vi vô cảm khiến điêu đứng đời 
Tự kiêu, độc đoán, lắm lời 
Giả hình, xảo trá, hại người, tham lam 
Mưu mô, ác ý, ghét ghen 
Lọc lừa, ngụy biện, cứ gièm pha nhau 
Dịch vô cảm lây nhiễm mau 
Siêu vi phát tán, khổ đau bao người 
Yêu thương là thuốc tuyệt vời 
Ơn thiêng ngăn dịch cho đời bình an 
Phòng ngừa là việc trước tiên 
Siêu vi vô cảm không còn nhiễm lây 
Những lời Chúa dạy, làm ngay 
Thuốc thiêng chữa khỏi, thoát ngày khổ đau 
Đừng kỳ thị, hãy thương nhau 
Dịch thôi lây nhiễm, hết sầu nhân gian 
 

Trầm Thiên Thu 
Đêm 15-02-2020 

 
 
SOI HỒN 
[Niệm ý Gc 1:19-27] 
 
Mau nghe, khoan giận, bớt lời 
Bí quyết giúp đời giảm bớt khổ đau 
Tẩy ô uế, triệt ác mau 
Lời thiêng đón nhận được gieo vào lòng 
Là Lời cứu độ linh hồn 
Thực thi nghiêm túc dẫu buồn hay vui 
Nghe suông là dối mình thôi 
Như soi gương thấy mặt rồi quên ngay 
Nói nhiều càng dễ nói sai 
Lừa mình, lừa cả những ai nghe mình 
Đó là đạo đức thất kinh 
Lòng chẳng an bình mà khốn thêm thôi! 
Soi hồn để thấy cuộc đời 
Gương thần là chính những lời Chúa ban 
 

Trầm Thiên Thu 


