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             LỜI NGỎ 

       NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT có Lời Chúa đặc biệt.  

  Lời Chúa rất đặc biệt và quan trọng,  

vì Lời Chúa là sự sống của linh hồn ta.  

Đó chính là niềm xác tín của Thánh Phêrô xưa: 

                                             “Chỉ mình Thầy mới có LỜI ban sự sống đời đời!”   

   

 Quả thật, Chúa phán: 

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời,  

       sẽ không trở lại trời cao, nếu chưa thấm xuống đất,  

       chưa làm cho đất đai phì nhiêu, chưa làm cho cây cỏ đâm chồi nẩy lộc,  

       và cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn… 

  thì LỜI TA cũng vậy, một khi phát ra từ miệng Ta,  

       sẽ không trở lại với Ta, nếu chưa đạt kết quả,  

       chưa thực hiện ý muốn của Ta,  

       chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó!”  (Is 55, 10-11) 

            
Nguyện xin LỜI CHÚA sinh kết quả trong con và anh chị em con… 

qua Tin Mừng hằng ngày và Tin Mừng NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT, 

     “để đồi núi sẽ cất giọng reo hò,  

       để cỏ cây ngoài đồng sẽ vỗ tay thật to, 

       để tùng bách sẽ vươn cao, cao mãi,             

       để sim rừng sẽ chín ngọt mộng mơ… 

để DANH CHÚA được ghi nhớ muôn đời,  

và được truyền tụng đến thiên thu vạn đại...”  (Is 55,12-13)  

 

 Long Khánh, Năm Thánh Lòng Thương Xót 

                       2015-2016   

 

                                     

                                             



  
 

 

 

 

               THAY LỜI NÓI ĐẦU 

NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT 
Suy niệm Lời Chúa bằng THƠ 

         
     Điều thứ ba “Giữ Ngày Chúa Nhật”,  

     Ngày đầu tuần náo nức ai ơi, 

          Bình minh ngắm lục bình trôi, 

     Giáo đường vang vọng một trời thánh ca. 

 

     Gió lồng lộng ngân nga Lời Chúa 

     Từ rạng đông như thuở sơ khai, 

          Câu kinh tiếng hát ban mai, 

     Ngợi ca Danh Chúa dọc dài đông tây! 

 

     Điều thứ ba “GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT”, 

     “Thờ Chúa Trời” đệ nhất giới răn, 

           Đi lễ Chúa Nhật quanh năm, 

     Lắng nghe Lời Chúa âm thầm gẫm suy… 

 

     Noi gương Mẹ khắc ghi trong dạ, 

     Như ngày xưa chuyện lạ Naza, 

          Chuyện Bê Lem, chuyện Ba Vua, 

     Chuyện Mẹ dâng Chúa, chuyện bà Anna… 

 

     Chuyện “lưỡi đồng thâu qua lòng Mẹ”, 

     Ông Si-mê-on nhè nhẹ nói ra… 

          Chuyện Người đi lạc mẹ cha, 

     Ngồi giữa tiến sĩ như là Thánh Sư! 

 

     Chuyện Ca-na, rượu từ sáu hũ, 

     Nước lã thành hảo tửu diệu kỳ, 

         Chuyện nào Mẹ cũng khắc ghi, 

     Cũng tìm Thánh Ý, cũng suy trong lòng!… 

 

     Chuyện Chúa Nhật, Tin Mừng rao giảng, 

     Noi gương Mẹ tháng tháng ngày ngày 

          Suy niệm Lời Chúa phút giây, 
           NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN … 

  

                  Năm Thánh Lòng Thương Xót, 2016 

 



  
 

 

                

            
 

1 -     CN 2 TN – Ga 2,1-11   
     

       
 
    TỨ TUYỆT CA-NA  

 
             “Đức Giê-su làm phép lạ đầu tiên tại Cana, 

  bày tỏ vinh quang của Người,  

 các Môn Đệ đã tin vào Người.”(Ga 2,1-11) 

 

 

   

      

     

 

     Tứ tuyệt Ca-na, tứ tuyệt vời, 

     Một là sáu vại rượu không vơi, 

     Hai là có Mẹ, ba có Chúa, 

     Bốn có môn đệ tin kính Người!… 

   

   

 
    

 



  
 

 

           
 

 

 

2- CN 3 TN -  Lc 4, 14-21 

                
 
         BÊN ĐƯỜNG NGÔN SỨ  

 
Ta lớn lên bên con đường to nhỏ, 

Đưa ta đi ngang dọc các nhịp cầu, 

Thấy lục bình trôi nổi về nơi đâu, 

Đường thênh thang gió Đồng Nai lồng lộng. 

Khắp thôn làng đường trải dài mơ mộng,  

Hàng cây xanh thăm thẳm cánh đồng vàng, 

Tận chân trời thấp thoáng bóng giang san, 

Thấy lấp lánh dải sơn hà gấm vóc… 

Gặp Thầy Giêsu trên đường quanh co đồi dốc,  

                                Đem Tin Mừng loan báo kẻ gần xa, 

Đi công bố kẻ giam cầm được thứ tha, 

Cho người mù biết mình được sáng mắt… 

 

Trả tự do cho người bị áp bức,  

Và công bố năm Hồng Phúc nơi nơi, 

Ai nghe thấy cũng đều thán phục Người,  

Bởi Người có bao lời hay ý đẹp. 

 

Rồi Chúa bảo ở chốn quê hương chật hẹp,  

Dân chẳng thèm đón nhận ngôn sứ đi qua, 

Nên các ngài đến giúp“bà góa thành Sarepta”, 

Và Na-a-man, dân ngoại, được lành khỏi bệnh…  

 



  
 

 

Đón nhận Chúa là hồng ân thiên lệnh, 

Được thứ tha và còn được chữa lành, 

Vì Người được Thần Khí ngự hiển linh, 

Được xức dầu, được làm “Đấng Mêssia  phải đến”! 

 

Đón nhận Chúa, Đấng nhân từ thánh thiện, 

Đón nhận Chúa, Lòng Thương Xót vô biên, 

Đón nhận Chúa, được tắm trong Máu Con Chiên, 

Được cứu rỗi BÊN CON ĐƯỜNG NGÔN SỨ… 

   

   

                       24-1-2016   

   
3- CN 5 TN – Lc 5, 1-11 

                 
 

          ĐÂU BIẾT SAO CHÚA GỌI   
      

Chúa Giêsu kêu gọi từng môn đệ… 

Họ xuống thuyền theo Chúa ra xa bờ, 

Xa hỗn loạn, xa mặt nước dật dờ, 

Gần mây trời, gần lời Thầy giảng dạy. 

 

Chúa Giêsu bảo bao điều phải trái, 

Bảo họ chèo ra ngoài chỗ nước sâu, 

Bảo thả lưới, dù đã thả suốt đêm thâu… 

Vì Chúa biết sự gì trong lòng biển! 

 

Vâng lời Thầy, sự lạ liền tỏ hiện, 

Cá đầy khoang, lưới gần rách, ghe hòng chìm, 

Ôi kinh ngạc sững sốt bao nỗi niềm, 

Xin phủ phục, phận thấp hèn ngu dại! 

 

Nhưng Thầy bảo môn đệ đừng sợ hãi, 

Vì từ nay sẽ được đi đánh lưới người, 

Bỏ thân phận, bỏ suy nghĩ thói đời, 

Vì Chúa gọi, người phàm sao hiểu nỗi! 

 

Sao Chúa gọi dân chài, người tội lỗi, 

Sao Chúa gọi người thu thuế với kẻ nghèo, 

Sao Chúa gọi Madalêna, gọi Gia-kêu, 

Sao Chúa gọi mà không thấy ai do dự!... 

 

Nghe lời Ngài, họ từ bỏ mọi sự!... 

Thuyền vào bờ, cùng Gioan và Giacôbê, 



  
 

 

Họ theo Chúa đi lưới cá, quên đường về...  

Chúa gọi họ, ĐÂU BIẾT SAO CHÚA GỌI!… 

 

Chúa gọi họ, gọi từ khắp nhân loại, 

Sai họ đi, để sai họ ra đi, 

Sinh hoa trái, để sinh hoa trái đúng thì, 

SAO GỌI HỌ, GIỜ ĐÃ BIẾT SAO CHÚA GỌI!... 

    

    

 

 

 

 

 

4- CN 4 VỌNG – Lc 1, 39-45 
 

                                EM XEM GÌ  

  *** Gioan Tiền Hô dọn đường Chúa đến… Mẹ Maria đem Chúa đến! 

         Gioan cao trọng hơn bậc ngôn sứ, hơn bậc quí tộc, hơn bậc quân vương… 

         Mẹ Maria còn cao trọng hơn Gioan!... Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ!”  

 

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, Mẹ là Mẹ chúng con…  

               Mẹ là khởi đầu ơn cứu rỗi cho những ai biết tiếp đón Chúa, khi Mẹ Viếng Thăm…  

               Xin Mẹ dọn lòng dọn trí chúng con cho xứng đáng làm con Mẹ,   

   để chúng con cũng được “nhảy mừng” như Gioan, khi Mẹ mang Chúa đến cùng bà Isave…  

               để chúng con được ơn cứu rỗi, và cả dân tộc chúng con cùng được ơn cứu rỗi!...”  

 

 

Em ơi em, em xem gì trên Núi Cúi? 

Xem lau sậy phất phơ trong nắng gió Trị An, 

Xem lụa tơ gấm vóc bậc nữ hoàng, 

Hay oai phong buông lời như ngôn sứ?...(Mt 11,7-15) 

 

Em ơi em, đây còn cao trọng hơn mọi thứ: 

Bởi bạt ngàn màu hoa lá tứ thời, 

Bởi rực rỡ như vận áo mặt trời, 

Bởi rạng ngời như triều thiên mười hai tinh tú!… 

 

Em ơi em, Người là Đức Trinh Nữ, 

Là sứ giả, là Mẹ Maria, 

Người tiền hô cho một Đấng Mêssia, 

Từ trời cao, dọn đường Chúa Con về Núi Cúi… 

 

Em thấy không, trăng vàng trên sông suối, 



  
 

 

Chiếu vằng vặc trên đỉnh núi mênh mông, 

Thấy trắng tinh Đức Mẹ tay bế bồng 

Con Yêu Dấu cho Đồng Nai Xuân Lộc… 

 

Đâu có Mẹ, đó có ơn mưa móc, 

Trà Kiệu xưa, hay Lộ Đức, La Vang… 

Nay Núi Cúi nẻo đường rộng thênh thang, 

Em về xem phép mầu nơi đoàn người lữ thứ! 

 

Em sẽ thấy “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ” 

Trên núi ấy “từ đời nọ tới đời kia”, 

DỌC BẮC NAM, BÓNG THÁNH GIÁ SẺ CHIA 

ƠN CỨU RỖI CHO MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT!... 

 
     

              

5- MÙA VỌNG – Mùa Vọng 2015  

               NẾU  
                    NGƯỜI HỎI 

 

Nếu Người hỏi em xem gì trong hoang địa? 

Một cậy sậy phất phơ buổi chiều tà, 

Một quí tộc xênh xang gấm vóc lụa là, 

Hay một ngôn sứ cao rao tài hùng biện? (Mt 11, 7-9) 

 

Nếu Người hỏi em xem gì nơi Chủng Viện? 

Xem Thầy Tu, xem lộng lẫy bao nhiêu điều, 

Bao năm triết, mấy năm thần cao siêu, 

Rồi tưng bừng ngày thụ phong vinh hiển? 

 

Nếu Người hỏi em xem gì đời tận hiến? 

Một ma sơ duyên dáng dạy tuổi thơ, 

Một nữ tu tài giỏi ở nhà thờ, 

Hay đan sĩ dửng dưng tiền áo gạo? 

 

Nếu Người hỏi em xem gì trong xứ đạo? 

Chuông  nhà thờ lanh lảnh tận trời xanh, 

Xem xe hoa, lễ hội, quanh vòng quanh, 

Hay sắc màu đỏ cam vàng đủ kiểu?  

 

Nếu Người hỏi em xem gì bên hàng dương liễu? 

Xem nấm mộ đen tuyền đá hoa cương, 

                                  “Nở mặt mày” hàng thứ nhất dọc đầu đường, 

Hay chũm chọe ngàn vòng hoa rực rỡ ? 



  
 

 

 

                                Rồi Người hỏi sao em thẫn thờ lo sợ ? 

                                Em trả lời “EM XEM CHÚA Ở ĐÂU, 
                                Trong hoang địa, nơi Chủng Viện, hay nhà tu, 

                                Ngoài Đất Thánh, hay giữa xứ người CÔNG GIÁO!” 

 

                                NGƯỜI hỏi xong, biết là EM CÓ ĐẠO... 

                                    Em ngập ngừng, bởi em… mới theo đạo: TÂN TÒNG!… 

   Tới hôm nay, mới biết mến, biết cậy trông, 

              Ước đức tin chừng nào bằng hạt cải!... 

 

   NGƯỜI lại hỏi sao em còn sợ hãi? 

   Em trả lời “bởi chưa thấy Chúa ở đâu, 

   Ở chỗ này, chỗ nọ, hay chỗ nao… 

   ƯỚC MỌI NƠI, CHỖ NÀO CŨNG THẤY CHÚA!” 

 

                                  

6- TẾT / MÙA CHAY -  Lc 12,22-32 

         MÙA XUÂN        
     TRONG MÙA CHAY 
 
Mùa xuân đi mua sắm Tết… 

Mà Chúa bảo đừng lo gì hết…  

                                              “Đừng lo cho mạng sống trên đời, 

Cũng đừng lo cho thân xác xuân tươi… 

Ngài bảo xem hoa huệ ngoài đồng nội… 

 

Ngài bảo xem chim trời sao rảnh rỗi… 

Chúng không lo chi ngày mai, 

Chúng không lo gì hàm nhai, 

Chúng không lo ăn mặc cho phải… 

Chúng biết ngày nào có khổ ngày ấy, 

Ngày mai, để ngày mai lo, 

Đừng tích trữ vào kho…” 

Ôi, mùa khổ trong mùa xuân!... 
 

Mùa chay, khẩn cầu van vái nơi hội đường,  

Áo mão chỉnh tề ngoài ngã năm ngã sáu, 

Mình áo nhậm,  

đầu rắc tro,   

                          mặt mày âu sầu thiểu não… 

Mà Chúa bảo  

                                              “Mặt rửa cho sạch,    

Đầu chải cho thơm…” 



  
 

 

Ôi, mùa xuân trong mùa khổ! 

 

Đường lối Chúa đâu phải trần tục huyên náo, 

Đường lối Chúa là thật, đâu là hư ảo. 

 

Ôi, giữ đạo trong lòng, đâu ở đông tây, 

Ôi, tro tàn rơi rắc cánh hoa mai!... 

 

             

 

 

 

 

7-  CN 1 MÙA CHAY - (Lc 4, 1-13) 

         VỊ ĐẮNG MƯU MA  

 

Khi đói khát là khi bị cám dỗ, 

Lúc quyền hành là lúc gặp sa-tan, 

Lúc lên cao là lúc vái hổ mang, 

Ôi, con rắn, nó chờ thời cơ, nó rình rập…  

 

Ôi, vị đắng ruộng đồng như nước mặn ngập, 

Chảy tràn lan cùng chước quỷ mưu ma, 

Chuyện cám dỗ là diệu kế gian tà, 

Như lớp phèn che phù sa Chúa tạo dựng… 

 

Ôi, no trí, no lòng và no bụng, 

Các thứ no là vị đắng mưu ma, 

Cơn cám dỗ từ các thứ mà ra, 

Từ đói khát, từ quyền hành, từ cao ngạo,. 

 

Cho con xin phương thuốc thần Chúa dạy bảo: 

Cho con xin Lời do miệng Chúa phán ra, 

Cho con xin thờ phượng Chúa, bái lạy Cha, 

Bớ quỉ ma, chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa… 

 

Bớ quỉ ma, chớ cám dỗ những người con đồng lúa, 



  
 

 

Bởi chín vàng, Chúa liền sai thợ gặt đi… 

 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- CN 2 MÙA CHAY – Lc 9, 28-36 

 

              TỪ ĐÁM MÂY   
       

                                   * Đức Kytô Hiển Dung * 
 
 
    Từ đám mây, Chúa hiển dung kỳ diệu… 

Trong huy hoàng cao cả vượt trí khôn! 

Từ đám mây, Chúa đánh động tâm hồn,  

        Làm ngất ngây bao tông đồ ngôn sứ… 

 

Từ đám mây, Chúa Thánh Thần hiển ngự, 

Như chim câu trong trắng thật tinh tuyền…  

Từ đám mây, Ba Ngôi Chúa được rao truyền, 

Trong thị kiến diệu huyền cho nhân loại… 

 

Từ đám mây, Con Người quang lâm hạ trại, 

Giữa trần gian cùng sấm sét bão bùng, 

Từ đám mây, bao phủ Babylon cùm gông, 

Dân lưu đày thoát khỏi cơn xiềng xích…  

 

Từ đám mây, rợp trời Sa Lem tĩnh mịch, 

Bóng cánh tay uy dũng Đức Gia-vê!… 



  
 

 

Từ đám mây, Lều Hội Ngộ đê mê, 

Chúa ngự giữa đoàn dân Israel phàm tục. 

 

Từ đám mây qua Biển Đỏ vào sa mạc, 

Từ đám mây chói lọi Núi Si-na-i, 

Chúa hiện diện trong Thập Giới quyền uy, 

Từ đám mây, Chúa khải huyền ơn cứu rỗi! 

 

Ôi, đám mây, xin che Ánh Mặt Trời chói lọi, 

Kẻo loài phàm ngất lịm trước Thánh Nhan… 

Từ đám mây, các môn đệ bàng hoàng, 

    Tiếng Chúa phán “Này là Con Ta yêu dấu!” 

 

Từ đám mây, ôi, Chim Câu tuyệt hảo! 

Từ đám mây, Chúa mạc khải Ngôi Lời! 

Từ đám mây, Chúa nhân hậu trên trời! 

Ba Ngôi Chúa như Lòng Cha Thương Xót!... 

 

    
 
  
 

9- CN 3 MÙA CHAY - Lc 13, 1-9 

          NẾU KHÔNG SÁM HỐI  
                
 

Không sám hối, ai ơi, sẽ chết hết, 

Chứ đâu phải số phận người Galilê, 

Chứ đâu phải họ tội lỗi gớm ghê, 

Chứ đâu phải máu đổ hòa máu tế vật… 

 

Không sám hối, ai ơi, sẽ chết thật, 

Chứ đâu phải mười tám kẻ bị tháp đè, 

Chứ đâu phải họ tội nặng hơn dân Salem kia, 

Không sám hối, thì sẽ chết y như vậy… 

 

Không sám hối, như tìm quả không thấy, 

Đã ba năm, sợ hại đất, chặt cho rồi… 

Thêm một năm chăm bón uổng công thôi, 

Không sám hối, mùa sau cũng phải đốn!... 

 

Những người Ga-li-lê ấy không ai còn sống, 

Mười tám mạng kia, tháp đè bẹp chết tươi, 

Không phải vì tội lỗi hơn các ngươi… 

Chúa tuyên án vì “nếu không sám hối...!”  



  
 

 

 

Không sám hối, chết chìm trong tội lỗi, 

Không sám hối, cây không ra trái ra hoa, 

Không sám hối, quan quân giết không tha, 

Không sám hối, tháp sập đè tận mạng!... 

 

Không sám hối, ai ơi, đời đại hạn, 

Chết héo khô, nếu không sám hối, ai ơi!... 

 

   

 
 

 

10- CN 4 MÙA CHAY – Lc 13, 1-9 

    
 

                 MẤT LẠI ĐƯỢC 
      * Lc 15, 4-32 

 
                                    Mất của địa, lại được của thiên, 

Mất con chiên, được cả láng giềng, 

Đóng cửa này, Chúa mở cửa khác… 
Bỏ chín mươi chín, đi tìm một chiên!… 

 

Cố quét nhà, moi móc, thắp đèn lên, 

Xóm làng vui bà góa tìm được tiền,  

Kiếm một quan, bỏ chín quan còn lại… 

Người tội lỗi mà sám hối là thánh hiền! 

 

Đứa con hoang nài xin chia gia tài, 

Trẩy đi xa để phóng đãng tiêu xài…  

Rồi sám hối mặt mày nay ủ dột,  

Nhớ Cha già nhân ái tựa trời mây... 

 

Lòng Thương Xót điệp trùng như núi non, 

Về từ xa, ứa lệ mừng ôm con, 



  
 

 

“Ôi, con Ta, đã mất nay tìm thấy!” 

Chạnh lòng Cha, bao năm tháng mỏi mòn!... 

 

Triều thần vui bà góa tìm thấy tiền,  

Trời đất mừng với kẻ kiếm được chiên, 

Đứa con hoang trở về xin sám hối… 

Lòng Xót Thương, vòng tay Chúa nhân hiền!... 

 

     
 

 

 

11- CN 5 MÙA CHAY -  Ga 8,1-11 



  
 

 

 

 

 

 

    CÓ NGƯỜI ƯỚC  
 

    Có người ước quê mình là Bê-ta-ni, 

Để Chúa ở lại khoan ra đi, 

Để được nói “Ngài thương biết mấy!” 

Được Ngài thổn thức, lệ ướt mi!... 

 

Có người ước mình là Lazarô, 

Để chết đi khỏi thế giới điên rồ, 

Để thấy chút cuộc đời trên ấy, 

Để trở về kể chuyện bằng thơ… 

 

Có người ước mình là Mat-ta, 

Được nói chuyện với Chúa trong nhà,   

Được thấy em về từ cõi chết, 

Để được sống trong Thầy, sống trong Cha!... 

 

Có người ước mình là Mađalêna, 

Được nghe tiếng Thầy gọi gần xa, 

Được vội vàng phủ phục bên chân Chúa, 

Thấy em mình “ra khỏi mồ ma!...” 

 

Có người ước mình cứ như xưa, 

Biết Ba Ngôi Chúa, cứ tôn thờ… 

Không thấy mà tin mới có phúc, 

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI viết thành thơ!... 

 

  CN5 Mùa Chay, 2016 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



  
 

 

 

12- CN 5 – MÙA CHAY  năm C – Ga 8, 1-11 

                                                            
 

 CHÚA VIẾT GÌ, CỨ VIẾT 

 
Chúa viết gì bằng ngón tay trên đất, 

Chúa viết gì rồi bảo ai không tội, ném đá đi, 

Chúa viết gì, lại viết tiếp điều gì… 

Chúa viết gì, đâu thấy gì trên đất! 

 

Chúa viết gì cũng là Lời Chúa thật 

Soi thấu lòng cho thấy tội ở đâu, 

Dù trẻ già, tội từ gót lên đầu, 

Viết vào tim…, CHÚA VIẾT GÌ, CỨ VIẾT!... 

 

   CN5 MC, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

13- Chúa Nhật LỄ LÁ – Lc 22,14-23   

   

                NHỮNG HÒN ĐÁ  
                                                     … SẼ LA    

 
Mấy người này thinh lặng, 

Những hòn đá sẽ la…    

Bước chân Chúa  đi qua 

Có bao nhiêu điều lạ!... 

 

Vạn tuế Đấng Cao Cả… 

                                              “Vạn tuế, hosanna!  

Vạn tuế, hosanna!” 

Ngợi ca Con Đavid! 

 

Vào Salem, Chúa biết 

Đường THƯƠNG KHÓ ngàn năm. 

Màu thập tự xa xăm, 

Từ địa đàng thuở ấy… 

 

Vào Salem mà thấy 

Trải lá dài thiên thu, 

Vang vọng tiếng tung hô,  

Lồng lộng trời Đất Hứa… 

 

Vào Salem, lạy Chúa, 

Dân trải lá dọn đường, 

Dân trải áo dặm trường… 

Lòng con xin trải cả!... 

 

             CN LỄ LÁ, 2016 

 



  
 

 

                                                                 
 

14- Chúa Nhật PHỤC SINH – Ga 20, 1-9 

 

                                                      

    NGÔI MỘ MỞ 

Nếu lòng con cũng mở, 

Như mộ đá ngoài kia, 

Bãi tha ma xa xưa, 

Thấy Người từ muôn thuở!... 

 

Thấy Người ra khỏi mộ, 

Thấy chút vải che đầu, 

Mà thật là thâm sâu, 

Thấy trong lòng hoang vắng! 

 

Thầy Giêsu mộ trống, 

Trên đồi nghe thiên thu, 

 Vũ trụ tiếng âm u,  

 Tưởng như Thầy tan biến… 

 

Adam xưa ẩn hiện, 

Đối mặt chước satan, 

Sa ngã vườn địa đàng, 

Ngàn năm tội nguyên tổ… 

 

Lời nguyền từ lòng mộ, 

Thầy Giêsu giải oan, 

Thầy cứu rỗi trần gian 

Khỏi mã mồ nguyên tổ!... 

 

Thầy là ĐẤNG CỨU ĐỘ, 

Thầy là ĐỨC KYTÔ, 

Nghe vạn tiếng tung hô, 

Từ nấm mồ sống lại!... 

  



  
 

 

                                                

 
 
 
 

15- CN 2 PHỤC SINH -  Ga 20, 19-31 

 
 

                           SAO NÓI THẾ 

                                              “Không thấy, không tin, thấy mới tin!...” 

Bao nhiêu người thấy trong lặng thinh, 

Ông Tôma ơi, sao nói thế, 

Trí lòng tan biến cùng Thánh Kinh… 

 

Bởi ông ngạo mạn, bởi nghênh ngang, 

Bởi ông biết muộn, bởi xốn xang, 

Bởi chưa được chúc “bình an” của Chúa, 

Bởi ông biết sau, bởi bàng hoàng!... 

 

Mắt ông ngộ ra Đấng Phục Sinh, 

Quỳ lạy Chúa Trời là Chúa mình, 

Bởi được chúc “bình an” muôn thuở , 

Ephata mở mắt đức tin! 

 

Kết thành ngọc quý mấy kiếp sau, 

Đức tin tổ phụ tận phương nào, 

Lòng trí Tôma nóng như lửa, 

Giờ tin đến chết, đổ máu đào!... 

 

Giờ tin đến chết, Tôma ơi, 



  
 

 

Truyền đạo phương Đông, giảng  Nước Trời, 

Tây Thiên Cửa Thiền * thờ lạy Chúa, 

Cứng tin như Đá đứng giữa trời! 

 

                                  CN 2 PS 

 

 

  ________________________________________________________ 
                                 * Theo truyền thuyết, Thánh Tôma Tông Đồ đã đến Muziris, Ấn Độ, vào năm 52, 

được ơn tử đạo. Ông được coi là vị Thánh Bảo Trợ của nước Ấn Độ. 

Câu nói của T. Tôma: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy”! 

  

16-  CN 3 PHỤC SINH -  Ga 21, 1-19 

 
 

            
 

                CHÚA Ở TRÊN BỜ 
 

Có bảy người “đi đánh cá đây”, 

Cũng ở Biển Hồ Tibêria này, 

Đêm ấy chẳng bắt được gì cả, 

Chúa ở trên bờ chưa xuống đây!.. 

 

Thả lưới bên phải, lưới cá đầy, 

Lần trước cũng bên mạn thuyền này, 

Chúa biết có gì trong lòng biển, 

Trong lòng môn đệ, trong lòng ai! 

  

                                 “Chính Chúa đấy”, Chúa ở trên bờ, 

Các ông làm việc chẳng thờ ơ, 

Vẫn nghe Tiếng Chúa “thả bên phải”… 

Các ông giỏi thật, Chúa đang chờ!... 

 

Chúa ở trên bờ, các ông ơi, 

Chúa thấy mọi sự ở ngoài khơi, 

Chúa thấy các ông lòng khắc khoải: 

Đi đánh cá, mà không biết Chúa đâu rồi! 

 

Chúa chờ các ông bên bếp hồng, 

Nướng tôm nướng cá, mặt trời đông, 

Trong nắng bình minh, Người trao bánh, 

Chúa sống lại thật rồi, hỡi các ông!... 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Muziris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_b%E1%BA%A3o_tr%E1%BB%A3


  
 

 

         CN 3 PS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17- CN 4 PS – Ga 10, 27-30             
 

  
 

CỬA CHÍNH 
 

Chúa Chiên Lành tìm chiên lạc bóng, 

Từng con chiên vang vọng đàn chiên, 

    Chúa là cửa chính, cửa thiêng, 

Gọi từng con một chung riêng ra vào…  

 

Tiếng mục tử con nào cũng biết, 

Từng con chiên quấn quít vào ra, 

    Chúa là cửa chính đi qua 

Đồng xanh suối mát mặn mà cỏ non. 

 

Chúa là cửa, từng con nghe tiếng, 

Cả đàn chiên quyến luyến chủ chiên, 

     Sói rừng trộm cướp đảo điên, 

Chúa là cửa chính cửa thiêng trường thành… 

 

Kẻ trèo vào để giành để hại, 

Cửa chuồng chiên ái ngại chiến hào, 

     Chúa là mục tử trời cao, 

Chúa cho chiên sống dồi dào bình an!... 

 

                                  “YÊU TA KHÔNG”, ba lần hỏi thử, 

Phêrô ơi, mục tử đầu tiên, 

     Trao quyền dẫn dắt đàn chiên, 

Xin là CỬA CHÍNH bên triền trần gian… 

 



  
 

 

   

                    CN 4 PS 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-   CN 5 PS – Ga 13, 31-35  

 

                  ĐIỀU RĂN MỚI     
                                      CN 5 PS – Ga 13, 31-35 

 
Điều răn mới, Thầy dạy đã lâu, 

Yêu như Thầy yêu, ngang qua nhau, 

Yêu lạ, yêu quen, yêu hết thảy, 

Yêu như Thầy yêu, cả nỗi đau!.. 

 

Điều răn mới ở chỗ chết dang tay, 

Chỗ yêu thương nhau như chính Thầy, 

Yêu như Thầy yêu, điều răn mới, 

Mới chỗ như Thầy, chết dang tay!… 

 

Chúa phán xét cũng chỗ mới này, 

Cho ai ăn uống… là cho Thầy, 

Cho Thầy khi viếng thăm, khi cho mặc, 

Chúa bảo cho ai cũng là cho Thầy!... 

 

Có điều gì mới dưới bầu trời, 

Tôm cá muôn đời yêu biển khơi, 



  
 

 

Muông thú trên ngàn yêu cây có, 

Mới chỗ yêu nhau, người với người!... 

 

Điều răn mới từ thuở nằm nôi,  

Yêu như Thầy yêu, khắp mọi người,  

Yêu thương: dấu chỉ môn đệ Chúa, 

Anh em dưới đất như trên trời… 

 

                  CN 5 PS/C 

 

 
 
 

19-  CN 6 PS – Ga 14, 23-29 

        CHÚA TỎ MÌNH RA  
 

Chúa tỏ mình ra ở Naza, 

Nơi cung lòng Trinh Nữ Maria, 

Giuse cùng được ơn mạc khải… 

Dân làng ngoài kia qua đi qua! 

 

Chúa tỏ mình ra ở Bêlem 

Cùng các mục đồng giữa trời đêm, 

Có cả Ba Vua từ xứ lạ, 

Mà người Do Thái yên ngủ yên! 

 

Chúa tỏ mình ra với Si-mê-on, 

Cùng An-na trong đền thánh khiêm cung, 

Tiên báo “lưỡi đồng thâu tim Mẹ”, 

Ngoài kia thiên hạ trông ngóng trông!... 

 

Chúa tỏ mình ra giữa đền thờ, 

Giuse, Đức Mẹ thấy ngẩn ngơ, 

Các thầy thông thái đều bái phục, 

Mà dân Salem trơ vẫn trơ!... 

 

Chúa tỏ mình ra ở Cana, 

Nước lã thành rượu cứ chan hòa, 

Cả làng tấm tắc khen hảo tửu, 

Vậy mà vẫn bảo “trà rượu trà”!… 

 

Chúa tỏ mình ra ở Jordan, 

Cho “nòi rắn độc”, nòi satan, 

Đám đông lũ lượt xin phép rửa, 

Vậy mà biết Chúa, Gioan mình Gioan!… 

 



  
 

 

Chúa tỏ mình ra bao nhiêu lần, 

Chấn động thiên triều, nức lòng dân, 

Kinh sư Biệt phái cùng bấn loạn, 

Vẫn cười nhạo báng đần ngu đần! 

 

Chúa tỏ mình ra trên Can-vê, 

Đất trời rung chuyển buổi chiều về, 

Cứu độ nhân trần vũ trụ mới, 

Vậy mà kẻ sống vẫn u mê!... 

 

Chúa tỏ mình ra thời buổi này, 

   -  Chúa ơi, sao con nhận biết đây!... 

      -  Ta bảo Giuđa năm xưa ấy: 

                                               “Là ai yêu mến Thầy, giữ Lời Thầy!...” 

20-   LỄ THĂNG THIÊN – Lc 24, 46-53 

 

                              SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ  
 

Lần cuối cùng Chúa đã hiện ra, 

Ngài dẫn họ đến Bêtania, 

Giơ tay chúc lành phút từ biệt, 

Chúa lên trời trong đám mây bao la… 

 

Sao còn đứng đó nhìn đăm đăm, 

Sao còn đứng đó lòng xa xăm, 

Chúa về trời trong đám mây huyền nhiệm, 

Sao còn đứng đó nhìn đăm đăm!… 

 

Sao còn đứng đó, Chúa bảo gì, 

Thánh Thần ngự xuống, hãy ra đi, 

Đi làm chứng nhân toàn trái đất, 

Từ Galilê đến Âu Á Mỹ Phi!... 

 

Chúa lên trời trước mặt các ngươi, 

Sẽ ngự đến như khi Chúa lên trời, 

Hỡi Tông Đồ, SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ, 

                        MAU ĐEM TIN MỪNG đi muôn nơi!... 



  
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    LỄ HIỆN XUỐNG / 2016 

      THỜI ĐẠI   
      GIÁO HỘI 

 

Ngài thổi hơi:“Hãy nhận lấy Thánh Thần”!… 

Có tiếng động như gió ngày Ngũ Tuần, 

Từ trời cao mầu nhiệm hình lưỡi lửa, 

Ngự trên đầu biến đổi cả tâm can… 

 

Ôi, lạy Chúa, nhớ thời Mai-sen, 

Có tiếng động trên núi diệu huyền, 

Có giông gió lưng trời dữ dội, 

Cùng khói lửa, cùng sấm chớp đảo điên… 

 

Âm thanh, giông gió và lửa thần, 

Kinh thiên động địa, Mười Điều Răn,  

Lề Luật Cũ khắc trên bia đá, 

Từ đỉnh Sinai, Chúa dạy muôn dân! 

 

Thánh Thần Chúa vĩ đại vô song, 

Ngài ngự xuống như ngọn lửa hồng, 

Thiêu đốt, trui rèn toàn vũ trụ, 

Cầu xin BẢY ƠN biến đổi mọi tâm hồn… 

 

Cũng tiếng động, cũng gió, cũng lửa thiêng, 

Ngày Ngũ Tuần, Chúa khắc ghi riêng 

Lề Luật Mới trong trái tim nhân loại, 

Chúa Thánh Thần thánh hóa đàn chiên!…  



  
 

 

 

Ngày Hiện Xuống mạc khải Chúa Ba Ngôi, 

Thánh Thần đến, đưa sông núi biển khơi, 

Đưa trần gian vào “thời đại mới”, 

                                              “THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG” CỦA GIÁO HỘI đời đời!... 

 

            

                                (Lễ Hiện Xuống 2016) 

 

     
 
 
 
 

21-   LỄ CHÚA BA NGÔI / 2916 
 
 
 

                           CHÚA BA NGÔI  
                (Hát Nói) 
 

             

     Ba Ngôi Thiên Chúa trên trời, 

Sáng danh muôn kiếp muôn đời. Amen… 

 

Lạy Ba Ngôi, ca khen danh Chúa, 

Lạy Ngôi Hai mở cửa trời cao, 

Xin mạc khải ân phúc nhiệm mầu 

Ba Ngôi Chúa thẳm sâu nhân thế… 

 

Tam Vị Nhất Thể, 

Thiên Chủ Thánh Tam,*  

Đức Chúa Cha tác tạo trần hoàn , 

Đức Chúa Con yêu loài phàm cứu rỗi. 

Chúa Thánh Thần thánh hóa người tội lỗi… 

Ôi, Ba Ngôi, vời vợi diệu kỳ, 

Đấng Toàn Năng cao cả quyền uy, 



  
 

 

Người dương thế bái quì tôn kính!... 

 

    Ôi, cao siêu, Ba Ngôi Cực Thánh, 

    Ôi, nhiệm mầu, cứu cánh trần gian, 

    BA NGÔI VINH PHÚC THIÊN ĐÀNG!...  

 

        

 

__________________________________ 

 

 Ba ngôi vị, một bản thể, 

            Ba Ngôi Thiên Chúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-  MÙA THƯƠNG NIÊN - 2016 / C 
 
 
 

        LỄ LẠC   
 

Bao nhiêu lễ hội cứ trôi qua, 

Cuộc sống trăm năm cũng chỉ là… 

Mùa Vọng, Giáng Sinh, về Hang Đá, 

Thường Niên, Thương Khó, đến Gôn-ta. 

Ngày mong gió thoảng cùng cây cỏ,  

Đêm ngóng trăng tàn với lá hoa…  

Lễ hội trên đời là lễ lạc, 

Lạc đường dương thế, lạc Nhà Cha!... 

 

   

 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 24 -  LỄ MÌNH MÁU THÁNH – CN 9 TNC / 2016 

                  HÃY CHO HỌ ĂN  

    Hãy cho họ ăn, trời về chiều, 

Nơi đây hoang vắng giữa đìu hiu, 

Chỗ trọ chỗ ăn ngoài mây gió, 

Hãy cho họ ăn, môn đệ nghèo! 

 

Hãy cho họ ăn, môn đệ nghèo, 

Họ bỏ cửa nhà theo vẫn theo, 

Theo như môn đệ, bỏ con cái, 

Hãy cho họ ăn, để họ theo… 

 

Hãy cho họ ăn, ngày dần tàn, 

Hai con cá nhỏ, năm bánh tròn… 

                                              “Ngước mắt lên trời, Người chúc tụng”, 

Hãy cho họ ăn ngàn năm ngàn!... 

 

Hãy cho họ ăn, Người bẻ ra, 

Trao cho môn đệ đến mọi nhà, 

Chân trần, áo đơn, không bao bị, 

Hãy cho họ ăn khắp gần xa… 

 

Hãy cho họ ăn, nhóm năm mươi, 

Bảo họ ngồi xuống, trao từng người, 

Ai nấy no nê, thừa thu lại, 

Hãy cho họ ăn đến muôn đời!... 



  
 

 

 

Hãy cho họ ăn Mình Máu Ta…  

                                              “Hãy làm việc này, nhớ đến Ta, 

Tân Ước vĩnh cửu, Máu cứu chuộc”, 

Hãy cho họ ăn MÌNH THÁNH  TA!... 
 

Hãy cho họ ăn ngàn năm qua, 

Ta ở trong họ, họ trong Ta, 

Họ sống trong Ta, Ta trong họ, 

Sự sống đời đời: MÌNH MÁU TA!... 

 

     (Lễ Mình Máu Chúa 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 -  CN 10 TN – Lc 7,11-17   

 

                                        ĐỪNG KHÓC NỮA  

                      
Bà đừng khóc nữa, bà góa Na-im, 

Chúa chạnh lòng thương, ghé mắt nhìn, 

Đứa con trai một, con yêu dấu, 

Đám đông dân thành tiễn lặng thinh… 

 

Bà đừng khóc nữa, bà góa ơi, 

Đứa con khiêng đến trước mặt Người, 

Hãy đến cửa thành, gần đền thánh, 

Gần Đấng Xót Thương, gần Chúa Trời! 

 

Bà đừng khóc nữa, bà góa kia, 

Đứa con đã chết, tưởng chia lìa, 

Chúa chạm tay vào liền trỗi dậy, 

Ôi, Lòng Thương Xót, lòng Chúa Cha!…  

 

Bà đừng khóc nữa, bà góa ơi, 

Ngôn Sứ Thiên Triều xuất hiện rồi, 

Mau đi loan báo khắp đồi núi, 

                                                “Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người!...”   



  
 

 

 

   

               (CN 10 TN/C-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26 -  CN 11 TN – Lc 7,36-50   
 

 

HÃY ĐI BÌNH AN  
 

Hãy đi bình an, Ma-đa-lê-na, 

Em là cô gái tội đầy nhà, 

Ngộ ra cuộc đời khi thấy Chúa, 

Theo Người lặng lẽ xin thứ tha!… 

 

Lấy tóc thầm lau cuộc đời qua, 

Nước mắt ăn năn giọt mưa sa! 

Bạch ngọc dầu thơm hôn chân Chúa, 

Cúi đầu lặng lẽ xin thứ tha! 

 

Chúa bảo Pha-ri-sêu chỉ một điều, 

                                              “Ai được tha nhiều, yêu mến nhiều”, 

Năm trăm quan tiền hay năm chục, 



  
 

 

Ôi, “tội hồng phúc”, được Chúa yêu!... 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 -   CN 12 TN / C – Lc, 18-24 
 

                THẦY LÀ AI  
 

Thầy là ai mà nói năng như ngôn sứ, 

Như tiên tri giảng dạy trong đền thờ, 

Như Êlia sống lại từ cõi mơ, 

Như Gio-an bên dòng sông năm ấy.. 

 

Thầy là ai hằng vạn người bái lạy, 

Giảng uy quyền như Lời Chúa ngàn xưa, 

Bên bờ hồ dân chúng dạ ngẩn ngơ, 

Thầy là ai mà nghe như sóng cả!... 

 

Thầy là ai, dân chúng bảo thật lạ, 

Tiệc Cana, các hũ rượu diệu kỳ, 

Mười hai tuổi, ngự đền thánh uy nghi, 

          “Việc của Cha”, người phàm sao hiểu nỗi!… 

 

Thầy là ai mà chữa lành phong hủi, 

Câm được nói, điếc được nghe, què được đi, 

Ôi, quyền phép, quỉ dữ cũng phải lui, 

Bao người chết được Thầy cho sống lại… 



  
 

 

 

Thầy là ai bên đám người ngu dại, 

Nhìn chẳng thấy, nghe chẳng hiểu bao nhiêu, 

Ôi, “cá bánh”, phép lạ thật cao siêu, 

Dù Thầy bảo “sống không riêng bởi bánh”… 

 

Thầy là ai, nơi Bêlem giá lạnh, 

Có mục đồng mà có cả Ba Vua, 

Có thiên thần, có sao lạ dẫn đưa, 

Có bạc vàng, nhũ hương và mộc dược!  

 

Thầy là ai, hay con bác thợ mộc, 

Có anh em thân thuộc ở Naza, 

Đọc Kinh Thánh hôm sớm hội đường nhà, 

Sống kiếp nghèo cùng mẹ cha thầm lặng…  

  

Thầy là ai mà Phêrô dám sốt sắng 

Tuyên xưng liền “Thầy là Đấng Kytô’, 

Đấng chịu chết và Sống Lại từ nấm mồ, 

Đấng Lên Trời và quang lâm ngày phán xét!... 

 

        

 
 
 
 
 
 
28 -  CN 13 TN / C – Lc 9, 51-62 
 

                
 

   THEO THẦY  
 

Ở làng nọ, Thầy không được đón tiếp, 

Môn đệ buồn, liền muốn lửa từ trời 

Thiêu hủy nó cho cơn giận hả hơi… 

Chúa mắng họ… rồi bỏ sang làng khác… 

 

Để bị mắng, bị phủi bụi đất cát, 
Bởi u mê, bởi ngạo mạng chối Thầy, 

Bởi trời cao đất thấp rợp bóng mây, 

Bởi “không Thầy, con không làm gì được”… 



  
 

 

 

Trên đường kia, cũng có kẻ xin nối bước… 

- “Chim có tổ, con cáo có hang sâu, 

Còn Con Người, không có chỗ gối đầu!” 

Đi theo Chúa, chỉ dép đơn cùng áo chiếc… 

 

Nghe Chúa gọi, đừng toan tính hơn thiệt, 

Tay cầm cày, không ngoái cổ gần xa, 

Không chôn cất, không từ biệt mẹ cha, 

Để kẻ chết chôn người chết của họ!... 

 

Triều Đại Chúa mau loan truyền muôn thuở, 

                                              “Hãy theo Thầy”, nghe Tiếng Chúa âm thầm… 

    Bỏ ruộng vườn, bỏ bè bạn trăm năm,  

Đi loan báo Triều Đại Người muôn thuở!...    

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 -   CN 14 TN/C – Lc 10,1-12 

 

                SƯ PHẠM GIÊSU  
 
Chúa dạy tông đồ ngày đi rao giảng, 

Bài “sư phạm thiên quốc” hai ngàn năm: 

Chúa sai đi, trao sứ vụ khai tâm, 

Từng hai người vào mọi thành mọi chốn… 

 

Từng hai người thành cộng đoàn Chúa chọn, 

Chúa ở cùng khi hợp ý tâm đầu, 

Bảy hai người, mấy chục nhóm dài lâu, 

Đi trước Chúa, đi mở đường dọn lối… 

 

Người biết rằng hai người như chiên giữa sói, 

Nên sai đi không chào hỏi dọc đường, 

Không bao bị, không giày dép vấn vương 

Không bạc tiền…, cứ ra đi rao giảng… 



  
 

 

 

Chúc bình an như lời cầu buổi sáng, 

Chúc bình an như lời nói đầu tiên, 

Bình an ấy sẽ đậu xuống bên hiên, 

Xuống nhà nào có phúc bình an thật! 

 

Chỗ không đáng, bình an không lạc mất, 

Mà quay về trở lại trên các con, 

Và ngày ấy, nó bị xử tệ hơn Sô-đôm, 

Bụi trong thành cũng xin giũ trả lại… 

  

Ôi, hãy nhớ điều này đến vạn đại: 

          “Nước Thiên Chúa đã gần bên các ngươi”! 

Bảy mươi hai môn đệ khắp chân trời, 

 ĐI TRƯỚC CHÚA, CỨ TỪNG HAI NGƯỜI MỘT!... 

 

 Lúa đầy đồng nhưng thợ gặt thưa thớt, 

Xin Chủ ruộng sai đến tận mọi miền 

Từng hai người DONG DUỖI VỚI MÙI CHIÊN, 
Tìm chiên lạc, tìm gặt về bông lúa!... 

  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-   CN15 TN-C – Lc 10, 25-37 
 

              ĐIỀU RĂN THƯƠNG XÓT  
     

Có người hỏi phải làm gì để được sống! 

                                                 -  “Yêu mến Chúa hết sức, hết linh hồn, 

Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn,  

Yêu thân cận như yêu chính mình vậy!...” 

 

Người thân cận là ai, nào có thấy, 

Bởi bên đường chỉ thấy thầy tư tế, Lêvi, 

Và cũng thấy người ngoại đạo Samari, 

Người chăm sóc rồi đưa về quán trọ… 

 

Thầy Lêvi tránh bên ni, mặc kệ nó, 



  
 

 

Thầy tư tế né bên nớ, phiền làm chi, 

Truyện dụ ngôn dạy: Người Samari, 

Người thân cận, người có lòng thương xót… 
 

Điều răn lớn, ĐIỀU RĂN LÒNG THƯƠNG XÓT: 

          “Yêu Thiên Chúa, yêu mến cả nhân trần”. 

Người thân cận, người thương xót thật gần: 

Hỡi luật sĩ, cứ làm thế sẽ được sống!…  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-   CN15 TN-C – Lc 10, 25-37 

 
 

                              
       NGƯỜI   THÂN   CẬN 

 

 

- Hỡi thầy tư tế, thầy Lêvi, 

Hỡi người ngoại đạo Samari, 

Trong số ba ông, ai thân cận? 



  
 

 

Hai ông “tránh né”, hay ông Samari! 

 

- Thưa ông cầm bút, ông làm thơ, 

Lêvi, tư tế: kẻ hững hờ!... 

Ông Samari: người thân cận, 

Lau chùi băng bó như làm thơ!... 

 

Ông làm thức tỉnh cả vần thơ! 

Ông làm kinh động cả đền thờ, 

Cho thấy kẻ giả hình, giới kinh sĩ, 

Nối dài tua áo, lòng trơ trơ!… 

 

Ôi, thầy tư tế buổi bây giờ, 

Biết chăng “tránh né” là thờ ơ, 

Là giả hình, là nối dài tua áo, 

Không là “thân cận” Chúa hằng mơ!.. 

 

Ôi, lòng nhân hậu, người không tên, 

Yêu mến tha nhân, không “tránh bên”, 

Ông Samari, người thân cận, 

Ôi, lòng thương xót, Chúa không quên!... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-   CN16 TNC – Lc 10, 38-42  
 

                         BÊN CHÂN CHÚA  
 
Bên chân Chúa, bên đèn chầu Thánh Thể, 

Chúa nhân hiền như ở Bêtania, 

Thấy tất bật đa đoan chị Matta, 

Em Maria ngập chìm Lời Chúa nói… 



  
 

 

 

Bên chân Chúa, biết bao lần hối lỗi, 

Chờ thứ tha, tưới nước mắt xức dầu, 

Maria sấp mình xõa tóc lau, 

Trong thẳm sâu, lòng ăn năn sâu thẳm!...  

 

Bên chân Chúa, Maria chiêm ngắm, 

Soi đời mình, bảy quỉ dữ rập rình, 

Bên chân Chúa nguyện thề đuổi yêu tinh, 

Chờ Chúa bảo “hãy đi, đừng phạm tội nữa”! 

 

Bên chân Chúa, Matta ơi, bên Chúa, 

    “Ơn bận bịu, ơn lo lắng băn khoăn”… 

Bên chân Chúa, xin với Ngài cùng mâm, 

Được bẻ bánh, được “chọn phần tốt nhất”… 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 -    CN 17 TNC -  Lc 11, 1-13 

 
  

  
 

AI XIN SẼ ĐƯỢC 
 
Cha Nhân Từ ngự trên trời cao thẳm… 



  
 

 

Thầy Giêsu, xin hãy dạy chúng con 

Biết cầu nguyện như môn đồ của Gioan, 

Và như Thầy nhiều lần trong tĩnh lặng… 

 

Con đâu biết cầu nguyện phải thanh vắng, 

Như trăng sao, như tinh tú ban đêm, 

Như rừng cây, như mây gió bên thềm, 

Vườn ô liu, rợn rùng mồ hôi máu… 

 

Con đâu biết cầu nguyện phải tỉnh táo, 

Để không còn chước dỗ của quỉ ma, 

Để tội con được chính Chúa thứ tha, 

Và để con cũng được lòng tha thứ… 

 

Con đâu biết cầu nguyện cho khỏi sự dữ, 

Cho Danh Cha cả sáng khắp nhân trần, 

Cho Nước Cha trị đến trên muôn dân, 

Cho Ý Cha thể hiện trên trời dưới đất!... 

 

Con đâu biết cầu nguyện phải rất rất…, 

Để con được cơm bánh đủ hằng ngày, 

Cầu liên lỉ, thiết tha, không sợ quấy rầy, 

Cha Nhân Từ sẽ ban Thánh Thần cùng lương thực! 

 

Con đâu biết cầu nguyện phải tin cậy hết sức… 

Vì Chúa hứa “Sẽ được, nếu ai xin”, 

Vì Chúa hứa “Sẽ thấy, nếu ai tìm”, 

Vì Chúa hứa “Sẽ mở cho, nếu ai gõ cửa!...” 

 

  

 

34 -   CN 18 TN/C – Lc 12, 13-21 

HỒN ƠI, 

CỦA CẢI ƠI 
 

Hồn ơi, nghỉ ngơi thôi,     

Kho lẫm đầy cả rồi,               

Vợ con rạng nhà cửa,  

Của cải khuất bầu trời!...  

 

Hồn ơi, hưởng thụ đi,         

Thiên hạ còn có gì             

Mà hồn ta không có!          

Hồn ơi, hưởng thụ đi!…     

 

Hồn ơi, ăn uống chơi,       

Đất liền ra biển khơi,        

Dù Mỹ Phi Âu Á,               



  
 

 

Rồng phụng hay gan trời!...  

………. 

 - Chàng ngốc kia, nghe thôi: 

Kho lẫm đầy rồi vơi, 

Vợ con rồi cũng chết, 

Của cải bay khỏi đời… 

 

 - Chàng ngốc, hưởng thụ chi, 

Thiên hạ còn thiếu gì 

Mà hồn ngươi đâu có, 

Ngồi đáy giếng thấy chi!... 

 

       - Chàng ngốc, ăn uống đi, 

Dù Âu Á Mỹ Phi, 

Cũng là thờ cái bụng, 

Rồi cũng là tử thi!... 

 

       - Chàng ngốc, nếu đêm nay, 

Ta đòi trả hồn ngay, 

Kho tàng châu báu ấy 

Sẽ thuộc về ai đây!... 

 

HỒN ƠI, CỦA CẢI ƠI, 

Mau tỉnh lại đi thôi! 

 

35 - CN 19 TN/C – Lc 12, 35-48 
 

                     CỦA Ở ĐÂU,  
     LÒNG Ở ĐÓ 
 
Của ở đâu, lòng ở đó… 

Dẫu biết ví tiền nào không cũ nát, 

     mà vẫn cố nhét đầy. 

Dẫu biết kho tàng nào không lung lay, 

     mà vẫn hoài mê mệt. 

Dẫu biết chỗ nào trộm không đục khoét, 

     mà vẫn cứ nhởn nhơ. 

Dẫu biết ở đâu mối mọt cũng gặm nhấm không chừa... 

     mà vẫn cố tìm đào cất chôn giấu. 

Bởi của ở đâu, lòng ở đó!... 

 

Của ở đâu, lòng ở đó… 

Dẫu biết bạc nào không oen ố, 

     mà vẫn thi thố khoe bày. 



  
 

 

Dẫu biết vàng nào không lạt phai, 

     mà vẫn mê say sắm sửa.  

Dẫu biết tiền nào không loang lổ, 

     mà vẫn ham hố tranh giành. 

Dẫu biết thây ma nào không hôi tanh… 

     mà vẫn y trang hào nhoáng. 

Bởi của ở đâu, lòng ở đó!...   

 

Của ở đâu, lòng ở đó… 

     Hãy sắm ví tiền không cũ nát 

     Như dòng sông, như trăng sao… 

Hãy sắm kho tàng không vơi hao 

Như gió chiều, như con nước… 

     Hãy chọn chỗ kẻ trộm không khoét đục 

     Như trăng sáng, như mây trôi… 

Hãy tìm nơi mối mọt không gặm nhấm tã tơi 

Như tinh tú lấp lánh trên bầu trời!… 

 

Của ở đâu, lòng ở đó! 

Của ở trên trời, lòng sao ở dưới đất!... 

Hãy xem “năm cô khôn ngoan”…  

   Họ mang đèn, họ mang dầu… 

   Và họ… tỉnh thức như sao mai, 

Để Chủ đến gặp gỡ lúc canh ba canh hai… 

 

Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng! 

Của cải kho tàng, Chủ sẽ cho ngươi cai quản… 

Hãy sắm sửa Nước Trời… từ hôm nay... 

Mà khôn ngoan tỉnh thức như sao mai!... 

 

    

36-   CN 20 TN/C – Lc 12, 49-53 

 

ĐIỀU GÌ LÀ PHẢI 
 

Hãy xét xem điều gì là phải, 

Và điều gì ngang trái ở đời, 

  “Ném vào mặt đất LỬA TRỜI!” 

Sao Người mong lửa tức thời bùng lên! 

 

Người không mang bình an lặng lẽ, 

Mà Người mang chia rẽ nhà nhà…  

     Con trai chia rẽ với cha, 

Con gái với mẹ, ông bà anh em… 

 

Rồi đàng trai xét xem đàng gái, 

Rồi mẹ chồng phải trái nàng dâu, 

     Bên nội bên ngoại đâu đâu, 



  
 

 

Mẹ chồng chống lại nàng dâu đủ điều!... 

 

Cùng một nhà sáng chiều chia rẽ, 

Hai chống ba, chẵn lẻ, ba hai, 

     Mưa về mây kéo phía tây, 

Trời thì oi bức khi quay gió nồm!... 

 

Hãy xét mình sớm hôm phải trái, 

Xem lửa trời mạc khải trần gian… 

     Người mang gươm giáo, bình an, 

Như mây như gió dọc ngang đất trời! 

 

Xem tang điền cuộc đời thay đổi, 

Xem lục bình trôi nổi dài lâu, 

     Theo dòng xuôi ngược về đâu, 

Bên bồi bên lở, bên nào hợp tan! 

     Đất trời cảnh sắc dọc ngang, 

Một thời chia rẽ, hiệp hoan một thời...  

     Người mong “lửa ném” từ trời, 

Bùng lên cuộc đời “gươm giáo bình an”. 

     Huy hoàng ánh sáng trần gian!... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 37 - CN 21 TN C - Lc 13, 22-30 
 

              QUA CỬA HẸP 
 

Chúa giảng dạy dọc làng quê và thành thị, 

Suốt con đường lên đền thánh Sion, 

Chúa bỏ lại người Do Thái vô ơn, 

Đến dân ngoại, Chúa kêu mời dân ngoại… 

 

Nếu chủ nhà đứng dậy khóa cửa lại, 

Thì người ơi, ai sẽ mở cho vào, 

Nếu chủ nhà không biết ngươi từ phương nao, 

Người bị xếp ngang hàng loài bất chính!... 

 

Đừng thỏa lòng được phép lạ cá bánh, 

Được ngày ngày nghe rao giảng Tin Mừng… 

Bởi có thể mấy hòn đá bên đường 



  
 

 

Sẽ cao rao danh Ngài muôn lời đẹp!... 

 

Hãy chiến đấu để được vào qua cửa hẹp, 

Thấy trời cao, thấy tổ phụ Abraham, 

Thấy Gia-cóp, thấy I-sa-ac cùng mâm, 

Thấy các ngôn sứ trong vinh quang Nước Chúa… 

 

Thấy thiên hạ từ đông tây như lời hứa, 

Từ bắc nam về dự tiệc thiên đình, 

Kẻ đứng chót lên hàng đầu cung nghinh, 

Người đứng đầu nghe xôn xao ở hàng cuối… 

 

Đến dân ngoại, Chúa kêu mời dân ngoại, 

Người loại trừ những tôi tớ bất trung!… 

 

       -  Được cứu rỗi, chỉ có ít, phải không? 

       -  Vâng, Chúa bảo thế, vì phải “QUA CỬA HẸP”! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 -  CN 22 TNC – Lc 14, 1-6 
 

 

SỬA LÒNG, SỬA TRÍ 
 
Sửa lòng sửa trí mấy ngàn năm 

Những kẻ u mê cõi tối tăm, 

Hỡi Pha-ri-sêu, lề luật cũ, 

Chuyện con té giếng, há lặng câm!... 

  

Ngày sa-bát, được chữa bệnh không, 

Rớt sông đuối nước có cứu không!… 

Hỡi Pharisêu, đừng giả hình nữa, 



  
 

 

Nguyện xin Lời Chúa sửa trí lòng!... 

 

Nguyện xin Lời Chúa sửa trí lòng, 

Sửa lại cái xà trong mắt ông, 

Còn chỗ mắt người chỉ là cọng rác, 

Hỡi Pharisêu, chớ sống hai lòng!... 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39-  CN23 TNC – Lc 14, 25-33 
 
   

LÀM MÔN ĐỆ CHÚA 
 
Có người muốn xem Chúa ở đâu, 

Ban ngày đi giảng, tối về đâu… 

Con cáo ở hang, chim ở tổ, 



  
 

 

Còn Con Người ở chỗ nào đâu!... 

 

          “Hãy đến mà xem” Chúa ở đây, 

 Dép đơn, áo chiếc, gậy cầm tay, 

 Dọc Galilê, bờ hồ, mặt biển, 

 Chúa ở đây khắp nước non này… 

 

Ở đây Chúa bảo có như không… 

Có cha có mẹ, có vợ chồng, 

Có anh có chị, như không có, 

Cả mạng sống mình cũng như không!... 

 

Làm môn đệ Chúa… phải trần không, 

Bỏ hết mọi sự, bỏ ruộng đồng, 

                                              “Không chỗ gối đầu”, không gì cả, 

    Mà vác thập giá theo Tin Mừng!... 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 -   CN 24 TNC – Lc 15,1-32 

 
GIỮA TRIỀU THẦN 
 

Pharisêu cùng kinh sư lẩm bẩm, 



  
 

 

Hai ngàn năm, lầm bầm mấy ngàn năm, 

Vẫn những kẻ hay chỉ trích xì xầm: 

        “Người cùng bàn với đám dân tội lỗi”!… 

 

Nhưng thiên hạ bu quanh Người như ngày hội, 

Phường thu thuế, phường nặng tội nặng tình, 

Như chiên lạc, nay chung vui tiệc thiên đình, 

Chín mươi chín chiên kia đâu cần sám hối…  

 

Như thắp đèn tìm đồng bạc trong đêm tối, 

Mời bạn bè, mời hàng xóm quanh quanh, 

Giữa Triều Thần mừng rỡ khắp trời xanh, 

Vì một người trở về ăn năn sám hối!... 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

41 -    CN 25 TNC – Lc 16,1-17 

      LÀM BỘ 
 

Làm bộ là giả hình, là làm ra bộ,  

Kẻ bất lương làm ra bộ đàng hoàng, 

Các kinh sư làm ra bộ nghiêm trang, 

Pharisêu làm ra bộ công chính…  
 

Vào đền thờ, áo thụng dài xúng xính, 

Họ thẳng lưng khoe công đức hơn người: 

        “Con không như…  

mà thu nhập con dâng hết phần mười… 

Con không như… kẻ khác… ngoại tình, trộm cắp… 

Con ăn chay mỗi tuần hai lần nghiêm nhặt… 

Không như tên thu thuế Pu-bli-ca-nô… 

Đứng đằng xa mà đấm ngực héo khô… 

Bởi biết mình là con nhà tội lỗi!...” 
 

Ôi, kinh sư thích dạo quanh sớm tối, 



  
 

 

Thích được chào, được hỏi giữa phố phường, 

Thích chiếm ghế danh dự trong hội đường, 

Thích chễm chệ chỗ nhất nơi bàn tiệc… 
 

Ôi, giờ kinh, lòng họ đâu tha thiết, 

Mà làm bộ cầu nguyện cho lâu giờ, 

Để coi xem nuốt hết tài sản các bà góa chưa… 

Ôi, Pharisêu, còn làm bộ ăn chay khóc lóc!... 
 

Khốn các ngươi, nòi mãng xà, rắn độc, 

Hỡi kinh sư, hỡi Pharisêu giả hình, 

Chính các ngươi đã khóa cửa thiên đình, 

Kẻ muốn vào, cũng bị các ngươi cấm cản,… 
 

Khốn các ngươi, kẻ dẫn đường mù quáng, 

Chẳng biết đúng, chẳng biết điều trái sai, 

Nên Chúa bảo giống mồ mả bôi vôi, 

Đầy xương người và mọi điều ô uế… 
 

Lọc con muỗi, bọn giả hình tồi tệ, 

Mà bản thân nuốt trọn con lạc đà… 

Sạch chén đĩa bên ngoài cho xa hoa, 

Mà bên trong đầy chuyện ăn chơi cướp bóc… 
 

Bọn giả hình, trốn đâu cho khỏi hỏa ngục, 

Giết ngôn sứ, rồi đóng đinh hiền nhân, 

Lùng bắt họ từ thành xa sang thành gần, 

Tội lỗi ấy, trên đầu các ngươi tuôn đổ!... 
 

 Bọn giả hình…  

   chịu “TÁM MỐI KHỐN THẬT” vì làm bộ!... 

Nhìn trời đất qua đi còn dễ dàng 

Hơn dấu phảy trong Lề Luật đổi ngang, 

Bọn giả hình, hãy thôi làm ra bộ!… 

 

 
 

42–     CN 26 TNC - Lc 16, 19- 31  
 
 

NGHÈO CŨNG CHẾT,  

GIÀU CŨNG CHẾT 
 
La-za-rô, ăn mày, nằm ngoài cổng, 

Chó nhà giàu liếm ghẻ chóc quanh thân, 

Thèm bánh vụn một miếng dưới bàn chân 

Ông nhà giàu ngày ngày linh đình yến tiệc... 

 

Ông nhà giàu gấm vóc lụa là đâu có biết 

La-za-rô chết nghèo không của cải dính thân, 

Được về trời trong vòng tay thiên thần, 

Được an ủi nơi lòng Abraham tổ phụ… 

 

Ông nhà giàu, rồi cũng chết, sa âm phủ, 



  
 

 

Chịu cực hình khốn khổ lửa đốt thiêu… 

Ở trần gian được hưởng thụ đủ điều, 

Giờ mới biết lạy Abraham thương xót!... 

 

Giờ mới biết kêu la trong thảm khóc, 

Biết van xin cho dòng họ ở gian trần, 

Được hiện về cảnh báo kẻo sa chân 

Chốn ngục hình đời đời bị thiêu đốt!... 

 

Ông nhà giàu, hỡi ông nhà giàu ngu dốt, 

Họ chẳng nghe các Ngôn Sứ và Mai-Sen, 

Thì kẻ chết sống lại cũng chẳng thèm… 

Họ không màng chuyện ăn năn sám hối!... 

 

Ông nhà giàu đủ điều chết trong tội lỗi, 

Lửa  ngục tù muôn kiếp chốn cực hình!… 

Còn người nghèo cam sống niềm cậy tin, 

Chết trần không, chết bên Người trên Núi Sọ!... 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43-     CN27 TNC – Lc 17,5-10 

 

HẠT CẢI  
 

Nếu đức tin chỉ bằng hạt cải, 

Thì anh em đâu phải sợ chi, 

     Bảo cây bật rễ lên đi,   

Xuống ngay dưới biển tức thì mọc lên… 

 

Có thấy không đức tin hạt cải,     

Có thấy không đâu phải bằng non, 



  
 

 

      Chỉ bằng hạt cải nhà nông, 

Mà dời được núi được sông về đồng… 

 

Xem hạt cải dụ ngôn Nước Chúa, 

Được người kia chọn lựa gieo trồng, 

     Lớn thành cổ thụ bên sông, 

Chim trời làm tổ ấm lòng bầy con!... 

 

Ví Nước Trời núi non vĩ đại, 

Ví Nước Trời hạt cải đức tin, 

     Ví người bằng hữu cầu xin, 

           “Ai gõ sẽ mở, ai tìm sẽ cho!”  

 

Người đã cho một bà băng huyết, 

Người đã cho kẻ liệt được đi, 

     Viên đại đội trưởng bái quỳ: 

          “Một lời Ngài phán, nó thì khỏi ngay!...” 

 

Chúa khen rằng đông tây kim cổ, 

Không tìm thấy điều đó trong dân: 

      Đức tin hạt cải trong ngần, 

Ngạc nhiên, Chúa bảo được phần Nhà Cha!... 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 –      CN 28 TNC – Lc 17,11-19 

    XIN THƯƠNG XÓT 

Dủ lòng thương mười người phong hủi, 

Thầy Giêsu thấy họ đứng đằng xa, 

Tiếng kêu khốn khổ, tiếng kêu la, 

Tin cậy hết lòng, xin thương xót! 

 

Lòng xót thương gặp người thương xót,  



  
 

 

Đứng xa xa, ôi thân phận thối tha, 

Đâu dám gần, họ cất tiếng kêu la, 

Xin một lời, phong cùi liền lành đã!... 

 

Lòng thương xót chạnh lòng thiên hạ, 

Đồng tiền mất hay con chiên lạc đàn, 

Thắp đèn tìm hoặc rảo bước đồng hoang… 

                                              “Hãy đi trình với các Thầy tư tế!” 

 

Lời Chúa phán chữa lành thật dễ, 

Như Na-a-man xuống nước bảy lần, 

Bà tật nguyền được khỏi còng lưng,  

Bởi họ tin Lời Chúa phán dạy!... 

 

Trên đường đi, mười người trông thấy 

Bệnh cùi phong đã được chữa lành… 

                                              “Lòng tin anh đã cứu chữa anh… 

    Triều Đại Chúa được tôn vinh muôn thế hệ!...” 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 –     CN 29 TNC – Lc 18,1-8 

QUAN TÒA 
VÀ BÀ GÓA 



  
 

 

 
Bà góa nọ quấy rầy ông quan tòa, 

Nhiều lần đến xin ông minh xét cho… 

Ông quan tòa dù đau đầu nhức óc, 

Vẫn lần lữa để thời gian trôi qua… 

 

Ông quan tòa, dù chẳng sợ điều chi, 

Trên thế gian, dù chẳng coi ai ra gì, 

Dù huênh hoang chẳng kính sợ Thiên Chúa, 

Lại chỉ sợ bà góa cứ dai dẳng nằn nì… 

 

Có nghe không kiểu nói của quan tòa, 

Sợ nhức đầu, sợ quấy rối, sợ tới nhà, 

Thôi, phải xét, đành thôi… phải xét xử, 

Thế là xong, nay tránh khỏi rầy rà!... 

 

Lòng Thương Xót, 

       ôi, lòng thương xót của Cha, 

Đâu được so với mấy ông quan tòa, 

Anh em cứ xin, ngày đêm cầu xin mãi, 

Như bà góa, xin lòng thương xót bao la… 

   

Con xin tín thác  

      vào Lòng Thương Xót của Cha!...  

Để Con Người khi ngự đến nhà nhà 

Vẫn còn thấy LÒNG TIN trên mặt đất!... 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46-     CN 30 TNC – Lc 18, 9-14 
 

PHARISÊU  

VÀ PUBLICANÔ 
 

Hỡi Pharisêu, ông giả hình, 

Ông vào đền thờ, ông ngông nghênh, 

Ông đứng thẳng lưng, khoe đủ thứ: 

Khoe không bất chính, không ngoại tình… 

 



  
 

 

Ông khoe bố thí, khoe ăn chay, 

Khoe không tham lam, khoe tháng ngày 

  Phần mười thu nhập, dâng kính Chúa, 

Không như kẻ khác tội lỗi đầy!... 

 

Ông Pharisêu chê trẻ già, 

Chê tên thu thuế, nòi quỷ ma, 

Ngước mắt lên trời còn không dám, 

Vào trong đền thánh, đứng đằng xa… 

 

- Ông thu thuế ơi, ông khấn gì, 

Sao ông đấm ngực lệ ướt mi! 

- Cúi đầu khấn xin Lòng Thương Xót, 

Biết mình tội lỗi chẳng đáng chi… 

 

Nhìn Pharisêu, Chúa muốn quên, 

Nhìn người thu thuế, Chúa ghi tên, 

Ai tôn mình lên, bị hạ xuống,   

Ai hạ mình xuống, được tôn lên!... 

 

Hai người vào đền cùng thân thưa, 

Một người công chính, một người chưa!... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 -    TCCN- CN31 TNC – Lc 19,1-10 

 TRÊN NGỌN SUNG 

Con Người đến tìm kiếm từng chiên lạc, 

Thấy Gia-kêu thấp thỏm trên ngọn sung, 

Bởi dân chúng đông mà thân phận thấp lùn, 



  
 

 

Ông nhà giàu lại thật thà như em bé!… 

 

Phúc cho ai trở nên như đứa trẻ, 

Vì Nước Trời là của chúng, ai ơi, 

Thương Gia-kêu, Chúa bảo xuống đón Người, 

Ông tỉnh ngộ vì Lời Thầy thương xót… 

 

Gia-kêu ơi, quí giá hơn bảo ngọc, 

Ông cũng là con cháu Abraham, 

Được Giêsu, Đấng Cứu Độ viếng thăm, 

Con Người đến tìm kiếm chiên lạc mất!... 

 

Gia-kêu ơi, bởi ông nhìn xuống đất, 

Ông thấyThầy từ mãi trên ngọn sung, 

Ước mọi người tìm kiếm tự trong lòng, 

Mà thấy Chúa nơi anh em thân cận… 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 -    TCCN- CN32 TNC – Lc 20,27-38 

 

               LỜI PHÀM 



  
 

 

VÀ LỜI CHÚA 
 

 

Hỡi những kẻ không tin sự sống lại, 

Hỡi người Xa-đốc, dám lý lẽ với Thầy, 

Dám đặt điều gài chuyện thử thách Ngài,  

Dám hỏi bà góa là vợ ông nào ngày sống lại!... 

 

Không cưới vợ lấy chồng trong ngày ấy… 

Các ông quên họ ngang hàng với thiên thần , 

Các ông làm Kinh Thánh mù mờ dần, 

Vào ngày ấy, đâu có chuyện lấy chồng cưới vợ!... 

 

Vì quả thật họ không còn chết nữa… 

Chính Ngài là Chúa kẻ sống vinh quang,  

Chúa của Abraham, của Giacóp, của vũ hoàn, 

Như chuyện “bụi gai” mà Mai-sen kể lại… 

 

Có mấy người nhóm kinh sư đã ngộ thấy, 

Họ thân thưa:“quả Thầy nói thật hay!…” 

 

Biết lắng nghe giữa đám Xa-đốc trái sai, 

Phúc cho ai phân biệt lời phàm và Lời Chúa!... 
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    ĐỪNG SỢ  
Đền thờ đẹp được trang hoàng đá đẹp, 



  
 

 

Rồi có ngày cũng đổ nát tan hoang, 

Rồi có ngày thành quách cũng điêu tàn, 

Ôi, bình địa, không còn một hòn đá!... 

 

Ôi, đền thờ, không còn vết tích nào cả, 

Tảng đá nào không còn trên tảng đá nào, 

Ôi, bình địa, giờ chỉ còn trăng sao, 

Cùng lấp lánh trên trời đen muôn tinh tú… 

 

Dân chúng hỏi điềm báo nào để ẩn trú… 

Thầy dạy họ đừng để bị gạt lừa, 

Vì chinh chiến loạn lạc chưa biết thắng thua, 

Vì nước này sẽ nổi lên chống nước nọ… 

 

Dù đói kém, dù ôn tà cũng đừng sợ, 

Dù xuất hiện điềm lạ khủng khiếp đêm ngày, 

Đừng sợ hãi, dù có động đất thiên tai, 

Vì trước đó còn xảy ra nhiều điều oan trái… 

 

Bị giam cầm, anh em sẽ bị ngược đãi, 

Vì danh Thầy, bị giao nộp cho các hội đường, 

Bị tù đày, bị điệu đến trước các quân vương, 

Vì danh Thầy, bị mọi người thù ghét. 

 

Vì danh Thầy, có người sẽ bị giết chết, 

Bị bắt bớ bởi ruột thịt mẹ cha, 

Bởi anh em, bạn hữu, bởi ông bà… 

Đừng sợ hãi, đây chưa phải là chung cục, … 

 

Đừng sợ hãi, bởi anh em chỉ là trần tục, 

Bởi có ai làm cho tóc dài ra đâu, 

Mà từng sợi đều được đếm trên đầu, 

Vì từng sợi, Chúa quan phòng từng sợi!...  

 

Đừng sợ hãi, bởi kẻ thù không sao chống chọi, 

Bởi anh em được Cha cho khôn ngoan, 

Cho sáng suốt như Vua Salomon, 

Vì danh Thầy, hãy kiên trì mạng sống!... 
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XIN NHỚ ĐẾN TÔI 
 *  LỄ ĐỨC GIÊSU KYTÔ VUA VŨ TRỤ * 

 

XIN NHỚ ĐẾN TÔI khi về trời,   

                                                Buổi chiều Núi Sọ, lạy Chúa tôi, 

                      “Đất rung đá vỡ, tung mồ mả”, 



  
 

 

Tôi đã nhận ra Con Chúa Trời!... 
 

Tôi đã nhận ra Con Chúa Trời, 

XIN NHỚ ĐẾN TÔI, bên phải Người, 

Bao năm giang hồ, nay lên núi, 

Cùng Người dang tay giữa đất trời!... 
 

Tôi là tên trộm nhận ra Người:  

                                              “Khi về Nước Người, nhớ đến tôi”! 

            Đám dân cựu ước không nhìn biết, 

                                                Trên đồi Can-vê, chính Chúa Trời!...  
 

             
Đồi Sọ bên Thầy, tên trộm ơi, 

Như Gioan Tẩy Giả lúc sinh thời, 

Là người đầu tiên giảng sám hối, 

Chỉ Chiên Thiên Chúa cho bạn ngươi!... 
 

                                    Hứa với tổ tông ngàn năm ngàn, 

Tên trộm sám hối, lòng nát tan, 

Là người đầu tiên được Cứu Chuộc: 

          “Hôm nay, anh ở cùng Ta trên Thiên Đàng”!... 
 

 Như người làm thuê buổi ban trưa,  

Cũng được quan tiền, dù cuối giờ, 

Con là tên trộm kêu danh Chúa, 

                                                Cuối đời được chính Chúa tiễn đưa… 
 

Đỉnh đồi Can-vê buổi hoàng hôn, 

Bản án trên đầu, bản suy tôn: 

                                  “Giêsu là Vua dân Do Thái”… 

Nhưng Người là Vua Vũ Trụ, Chúa càn khôn!... 
 

Con là tên trộm nước Thiên Đàng, 

Dang tay cùng Chúa than thở than, 

Con cắp chìa khóa Lòng Thương Xót,  

Mở cửa thiên cung, trộm Thiên Đàng! 
 

Con là tên trộm ngộ ra Ngài, 

Dân chúng u mê đâu biết ai, 

Lạy Đức Kytô, Con Thiên Chúa, 

Là Vua Vũ Trụ, Đấng Thiên Sai!... 
 

Con tin, con mến, con cậy trông, 

Con là tên trộm phút lâm chung, 

Lạy ĐỨC KYTÔ VUA VŨ TRỤ, 

XIN NHỚ ĐẾN CON, thương con cùng!... 

 

   

 

 

 

  

   THAY LỜI KẾT 

 



  
 

 

 

 

LỜI CHÚA 
 

Lời Chúa chứ đâu phải lời con, 

Lời con có bao giờ vuông tròn, 

Lời Chúa là tận cùng, là nguyên thủy, 

Lời Chúa được Mẹ ghi trong lòng!...  

 

Lời Chúa được Mẹ ghi trong lòng, 

Lời con để thêm mối cậy trông, 

Lời Chúa là sự thật, là sự sống, 

Lời Chúa được Mẹ giữ sắt son… 

 

Lời Chúa được Mẹ giữ sắt son, 

Lời Chúa suy niệm cùng nước non, 

Lời con để giảng rao Lời Chúa, 

Cùng Mẹ, Lời Chúa được truyền loan… 

 

Cùng Mẹ, Lời Chúa được truyền loan, 

Lời Chúa là đường rỗi giang san, 

Lời con chỉ gian tà từ cõi chết, 

Mẹ ơi, Lời Chúa là sự sống trần gian!  

 

                          Tác giả 

 

 

 


