
NGỌT NGÀO TÌNH CHÚA  
TrÀn Nguyên Lam Bºu 

 
 

1. VÜ©n ThÖ ThÆp T¿ 
 

TØ thÆp t¿ suÓi nguÒn thÖ tuôn chäy 
Màu hÒng tÜÖi loang th¡m cä châu thân 
VÜ®t không gian rào råt kh¡p dÜÖng trÀn 

Ân sûng Chúa xây vÜ©n thÖ thÆp t¿ 
 

Bên thÆp giá tr°i gi†ng ca thÀn sÙ 
Vån loài hoa Çua nª ngát mùi hÜÖng 

Muôn s¡c màu phÃp ph§i chúc Thiên VÜÖng 
BÜÖm bÜ§m tr¡ng v©n hoa hÒn bay b°ng 

 
Chim bÒ câu tØ tr©i cao lÒng l¶ng 

ñem hòa bình cao th£m tÜ§i vÜ©n thÖ 
LÃy tình thÜÖng ch†c thûng Çám mây m© 
Cho nhân th‰ ánh hào quang r¿c sáng 

 
Ôi thÆp giá tÕa hÜÖng hoa lai láng 

NhË lòng ngÜ©i thoang thoäng cánh tung bay 
VÜ®t hÒng trÀn lÜ§t b°ng các tÀng mây 
Ân phúc Chúa d¿ng xây vÜ©n thÖ Ãy. 

 
2. Tâm s¿ Giáng Sinh 

 
Sao sáng tr©i Çông chi‰u rång ng©i 

Báo tin Thiên Tº m§i vào Ç©i 
Lung linh nh¡n g†i ngÜ©i dÜÖng th‰ 

Mau Ç‰n tôn th© nhân th‰ Öi 
 

Bao la sa måc ngút ngàn khÖi 
Tôi quy‰t ra Çi Ç‹ g¥p NgÜ©i 

Ti‰n bÜ§c ÇÜ©ng trÜ©ng không quän mŒt 
Nhìn sao m¡t hÜ§ng tÆn nÖi nÖi 

 
Cung ÇiŒn nguy nga ti‰ng g†i m©i 

Tôi lÀm tôi tÜªng t§i nÖi rÒi 
VÜÖng cung ¡t h£n Con Tr©i ng¿ 
Tôi bÜ§c vào rÒi m§i bi‰t thôi 

 
Tôi v¶i ra Çi vÜ®t núi ÇÒi 

Mong tìm thÃy ÇÜ®c ñÃng Con Tr©i 



Ô kìa tôi g¥p Ngài nÖi Ãy 
Cúi m¶p quì th© CÙu Chúa tôi. 

 
3. Tìm vŠ Çêm giáng sinh 

 
ñang giÃc ÇiŒp tr©i Çông vang ti‰ng nhåc 

B‰t lê hem r¿c sáng ánh hào quang 
Kh¡p nhân gian rång chi‰u cõi thiên Çàng 
NgÜ©i trÀn hÜªng tr†n nguÒn Ön cÙu r‡i 

 
ñÃng CÙu Th‰ Çoái thÜÖng ngÜ©i t¶i l‡i 
BÕ ngôi tr©i giáng th‰ cÙu muôn dân 

Ngàn thiên binh lÜ®n hát chúc dÜÖng trÀn 
NgÜ©i mê ngû vùng lên vào ân sûng 

 
Các møc tº vang vang l©i chúc tøng 
Tìm vŠ nÖi máng cÕ cûa chuÒng chiên 
Quì th© tôn Thánh Tº ñÃng Chæn HiŠn 
Lòng mª r¶ng Çón mØng Hài Nhi Thánh 

 
Bên phÜÖng Çông ánh sao Vua lÃp lánh 
Các chiêm tinh bi‰t ñÃng Thánh ra Ç©i 
ñÜ©ng trÜ©ng xa ngày Çêm quy‰t t§i nÖi 
Chiêm ngÜ«ng ñÃng tØ tr©i cao giáng th‰ 

 
TØ hôm Ãy träi nghìn muôn th‰ hŒ 

Bi‰t bao ngÜ©i tìm ki‰m Chúa th© tôn 
SuÓi yêu thÜÖng tÜ§i mát kh¡p thân hÒn 
ñ©i tràn ngÆp ánh vinh quang hånh phÜ§c 

 
Nhân loåi h«i hãy Çi tìm cho ÇÜ®c 

ñÃng Chân ThÀn, ñÃng CÙu R‡i yêu thÜÖng 
Tìm vŠ nÖi an hÜªng phÜ§c thiên ÇÜ©ng 
Quì bên Chúa tr†n niŠm tin tôn kính. 

 
4. Mùa Giáng Sinh thÓng hÓi 

 
M‡i lÀn t§i lÍ giáng sinh 

M‡i lÀn Chû Quán træm nghìn xót xa 
Giê Xu CÙu Chúa sinh ra 

Mà sao ta n« bÕ qua Çón Ngài? 
 

Tåi ta quá miŒt mài tÜ l®i 
Ta tham tiŠn nghï t§i giàu sang 
Ta khinh nh»ng kÈ bÀn hàn 



Ta mê say Ç¡m båc vàng trÀn gian 
 

Ôi ta nh§ mãi rõ ràng Çêm Ãy 
M¶t hài nhi trong máng cÕ nôi rÖm 

QuÃn vòng khæn không Çû Ãm Çêm hôm 
Thân Çau xót vì kh° nghèo nên n‡i 

 
Tr©i Çông giá lånh th°i tØng cÖn 

Rét buÓt con tim thoáng chÆp ch©n 
B‡ng mÃy thiên thÀn vang ti‰ng hát 
Chúc mØng nhân th‰ ngÆp nguÒn Ön 

 
RÒi thiên sÙ báo Con Tr©i Ç‰n 
Máng cÕ nhà ta phía cuÓi hè 

Con TrÈ cam Çành trong giá lånh 
Còn ta túi båc vÅn kè kè 

 
Lù lù bÜ§c v¶i gi»a Çêm thâu 
MÃy kÈ chæn chiên Ç‰n cúi ÇÀu 
Th© kính Hài Nhi nÖi máng cÕ 
Lòng ta thÓng hÓi buÓt niŠm Çau 

 
Ta mang m¶t khÓi kh° sÀu 

ChÓi tØ Con Thánh nhiŒm mÀu giáng sinh 
TØ Çây hÙa v§i lòng mình 

Nhà ta mª r¶ng ti‰p nghinh Con Tr©i. 
 

5. TÆn hi‰n cho Chúa 
 

"VÆy, h«i anh em, tôi lÃy s¿ thÜÖng xót cûa ñÙc Chúa Tr©i khuyên anh em dâng thân th‹ 
mình làm cûa lÍ sÓng và thánh, ÇËp lòng ñÙc Chúa Tr©i, Ãy là s¿ th© phÜ®ng phäi lë cûa anh 

em" (Rôma 12:1). 
 

Thø hÜªng tình thÜÖng ñÙc Chúa Cha 
Thì nên tÆn hi‰n cä Ç©i ta 

Dâng thân th‹ sÓng làm sinh t‰ 
Gi» cu¶c Ç©i linh th¡ng quÌ ma 
TÆn hi‰n thiêng liêng cao tÆn núi 
H‰t lòng th© phÜ®ng ÇËp hÖn hoa 
Ai Öi tÆn hi‰n mình cho Chúa 

ñ‹ phÜ§c Tr©i ban Ç‰n m†i nhà. 
 

6. Chúa tuyŒt v©i 
 

Nghe ti‰ng g†i tôi bÜ§c theo CÙu Chúa 



Noi dÃu chân Ngài suÓt mÃy næm tr©i 
CÙu Chúa tôi quä thÆt Chúa tuyŒt v©i 
QuyŠn næng l§n và khôn ngoan vô ÇÓi 

 
M¶t hôm n† cä b†n tôi bÓi rÓi 

Có mÃy ngÜ©i gài bÄy b¡t thÀy tôi 
H† hung hæng Çòi ném Çá cho rÒi 
M¶t dâm phø cÓ tình sai luÆt pháp 
H† ki‰m c§ b¡t thÀy khi ÇÓi Çáp 
Tha thì sai mà ném Çá cÛng sai 

Chúa ngÜ§c lên v§i l©i phán quyŠn oai 
Ai vô t¶i hãy ti‰n lên ném trÜ§c! 

Nghe câu Ãy m†i ngÜ©i ÇŠu lÀn lÜ®t 
L¥ng lë Çi v§i nét m¥t buÒn hiu 

T¿ bi‰t mình mang t¶i l‡i quá nhiŠu 
ThÆt xÃu h° không håi Ngài chi ÇÜ®c. 

 
M¶t hôm khác h† tìm thêm mÜu chÜ§c 
Gài thÀy tôi vào chính trÎ luÆt hình 
Có trung thành v§i Ç‰ quÓc trÎ mình? 

Nên Çóng thu‰ hay không nên Çóng thu‰? 
Không Çóng thu‰ là t¶i hình phän Ç‰ 
Còn vâng l©i là håi quÓc håi dân 

Hành Ç¶ng nào cÛng chuÓc kh° vào thân 
Chúa thoát nån nh© trä l©i khôn khéo: 
ñÒng tiŠn Çây, trä l©i ÇØng v¥n vËo! 
HiŒu và hình có phäi cûa Rô Ma? 
"Cûa Sê Sa hãy trä låi Sê Sa" 

"Gì cûa Chúa hãy trä vŠ cho Chúa" 
 

TuyŒt v§i quá L©i Ngài nhÜ thép lºa 
L©i ban ra là nguÒn suÓi tuyŒt v©i 

L©i yêu thÜÖng Ç¶ lÜ®ng ngút ngàn khÖi 
Tôi theo Chúa ôi tuyŒt v©i hånh phÜ§c. 

 
(Theo Giæng 8:1-1 và MathiÖ 22:15-22). 

 
7. TriŠu thiên vinh hi‹n 

 
"Hãy chæn bÀy cûa ñÙc Chúa Tr©i Çã giao phó cho anh em, làm viŒc Çó ch£ng phäi bªi ép 

tình, bèn là bªi vui lòng,ch£ng phäi vì l®i dÖ bÄn, bèn là h‰t lòng mà làm, ch£ng phäi quän trÎ 
phÀn trách nhiŒm chia cho anh em, song Ç‹ làm gÜÖng tÓt cho cä bÀy. Khi ñÃng làm ÇÀu các 

kÈ chæn chiên hiŒn ra, anh em së ÇÜ®c mão triŠu thiên vinh hi‹n" (I PhierÖ 5:2-4). 
 

Anh muÓn có m¶t triŠu thiên vinh hi‹n 



Hãy chæn bÀy Chúa giao phó cho anh 
Phäi hy sinh và cÛng phäi trung thành 
Phäi t¿ nguyŒn vui lòng không ép u°ng 

 
Anh muÓn có m¶t triŠu thiên cao thÜ®ng 

ñØng nên cho l®i dÖ bÄn chen vào 
Phäi h‰t lòng làm viŒc Chúa ban trao 
NhÜ cho Chúa ch§ không cho ai khác 

 
Anh muÓn có m¶t triŠu thiên phÜ§c låc 
ñØng tÜªng làm h‰t trách nhiŒm thì thôi 

Ngày Çêm lo quän trÎ th‰ xong rÒi 
NhÜng nên nh§ phäi luôn làm gÜÖng tÓt 

 
Anh muÓn có m¶t triŠu thiên cao t¶t 

M¶t triŠu thiên vinh hi‹n r¿c hào quang 
M¶t triŠu thiên quš nhÃt cõi thiên Çàng 
Hãy trung tín chæn bÀy chiên cûa Chúa. 

 
8. MØng 50 næm thành hôn 

 
(Kính t¥ng Ông Bà MS ñ¥ng Ng†c Cang) 

 
ñ¥ng l¡m Ön thiêng Chúa s¤n ban 

Ng†c ngà nào sánh phÜ§c thiên Çàng 
Cang thÜ©ng mãi mãi duyên cÀm s¡t 
NgÛ thÆp niên dÜ nghïa phÜ®ng loan 
ThÆp giá nghìn thu không nän chí 
Niên trÜ©ng giai lão vÅn bŠn gan 

Thành công, con cháu thành công cä 
Hôn s¿ vuông tròn vån thái an. 

 
9. Nh§ thÜÖng 

 
Sông quê con mãi Ç®i ch© 

Ông N¶i xa xÙ bao gi© vŠ thæm? 
N¶i vŠ xÙ m‡i hàng næm 

Nh§ thÜÖng cháu n¶i xa xæm Ç®i ch© 
 

Bên Çây con ÇÙng thÄn th© 
Nh§ N¶i bên Çó gi© gi© không ngÖi 

Bên nÀy mây phû khung tr©i 
Nh§ con ch£ng bi‰t chuy‹n l©i cùng ai? 

 
Con nghe væng v£ng bên tai 



Nh»ng l©i N¶i dåy trÜ§c ngày xa con 
Dù cho sông cån núi mòn 

Tình thÜÖng Chúa mãi vÅn còn bên con. 
 

10. ThuyŠn Xuân vÜ®t b‰n mê 
 

MØng T‰t næm nay låi trª vŠ 
ñông qua Xuân t§i ÇÜ®m tình quê 
MÃy ai hi‹u thÃu hÒn Xuân m§i 

NhiŠu kÈ mÖ hoài då hä hê 
HÜªng T‰t vui Xuân lòng nh§ Chúa 
HÜÖng Tr©i thÕa chí kÈ quay vŠ 
÷n ban thánh ÇÙc tràn lai láng 

Im l¥ng thuyŠn Xuân vÜ®t b‰n mê. 
 

11. Hãy nh§ Ön Tr©i 
 

Cõi tr©i ÇÃt núi non bi‹n cä 
Ánh træng thanh soi tÕa tÕa soi 
Muôn vì sao lÃp lánh trên tr©i 

Chúa tåo hóa h¢ng ban Ön mÜa móc 
"Thiên sanh nhÖn hà nhÖn vô l¶c" 
"ñÎa sanh thäo hà thäo vô cæn" 

Chúa luôn ban måch sÓng vïnh h¢ng 
NgÜ©i trÀn th‰ hÜªng hoài không h‰t 
Có nh»ng lúc tÜªng nhÜ s¡p ch‰t 
ñÜ©ng trÀn gian mÕi mŒt bó tay 
TØ thiên cung Ön Chúa Çoái hoài 
Sai Con Thánh hy sinh cÙu th‰ 

NgÜ©i trÀn hÜªng niŠm vui cä th‹ 
Chúa dÜ«ng nuôi ban s¿ sÓng Ç©i Ç©i 

NgÜ©i Öi hãy nh§ Ön Tr©i. 
 

12. Mau vŠ sÓng cänh hi‹n vinh 
 

NgÜ©i Öi! Sao phÜ§c thiêng không ki‰m 
Mà Çi tìm phù phi‰m ô nhÖ 

Chúa tr©i cao sao ch£ng tôn th© 
Cho cu¶c sÓng hÜªng ân ban bÃt tÆn. 
"Thiên Çàng h»u l¶ vô nhân vÃn" 
"ñÎa ngøc vô môn h»u khách tÀm" 
Mau bÜ§c ra khÕi chÓn låc lÀm 
VŠ bên Chúa hÜªng Ön cÙu r‡i 
Chúa là ñÃng s¤n tha t¶i l‡i 

CÙu sinh linh thoát khÕi kh° hình 



Mau vŠ bên Chúa hi‹n vinh! 
 

13. ñÜ®c cÙu không do công ÇÙc 
 

"Vä, Ãy là nh© ân Çi‹n, bªi ÇÙc tin, mà anh em ÇÜ®c cÙu, ÇiŠu Çó không phäi Ç‰n tØ anh em, 
bèn là s¿ ban cho cûa ñÙc Chúa Tr©i. ƒy ch£ng phäi bªi viŒc làm Çâu, hÀu cho không ai khoe 

mình" (Êphêsô 2:8-9). 
 

Có nh»ng kÈ cÆy nh© công ÇÙc 
CÓ ra công hành thiŒn æn chay 
Låi l« nghe  giáo h¶i dåy sai 

Theo nghi lÍ tÜªng ÇÜ®c Ön cÙu thøc 
"Chung thân hành thiŒn, thiŒn do bÃt túc" 

"NhÃt nhÆt hành ác, ác t¿ h»u dÜ" 
Bao công lao làm thiŒn Çû Ü? 
M¶t ngày ác dÜ thØa bi‰t mÃy 
Ân Çi‹n Chúa Çón ngÜ©i tin cÆy 
Nào có ai ÇÜ®c cÙu bªi viŒc làm? 
Mª lòng tin Chúa thành tâm! 

 
14. Ngày phán xét 

 
"Theo nhÜ Çã ÇÎnh cho loài ngÜ©i phäi ch‰t m¶t lÀn, rÒi chÎu phán xét " (HêbÖrÖ 9:27). 

 
ñÜ©ng chân lš muôn Ç©i không Ç°i 
Chúa truyŠn rao án phåt t¶i nhân 
MiŒt mài gian ác bi‰t bao lÀn 

TiŠn công Çó tÜÖng lai thành bÎ cáo 
"ThiŒn ác Çáo ÇÀu chung h»u báo" 
"Cao phi viÍn tÄu giã nan tàng" 
Ác gieo ra ¡t chÎu kh° nàn 

Dù có trÓn Çâu nào thoát khÕi 
H«i nh»ng ai theo ÇÜ©ng t¶i l‡i 
S§m quay vŠ thÓng hÓi æn næn 

Chúa yêu thÜÖng cÙu chu¶c hÒn thân 
Bôi xóa h‰t ô nhÖ và tha thÙ 

Ngày phán xét thoát án hình kÈ d» 
HÜªng an bình phÜ§c hånh Ç©i Ç©i 

Trª vŠ bên Chúa ai Öi! 
 

15. ñØng tham tiŠn 
 

"Còn nhÜ kÈ muÓn nên giàu có, ¡t sa vào s¿ cám d‡, m¡c bÅy dò, ngã trong nhiŠu s¿ tham 
muÓn vô lš thiŒt håi kia, là s¿ làm Ç¡m ngÜ©i ta vào s¿ hûy diŒt hÜ mÃt. Bªi chÜng s¿ tham 



tiŠn båc là c¶i rÍ m†i ÇiŠu ác, có kÈ vì Çeo Çu°i nó mà b¶i Çåo, chuÓc lÃy nhiŠu ÇiŠu Çau Ç§n" 
(I Timôthê 6: 9-10). 

 
TiŠn tình tù t¶i 
ThiŒt tâm thân 

Ham mê tiŠn båc cõi dÜÖng trÀn 
NgÜ©i dÜ§i th‰ miŒt mài tìm mãi 

C¶i rÍ ác cæn bao kh° äi 
Lòng tham tiŠn båi hoåi hÒn linh 
ñ¡m trong ham muÓn t¶i tình 
ñeo Çu°i nó hóa lành ra d» 
"Nhân tham tài t¡c tº" 

"ñi‹u tham th¿c t¡c vong" 
Chim ham æn m¡c lÜ§i m¡c vòng 
NgÜ©i tham tiŠn ¡t nhiŠu Çau Ç§n 
NgÜ©i tin kính hÜªng nguÒn l®i l§n 

ThÕa lòng vui Çû m¥c Çû æn 
Vui trong Ön Chúa vïnh h¢ng. 

 
16. CÙu t¶i nhân 

 
"Khi ta phán cùng kÈ d» r¢ng: H«i kÈ d», mÀy ch¡c ch‰t! N‰u ngÜÖi không ræn bäo Ç‹ cho kÈ 
d» xây bÕ ÇÜ©ng lÓi xÃu cûa nó, thì kÈ d» Ãy së ch‰t trong s¿ gian ác mình, nhÜng ta së Çòi 

máu nó nÖi tay ngÜÖi" (Êxêchiên 33:8). 
 

NgÜ©i trÀn th‰ chìm trong b‹ t¶i 
ñ©i Çiêu linh trôi n°i bÃt an 

SÓng trong ki‰p kh° thÆt nguy nan 
Ma quÌ giáng c¿c hình Çau Ç§n quá 
"Ki‰n nghïa bÃt vi vô võng giã" 

"Lâm nguy bÃt cÙu måt anh hùng" 
ThÃy ngÜ©i trong cänh sÓng khÓn cùng 

Mà không cÙu thì Çâu phäi là ngÜ©i có nghïa 
H«i ai còn sÓng trong lÀu son gác tía 

Hãy vùng lên cÙu kÈ låc ÇÜ©ng 
ñem vŠ cho Chúa yêu thÜÖng. 

 
 

17. Chúa Toàn Næng 
 

"Há có ÇiŠu chi ñÙc Giê Hô Va không làm ÇÜ®c chæng?" (Sáng th‰ kš 18:14). 
 

ñÃng Tåo Hóa oai quyŠn cao cä 
D¿ng núi non, vÛ trø, bi‹n, tr©i 
TØ ÇÃt khô Chúa d¿ng loài ngÜ©i 



Ban s¿ sÓng cÃp ÇÒ æn ÇÀy Çû 
"Giê Hô Va vån quân vi chû" 

"Tåo hóa quyŠn vô sª bÃt næng" 
Há có ÇiŠu chi Chúa không làm ÇÜ®c chæng? 

M†i tåo vÆt Chúa ÇŠu làm ra cä 
Tin Lành là quyŠn næng phép lå 

CÙu ngÜ©i tin hÜªng phÜ§c thiên Çàng 
NgÜ©i ngÜ©i vui sÓng bình an. 

 
 

18. Ân Çi‹n 
 

Bao giáo chû, l¡m nhà hiŠn tri‰t 
CÓ tìm phÜÖng tiêu diŒt t¶i khiên 

CÙu ngÜ©i khÕi ki‰p kh° triŠn miên 
SÓng thánh thiŒn sÓng Ç©i Çáng sÓng 

Án t¶i l‡i ngày càng gia tr†ng 
T¶i v§i Tr©i bi‰t kêu cÙu cùng ai 

N‡i kh° Çau cÙ mãi kéo dài 
NgÜ©i thÃt v†ng låc trôi vào nghiŒt ngã 
"Hoåch t¶i Ü thiên vô khä Çäo giã" 

"Ân Çi‹n Giê Xu cÙu mŒnh t¶i nhân" 
Chúa Tr©i cao bÜ§c xuÓng dÜÖng trÀn 
Gánh ác t¶i loài ngÜ©i trên thÆp giá 
Ân Çi‹n Chúa nghìn trùng cao cä quá 

Giäi cÙu ai lên ti‰ng kêu cÀu 
Mau vŠ bên Chúa quì tâu. 

 
19. Tr©i nuôi ngÜ©i 

 
"ñÙc Chúa Tr©i tôi së làm cho ÇÀy Çû m†i s¿ cÀn dùng cûa anh em y theo s¿ giàu có cûa Ngài 

ª nÖi vinh hi‹n trong ñÙc Chúa Giê Xu Christ" (Philíp 4:19). 
 

NgÜ©i trÀn th‰ tham lam ác Ç¶c 
L®i danh quyŠn Ç¥t ÇÙng hàng ÇÀu 

Có bao gi© thÜÖng Ç‰n ai Çâu 
SÓng ích k› ch£ng nghï gì ngÜ©i khác 

"Th‰ gian duy h»u nhân tâm ác" 
"Phàm s¿ hoàn tu thiên dÜ«ng nhân" 
ThÜ®ng ñ‰ luôn Çoái Ç‰n hÒng trÀn 
Ban vÆt th¿c m†i cÀn nhu ÇÀy Çû 

Trong ñÃng Christ là kho tàng phong phú 
Th‰ nhân vui hÜªng Ç‰n muôn thu 

Hãy vŠ bên Chúa Giê Xu. 
 



20. Nóng giÆn 
 

"Ví b¢ng anh em ÇÜÖng cÖn giÆn, thì ch§ phåm t¶i, ch§ cæm giÆn cho Ç‰n khi m¥t tr©i l¥n, và 
ÇØng cho ma quÌ nhÖn dÎp" (Êphêsô 4:26-27). 

 
HÍ là ngÜ©i ai mà không giÆn 
GiÆn ti‹u nhân giÆn kÈ vu oan 
GiÆn ngÜ©i Çi ÇÙng hai hàng 

GiÆn kÈ thÃy ngÜ©i nguy mà ch£ng cÙu 
"Huy‰t khí chi n¶ bÃt khä h»u" 
"LÍ nghïa chi n¶ bÃt khä vô" 
Chúng ta vÓn là nh»ng tín ÇÒ 
ñØng nên giÆn chÌ vì huy‰t khí 
N‰u có giÆn hãy giÆn vì nghïa lš 

GiÆn m‡i khi Çåo hånh bÎ coi thÜ©ng 
GiÆn trong nghïa cº cûa tình thÜÖng 

GiÆn không t§i lúc m¥t tr©i l¥n 
Tha thÙ và quên ch£ng nh§ hoài 
Gi» mình thoát khÕi  giÆn dai. 

 
21. Loài ngÜ©i quš nhÃt 

 
"Tôi cäm tå Chúa, vì tôi ÇÜ®c d¿ng nên cách Çáng s® lå lùng. Công viŒc Chúa thÆt lå lùng, 

lòng tôi bi‰t rõ l¡m" (Thi thiên 139:14). 
 

Trong vÛ trø loài nào là quš 
Trên cao kia  hàng tÌ vì sao 

DÜ§i bi‹n sâu tôm cá muôn màu 
M†i loài thú lao xao trên ÇÃt 

"Thiên sinh vån vÆt" 
"Duy nhân tÓi linh" 

ChÌ con ngÜ©i ÇÜ®c sÓng hi‹n vinh 
So muôn vÆt  loài ngÜ©i cao quš nhÃt 
NgÜ©i thiêng liêng nào Çâu vÆt chÃt 
CÛng không là loài thú loài chim 
Chúa ban cho có m¶t trái tim 

Th© ThÜ®ng ñ‰ tr©i cao Tåo Hóa 
NgÜ©i phäi bi‰t dâng l©i cäm tå 
ñÜ®c d¿ng nên Çáng s® vô cùng 
Công viŒc Chúa thÆt lå lùng. 

 
22. Hãy tôn vinh xÙng Çáng cho danh ñÙc Giê Hô Va 

 



"Hãy tôn vinh xÙng Çáng cho danh ñÙc Giê Hô Va, hãy Çem lÍ vÆt mà vào hành lang Ngài. 
Hãy m¥c trang sÙc thánh mà th© låy ñÙc Giê Hô Va. H«i cä trái ÇÃt, khá run s® trÜ§c m¥t 

Ngài. Hãy nói gi»a các nÜ§c r¢ng: ñÙc Giê Hô Va cai trÎ" (Thi thiên 96: 8-10). 
 

Hãy tôn vinh xÙng Çáng cho danh Chúa 
M†i tÃm lòng hãy cúi xuÓng thÆt sâu 
M†i m¡t nhìn hãy hÜ§ng tÆn lên cao 
Tung hô Chúa b¢ng l©i ca ti‰ng hát 

 
H«i trái ÇÃt, hãy reo vui hÌ låc 

Hãy ng®i khen danh ñÙc Giêhôva 
M†i thÀn dân ÇÒng cÃt ti‰ng tøng ca 
Mang lÍ vÆt Çi vào hành lang Chúa 

 
H«i các thánh, hãy ÇÙng lên nhäy múa 
Hãy xÜ§ng ca b¢ng thân, trí, hÒn, linh 
ñem tÃt lòng hòa ti‰ng hát tÃu trình 
M¥c trang sÙc thánh Ç‰n th© låy Chúa 

 
H«i các nÜ§c, hãy l¡ng nghe thêm n»a: 

Giêhôva cai trÎ kh¡p muôn dân 
Hãy tôn vinh xÙng Çáng tÌ vån lÀn 
Ca ng®i Chúa v§i cä lòng run s®. 

 
23. Phøc sinh phÜ§c hånh 

 
PhÀn m¶ Ç¶t nhiên cºa mª ra 

Hân hoan Chúa sÓng th¡ng quyŠn ma 
U buÒn thÃt v†ng còn Çâu n»a 

Chúc tøng mØng vui mãi xÜ§ng ca 
SÙc sÓng phøc sinh tràn cõi ch‰t 

Im mÒm tº ÇÎa trÓn Çi xa 
Nhân gian thoát ách quyŠn ma quÌ 

HÜªng phÜ§c trÜ©ng sinh cõi thái hòa. 
 

24. MØng th† bát tuÀn cûa Má 
 

MØng Má næm nay tu°i bát tuÀn 
Th† càng thêm th† ngÆp hÒng ân 
Bát giŠng mÓi phúc con vui hÜªng 
ThÆp giá sÀu Çau Má hi‰n thân 

Niên bách duyên lành Ön thánh ÇÙc 
TrÜÖng cao nghïa hånh då trong ngÀn 
ThÎ thành Má sÓng Ç©i thanh båch 

ñính Ü§c vuông tròn phÆn thánh dân. 



25. Chúa vào Ç©i 
 

Thiên Chúa Ngôi Hai xuÓng cõi trÀn 
ChuÒng chiên máng cÕ gªi kim thân 
Tr©i Çông giá lånh không chùng bÜ§c 
Tuy‰t giá rÖm khô ch£ng ngåi ngÀn 
Cäm cänh loài ngÜ©i nÖi thÓng kh° 
ThÜÖng hoài nhân loåi cõi trÀm luân 
Chúa vui giáng hå vào dÜÖng th‰ 
CÙu v§t sinh linh hÜªng phÜ§c ân. 

 
26. Xuân phÜ§c 

 
VÛ trø xoay tung cánh cºa ra 
Nàng Xuân th‰ hŒ vÅn chÜa già 
Tay nâng ngÛ phúc vui trÀn th‰ 

MiŒng chúc thiên ân phÜ§c mỗi nhà 
Låy Chúa Xuân vŠ thêm tu°i th† 
CÀu Ngài T‰t Ç‰n b§t can qua 

Xuân sang tÕa sáng niŠm hy v†ng 
Vån vÆt vang lØng tr°i ti‰ng ca. 

 
27. TÃt cä vì vinh hi‹n ñÙc Chúa Tr©i 

 
"VÆy, anh em ho¥c æn, ho¥c uÓng, hay là làm s¿ chi khác, hãy vì s¿ vinh hi‹n ñÙc Chúa Tr§i 

mà làm" (I Côrinhtô 10:35). 
 

TÃt cä vì vinh hi‹n Chúa Cha 
ñ©i ta bän nhåc mãi vang ca 

"Ho¥c æn, ho¥c uÓng hay chi khác" 
Lúc kh°, khi vui, lúc tu° già 

NhÃt nhÃt nguyŒn làm vinh hi‹n Chúa 
Ngày ngày quy‰t chí d¿ng Ç©i ta 

Vinh danh Chúa Thánh xây Ç©i m§i 
HÜªng phÜ§c thiên dân cõi thái hòa. 

 
28. Hånh phúc Çêm Çông 

 
Đêm  ñông rực sáng ánh sao thần 
Vạn vạn thiên binh chúc thế nhân 

"Chúa thánh thiên ñàng vinh hiển bấy 
Loài người tục lụy rạng hồn thân" 
Con Trời giáng hạ vào dương thế 
Nhân loại dìu lên chốn phước ân 
Hạnh phúc ñời ñời ñêm thánh ấy 
Trần gian mãi mãi thoát ô trần. 



29. Cẩn thận làm theo lời Chúa 
 

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và ñêm, hầu cho cẩn thận 
làm theo mọi ñiều ñã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới ñược may mắn trong con ñường 

mình, và mới ñược phước” (Giôsuê 1:8). 
 

Lời Chúa dạy khuyên quá tỏ tường 
Phước lành may mắn xóa ñau thương 
Chuyên tâm miệng ñọc lòng suy gẫm 

Cẩn thận làm theo dạ náu nương 
Chúa Thánh thiên ñàng ban sủng hạnh 
Thần dân thế hạ phước miên trường 

Thánh Kinh biến ñổi lòng tan vỡ 
Sưởi ấm hồn ñau lúc nghịch thường. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


