NGƒT NGÂY TµNH CHÚA
TrÀn Nguyên Lam Bºu
Gi§i ThiŒu tÆp thÖ "NgÃt Ngây Tình Chúa"
NhÆn ÇÜ®c tÆp thÖ "NgÃt Ngây Tình Chúa" cûa TrÀn Nguyên Lam Bºu Çã Çem Ç‰n cho tôi
m¶t niŠm vui Ç¥c biŒt. Lâu nay tôi Çã Ç†c nhiŠu thi phÄm cûa TrÀn Nguyên Lam Bºu trên
nhiŠu t© báo CÖ ñÓc nhÜ Thông Công, ñuÓc Thiêng cûa H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam
Paris, Pháp quÓc, t© báo ñÃt M§i cûa H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Âu Châu v.v...M‡i lÀn
Ç†c thÖ cûa TrÀn Nguyên Lam Bºu tôi t¿ hÕi tåi sao thÖ hay nhÜ th‰ nÀy mà thi sï không cho
in thành tÆp. Có lÀn tôi Çã hÕi thi sï là khi nào thì chúng tôi m§i hân hånh có tÆp thÖ cûa TrÀn
Nguyên Lam Bºu? Thi sï mÌm cÜ©i và trä l©i r¢ng: "Së có m¶t ngày trong tÜÖng lai". Hôm
nay trÜ§c m¥t tôi là TÆp ThÖ "NgÃt Ngây Tình Chúa" và Ç¥c biŒt hÖn n»a là thi sï Çã cho tôi
vinh hånh ÇÜ®c vi‰t l©i gi§i thiŒu cho TÆp ThÖ. ThÆt ra TrÀn Nguyên Lam Bºu chÌ là m¶t
trong nhiŠu bút hiŒu cûa thi sï, và thi sï không ai khác hÖn là m¶t ngÜ©i anh em ÇÒng lao
trong chÙc vø hÀu viŒc Chúa, m¶t ngÜ©i Chúa Çã ban cho nhiŠu ân tÙ Ç¥c biŒt trong chÙc vø.
Thi sï chính là Møc sÜ NguyÍn væn Bình, Giáo H¶i TrÜªng H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Âu
Châu và là Møc sÜ Quän NhiŒm H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam tåi Paris (Pháp QuÓc) và
cÛng là tác giä cûa nhiŠu sách nghiên cÙu nhÜ: Nh»ng ñiŠm Báo VŠ Ngày TÆn Th‰, Thánh
Kinh Nhân ñÎa Sº, ChuyŒn Hay Ý ñËp I - IV và là diÍn giä cho nhiŠu ñåi H¶i Tin Lành tåi
MÏ Châu, Âu Châu và Úc Châu.
TrÀn Nguyên Lam Bºu làm thÖ không phäi Ç‹ cho có thÖ, nhÜng thÖ cûa TrÀn Nguyên Lam
Bºu có møc Çích, có š tÙ rõ ràng, thâm thúy, rÃt Çúng luÆt, Çúng vÀn, Çúng thÖ và ÇÜ®c chia ra
nhiŠu th‹ loåi nhÜ ngÛ ngôn, løc bát, song thÃt løc bát, tÙ tuyŒt, thÖ m§i, thÃt ngôn bát cú
ñÜ©ng luÆt. Tôi hoàn toàn ÇÒng š v§i l©i nhÆn ÇÎnh cûa m¶t ngÜ©i nào Çó r¢ng: "Khó có th‹
tìm ÇÜ®c trong thÖ cûa TrÀn Nguyên Lam Bºu có ch‡ nào sai luÆt tr¡c b¢ng, sai vÀn, sai ÇiŒu,
ngay nh»ng câu ÇÓi cÛng rÃt Çiêu luyŒn tài tình". ñiŠu Çã làm cho tôi rÃt yêu thích thÖ cûa
TrÀn Nguyên Lam Bºu là l©i thÖ m¶c måc, ÇÖn sÖ, nhÜng chÙa chan m¶t tình yêu sâu ÇÆm mà
thi sï Çã dành cho Thiên Chúa, ñÃng Çã yêu thÜÖng thi sï và tÃt cä nhân loåi nên Ngài Çã tình
nguyŒn chÎu ch‰t trên thÆp t¿ giá Ç‹ rÒi hÍ ai tin nhÆn Ngài thì Ngài ban cho quyŠn phép trª
nên con cái cûa ñÙc Chúa Tr©i (Giæng 1:12) và hÜªng s¿ cÙu r‡i Ç©i Ç©i. TrÀn Nguyên Lam
Bºu Çã cäm nhÆn ÇÜ®c tình yêu tuyŒt v©i cûa Thiên Chúa nên nh»ng bài thÖ cûa thi sï là
nh»ng l©i thÖ ca tøng , diÍn Çåt tình yêu cao v©i v®i cûa Thiên Chúa, m¶t tình thiêng liêng vô
tÆn, m¶t tình yêu mà thi sï Çã diÍn tä: "Thênh thang nhÜ vÛ trø v§i ngàn sao, nhÜ Çåi dÜÖng
sâu th£m núi non cao, bay ngào ngåt nhÜ hÜÖng hoa ÇÒng n¶i".
Trong 101 bài thÖ trong Thi TÆp "NgÃt Ngây Tình Chúa" ngÜ©i Ç†c dÍ nhÆn ra thi sï Çã sáng
tác nh»ng bài thÖ vào dÎp tiŒn nào: Giáng sinh, Phøc sinh, lÍ Thæng Thiên, lÍ NgÛ TuÀn, T‰t
hay nh»ng kÿ ñåi H¶i...Tôi thi‰t nghï H¶i Thánh ViŒt Nam có th‹ dùng nh»ng thi phÄm cûa
TrÀn Nguyên Lam Bºu nhÜ nh»ng bài thi ca, ca ng®i Chúa trong nh»ng dÎp LÍ H¶i. ñÓi v§i
tôi "NgÃt Ngây Tình Chúa" là m¶t thi tÆp giá trÎ, là m¶t Çóng góp l§n cho làng thÖ CÖ ñÓc
ViŒt Nam. ñây là m¶t tÆp thÖ không th‹ thi‰u trong gia Çình con cái Chúa.
Møc sÜ ñ¥ng Ng†c Cang
Quän NhiŒm H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Akron Ohio, Hoa kÿ.

1. NgÃt ngây tình Chúa
Ôi tình Chúa tình thiêng liêng vô tÆn
Thênh thang nhÜ vÛ trø v§i ngàn sao
NhÜ Çåi dÜÖng sâu th£m núi non cao
Bay ngào ngåt nhÜ hÜÖng hoa ÇÒng n¶i
Ôi tình Chúa yêu thÜÖng ngÜ©i t¶i l‡i
T¿ hå mình giáng th‰ cÙu nhân gian
Tìm sinh linh låc lÓi bÜ§c Çi hoang
Gánh ác nhøc hi‰n thân trên thÆp giá
Ôi tình Chúa thênh thang sâu r¶ng quá
KÈ t¶i nÀy sao Chúa vÅn yêu thÜÖng
Ban hÒng ân vui hÜªng phÜ§c thiên ÇÜ©ng
H¢ng chu cÃp m†i cÀn nhu thân xác
Ôi tình Chúa nhÜ mây tr©i bàng båc
Say mê lòng, tê tái cä hÒn linh
Chân v»ng tin trên lÓi bÜ§c thiên trình
Tâm trÀm l¥ng, ôi ngÃt ngây tình Chúa
2. Dâng Ngài cä hÒn thÖ ta
Cä vÛ trø bØng vang ti‰ng nhåc
Dâng lên Ngài ÇiŒu hát câu hò
Riêng ta sao mãi h»ng h©
Sao chÜa dâng cä hÒn thÖ cho Ngài?
ñÃng Tåo Hóa quyŠn oai cao cä
ñã d¿ng nên th‰ hå chúng sinh
Loài ngÜ©i là vÆt tÓi linh
Thân mang hÒn sÓng änh hình giÓng Cha
Tình yêu Chúa ÇÆm Çà th¡m thi‰t
H¢ng tÜÖng giao thánh khi‰t ngÆp tràn
Ngày ngày sÓng cänh ÇÎa Çàng
Trái cây nuôi sÓng, ân ban chÃt ÇÀy

RÒi m¶t sáng vÀng mây Çen phû
NgÜ©i nghe l©i quy‰n dø quÌ vÜÖng
BÕ l©i ræn dåy yêu thÜÖng
HÒn mang tr†ng t¶i, thân dÜ©ng ki‰p sâu
K‹ tØ Çó dãi dÀu mÜa n¡ng
Mang thân tàn cay Ç¡ng r¡c gieo
Chi‰n tranh, oán hÆn, Çói nghèo
T¶i càng chÒng chÃt, hÒn treo chÌ mành
LuÆt ThÜ®ng ñ‰ rành rành tuyên phán
M†i t¶i nhân phäi án Ç©i Ç©i
HÍ ai phåm t¶i v§i Tr©i
TrÀm luân hÕa ngøc xa r©i thánh nhan
NhÜng ThÜ®ng ñ‰ muôn vàn thÜÖng xót
Sai Con Ngài giäi thoát th‰ nhân
Giê Xu CÙu Chúa giáng trÀn
Thi ân cÙu chu¶c phó thân chÎu hình
Trên thÆp giá hy sinh thân báu
LÃy huy‰t mình lau ráo t¶i nhÖ
Tình yêu cÙu th‰ vô b©
Giang tay cÙu Ç¶, Ç®i ch© ti‰p ta
Chúa sÓng låi ng¿ tòa cao cä
Mãi nguyŒn cÀu Ön lå phÜ§c mÀu
Cho ngÜ©i ti‰p nhÆn ân sâu
Cänh nguy giäi cÙu, n‡i sÀu giäi khuây
Ngài tuyên hÙa sau nÀy trª låi
Ti‰p rÜ§c ai chiêm bái æn næn
Chung vui hÜªng phÜ§c vïnh h¢ng
Hi‹n vinh trÜ©ng c»u Ön tæng mãi hoài
Tình yêu Chúa nào ai tä ÇÜ®c
Phá cây rØng lÃy nÜ§c Çåi dÜÖng

M¿c kia bút n† phô trÜÖng
CÛng không tä ÇÜ®c tình thÜÖng lå lùng
Ôi tình Chúa nghìn trùng khôn tä
Con dâng Ngài tÃt cä hÒn thÖ
Tå Ön tình Chúa vô b©
TÃt lòng mª r¶ng tôn th©, kính yêu.
3. RÖi løy
"Bäo cho chúng nó l©i nÀy
M¡t ta rÖi løy Çêm ngày ch£ng thôi"
(Giêrêmi 14:17)
"Bäo cho chúng nó l©i nÀy
M¡t ta rÖi løy Çêm ngày ch£ng thôi"
Th‰ gian quá Ç¶ suy ÇÒi
ChÖi vÖi b‹ t¶i làm mÒi quÌ ma
Ngày Çêm m¡t Ü§t lŒ nhòa
TÜÖng lai cùng quÄn oan gia ngút ngàn
Kh° Çau ÇÎa ngøc trÀn gian
Ki‰p Ç©i hÜ mÃt thª than Çêm trÜ©ng
DÆp vùi äo m¶ng tang thÜÖng
Mãi mê vô tín h‰t ÇÜ©ng nghï suy
Bi‰n mình thành vÆt vô tri
Ch£ng còn bi‰t Chúa là gì trong tim
HÒn linh mŒt mÕi Ç¡m chìm
Vui chÖi trác táng ch£ng tìm cÙu ân
Tin Lành truyŠn giäng xa gÀn
Th‰ mà trÓn chåy ch£ng cÀn Ç°i thay
"Bäo cho chúng nó l©i nÀy
M¡t ta rÖi luœ Çêm ngày ch£ng thôi".
4. ñi giäng Tin Lành
"Ngài phán cùng môn ÇÒ r¢ng: Hãy Çi kh¡p th‰ gian, giäng Tin Lành cho m†i ngÜ©i"
(Mác 16:15).

SÙ mång giao cho m‡i m¶t ngÜ©i
Tin Lành truyŠn giäng kh¡p nÖi nÖi
D¡t ÇÜa nhân loåi vŠ thiên quÓc
CÙu r‡i hÒn linh hÜªng phÜ§c Tr©i
Th‰ gi§i Çau thÜÖng Ç©i kh° äi
Lang thang giòng nÜ§c cuÓn chÖi vÖi
ñiêu linh t¶i l‡i sÀu tê tái
Ch© m¶t thuyŠn ai cÙu cu¶c Ç©i.
SÙ mång truyŠn cho anh v§i tôi
C§ sao ch£ng bÜ§c låi yên ngÒi?
Nhìn linh hÒn kÈ vào hÜ mÃt
Không chút tình thÜÖng, không hé môi?
Hãy l¡ng nghe Çây l©i Chúa phán
Th‰ gian Ç‰n Ç¶ quá suy ÇÒi
Mau Çi giäi cÙu ngÜ©i dÜÖng th‰
CÙu nh»ng linh hÒn bÎ cuÓn trôi.
SÙ mång ngày nay Chúa g†i m©i
H«i ngÜ©i con Chúa, h«i ngÜ©i Öi!
ThÃu chæng sÓ phÆn ngÜ©i hÜ mÃt
Th°n thÙc ch© ai ru¶t rÓi b©i
Ch§ cÙ vô tâm ngÒi Çó n»a
Vâng l©i Chúa g†i bÜ§c ra khÖi
Tình thÜÖng cÙu r‡i truyŠn rao mãi
ñi giäng Tin Lành kh¡p m†i nÖi.
5. MØng ñuÓc Thiêng xuÃt bän tåi Pháp quÓc
MØng thay Giáo håt báo ra Ç©i
ñuÓc sáng tr©i Tây r†i kh¡p nÖi
Thiêng sûng tuôn tràn ân cÙu Ç¶
XuÃt thÀn tÕa chi‰u ánh quang tr©i
Bän gia thÖ h†a nguÒn tÜÖi m§i
Tåi thÃt væn chÜÖng nét rång ng©i
Pháp trÎ, dÜ«ng linh ngòi bút luyŒn
QuÓc trÀn m¶t cõi ñuÓc Thiêng soi.
(Paris, tháng 10-1992).

6. ñón mØng Noel
Noel Ç‰n gi»a tr©i Çông tuy‰t giá
Lòng th‰ nhân khôn tä n‡i mØng vui
Cõi trÀn gian tØng chôn gi» lÃp vùi
Bao t¶i l‡i kh° Çau sÀu vån c°
ThÜ®ng ñ‰ thánh qu£ng Çi niŠm phÅn n¶
Sai Con Ngài cÙu Ç¶ kÈ dÜÖng gian
Giáng sinh nÖi máng cÕ l¡m cÖ hàn
ChÎu kh° nhøc gánh t¶i Ç©i nhân th‰
NgÜ©i trÀn h«i, hãy quay vŠ kÈo trÍ
ñón Noel ngÜ«ng v†ng Chúa Giê Xu
TÃm lòng nÀy dâng tr†n Ç‰n muôn thu
Th© Chúa Thánh v§i tình yêu bÃt diŒt.
7. Xuân CÙu ân
(1980)
Cánh thiŒp ÇÀu næm: ThiŒp chúc Xuân
An khang, l¶c th† suÓt Canh Thân
NÜÖng nh© suÓi thánh hÒn tÜÖi m§i
HÜªng tÆn nguÒn thiêng c¿u hóa tân
Tâm trí tuân hành Ön thánh Chúa
HÒn thân phó thác phÆn thiên dân
Âm vang T‰t vÅn còn vÜÖng vÃn
Ngâm mãi vÀn thÖ: Xuân CÙu ân.
8. CÙu Chúa Giê Xu Phøc Sinh
(1979)
CÙu Chúa Giê Xu Çã Phøc sinh
TØ trong phÀn m¶ sÓng quang vinh
Thiên thÀn xuÃt hiŒn læn vÀng Çá
Môn ÇŒ vào xem thÃy hoäng kinh
Väi liŒm Ç¥t n¢m trong m¶ ÇÎa

Xác thân bi‰n hóa chÓn thÀn minh
NhiŠu lÀn hiŒn Ç‰n cùng môn ÇŒ
Trò chuyŒn, hàn huyên cu¶c ti‰p nghinh.
9. Bu°i sáng Phøc sinh
(1980)
Chúa ch‰t thân chôn tÆn huyŒt Çài
Tº thÀn tåm th¡ng chÌ ba ngày
Thình lình ÇÃt chuy‹n thiên thÀn Ç‰n
TÙc kh¡c Çá d©i, Chúa ng¿ lai
SÓng låi vinh quang tØ ÇÎa phû
Phøc sinh hi‹n hách chÓn thÀn oai
Nhân gian t¡m g¶i nguÒn sinh mång
Bu°i sáng Phøc sinh hånh phÜ§c thay.
10. MØng Xuân Tân DÆu
(1981)
MØng Çón Xuân sang ª xÙ ngÜ©i
Xuân tan buÓt lånh kh¡p ngàn nÖi
Tình quê sáu T‰t sÀu chia c¡t
Ân nghïa ngàn næm då ch£ng r©i
NgÃt ngÜªng quê nhà mong T‰t th¡m
DÆp dìu xÙ lå hËn Xuân tÜÖi
Ân ban L¶c Th† tØ Thiên Chúa
Un ÇÓt niŠm tin hÜªng phÜ§c Tr©i.
11. Chúc T‰t
(1982)
NÜÖng bóng toàn næng Çón Chúa Xuân
Hân hoan mØng chúc bån xa gÀn
Ân tràn phÜ§c toåi lòng tin kính
Mãn nguyŒn l¶c ban då ái nhân
Tha thi‰t nguyŒn cÀu Xuân hånh phÜ§c
Ung dung m‰n chúc T‰t khÜÖng an
ƒy Xuân Nhâm TuÃt lòng mÖ Ü§c

TrÀn th‰ Çang ch© Xuân cÙu ân.
12. ñón T‰t
(1982)
Næm cÛ qua rÒi næm m§i sang
Hân hoan chào Çón T‰t trÀn gian
Ân ban phÜ§c thánh tràn vô tÆn
Mãn nguyŒn khÜÖng ninh hÜªng thái an
ThÕa chí tung hoành nguÒn suÓi ng†t
U buÒn quæng bÕ ki‰p lÀm than
ƒy Xuân ân phÜ§c, xuân nguÒn sÓng
Ti‰p nhÆn Giê Xu phÜ§c ngÆp tràn.
13. Cäm T‰t
(1982)
Nhâm TuÃt xuân tÜÖi khªi Çáo lai
HÜÖng xuân ngào ngåt kh¡p tr©i mây
Âm vang T‰t cÛ gà bay mÃt
MØng Çón tân niên chó chåy dài
Th‰ s¿ tình Ç©i vÜÖng cánh bÜ§m
U sÀu ki‰p sÓng quyŒn cành mai
ƒm lòng uÓng cån chung trà nhÕ
ThÀm ti‰c sao mình då Ç°i thay.
14. L©i nguyŒn cÀu ÇÀu næm
(1983)
Låy ñÃng ThÜ®ng ñ‰
Toàn trí toàn næng
Vïnh cºu vïnh h¢ng
Quän cai vÛ trø
Vån quân vi chû
N¡m gi» mÓi giŠng
TØ viŒc thiêng liêng
ñ‰n phÀn vÆt chÃt

Nhân ÇÀu xuân nhÆt
Quš H®i Çáo lai
Con cúi xin Ngài
ñoái thÜÖng dân ViŒt
Ngày Çêm rên si‰t
ñói kh° Óm Çau
Thi‰u thÓn cÖ cÀu
SÀu dâng lai láng
Xin Ngài chi‰u sáng
ThÀn trí tâm linh
Khi‰n có ÇÙc tin
CÆy trông thiên h¿u
Xin cho tín h»u
ñÀy dÅy thÀn quang
ñÙc tin v»ng vàng
Tình yêu chói rång
Tin Lành rao giäng
CÙu v§t ÇÒng bào
Thoát cänh kh° Çau
Xích xiŠng t¶i l‡i
S§m ÇÜ®c cÙu r‡i
HÒn xác, tâm linh
Ti‰n bÜ§c linh trình
An vui hånh phúc
CÀu Chúa ti‰p tøc
ñ° phÜ§c tràn ÇÀy
Trên chúng con Çây
Là dân nÜ§c ViŒt
Lang thang biŠn biŒt
ñÃt khách quê ngÜ©i
HÜªng ÇÜ®c xuân tÜÖi
An khÜÖng thånh vÜ®ng
Mùa xuân thiên thÜ®ng
Tràn kh¡p tâm hÒn

Hå mình kính tôn
Giê Xu CÙu Th‰
MÓi tình huynh ÇŒ
Phû ngÆp tình thÜÖng
TØ kh¡p bÓn phÜÖng
Muôn dân phÜ§c hånh
Xin cho H¶i thánh
TØ tÓn khiêm ti
L©i nói hành vi
Tuôn tràn ân Çi‹n
Xin Ngài ÇiŠu khi‹n
ChÃp S¿, ChÃp Hành
M†i viŒc hoàn thành
Hi‰n dâng phøc vø
Xin Ön ÇÀy Çû
ñÀy t§ m†n hèn
Gi»a cänh tÓi Çen
D¡t dìu H¶i thánh
Trong m†i hoàn cänh
Xin Chúa gia ân
Gánh vác chia phÀn
Ñy Ban Phø Tr®
Xin Ngài nâng Ç«
Næng l¿c khôn ngoan
HiŒp tác s¤n sàng
Góp phÀn xây d¿ng
Xin ÇØng quên lºng
Tín h»u m‰n yêu
XuÓng phÜ§c thÆt nhiŠu
Thân hÒn tráng kiŒn
Tr†n niŠm thánh thiŒn
Sºa soån hÒn linh
Ti‰n bÜ§c thiên trình
B‰n b© vinh hi‹n

MÃy l©i khÄn nguyŒn
Xin Chúa nhÆm l©i
TØ kh¡p nÖi nÖi
Vui mØng Çón t‰t.
15. Xuân sÀu
(1984)
MØng xuân Giáp Tš cänh tha hÜÖng
T‰t Ç‰n mà thân vÅn viÍn phÜÖng
Gåt lŒ mÃy næm nÖi ÇÃt khách
Im hÖi tám t‰t chÓn công trÜ©ng
Ánh dÜÖng xuân nhÆt mai vàng nª
Phong cänh ÇÀu næm pháo ÇÕ ÇÜ©ng
TÌnh giÃc mÖ xuân sÀu cÓ quÓc
Ý xuân ngào ngåt kh¡p quê hÜÖng.
16. Xuân nguyŒn cÀu
(1984)
MØng xuân Giáp Tš chÓn tha hÜÖng
T‰t g®i tình yêu kÈ viÍn phÜÖng
Gieo giÓng cÙu ân gìn thánh Çåo
In hình ÇÙc ái tÕ tình thÜÖng
Ánh quang vinh hi‹n soi trÀn th‰
PhÄm hånh chói ng©i rång thánh vÜÖng
TÃc då kh¡c ghi Ön CÙu Chúa
Ý xuân Ü§c nguyŒn: T‰t an khÜÖng.
17. MØng ñåi H¶i Tin Lành Âu Châu 2
(1986)
MØng nghe tín h»u Chúa ban ân
ñåi H¶i Âu Châu ngÆp phÜ§c thÀn
H¶i thánh gia tæng ngÜ©i Phøc Vø
Tin Lành trÜªng dÜ«ng bÆc thiên dân
Lành, vui, Phú, TÓt, Ön Tr©i ñ¶
Âu, Á, sang, hèn, nghïa k‰t thân

Châu báu thiên Çàng vinh hi‹n quá
Hai lÀn ñåi H¶i phÜ§c tràn dâng.
18. MØng Tråi HuÃn LuyŒn Nghiên CÙu Phúc Âm
(5-1987)
MØng Çón anh em t§i Norddeich*
Tråi viên h†c tÆp suÓt Çêm ngày
HuÃn kinh cÙu thøc ÇÜ©ng chân lš
LuyŒn ChÙng Çåo nhân phép giäi bày
Nghiên cÙu khäi minh NgÜ©i Lãnh ñåo
CÙu linh tÕ rång Chúa quyŠn oai
Phúc lành ngÆp lÓi ÇÜòng Çi t§i
Âm hÜªng vang lØng cõi th‰ lai.
(* xin Ç†c N†t Çai)
19. G®i tình xuân
(1987)
Xuân Ç‰n làm tôi chånh nh§ nhà
ñã qua mÜ©i m¶t T‰t ly gia
´t ai quên ÇÜ®c Xuân kiŠu diÍm
NhiŠu kÈ thÜÖng hoài T‰t thi‰t tha
HÜÖng s¡c tr©i Âu tình th¡m ÇÜ®m
Mão triŠu thiên quÓc phÜ§c chan hòa
‚o trÀn nhân th‰ nay còn mÃt
O b‰ làm chi l®i chóng qua?
20. Mong Ç®i xuân
(1987)
Xuân Ç‰n d†n lòng cho Chúa Xuân
ñón mØng Nguyên ñán ngÆp hÒng ân
In hình ÇÙc ái yêu ÇÒng loåi
Ng¡m bóng thiŒn lành m‰n th‰ nhân
Hånh phúc hÒn thân trao Chúa thánh
Minh châu linh l¿c hi‰n vÜÖng thÀn
i quan mãi Ç®i vào thiên quÓc

Oan trái chi s©n phÆn thánh dân.
21. MÆu Thìn cäm tác
(1988)
Xuân vŠ cäm cänh nh§ quê hÜÖng
Mong Ü§c dân ta b§t Çoån trÜ©ng
m ¿c cÖ cÀu Ç©i nghiŒt ngã
U buÒn tûi hÆn ki‰p tha phÜÖng
ThÜÖng yêu gói tr†n dâng hÒn nÜ§c
Hi‰u nghïa vËn toàn gi» k› cÜÖng
µnh Îch cúi ÇÀu van Chúa Thánh
NguÒn Ön t¡m g¶i phÜ§c thiên ÇÜ©ng.
22. Hoan hÌ Çón Mùa Xuân Quš DÆu
(1993)
Hoan ca mØng Çón ti‰t xuân sang
HÌ låc hòa thanh gi†ng ngút ngàn
ñón t‰t mâm trà, mâm ngÛ quä
MØng xuân chÆu hånh, chÆu mai vàng
Mùa vui phÜ§c låc lan cùng chÓn
Xuân th¡m an khang kh¡p th‰ gian
Quš báu thay ngày xuân có Chúa
DÆu gà, thóc lúa phÜ§c tuôn tràn.
23. ñón T‰t có Chúa
T‰t Ç‰n cõi tr©i vang ti‰ng nhåc
Ngoài ÇÜ©ng Çông nghËt kÈ vui chÖi
DÜ§i sân mai nª khoe màu s¡c
Áo m§i thÖ ngây trÈ thänh thÖi
Thuª trÜ§c lo tìm ngÜ©i Çåp ÇÃt
ñi chùa hái l¶c ki‰m sang giàu
Cº kiêng Çû thÙ dù không thÆt
Nh»ng tÜªng tiŠn vô h‰t kh° Çau

T‰t Ç‰n, t‰t qua nay t‰t t§i
Sang giàu Çâu thÃy thÃy buÒn hÖn
Tâm tÜ trïu n¥ng mình trÖ tr†i
HÒn qu¥n sÀu vÜÖng khóc lÈ ÇÖn
Xa quê ÇÃt khách ba ngày t‰t
Gió lånh tr©i Çông tuy‰t tr¡ng ÇÜ©ng
PhÓ xá u buÒn ngÜ©i mÕi mŒt
VŠ nhà m§i bi‰t t‰t tha hÜÖng
Nghï mình Çón t‰t sao buÒn th‰
NhÆu nhËt æn chÖi có sÜ§ng gì
Tính låi thÃy Ç©i sao båc tŒ
NgÒi buÒn oán hÆn t‰t mà chi!
Phäi chæng t‰t Ç‰n hoài nhÜ vÆy?
Không chút niŠm vui, chút thÕa lòng
Th‰ s¿ thæng trÀm nhÜ th‰ ÇÃy
Còn gì là t‰t Çáng ch© mong!
Không Çâu ! T‰t chÙa nguÒn hoan låc
SÜªi Ãm lòng Çau lúc gió chiŠu
Có Chúa Ç©i ta vang ti‰ng hát
MØng vui phÜ§c hånh bi‰t bao nhiêu
Ai Öi Çón t‰t vŠ bên Chúa
Ti‰p nhÆn Giê Xu Ç°i m§i Ç©i
Có Chúa dù Çông hay lá úa
Cõi lòng tràn ngÆp ánh quang tr©i.
24. Phøc sinh phÜ§c hånh
Phû phøc nÖi chân Chúa hi‹n vinh
Hân hoan chúc tøng ñÃng HuyŠn Linh
U buÒn t¡t lÎm nÖi mÒ mä
Chính nghïa bØng lên chÓn vïnh sinh
SÙc sÓng tràn dâng Ngôi Thánh Chúa
An bình ngÆp lÓi kÈ chân tình

Nhân gian ca hát mØng chân Chúa
Hånh phÜ§c nào hÖn: Chúa Phøc sinh!
25. Hè vui kh¡p chÓn
*Thân t¥ng các TruyŠn ñåo Tình NguyŒn nhân cu¶c g¥p g« mùa hè 1983.
Hæm hª bÜ§c bæng ngàn vÜ®t suÓi
ñÜ©ng mây cao t¡m g¶i nguÒn vui
Cu¶c hè nay Çã chôn vùi
Mà sao hÜÖng vÎ ng†t bùi khó quên
TØ xa th£m tôi lên thæm bån
Xây tình ngÜ©i lÃp cån, chÃt cao
Tình yêu nhÜ suÓi tuôn trào
Tình yêu trong Chúa bi‰t bao nhiêu tình
Sao quên ÇÜ®c änh hình Xuân L¶c
Gi»a thÎ thành châu ng†c hi‰n dâng
Ra Çi cÙu v§t muôn dân
Là ngÜ©i tình nguyŒn d¿ phÀn tín trung
Sao quên ÇÜ®c Thanh Dung can Çäm
Ch£ng løy Ç©i låi dám quên mình
S¤n sàng soi ng†n Çèn linh
V§t ngÜ©i chìm Ç¡m thiên trình quy‰t nÜÖng
Sao quên ÇÜ®c minh ÇÜ©ng Công Ti‹n
ñÜ©ng thênh thang tu luyŒn nên ngÜ©i
Yêu ngÜ©i kính Chúa không thôi
Hi‰n dâng tình nguyŒn cÙu Ç©i hÜ vong
SuÓt tuÀn lÍ thông công trong Chúa
Bi‰t bao tình chan chÙa hÒng ân
Anh em vui Çón xa gÀn
ñ¡p xây tình Chúa, k‰t thân tình ngÜ©i
ñÜ©ng sông núi chÖi vÖi mây nÜ§c

LÜ§t d¥m trÜ©ng ra trÜ§c b‹ khÖi
Ng®i khen Tåo Hóa tuyŒt v©i
Chung cùng bi‹n cä ngát Ç©i nÜ§c non
Ôi tình Chúa sâu hÖn bi‹n r¶ng
VÜ®t lÜng tr©i lÒng l¶ng gió mây
Ngát hÜÖng Thông SuÓt vÜÖng Çài
TrÆn cÜ©i nª r¶ ngày dài khó quên
R©i bi‹n cä tôi lên d¿ h¶i
Ngày bÒi linh trông Ç®i Çã lâu
Cänh ngÜ©i muôn s¡c muôn màu
TÜng bØng mª h¶i Çón chào cÜ©i vui
Sao quên ÇÜ®c ng†t bùi TÃn Ái
VÜ®t núi ÇÒi ch£ng ngåi khó nguy
ñÙc tin m¶t quy‰t ra Çi
ñem Ç©i thø huÃn tÜ©ng tri mÓi giŠng
Sao quên ÇÜ®c Huÿnh Tiên Lan Häo
SuÓt quãng Ç©i tÀn täo chÙng nhân
ñÒn danh cÙu r‡i xa gÀn
D¡t ngÜ©i bÜ§c låc hÒn thân an bình
Sao quên ÇÜ®c tâm tình Kim Cúc
ñóa hoa tÜÖi ÇÀu phøc hi‰n dâng
Ra tay gieo giÓng cÙu ân
Núi ÇÒi räo bÜ§c lòng nhân vô vàn
Sao quên ÇÜ®c Væn Sang hæng hái
SuÓt h¶i ÇÒng mãi mãi h†c hành
Tinh thông thÃu triŒt ng†n ngành
Quy‰t vŠ truyŠn giäng Tin Lành yêu thÜÖng
Ôi ân phúc lå thÜ©ng Çã Ç‰n
Tôn ThÃt Bình càng m‰n càng yêu
MÓi giŠng chÌ rõ muôn ÇiŠu
BÒi linh, huÃn luyŒn, hi‹u nhiŠu hi‹u sâu

Tình yêu Chúa nhiŒm mÀu chân thÆt
ñem Ön Tr©i cao ngÃt chÃt ÇÀy
NgÜ©i ngÜ©i d¿ h¶i vui vÀy
HÒn linh t¡m g¶i d¿ng xây cu¶c Ç©i.
26. Mùa Hè ÇËp
(ñ‹ nh§ nh»ng ngày Hè 1984 ÇÀy Ön phÜ§c. Riêng t¥ng Kim Cúc, H»u ñÙc, TrÀn ñình Th†,
Phan væn Hoàng và các TruyŠn ñåo Tình NguyŒn).
ñÜ®c dÅn d¡t bªi tay huyŠn nhiŒm
SuÓt mùa Hè chÙng nghiŒm tình yêu
ñó Çây Ön phÜ§c thÆt nhiŠu
Chung cùng bån h»u sáng chiŠu hàn huyên
ñÀu tháng bäy phÜ§c thiêng tuôn Ç°
Tåi Liège h§n h« bÒi linh
Anh em yêu m‰n thÆt tình
Thæm thæm vi‰ng vi‰ng hành trình khó quên
Bu°i th© phÜ®ng vang rŠn ti‰ng hát
Lòng thành tâm ngào ngåt hi‰n dâng
L©i Kinh nuôi dÜ«ng tâm thÀn
ñÙc tin giäi quy‰t muôn phÀn khó khæn.
Tåi Tây ñÙc xa gÀn Çoàn tø
D¿ng Tråi Hè ngÜ©i d¿ thÆt Çông
Anh em trong Chúa chung lòng
Yêu thÜÖng, Tin SÓng, Thông Công, vui Çùa
M¶t tuÀn lÍ xây mùa Hè ÇËp
Wartenberg lÓi hËp, ÇÒi cao
BÒi linh ân phÜ§c dÒi dào
MÜa thiêng dÀm thÃm ng†t ngào tình thân.
ñÀu tháng tám Hoàng Væn, Th†, ñÙc
H†p m¶t nhà nô nÙc vui Çùa
Hành trình bi‹n cä thi Çua
Cào sò, bÖi l¶i, b¡t cua suÓt ngày

Sò Houlgate trÀn ai khó Ç°i
Nghïa tình thâm muôn mÓi khó quên
Chia tay tình nghïa v»ng bŠn
HËn ngày tái ng¶ xây nŠn yêu thÜÖng.
TuÀn lÍ k‰ lên ÇÜ©ng qua Suisse
D¿ ngày vui hånh phúc lÙa Çôi
MÏ Dung, Ng†c Quš xây Ç©i
Bienne tiŒc cÜ§i phÜ§c Tr©i vui ban
Vinh hi‹n bÃy bình an dÅn Çåo
ñÌnh Thái SÖn mØng báo reo vui
Yêu nhau xÈ ng†t chia bùi
M¶t ngày ân phúc khó nguôi tÃc lòng.
CuÓi tháng tám Ü§c mong thÕa nguyŒn
Hân hoan mØng k› niŒm hôn nhân
Hai mÜÖi næm có m¶t lÀn
Chung vui bån h»u, phÜ§c ân rång ng©i
Cùng ngày Ãy cu¶c Ç©i chÙc vø
Hai mÜÖi næm n‰m Çû Ön linh
MÏ luông, Råch Giá, Trà Vinh
Ai Lao rÒi Pháp nhiŒt tình d¿ng xây.
Ôi tình Chúa tràn ÇÀy chÙc vø
Tháng Hè qua hÜªng Çû Ön thiêng
Träi qua kh¡p chÓn kh¡p miŠn
Trình dâng Chúa Thánh l©i nguyŠn tín trung.
27. N¡ng hè r¿c r«
(1985)
(Riêng t¥ng ÔBMS Phåm væn Næm, MS Lâm væn Minh, MS NguyÍn HÒng Phúc, MS Lê
Hoàng Phu, MS NguyÍn Bá Quang và anh chÎ Phan væn Hoàng).
Ai ch£ng bäo xuân là hånh phúc
Xuân Çem vui sung túc muôn nhà
Riêng tôi hè phÜ§c vÜ®t xa
NgÆp tràn kh¡p lÓi, bao la mây tr©i

Hè mang Ç‰n cho tôi phÜ§c hånh
D¿ H¶i ÇÒng nhÆn lãnh Ön thiêng
VÜ®t qua häi, ÇÎa, sÖn, xuyên
Cali n¡ng Ãm Ç‰n miŠn Louvain
CuÓi tháng sáu ng®i khen Cha thánh
BÜ§c hành trình trên cánh chim Üng
ñåi dÜÖng vang ti‰ng ca mØng
H¶i ÇÒng B¡c MÏ tÜng bØng d¿ng xây
Con cái Chúa vŠ Çây d¿ h¶i
ñŒ thÆp niên mª lÓi tÜÖng lai
H¢ng ngàn ngÜ©i d¿ vui thay
PhÜ§c ân chan chÙa trÀn ai khó tìm
M¶t tuÀn lÍ êm ÇŠm d¿ h¶i
L©i Thánh kinh t¡m g¶i Ç©i linh
G¥p nhau trên bÜ§c linh trình
Chia vui xÈ ng†t, ti‰p nghinh, g†i m©i
Fullerton muôn l©i thÕa thích
Nhóm Hawthorne, Longbeach thêm Ön
TÜÖi vui tràn thÃm tâm hÒn
Møc sÜ Næm ti‰p thÆt hÖn bát ÇÀy
RÒi m¶t bu°i tr©i mây n¡ng hå
VÜ®t ÇÜ©ng trÜ©ng vui thÕa ra Çi
Ba ngàn cây sÓ sá chi
Thæm Fort Smith ng¿a phi ÇÜ©ng dài
Hai H¶i thánh mª tay ti‰p Çón
MÓi ân tình cao l§n dÜ©ng bao
XÈ chia Ön phÜ§c ng†t ngào
Giäng rao l©i Chúa, Ç°i trao phÜ§c lành
Tình th¡m ÇÜ®m tình anh tình chÎ
G¥p nhau mØng thÕa chí tÜÖng phùng

Anh em cùng Ü§c v†ng chung
ñÙc tin månh ti‰n, tín trung thiên trình
Tôi t§ Chúa Lâm Minh, HÒng Phúc
MÓi tình thâm Çáng phøc, Çáng yêu
Chia tay thÆt nh§ thÜÖng nhiŠu
NguyŒn cÀu Chúa thánh s§m chiŠu Ç« nâng
Ba tuÀn lÍ xa gÀn B¡c MÏ
Ngày H¶i ÇÒng ª BÌ hÀu kŠ
Âu Châu vØa tÌnh cÖn mê
Vùng lên phó h¶i tø vŠ Louvain
M¶t tuÀn lÍ ngÒi nhen Ön phÜ§c
Hai træm ngÜ©i thèm Ü§c Ön sâu
H¶i ÇÒng H¶i thánh Âu Châu
H†p lÀn thÙ nhÙt nhiŒm mÀu tình yêu
Hai diÍn giä Çem nhiŠu Ön Chúa
Sáng, chiŠu, hôm, d†n b»a cÖm thiêng
Phu, Quang sÙ ÇiŒp linh quyŠn
ñem l©i dåy d‡ trui rèn ÇÙc tin
÷n phÜ§c Chúa tâm linh thÕa då
Bao tâm hÒn t¿ hå æn næn
Quy‰t tâm cÆy sÙc linh thÀn
Trª vŠ phøc vø d¿ phÀn Phúc âm
NguÒn ân phÜ§c cao thâm l§n lå
VÜ®t mây tr©i hÖn cä Çåi dÜÖng
Tình yêu bån h»u chung ÇÜ©ng
Phan HÒ, TrÀn NguyÍn náu nÜÖng m¶t nhà
Bao sóng nÜ§c tØ xa v‡ t§i
N¡ng trÜa hè v©i v®i ÇÓt da
PhÌ nguyŠn phÖi tÃm thân ngà
Gªi tình non nÜ§c thÆt là thänh thÖi

MÜ©i næm ch£n cu¶c Ç©i phøc vø
Gi»a kinh Çô ru ngû Çäo Çiên
Gi»a cÖn thº thách triŠn miên
Con tàu ngÆp nÜ§c ngºa nghiêng nhiŠu lÀn
NhÜng tay Chúa h¢ng nâng h¢ng Ç«
Sóng cuÒng tan bi‹n t® hÒ thu
Xóa tan bao Çám mây mù
N¡ng hè r¿c r« âm u không còn.
28. MØng ñåi H¶i Âu Châu lÀn V
(1989)
MØng vui dân Chúa t¿u vŠ Çây
ñåi h¶i lÀn næm phÜ§c dÅy ÇÀy
H¶i thánh vang lØng ca ng®i Chúa
Âu Châu mØng r« hát tôn Ngài
Châu vŠ HiŒp phÓ lòng thÜÖng nh§
LÀn Ç‰n Buren då ngÃt ngây
ThÙ t¿: Trung Thành, Minh diÍn giä
Næm lÀn Çåi h¶i thÕa vui thay.
29. ñåi H¶i Âu Châu tåi Buren
(7-1989)
H¶i Çoàn dân Chúa tø vŠ Çây
ñÒng hát tôn vinh Chúa m‡i ngày
Âu Á hai nÖi cùng g¥p g«
Châu Âu chín nÜ§c nh§ thÜÖng hoài
LÀn nÀy Tây ñÙc vui chào Çón
Næm trÜ§c Hoà Lan thÕa mãn thay
Tåi chÓn H¶i ÇÒng Ç©i phÜ§c hånh
Buren k› niŒm mãi lâu dài.
30. MØng ñåi H¶i Âu Châu thÙ mÜ©i m¶t
(1995)
MØng Chúa ban Ön H¶i thánh Ngài
ñåi quyŠn ân sûng diŒu kÿ thay

H¶i ÇÒng d¿ nhóm ÇÀy hoan hÌ
Âu Á hiŒp hòa Chúa quän cai
Châu ng†c thiêng liêng tràn ngÆp lÓi
ThÙ tha tình Chúa phÜ§c lâu dài
MÜ©i mÃy næm rÒi luôn khÄn nguyŒn
M¶t Ç©i tÌnh thÙc, phÜ§c hôm nay.
31. L©i Chúa
L©i Chúa linh lÜÖng, suÓi nÜ§c trong
Là sông Ön phÜ§c chäy mênh mông
Khuôn vàng dÅn lÓi Ç©i tæm tÓi
ThÜ§c ng†c dåy khuyên kÈ ngã lòng
Linh dÜ®c trØ cæn vòng bŒnh tº
GÜÖm thiêng diŒt ác tåo linh công
Thánh Kinh nÜ§c ng†t ban nguÒn sÓng
Nuôi dÜ«ng hÒn linh kÈ cÆy trông.
32. ñ©i tôi gi© có nghïa
HÒn linh h«i sao sÀu vÜÖng vÃn mãi ?
Ki‰p Çi hoang chÜa ÇÙt cánh ngØng bay
Lá vàng rÖi, mÜa phû Ü§t Çôi vai
Ôi mÜa gió trÀn ai vùi ki‰p kh°
Bã l®i danh buông mình trong quá Ç¶
Mà l®i nào Çem phÜ§c låc mai sau ?
TiŠn cûa nhiŠu, lao kh° chÃt chÒng cao
Bao danh l®i trÀn gian nhÜ chi‰c bóng
Ki‰p phù du nhÜ bi‹n gÀm n°i sóng
Lênh Çênh trôi, trôi mãi bi‰t Çâu b©
TÃm thân tàn nhÜ chi‰c bách bÖ vÖ
ñ©i vô nghïa không còn Çâu bÃu víu
Tôi ngÜ§c m¡t nhìn tr©i cao ngát dÎu
BÕ Çi hoang vŠ v§i Chúa Giê Xu
DÜ§i chân Ngài tôi trút Ç° tâm tÜ

ˆn næn t¶i cúi xin Ngài tha thÙ
Ngay tØ Çó hÒn linh tràn ân tÙ
Chúa xót thÜÖng sÀu muôn ki‰p tiêu tan
ñ©i th¡m tÜÖi nhÜ n¡ng d†i ngÆp tràn
Trong tay Chúa Ç©i tôi gi© có nghïa.
33. Tình Chúa
Êm ä thay tình CÙu Chúa tôi
Nâng niu bÒng ¤m tháng næm tr©i
Gi»a giòng nÜ§c cuÓn Ç©i giông bão
Tay Chúa dìu nâng mãi ch£ng thôi
Tay Chúa dìu nâng mãi ch£ng thôi
QuÌ ma nay bÎ Çánh tan rÒi
Sóng cuÒng trÓn mÃt theo giòng nÜ§c
MÜu chÜ§c Çê hèn bÎ cuÓn trôi
MÜu chÜ§c Çê hèn bÎ cuÓn trôi
Ti‹u nhân Ç‰n lúc phäi tÖi b©i
´ch gì nh»ng kÈ theo mây gió
Có bi‰t tình Cha mãi th¡m tÜÖi?
Có bi‰t tình Cha mãi th¡m tÜÖi?
Yêu thÜÖng bäo b†c bi‰t bao ngÜ©i
Trung kiên n¡m lÃy tay tØ ái
Tình Chúa ôi sao mãi rång ng©i!
34. H¶i thánh Ç¡c th¡ng
ñåi chúng vŠ Çây h†p m¶t nhà
H¶i cùng dân thánh bÓn phÜÖng xa
Âu châu ti‰p Çón Çoàn ngÜ©i ViŒt
Châu Á reo vui khúc khäi ca
H¶i måc vang lØng rao sÙ ÇiŒp
Thánh ÇÒ thÀm l¥ng mª lòng ra
ñ¡c th©i H¶i thánh cùng khai h¶i

Th¡ng bªi yêu thÜÖng bªi hiŒp hòa.
(ñåi H¶i Âu Châu 12 næm 1996 v§i chû ÇŠ H¶i thánh Ç¡c th¡ng)
35. Xuân nguyŒn
MØng Xuân ñinh Sºu Çã vŠ Çây
Dân thánh cùng nhau suÓt tháng ngày
Mª h¶i vui xuân ca ng®i Chúa
Khai niên mØng t‰t hát khen Ngài
Cúi ÇÀu tÃt då nguyŠn trung tín
Quì gÓi tâm thành ch£ng chuy‹n lay
Xuân Ç‰n xuân Çi xuân trª låi
M¶t lòng kính Chúa phÜ§c lâu dài.
(Xuân ñinh Sºu )
36. Chúc xuân
ñÀu næm khai bút chúc mØng xuân
H¶i thánh, quê hÜÖng, kh¡p th‰ trÀn
Hånh phúc, khÜÖng ninh và thÎnh vÜ®ng
Yêu thÜÖng, nghïa dÛng lÅn tình thân
ñuÓc Thiêng v»ng ti‰n soi ÇÜ©ng sáng
Chân lš bŠn gan tÕa rång ngÀn
ñ¶c giä Ön tràn nhÜ bi‹n r¶ng
NgÜ©i ngÜ©i hÜªng t‰t då lâng lâng.
37. MØng Chúa Phøc sinh
Chúa Çã phøc sinh sÓng låi rÒi
NiŠm vui chan chúa kh¡p nÖi nÖi
Tº thÀn gøc ngã mình tan nát
Ma quÌ qui hàng giáp tä tÖi
Chúa sÓng hi‹n vinh nguÒn phÜ§c hånh
Phøc sinh lòa chi‰u ánh quang tr©i
Muôn dân thoát khÕi vòng oan nghiŒt
Chung hÜªng nguÒn ân phÜ§c tuyŒt v©i.
38. Ngày Chúa Phøc sinh

M¶t sáng s§m sÜÖng rÖi chÜa dÙt
MÃy n» nhân råo r¿c lên ÇÜ©ng
Tìm vŠ ngôi m¶ thân thÜÖng
TÕ lòng yêu kính xông hÜÖng xác Ngài
Giòng nÜ§c m¡t læn dài trên má
N‡i niŠm Çau khôn tä lan dÀn
Nh§ thÜÖng CÙu Chúa vô ngÀn
QuyŠn næng mà phäi xä thân cÙu Ç©i
H† cúi xuÓng nhìn ngôi m¶ Çá
B‡ng lå lùng r©i rã chân tay
Ai læn Çá lÃp m¶ Ngài?
Hay là Çã chuy‹n thi hài Çi Çâu?
ñang ngÅm nghï âu sÀu tÃc då
NÜ§c m¡t buÒn lã chã tuôn rÖi
ThÃy hai thiên sÙ sáng ng©i
VÎ ngÒi phía trÜ§c, vÎ ngÒi phía sau
Thiên sÙ hÕi c§ sao ngÜÖi khóc?
VÈ buÒn Çau tang tóc thê lÜÖng?
Giê Xu CÙu Chúa yêu thÜÖng
Ngài tØ cõi ch‰t vÜ®t ÇÜ©ng tº vong
Chúa sÓng låi khÕi vòng kÈ ch‰t
Ngài Çang mong g¥p h‰t môn ÇÒ
Hãy mau ÇØng có nghi ng©
ñ‰n ngay Çi‹m hËn Ngài ch© các ngÜÖi
Nghe tin Ãy lòng tÜÖi th¡m låi
NiŠm hân hoan sûng ái tuôn tràn
Ra Çi cÃt bÜ§c v¶i vàng
Báo tin Chúa sÓng vinh quang muôn Ç©i
Chúa sÓng låi cõi tr©i tÜÖi sáng
ChÓn trÀn ai tøng tán không thôi

SÓng cùng Chúa sÓng Ç©i Ç©i
VÜ®t vòng s¿ ch‰t nÜ§c tr©i ti‰p nghinh.
39. M¶t ngày g¥p låi
Cha tôi Çâu, mË tôi Çâu?
NgÜ©i xÜa Çã khuÃt áo màu phôi pha
Thuª còn chung sÓng m¶t nhà
MÓi tình phø mÅu ÇÆm Çà yêu thÜÖng
Nh§ khi tay d¡t Ç‰n trÜ©ng
Áo cÖm lo s¤n cûi vÜ©n mang theo
ñêm khuya hai cánh tay chèo
ñÜa con quan l¶ khó nghèo ch£ng than
Khi ngÒi lòng thº hÕi han
Làm con hi‰u thäo Çôi Çàng Çã xong?
Nh§ cha nh§ mË khóc ròng
M¶t Ç©i mÖ tÜªng m¡t trông mÕi mòn
HÜ§ng vŠ Chúa thánh keo sÖn
M¶t lòng tin kính ch£ng s©n ch£ng nao
Mai Çây vào tÆn tr©i cao
G¥p cha g¥p mË xi‰t bao thÕa nguyŠn.
40. Tình Cha
Ôi Cha thánh tình Cha nhÜ b‹ r¶ng
Bao la hÖn tr©i th£m núi non cao
HÖn thái dÜÖng tÕa chi‰u rång muôn màu
HÖn vÛ trø v§i tÌ ngàn sao sáng
Ôi tình Chúa thÆt cao dày lai láng
Tuôn trào nhÜ nguÒn suÓi ng†t tung tæng
Không l¿c nào Çem sÙc månh cän ngæn
Tia nÜ§c sÓng phun trào cho nhân th‰
Ôi tình Chúa bao la ÇÀy ân huŒ
Nuôi th‰ nhân dù h† Çã quên Ngài
TØ tr©i cao Chúa tÕa ánh ban mai
Cho hÖi thª kéo dài theo næm tháng

Khi nhân th‰ Ç¡m chìm trong kh° nån
Phäi lãnh hình vì ác t¶i Çiêu linh
Cha liŠn sai Con thánh xuÓng hy sinh
Trên thÆp giá ch‰t thay và cÙu chu¶c.
41. Làm theo lë thÆt
"Tôi nghe con cái tôi làm theo lë thÆt, thì không còn có s¿ gì vui mØng hÖn n»a" (III Giæng 4).
Cu¶c sÓng trÀn ai l¡m dãi dÀu
ñua tranh th‰ s¿ suÓt canh thâu
Thân hÒn mŒt mÕi tuÒng hÜ äo
Lë thÆt nào ai nghï t§i Çâu!
Dân thánh ÇØng theo ngõ tÓi tæm
Quæng xa gian dÓi bÕ h©n cæm
Quay vŠ chánh Çåo nguÒn chân lš
Lë thÆt làm theo suÓt tháng næm
Giê Xu lë thÆt dÅn ÇÜ©ng Çi
Ti‰n bÜ§c theo sau ch§ ngåi gì
Chúa d¡t ÇÜa ta vào thánh quÓc
PhÜ§c lành s¿ sÓng cõi trÜ©ng hi
Thánh Linh lë thÆt ñÃng Chân thÀn
DÅn d¡t khuyên lÖn các tín nhân
Sºa soån hành trang vŠ thánh quÓc
Trao dÒi ÇÙc hånh sáng trong ngÀn
Thánh kinh lë thÆt Chúa soi ÇÜ©ng
BÈ trách dåy ræn kÈ cÆy nÜÖng
GÜÖm báu phá tan mÜu quÌ d»
L©i thiêng chi‰n th¡ng chÓn linh trÜ©ng
Làm theo lë thÆt Chúa luôn khuyên
DÓi trá nào Çâu phäi thánh hiŠn
NhÃt quy‰t nguyŒn làm theo lë thÆt

M¶t Ç©i Chúa thánh Ç° Ön thiêng.
42. HÜªng phÜ§c mùa hè
Tôi hÜªng mùa hè phÜ§c Chúa ban
Kh¡p châu løc ÇÎa ngút mây ngàn
Lên cao xuÓng thÃp Ç©i bay b°ng
HÜªng suÓi ân hÒng thÆt chÙa chan
ChÙa chan tình Chúa chÓn cao v©i
ñåi h¶i tÜng bØng mª kh¡p nÖi
TÆn chÓn Porland bên ÇÃt MÏ
Vui vÀy Báp Tít Thánh Linh soi
Linh soi dÅn lÓi bÜ§c theo Ngài
Lë thÆt làm theo hÙa ch£ng sai
Th£ng Ç‰n Feldberg bên ñÙc quÓc
Âu Châu d¿ h¶i phÜ§c lâu dài
Lâu dài tÆn hÜªng gió quê hÜÖng
Thæm kh¡p vùng xa mÃy thánh ÇÜ©ng
Bão tÓ phong ba tràn kh¡p lÓi
÷n Tr©i gìn gi» vÅn an khÜÖng
An khÜÖng trª låi chÓn linh trÜ©ng
Pháp quÓc ngày ngày träi gió sÜÖng
HÜªng phÜ§c tràn cao hÖn bi‹n nÜ§c
M¶t hè th¡m ÇÜ®m suÓi tình thÜÖng.
43. Quét lá mùa thu
Gi»a n¡ng Ãm mùa thu Çã t§i
Gió tØng cÖn phÖi ph§i ngàn cây
NgÃt ngây lá úa rÖi ÇÀy
Nhu¶m vàng ÇÃt cÕ, phû dÀy lÓi Çi
Mùa thu t§i khiêm ti dÜ§i bŒ
Cä tâm thÀn, thân th‹, linh hÒn
Chúa Öi, xé rách lòng con

Cho tØng chi‰c lá héo hon phai tàn
ñây chi‰c lá nghênh ngang trÆt thÜ®ng
Coi chính mình thÀn tÜ®ng ch£ng b¢ng
RÜ©m rà núp bóng giàu sang
Ra ÇiŠu ngåo mån khoe khoang trí tài
L©i Chúa thánh phô bày rành rë
Ai kiêu cæng ¡t së bÎ khinh
Chúa yêu nh»ng kÈ hå mình
Nâng lên âu y‰m tôn vinh chúc lành
ñây chi‰c lá ham danh ham l®i
ñÜa thân mình bÜ§c t§i bùn nhÖ
Nh»ng mong Çåt lÃy cÖ ÇÒ
Danh danh, l®i l®i giÃc mÖ båc tiŠn
L©i Kinh thánh dåy khuyên tinh t‰
Lòng tham tiŠn c¶i rÍ ác cæn
ThÕa lòng Çû m¥c Çû æn
Vån ÇiŠu vui sÜ§ng tràn dâng cu¶c Ç©i
ñây chi‰c lá vui chÖi trác táng
TÙ Ç° tÜ©ng Çem bán thân mình
RÜ®u chè, hút sách, døc tình
Quên ÇÜ©ng Çåo ÇÙc, xem khinh luân thÜ©ng
Chúa nghiêm cÃm luông tuÒng bÆy bå
SÓng say sÜa, buông thä, rÀy rà
Hãy thay chi‰c áo xÃu xa
M¥c vào chính Chúa Ç©i ta phÜ§c lành
ñây chi‰c lá nói hành, ghen ghét
Håi ngÜ©i ngay, bóp nghËt lÜÖng tâm
Gieo ÇiŠu nghi kœ hi‹u lÀm
Phän thÀy phän bån gây mÀm rë chia
L©i Chúa dåy ch§ lìa ch§ bÕ
Gi» lÜ«i mình ÇØng có ba hoa
Ch£ng l©i hôi thÓi xÃu xa
ñ‹ lên núi thánh, vào ra ÇŠn Çài

ñây chi‰c lá suÓt ngày lo l¡ng
ˆn m¥c gì væng v£ng bên tai
S® ÇiŠu thi‰u thÓn Ç¡ng cay
S® khi Çêm xuÓng, s® mai có gì
Giê Xu dåy lo chi nhÜ th‰
M¶t con chim Çáng k‹ bao nhiêu
GÅm xem hoa huŒ mÏ miŠu
Chúa còn nuôi, m¥c, áo triŠu nào so
Thu Çã t§i xin cho lá røng
Lá l‡i lÀm mŠm nhÛn bay xa
Lá vàng ch¢n chÎt Ç©i ta
Phäi rÖi trÖ trøi cho hoa nÅy mÀm
Thu Çã t§i quy‰t tâm tìm Chúa
Hi‰n cu¶c Ç©i ch†n l¿a công bình
Dâng lòng cho Chúa Cao Minh
Quét Çi lá røng, ti‰p nghinh ñåo Tr©i.
44. Níu kéo mùa xuân
Tôi kéo mùa xuân ÇÙng gi»a nhà
Cho nguÒn Ãm áp tÕa hÖi ra
Cho bao tÜÖi ÇËp tràn tâm khäm
Cho mÓi ân tình s§m nª hoa
Tôi kéo mùa xuân ÇÙng trÜ§c nhà
Cho ngÜ©i chiêm ngÜ«ng vÈ kiêu xa
Cho hÜÖng xuân m§i vào ngay cºa
Cho phÜ§c tr©i cao t® tháp ngà
Tôi kéo mùa xuân ÇÙng gi»a ÇÜ©ng
Cho ngÜ©i qua låi hÜªng an khÜÖng
Cho tà áo m§i bay theo gió
Cho pháo liên hÒi n° tÙ phÜÖng
Tôi kéo mùa xuân t§i giáo ÇÜ©ng
Cho ngÜ©i ca tøng Chúa tình thÜÖng
Cho lòng cúi xuÓng tôn th© Chúa

Cho suÓi ân hÒng bát ngát hÜÖng.
45. NiŠm vui phøc sinh
Chúa Çã phøc sinh Chúa sÓng rÒi
NiŠm vui lan r¶ng kh¡p nÖi nÖi
Muôn dân hoan hÌ hoa bØng nª
Hoàn vÛ chan hòa n¡ng sáng tÜÖi
ñÎa phû Çâu còn nÖi phäi s®
Thiên Çàng mãi mãi chÓn cao v©i
Tº thÀn nay có quyŠn chi n»a
Chúa sÓng quyŠn oai cÙu m†i ngÜ©i.
46. Cu¶c Çua thiên thÜ®ng
ñÜ©ng trÀn dong ru°i l¡m phong ba
Dân Chúa hæng say hÜ§ng cÓ gia
L» khách quay vŠ miŠn thánh quÓc
Tay Çua chåy t§i chÓn thiên hà
Quæng Çi gánh n¥ng Ç©i tæm tÓi
Tháo gª gông cùm cõi quÌ ma
C¶i rÍ ÇÙc tin nÖi CÙu Chúa
Vòng hoa chi‰n th¡ng ¡t ch© ta.
47. Nhìn xem ñÙc Chúa Giê Xu
Tôi ÇÙng nhìn xem máng cÕ xÜa
Yêu thÜÖng bi‰t nói mÃy cho vØa
Yêu tôi Chúa bÕ cung tr©i thánh
XuÓng ª gian trÀn chÎu n¡ng mÜa
Tôi ÇÙng nhìn xem bu°i s§m mai
Chúa tôi ngÒi Çó nét quyŠn oai
Giäng rao chân lš ban nguÒn sÓng
CÙu v§t sanh linh khÕi Ç†a Çày
Tôi ÇÙng nhìn xem kh¡p nëo ÇÜ©ng
BÜ§c chân CÙu Chúa räo muôn phÜÖng

Ch»a lành bŒnh tÆt, trØ ma quÌ
Thiên hå mØng vui r¶n phÓ phÜ©ng
Tôi ÇÙng nhìn xem thÃy Çám Çông
Vây quanh CÙu Chúa gi»a ÇÒng không
L¡ng nghe ti‰ng phán tØ thiên quÓc
Hóa bánh no nê thÕa tÃm lòng
Tôi ÇÙng nhìn xem gi»a cänh Çêm
Chúa Çi trên sóng thÆt êm ÇŠm
Con thuyŠn mÃy lúc hÀu nghiêng ngºa
Chúa bÜ§c lên rÒi bão tÓ êm
Tôi ÇÙng nhìn xem m¶t góc vÜ©n
Chúa quì gÓi xuÓng lŒ sÀu vÜÖng
ñêm khuya gánh t¶i Ç©i nhân th‰
Áo thÃm mÒ hôi t® huy‰t tuôn
Tôi ÇÙng nhìn xem thÆp giá kia
Tay chân Chúa bÎ Çóng Çinh kìa
Giáo Çâm sÜ©n máu tràn lai láng
Thân Chúa vì tôi chÎu xÈ chia
Tôi ÇÙng nhìn xem m¶ trÓng không
Chúa tôi sÓng låi rÃt oai phong
Thæng thiên cÃt bÜ§c vào thiên quÓc
HÙa së lai hÒi, tôi ngóng trông
Tôi ÇÙng nhìn xem CÙu Chúa tôi
Chæm chæm Çôi m¡t ch£ng xa r©i
ñ‰n chØng nét m¥t lòa vinh hi‹n
Tôi bÜ§c lên cao hÜªng NÜ§c Tr©i.
48. Cánh hoa rÖi
Tôi ÇÙng thÃy Çóa hoa tÜÖi gió Ç¶ng
Bên dÜ§i cành Çám chÒn nhÕ vây quanh
ñang vÄn vÖ tìm cánh r§t tranh giành

Nhai ngÃu nghi‰n nhÜ thèm muôn xác thÎt
ñÜ©ng tin kính nhÜ chìm trong tÓi mÎt
Ch£ng bi‰t ÇÜ©ng xán lån cûa træng sao
Ch£ng bao gi© m¡t hÜ§ng tÆn trên cao
Nhìn danh v†ng båc tiŠn nhÜ mång sÓng
Tôi Çã thÃy có Çóa hoa tÜÖi m¶ng
RÖi và rÖi cÙ mãi mãi bay Çi
Tr©i bao la ch£ng bi‰t phút giây gì
Cho trÀn th‰ nhÆn chìm vào quên lãng
NÀy hoa nhÕ hãy vŠ nÖi xán lån
NÖi tình thÜÖng và ân phúc thiên Çàng
Hãy dØng chân cho nét m¥t hân hoan
Cho màu th¡m cûa hÜÖng hoa phÃp ph§i
ñØng ÇÙng Çó và lÜ§t mình Çi t§i
Mang ách chung v§i nh»ng kÈ ch£ng tin
Hånh phúc chi mà Çành phäi hy sinh
Dìm hoa th¡m rÖi vào nÖi bÃt hånh
TrÜa hôm Ãy tr©i Çang trÜa b‡ng lånh
ñæm chiêu buÒn bao ngÜ©i ÇÙng chung quanh
Tôi ngÜ§c nhìn lên tÆn chÓn tr©i xanh
Xin Thiên Chúa v§t cánh hoa låc hÜ§ng.
49. Máng cÕ t¿ truyŒn
Ta máng cÕ vô danh thuª trÜ§c
Ch£ng mÃy khi thÃy ÇÜ®c vinh quang
NgÜ©i ta vÙt bÕ bên Çàng
Cho nhiŠu súc vÆt lang thang g¥m mòn
Có nhiŠu lúc héo hon thân xác
CÕ vàng khô lác Çác n¢m yên
Lon ton mÃy chú chiên hiŠn
Không vui g¥m ng¡m ngã nghiêng mÃy lÀn

Ta máng cÕ hÒn thân buÒn chán
TÜªng cu¶c Ç©i tiêu tán hÜ không
Ng© Çâu có m¶t Çêm Çông
Hài nhi sanh hå Ç¥t trong máng nÀy
Ngay gi»a lúc tr©i mây tÓi mÎt
B‡ng sáng ng©i l©i hÎch thiên thÀn
Giê Xu CÙu Th‰ giáng trÀn
Hoà bình th‰ hå, hÒng ân muôn ngÜ©i
Ta sung sÜ§ng vui tÜÖi quá b¶i
Bi‰t rõ mình cÖ h¶i ti‰p nghinh
Con Tr©i nay Çã giáng sinh
N¢m trong máng cÕ chính mình s¤n trao
Ta máng cÕ giäng rao chân lš
NgÜ©i ngÜ©i Öi hoan hÌ mª lòng
GiÓng nhÜ máng cÕ Çêm Çông
Ti‰p nghinh Con Thánh thÕa mong Ü§c nguyŠn.
50. Xuân cäm tå
Ngày xuân sáng dÆy ng¡m mây trôi
Cänh vÆt bØng vui vút mÃy ÇÒi
Gió thoäng hÜÖng xuân vào ngõ cºa
Ân tràn phÜ§c Chúa lÃp hÒn tôi
Tå Ön Thiên Phø xây mùa m§i
Chúc tøng Tr©i Cao d¿ng cõi Ç©i
HÜªng t‰t không quên tình Chúa thánh
Bài ca cäm tå hát không thôi.
51. Giê Xu sÓng låi
TrÀn th‰ âm u Çã mÃy ngày
SÙ ÇÒ khi‰p s® Çón tÜÖng lai
Giê Xu thÆp giá quân thù gi‰t
CÙu Chúa mÒ chôn täng Çá gài

Rúng Ç¶ng Àm Àm nÖi ÇÎa phû
BØng bØng sáng r¿c cõi trÀn ai
Giê Xu sÓng låi quyŠn næng l§n
Giäi phóng nhân gian ki‰p Ç†a Çày.
52. MÜa cuÓi mùa
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
MÜa chiŠu trïu n¥ng sÃm rÀm vang
H¡t hiu gió th°i v©n bông lúa
TÜ§i mát ÇÒng khô nÜ§c thÃm tràn
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
NguyŒn cÀu Chúa thánh xuÓng ân ban
CuÓi mùa mÜa Ç° tràn lai láng
Cho ch§p r¿c tr©i ánh tÕa lan
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
Mong mùa mÜa cuÓi ch£ng phai tàn
Mong rau cÕ m†c xanh ÇÒng n¶i
Mong lúa ÇÀy kho ti‰ng hát vang
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
Xin mÜa th‰ k› thÕa tâm can
Cho hÒn chai Çá mŠm nhÜ thÎt
Cho cõi lòng Çau h‰t bë bàng
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
Xin sai con g¥t Ç‰n nhân gian
ñem tØng bó lúa vào kho thánh
TrÀn th‰ yên vui phÜ§c ngút ngàn
NhÜ§ng m¡t nhìn lên lúa chín vàng
NgÜ©i Öi mau Ç‰n trÜ§c thiên nhan
Cho mùa mÜa cuÓi tràn tâm khäm
Cho phÜ§c thiên Çàng Ç° chÙa chan.
53. Hãy nhÜ§ng m¡t lên

Hãy nhÜ§ng m¡t lên chÓn thÜ®ng thiên
Nhìn Ba Ngôi Thánh ñÃng oai quyŠn
Tình yêu phû lÃp trên hoàn vÛ
Ôm Ãp loài ngÜ©i Çang ngã nghiêng
Hãy nhÜ§ng m¡t lên kh¡p m†i miŠn
NgÜ©i trÀn dÜ§i th‰ thÆt truân chuyên
B‹ Ç©i t¶i l‡i tràn tâm khäm
Bão táp dÆp vùi sóng Çäo Çiên
Hãy nhÜ§ng m¡t lên kh¡p th‰ gian
Ti‰ng kêu cÙu Ç¶ ngút mây ngàn
TrÀm luân thÓng kh° hÒn Çau xót
Trông Ç®i tØng Ön phÜ§c Chúa ban
Hãy nhÜ§ng m¡t lên h«i thánh nhân
HÒn linh hÜ mÃt kh¡p dÜÖng trÀn
Mong ch© cÙu Ç¶ tØng giây phút
Mau giäng Tin Lành cÙu chúng dân
Hãy nhÜ§ng m¡t lên kh¡p cánh ÇÒng
Lúa vàng chín m†ng mÕi mòn trông
Cánh tay con g¥t nào Çâu thÃy
Sao n« ngÒi yên xót cõi lòng
Hãy nhÜ§ng m¡t lên h«i các ông
Thân trai månh sÙc tác oai phong
ñ©i sao phó m¥c vào vô ích
Hãy ÇÙng vùng lên thÕa Ü§c mong
Hãy nhÜ§ng m¡t lên h«i m†i ngÜ©i
Nhìn lên Chúa thánh ng¿ trên ngôi
Nhìn vào H¶i thánh ngày sau rÓt
Xây d¿ng Ç©i linh Çón NÜ§c Tr©i
Hãy nhÜ§ng m¡t lên ng¡m m†i nÖi
Tìm vŠ an nghÌ phÜ§c cho Ç©i

ChÓn nào êm Ãm b¢ng trong Chúa
T° Ãm tình yêu quá tuyŒt v©i.
54. Minh Minh Tín NhÖn H¶i
(Minh Minh Tín NhÖn H¶i là quš danh quš vÎ Møc sÜ diÍn giä ñåi H¶i Tin Lành ViŒt Nam
Âu Châu tØ ngày 31-7-1999 Ç‰n 5-8-1999 tåi La Rochette, Melun, Pháp: MS Lâm væn Minh,
MS ñ¥ng Ng†c Minh, MS NguyÍn H»u Tín, MS Lê Thành NhÖn, MS Phan Minh H¶i).
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
TruyŠn ánh sáng tín nhân
ñem Ön phÜ§c xa gÀn
Giäng rao Ön cÙu r‡i
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
TØ MÏ, Úc, Âu Châu
Næm diÍn giä hoàn cÀu
ñem tin yêu chi‰u r†i
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
M©i hãy nhÜ§ng m¡t lên
ñ¥t niŠm tin v»ng bŠn
BÜ§c theo ti‰ng kêu g†i
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
Cùng cÃt ti‰ng hát vang
ñi vào cánh ÇÒng vàng
CÙu v§t ngÜ©i t¶i l‡i
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
V§i sÙ ÇiŒp bÒi linh
HÜ§ng ngÜ©i bÜ§c thiên trình
Trong ngày vui Çåi h¶i
Minh Minh Tín NhÖn H¶i
Chi‰u sáng CÖ ÇÓc nhân
Vui trên bÜ§c ÇÜ©ng trÀn
Vui trong mùa lúa chín.

55. Hãy ngÜ§c m¡t nhìn lên
Hãy nhÜ§ng m¡t lên nhìn vua vinh hi‹n
VÈ oai nghi r¿c r« chÓn cao sang
Våt áo Ngài ÇÀy dÅy cänh thiên Çàng
Muôn thÀn sÙ th© tôn vang ti‰ng hát
Hãy nhÜ§ng m¡t lên tr©i cao bát ngát
Ng¡m næng quyŠn Chúa tÕa rång dÜÖng gian
TriŒu vì sao lÃp lánh gi»a mây ngàn
Là ánh m¡t Chúa Çoái hoài nhân th‰
Hãy nhÜ§ng m¡t lên nhìn muôn th‰ hŒ
Bàn tay yêu Chúa dìu d¡t loài ngÜ©i
Ban ÇÒ æn áo m¥c Çóa hoa tÜÖi
Ban mÜa n¡ng và ÇiŠu hòa th©i ti‰t
Hãy nhÜ§ng m¡t lên trên bàn trÀn thi‰t
Bánh ma na Chúa s¡m s¤n trên tr©i
TØ ngôi cao Ç° xuÓng kh¡p nÖi nÖi
Bánh h¢ng sÓng nuôi trÀn gian nghiŒt ngã
Hãy nhÜ§ng m¡t lên ng¡m nhìn thÆp giá
ChÓn ÇÒi xÜa Chúa gánh t¶i th‰ nhân
Huy‰t hÒng tuôn Ü§t ÇÅm cä châu thân
Chúa rºa såch ô nhÖ ngÜ©i t¶i l‡i
Hãy nhÜ§ng m¡t lên h«i ngÜ©i låc lÓi
Mau mau vŠ ÇØng ngóng hÜ§ng ô trÀn
Bên Giê Xu ta vui hÜªng hÒng ân
Ta sÓng mãi trong tình thÜÖng Thiên Chúa
Hãy nhÜ§ng m¡t lên hÜ§ng nhìn ÇÒng lúa
ñã chín vàng cho mùa g¥t thiêng liêng
Tr©i vŠ chiŠu bông trïu n¥ng ngã nghiêng
Chân quÎ xuÓng nhÜ không còn hÖi thª

Hãy nhÜ§ng m¡t lên xin Cha ti‰p tr®
Xin Ngài sai con g¥t kh¡p sÖn xuyên
ñi ngay vào ÇÒng lúa chín rao truyŠn
÷n cÙu r‡i cho kÎp ngày tÆn th‰
Hãy nhÜ§ng m¡t lên ngÜ©i trong bÓn b‹
Giäng Tin Lành cho th‰ hŒ sau cùng
Th‰ gian rÒi së bÜ§c t§i tÆn chung
NhÜ ÇÒng ru¶ng s¤n dành cho mùa g¥t
Hãy nhÜ§ng m¡t lên mª to Çôi m¡t
Nhìn ÇÜ©ng vŠ Chúa mª cºa thiên cung
ChÓn vïnh sinh nÖi vån h»u nghinh phùng
ñem bó lúa kính dâng Cha TØ Ái.
56. NghÎch lš
Tôi nói tôi yêu ñÙc Chúa Cha
Sao tôi còn m‰n lÓi ÇÜ©ng tà
Sao tôi quên mÃt ngày yên nghÌ
Sao ch£ng vâng l©i Chúa phán ra?
Tôi nói tôi yêu CÙu Chúa tôi
Sao tôi vÅn mãi sÓng theo Ç©i
Sao tôi ch£ng ng¡m nhìn xem Chúa
Sao ch£ng truyŠn rao Çåo NÜ§c Tr©i?
Tôi nói tôi yêu ñÙc Thánh Linh
Sao tôi ô u‰ chính thân mình
Sao tôi dÆp t¡t l©i khuyên bäo
Sao ch£ng nh© Ngài sÓng khi‰t trinh?
Tôi nói tôi yêu H¶i thánh Ngài
Sao tôi ch£ng chÎu ÇÙng kŠ vai
Sao tôi ch£ng góp phÀn xây d¿ng
Sao bÕ m¥c hoài ch£ng ti‰p tay?
Tôi nói tôi yêu các thánh ÇÒ

Sao tôi không giúp kÈ ÇÖn cô
Sao tôi ch£ng bÕ ÇiŠu phê phán
Sao n« buông l©i nói nhuÓc nhÖ?
Tôi nói tôi yêu h‰t m†i ngÜ©i
Sao tôi n« bÕ kÈ chÖi vÖi
Sao tôi ch£ng cÙu ngÜ©i hÜ mÃt
Sao chÌ ngÒi yên hÜªng thø thôi?
57. ñón m©i Chúa Xuân
Ta Çón t‰t vui xuân thÕa thích
Khói pháo m© mù mÎt trÜ§c nhà
Áo quÀn tÜÖm tÃt thÜ§t tha
CÙ næm ba khách vào ra cä ngày
Bên thŠm cºa cành mai tÜÖi t¡n
Ta nghï ta may m¡n thêm nhiŠu
Hoàng mai t® mão vÜÖng triŠu
Oai phong ta hÜªng vån ÇiŠu Ü§c mÖ
Ta hái l¶c trông ch© tiŠn cûa
TiŒn nghi nhiŠu nhà cºa cao sang
ñ©i ta mãi mãi huy hoàng
ñi mây vŠ gió ngút ngàn thÕa vui
Mâm ngÛ quä toä mùi tin tÜªng
Ta nguyŒn cÀu sung sÜ§ng Çû xài
ThÖm tho danh phÆn lâu dài
L¿u, lê, phÆt thû, mÆn hoài Çào tiên
TrÀn th‰ h«i båc tiŠn may m¡n
Cu¶c phù du quä ng¡n ngûi thay
Sao thân thÓng kh° miŒt mài
Tìm chi mê tín cho hoài tÃm thân?
ñ©i có Chúa phÜ§c ân ÇÀy dÅy
Chúa chính nguÒn trông cÆy Ç©i ta

ñón xuân có Chúa hoan ca
Thi‰t tha m©i Chúa vào nhà xuân nay.
58. Tâm s¿ sáng Phøc sinh
R¿ng sáng ngÜ©i Çi mÃy bóng m©
ñÜ©ng mÒ nhÜ t¿a bÜ§c ÇÜ©ng mÖ
ThuÓc thÖm xÙc xác tay cÀm Çó
M¶ trÓng ngÜ©i Çâu ÇÙng thÄn th©
Chúa sÓng låi rÒi! Thiên sÙ phán
Tin mØng mau báo Ç‰n môn ÇÒ
NiŠm vui läo Çäo tØng chân bÜ§c
Thiên quÓc Ngài Çang ÇÙng Ç®i ch©.
59. Suy tÜ mùa Phøc sinh
Bóng tÓi trÀn gian phû ngÆp lòng
VÜ©n Ç©i héo h¡t l¡m rêu phong
Nhªn nhÖ ác u‰ bên b© m¡t
TrÀn th‰ nhÜ Çang Ç¡m gi»a giòng
CÙ th‰ Ç©i ta mãi ru‡i dong
Theo triŠu nÜ§c cuÓn chäy lòng vòng
Qua qua låi låi ôi buÒn chán
Ta thä hÒn ta trôi gi»a sông
Sóng gió Àm Àm n°i bão giông
Ta chìm sâu tÆn chÓn hÜ không
ChÖi vÖi gi»a sóng ta cÀu cÙu
M¶t ñÃng Tr©i Cao ta ngóng trông
B‡ng chÓc ta ngÒi gi»a Çám Çông
Bên ta CÙu Chúa nét oai phong
Ngài vØa sÓng låi ra mÒ mä
ñ‰n n¡m tay ta thÕa Ü§c mong.
60. ThÜÖng cha

M¶t Ç©i lam lû Ç‹ già nua
Chín chøc næm qua bi‰t mÃy mùa
L¥n l¶i thân gÀy bên ru¶ng lúa
Nuôi Çàn con nhÕ ch£ng se sua
ThÜÖng cha gi†t lŒ không ngØng chäy
Ti‰c nuÓi nào nguôi, Chúa giúp vùa
Cha ª thiên Çàng mØng hÜªng phÜ§c
HËn cha ngày Ãy Ç‹ vui Çùa.
61. Nh§ mË
Thân cò l¥n l¶i ª ÇÒng quê
Áo ng¡n quÀn vo quá b¶n bŠ
Cá m¡m ngày ngày lo xúc tát
Rau cà b»a b»a hái ÇÀy mê
Gåo cÖm s§m tÓi lo tÀn täo
MÜa n¡ng sÜÖng khuya mË ch£ng nŠ
Chúa g†i mË vŠ nÖi thánh quÓc
Bây gi© mË hÜªng phÜ§c tràn trŠ.
62. Khªi tØ lÍ NgÛ TuÀn
K‹ tØ bu°i thæng thiên cûa Chúa
Các môn ÇÒ ch†n l¿a phòng cao
Træm ngÜ©i ngÜ«ng v†ng khát khao
Thánh Linh Cha hÙa ng¿ vào hÒn linh
H† cÀu nguyŒn khÄn xin tha thi‰t
ñÒng m¶t lòng nhÃt quy‰t Ç®i ch©
MÜ©i ngày v§i cä Ü§c mÖ
MÜ©i ngày nhóm h†p tôn th© hi‰n dâng
RÒi bu°i sáng NgÛ TuÀn th© phÜ®ng
B‡ng thình lình muôn hÜ§ng gió vào
NhÜ cÖn bão l§n ào ào
VÆt nhÜ lÜ«i l»a phòng cao sáng ng©i
Ngay lúc Ãy m†i ngÜ©i ÇÀy dÅy

ThÀn Thánh Linh Ç¶ng khuÃy tâm thân
BÜ§c Çi kh¡p chÓn xa gÀn
Mang ân cÙu r‡i góp phÀn giäng rao
Ti‰ng ngoåi quÓc ai nào có bi‰t
Lå lùng thay nhÜ viŒc thÀn kÿ
M‡i ngÜ©i nhÜ th‹ am tri
MiŒng tuôn nhÜ suÓi ch£ng suy ch£ng tìm
Cä quÀn chúng im lìm nghe giäng
ThÀn Thánh Linh soi sáng hÒn, tâm
ˆn næn thÓng hÓi l‡i lÀm
Ba ngàn ngÜ©i ti‰p Phúc Âm tÙc thì
H¶i thánh Chúa kh¡c ghi ngày Ãy
Ngày môn ÇÒ ÇÀy dÅy Thánh Linh
Ngày ÇÀu H¶i thánh khai sinh
K› nguyên ân sûng thiên trình phát sanh
K‹ tØ Çó Tin Lành tràn kh¡p
H¢ng tÌ ngÜ©i gia nhÆp cÙu ân
Khªi tØ m¶t lÍ NgÛ TuÀn
NgÃt ngây tình Chúa, hÌ hân tình ngÜ©i.
63. Xuân tå Ön
Xuân Ç‰n lòng ta r¶n rã vui
Lâng lâng mØng Çón t‰t næm Mùi
Ân ban Chúa Thánh tràn næm m§i
PhÜ§c xuÓng trÀn gian h‰t ngÆm ngùi
Vinh hi‹n triŠu thiên hoa nª r¶
QuyŠn næng thÀn tích quä thÖm bùi
Tå Ön Thiên Chúa nguÒn ân sûng
CÙu v§t hÒn linh khÕi dÆp vùi.
64. Ð§c mÖ xuân
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng

Cho Ç©i lånh lëo h‰t sÀu Çông
Tình xÜa nhåt nhëo không còn n»a
M¶t mÓi tình yêu Çû m¥n nÒng
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng
Cho ngÜ©i viÍn xÙ h‰t mòn trông
NgÜ©i Çi kÈ ª nào ly biŒt
Giao hÜªng tình xuân ÇÜ®c Ãm nÒng
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng
Cho ngÜ©i n¥ng t¶i gánh hÜ vong
ˆn næn sám hÓi vŠ bên Chúa
Tìm ÇÜ®c bình an ÇÜ®c cäm thông
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng
Cho ngÜ©i cô lÈ ÇÜ®c thông công
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa kh¡p
Tràn ngÆp lòng nhau t® nÜ§c sông
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng
Cho ngÜ©i Çem håt giÓng vun trÒng
Làng quê phÓ thÎ gieo l©i Chúa
DÅn d¡t ngÜ©i vŠ ñÃng Hóa Công
Tôi Ü§c mÖ xuân sÜªi Ãm lòng
Cho ngÜ©i trung tín quy‰t ch© mong
Tái lâm CÙu Chúa mau mau Ç‰n
TiŒc cÜ§i Chiên Con Ãn s¡c phong.
65. Nh§ mùa xuân xÜa
Xuân vŠ nh§ låi xuân xÜa
Lúc còn thÖ Ãu tu°i chÜa hi‹u nhiŠu
MË may áo m§i mÏ miŠu
Vui chÖi chúng bån l¡m ÇiŠu vui tÜÖi
RÒi khi chÒng chÃt tu°i Ç©i
Thi‰u niên Çón t‰t thänh thÖi vô cùng

Sáng trÜa chiŠu tÓi ung dung
PhÃt phÖ pháo n° tåch Çùng gió lay
VŠ nhà n¡m ch¥t bàn tay
NguyŒn cÀu ñÃng Thánh tÜÖng lai ti‰n trình
CÀu xin cu¶c sÓng hi‹n vinh
Kính cha hi‰u mË nh§ tình thiêng liêng
Không lâu t§i tu°i thanh niên
Xuân vŠ m‡i Ç¶ thÃy quyŠn Chúa ban
NiŠm vui tu°i trÈ ngÆp tràn
Dâng cao t® cánh phÜ®ng hoàng cÃt bay
PhÜ§c nhÜ Çông häi sông dài
Tình yêu Chúa thánh m‡i ngày m‡i cao
Thi‰t tha ÇÀm Ãm ng†t ngào
Thân tâm nhÜ Çã bÜ§c vào låc viên
Mùa xuân næm Ãy diŒu huyŠn
V£ng nghe ti‰ng g†i Chúa truyŠn ra Çi
V¶i vàng ÇÀu cúi chân quì
Gác nghiên x‰p bút sá chi khó nghèo
Thiên trình quy‰t v»ng tay chèo
Thanh xuân tØ Ãy leo trèo kh¡p nÖi
HÒn thân dâng Chúa tr†n Ç©i
Quy‰t làm ÇÀy t§ cÙu ngÜ©i hÜ vong.
66. Báo tin Phøc sinh
Anh Öi! Chúa sÓng låi Çây rÒi
Täng Çá lÃp mÒ bÎ ÇÄy rÖi
M¶ trÓng bên trong còn väi liŒm
Hai ngÜ©i áo tr¡ng sáng choang ngÒi
RÜng rÜng nÜ§c m¡t tôi tìm Chúa
Thiên sÙ nhìn ngay khóe m¡t tôi
Bäo phäi r©i mau nÖi m¶ v¡ng
ñem tin Chúa sÓng báo nÖi nÖi

Chúa thÆt sÓng rÒi anh bi‰t không?
Chính tôi g¥p Chúa gi»a vÜ©n thông
Ngài kêu tôi lúc tôi còn khóc
Ôi thÕa vui thay thÕa Ü§c mong!
Quy‰t muÓn ôm chân Ngài cúi låy
Song Ngài phán bäo chÌ nhìn trông
Ngài chÜa Çi Ç‰n cùng Cha thánh
HËn m¶t ngày kia ÇÜ®c thÕa lòng
Anh h«i anh Öi Chúa phøc sanh
VŠ Çây tôi báo m¶t Tin Lành
÷n Tr©i cÙu r‡i ngÜ©i dÜÖng th‰
Chúa cÙu m†i ngÜ©i Chúa cÙu anh
MuÓn bi‰t làm sao anh g¥p Chúa?
D†n lòng ch© Ç®i tÃc lòng thành
Ngày kia Chúa Ç‰n tìm anh ÇÃy
NguyŒn Ü§c Ç©i anh Chúa sáng danh.
67. Nhân chÙng Phøc sinh
B»a trÜa n† hai ngÜ©i tôi nän chí
BÕ thành Çô vŠ quê quán cho yên
ñã theo ThÀy suÓt tr†n mÃy næm liŠn
H¢ng trông Ç®i ngày vinh quang trÎ quÓc
Ba ngày trÜ§c quan ÇŠ hình ác Ç¶c
B¡t ThÀy tôi Çem xº án Çóng Çinh
ThÀy bÎ treo trên thÆp giá kh° hình
Lai láng máu ThÀy gøc ÇÀu và ch‰t
Tr©i gi»a trÜa ngày nào Çâu Çã h‰t
Th‰ mà sao b‡ng tæm tÓi âm u
Ng†n ÇÒi cao phû kín l§p mây mù
NhÜ vÛ trø cÜ tang ThÀy kh° nån
NgÜ©i ta Çã Çem ThÀy tôi an táng
Vào hang sâu täng Çá lÃp cºa mÒ

Thôi h‰t rÒi niŠm hy v†ng Ü§c mÖ
Vua vïnh biŒt ôi cÆn thÀn tan tác
ñÜ©ng vŠ quê n¡ng chiŠu vÜÖng ng¶t ngåt
Tôi vØa Çi vØa bàn chuyŒn ThÀy mình
Có tin ÇÒn ThÀy thÆt Çã phøc sinh
MÃy ngÜ©i n» dâng hÜÖng tØng trông thÃy
Tôi nghe vÆy nhÜng chÌ là nghe vÆy
Nào nh§ gì l©i Kinh thánh dåy Çâu
Lòng nºa tin song då vÅn Üu sÀu
Chân mÕi bÜ§c hÜ§ng vŠ quê hÜÖng cÛ
M¶t l» khách hành trình vô tÜ l¿
Ghé tai vào xin bàn chuyŒn Çôi câu
LÃy Thánh kinh giäi nghïa rõ Çuôi ÇÀu
ñÃng CÙu Th‰ bÎ chôn rÒi sÓng låi
Khi t§i nhà khách ra chiŠu ái ngåi
Tôi cÓ m©i Çãi khách b»a cÖm Çêm
B»a æn sao không khí quá êm ÇŠm
Khách lÃy bánh bÈ ra rÒi chúc phÜ§c
Khách bi‰n mÃt không ai còn thÃy ÇÜ®c
Tôi nhÆn ra NgÜ©i chính thÆt ThÀy mình
Tôi reo lên: Chúa thÆt Çã phøc sinh
RÒi v¶i chåy vŠ thành Çô loan báo.
68. Công cha nghïa mË
"H«i ngÜ©i làn con, hãy vâng phøc cha mË mình trong Chúa, vì ÇiŠu Çó là phäi l¡m. Hãy tôn
kính cha mË ngÜÖi (Ãy là ÇiŠu ræn thÙ nhÙt, có m¶t l©i hÙa nÓi theo), hÀu cho ngÜÖi ÇÜ®c
phÜ§c và sÓng lâu trên ÇÃt" (Êphêsô 6:1-3).
"Công cha nhÜ núi thái sÖn
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra"
Tình cha Ön mË ÇÆm Çà
Bi‹n sâu tr©i r¶ng bao la nào b¢ng

Làm con có nh§ hay chæng?
Cù lao chín ch» nh†c nh¢n nuôi con!
Dù cho bi‹n cån Çá mòn
Non sông bÃn loån nÜ§c non ngã màu
Dù cho nghèo khó gian lao
Nuôi con khôn l§n ngÜ©i nào thª than
Công cha nghïa mË ngút ngàn
NhÜ sông ÇÀy nÜ§c tuôn tràn ÇÒng xanh
Ru¶ng khô nhuÀn tÜ§i mát lành
Tu°i thÖ mÖn mªn xuân thanh nên ngÜ©i
MË cha tình quá cao v©i
Làm con hi‰u thäo tr†n Ç©i kính yêu
Thánh kinh dåy rõ hai ÇiŠu:
Hi‰u kính cha mË thuÆn chiŠu mË cha
÷n tr©i ban xuÓng trên ta
SÓng lâu trên ÇÃt chan hòa phÜ§c thiêng.
69. Chúa thæng thiên
"H«i ngÜ©i Galilê, sao các ngÜÖi ÇÙng ngóng lên tr©i làm chi? Giê Xu nÀy Çã ÇÜ®c cÃt lên tr©i
khÕi gi»a các ngÜÖi, cÛng së trª låi nhÜ cách các ngÜÖi Çã thÃy Ngài lên tr©i vÆy" (SÙ ÇÒ 1:1).
Cao vút tr©i xanh bu°i n¡ng chiŠu
TÀng mây hå thÃp gió hiu hiu
Chia tay nào ch£ng buÒn lÜu luy‰n
LŒ Ü§t bao nhiêu nh§ bÃy nhiêu
Thân Chúa Ç¢ng vân thoäng cÃt lên
Thæng thiên nhåc thánh tr°i vang rŠn
Mây ÇÜa Chúa thánh vŠ thiên quÓc
Ngôi Chúa tØ nay lÆp v»ng bŠn
Træm m¡t ÇÜa cao vút tÆn tr©i
Chæm chæm nhìn Chúa mãi không thôi

Chói chan n¡ng r†i m© Çôi m¡t
Mà vÅn hoài mong chÓn tuyŒt v©i
Thiên sÙ tØ tr©i cÃt ti‰ng vang
C§ sao cÙ v†ng ngó mây ngàn?
Giê Xu vŠ chÓn tr©i cao Ãy
Chúa së hÒi lai cÙu th‰ gian
HiŒn Chúa ngÒi bên h»u Chúa Cha
Ngày Çêm cÀu nguyŒn th‰ cho ta
HËn ngày tái ng¶ tràn ân phúc
Chúa s¡m cho ta s¤n m¶t nhà.
70. ñÙc Thánh Linh giáng lâm
"ñ‰n ngày lÍ NgÛ TuÀn, môn ÇÒ nhóm h†p tåi m¶t ch‡. Thình lình, có ti‰ng tØ tr©i Ç‰n nhÜ
ti‰ng gió th°i ào ào, ÇÀy kh¡p nhà môn ÇÒ ngÒi. Các môn ÇÒ thÃy lÜ«i r©i råc tØng cái m¶t,
nhÜ lÜ«i b¢ng lºa hiŒn ra, ÇÆu trên m‡i ngÜ©i trong b†n mình. H‰t thäy ÇŠu ÇÜ®c ÇÀy dÅy ñÙc
Thánh Linh, khªi s¿ nói các thÙ ti‰ng khác, theo nhÜ ñÙc Thánh Linh cho mình nói" (SÙ ÇÒ
2:1-4).
ñÀu tuÀn lÍ môn ÇÒ yêu kính Chúa
HÜ§ng lòng mình th© phÜ®ng Chúa Ba Ngôi
MiŒng hát ca tôn vinh Chúa không thôi
CÙ quy‰t chí ch© ÇiŠu Cha Çã hÙa
NÖi nhóm h†p thÆt êm ÇŠm chan chúa
Tay n¡m tay l©i cÀu nguyŒn cÃt cao
Lòng Ç‰n lòng nhÜ tan v« ng†t ngào
Tâm khÄn thi‰t xin Linh Cha giáng hå
Ti‰ng tØ tr©i nhÜ m¶t cÖn gió lå
Th°i Àm Àm t® bão l§n cuÒng phong
CuÓn trôi Çi bao dÖ bÄn cûa lòng
Làm tÜÖi mát nh»ng cu¶c Ç©i sÀu kh°
Ánh lºa lå låi tràn lan m†i ch‡
Thoåt m§i nhìn nhÜ cái lÜ«i Çong ÇÜa
Bay nhÃp nhô toä ánh lºa lÜa thÜa

RÒi Çáp ÇÆu trên m‡i ngÜòi ngÒi Çó
Lºa Thánh Linh sáng soi Ç©i hoen Ó
ñÓt cháy tiêu m†i t¶i l‡i ô nhÖ
Làm Ãm lòng bao nhiêu kÈ th© Ö
ñem sÙc sÓng phát huy lòng hæng hái
ñÙc Thánh Linh giáng lâm hÒn an thái
NguÒn Ön thiêng soi dÅn kÈ theo Ngài
ñÃng h¶ trì mª lÓi sáng tÜÖng lai
Ban ân giäng Tin Lành cho trÀn th‰.
71. M¶t Çêm Çông
Khung tr©i Do thái m¶t Çêm Çông
R¿c r« hào quang kh¡p cánh ÇÒng
Thiên sÙ vui mØng ca ng®i Chúa
Møc ÇÒng h§n hª bÜ§c thong dong
Chân quì cúi låy hài nhi thánh
MiŒng mª cao rao ñÃng Chí Công
Ân phúc bình an cho th‰ hå
NiŠm vui nª r¶ ngÃt ngây lòng.
72. Vòng tay giáng th‰
Thuª nhân loåi chìm trong b‹ t¶i
ñÜ©ng cÙu ân vÜ®t khÕi tÀm tay
ñiêu linh thÓng kh° Çêm ngày
MiŒt mài vô ÇÎnh kéo dài tháng næm
ñÃng ThÜ®ng ñ‰ quyŠn cÀm vÛ trø
Không n« nhìn thÃy s¿ diŒt vong
Ân cao chÃt chÙa trong lòng
Hóa thân xuÓng th‰ mª gong xích xiŠng
ñêm tÓi Ãy nhåc thiên mØng tr°i
ñoàn thÀn binh vang d¶i loan tin
Giê Xu CÙu Th‰ giáng sinh

ñem ân hÒng cÙu hÒn linh ki‰p ngÜ©i
NÖi máng cÕ Con Tr©i giáng hå
B†c b¢ng khæn không tã không nôi
B†n chæn v¶i vã t§i nÖi
Chúc tôn th© phÜ®ng h‰t l©i ng®i khen
Tr©i Do thái r¿c Çèn thiên quÓc
M¶t sao thÀn sáng m†c hào quang
MÃy thÀy bác sï lên Çàng
Tìm th© låy Chúa hân hoan ti‰p Ngài
Chúa giáng th‰ vòng tay mª r¶ng
ñÜ©ng cÙu ân trân tr†ng Çón nghinh
ˆn næn ti‰p nhÆn và tin
HÜªng ân cÙu r‡i thân linh vËn toàn.
73. Con Tr©i giáng sinh
Cä nhân loåi chìm trong b‹ t¶i
ñ©i Çiêu linh låc lÓi thÜÖng Çau
HÒn linh thÓng kh° Üu sÀu
Ch© ngày phán xét Ùng hÀu trÜ§c ngai
Bao giáo chû ra tay cÙu Ç¶
Bao vï nhân dåy d‡ khuyên ræn
TÜªng Çâu Ç« kh° Çôi phÀn
Nào ng© t¶i ác tràn dâng ngút ngàn
ñÃng ThÜ®ng ñ‰ quyŠn næng cao cä
DÛ lòng thÜÖng giáng hå cÙu ngÜ©i
Giê Xu CÙu Chúa muôn Ç©i
Lìa ngôi cao cä Con Tr©i giáng sinh
ñêm cô tÎch n» trinh cÀu nguyŒn
B‡ng thiên thÀn xuÃt hiŒn báo tin
Th† thai sinh ñÃng CÙu Tinh
Phúc âm truyŠn giäng hy sinh cÙu Ç©i

RÒi ngày tháng rång ng©i Çã Ç‰n
XÙ Giu ñê theo lŒnh ki‹m tra
N» trinh vŠ chÓn quê nhà
Bê Lem thành nhÕ sÜÖng sa lånh lùng
Kh¡p quán tr† ung dung räo bÜ§c
CÓ tìm nÖi Ç‹ ÇÜ®c nghÌ ngÖi
Ch£ng may quán tr† ÇÀy ngÜ©i
ChuÒng chiên máng cÕ làm nÖi tåm dØng
ñêm Çông lånh gió tØng cÖn th°i
Lòng n» trinh l¡m n‡i xót xa
ñ‰n gi© nª nhøy khai hoa
Giê Xu CÙu Chúa sinh ra chÓn nÀy?
Mari ng¡m ngÃt ngây vÜÖng tº
LÃy khæn mình b†c gi» hài nhi
ñ¥t trong máng cÕ khiêm ti
Vån niŠm vui sÜ§ng sá gì máng chiên
ñêm tæm tÓi b‡ng nhiên r¿c sáng
Các thiên thÀn tøng tán kh¡p nÖi
Sáng danh Thiên Chúa trên tr©i
Bình an dÜ§i th‰ cho ngÜ©i thiŒn tâm
Gi»a ÇÒng n¶i tÓi tæm lånh lëo
B†n møc ÇÒng cùng kéo nhau Çi
ñ‰n nÖi máng cÕ chung quì
Tôn th© VÜÖng tº nhu mì kính yêu
Bên ñông phÜÖng vÜÖng triŠu thông thái
Theo ngôi sao hæng hái lên ÇÜ©ng
Nào vàng, m¶t dÜ®c, nhÛ hÜÖng
ñem dâng CÙu Chúa yêu thÜÖng muôn Ç©i
ñÃng CÙu Th‰ Con Tr©i hå giáng
Gi»a tr©i Çông nÖi máng cÕ hèn

Gi»a Ç©i trÀn løy tÓi Çen
ñem Ön cÙu r‡i, bÈ then ngøc tù
NgÜ©i trÀn h«i cho dù tæm tÓi
ñ‰n hå mình xÜng t¶i æn næn
Giê Xu CÙu Chúa muôn dân
Ban ân giäi cÙu hÒn thân vËn toàn.
74. MØng Chúa Giáng sinh
MØng kh¡p næm châu có m¶t ngày
Chúa tr©i cao hå xuÓng trÀn ai
Giáng lâm máng cÕ thÜÖng nghèo kh°
Sinh hå nôi rÖm cÙu Ç†a Çày
M¶t nhóm møc ÇÒng th© Ãu Chúa
Chín tÀng thiên sÙ chúc nhi hài
Chín trông mÜ©i Ç®i nguÒn ân Çi‹n
MÜÖi mÃy næm ch© có b»a nay.
75. MØng lÍ k› niŒm CÙu Chúa giáng sinh
MØng Çón ngày vui cu¶c ti‰n trình
LÍ Nô ên t§i thÆt quang vinh
K› nguyên CÙu Th‰ Con Tr©i Ç‰n
NiŒm l¿ tØ nhân Chúa giáng sinh
CÙu r‡i dân gian Ç©i t¶i l‡i
Chúa tìm ngÜ©i th‰ ki‰p Çiêu linh
Giáng trÀn Çêm Ãy tr©i Çông lånh
Sinh chÓn chuÒng chiên Chúa hå mình.
76. Tình yêu giáng th‰
ñ©i låc lÓi chìm trong b‹ t¶i
Ki‰p Çiêu linh trôi n°i Çau thÜÖng
Nhân sinh bi‰n Ç°i vô thÜ©ng
Kéo lê cu¶c sÓng chán chÜ©ng oan khiên
NgÜ©i trÀn th‰ Çäo Çiên kh° hÆn

Vûng bùn nhÖ vÃy bÄn tâm hÒn
VÅy vùng trong c°ng ma môn
LÃy tiŠn làm nŒm oán h©n làm nôi
Cu¶c tranh ÇÃu ch£ng thôi ch£ng nghÌ
Danh l®i quyŠn chÌ løy vào thân
Thú vui th‰ s¿ hÒng trÀn
Vinh hoa phú quš täo tÀn ki‰m trông
RÒi Ç‰n lúc không mong không Ç®i
Tº thÀn kêu sÓ t§i lìa Ç©i
Lão thành hay tu°i Çôi mÜÖi
TrÈ già bé l§n ngÜ©i ngÜ©i ra Çi
Thôi vïnh viÍn thoát ly trÀn tøc
ñi tÆn vào ÇÎa ngøc khi‰p kinh
M¶t nÖi lºa cháy diêm sinh
ñ©i Ç©i ki‰p ki‰p kh° hình Ç§n Çau
Ôi nhân th‰ Çi vào t¶i l‡i
ˆn cûa Tr©i còn chÓi bÕ Ngài
Làm sao thoát khÕi h†a tai
ChÌ ch© hình phåt Ç†a Çày triŠn miên
ñÃng ThÜ®ng ñ‰ oai quyŠn cao cä
ñÃng yêu thÜÖng vÜ®t quá tr©i cao
Tình Ngài ngào ngåt bi‰t bao
Giáng sinh th‰ hå Ön sâu cÙu ngÜ©i
ñÃng CÙu Th‰ Con Tr©i Çã Ç‰n
B‰tlêhem Çáng m‰n Çáng thÜÖng
Không nôi, không nŒm, không giÜ©ng
N¢m trong máng cÕ tuy‰t sÜÖng phû ÇÀy
ñêm Çông Ãy tr©i mây r¿c sáng
Các thiên thÀn tøng tán kh¡p nÖi
Báo tin Thiên tº ra Ç©i
Tình yêu giáng th‰ cÙu ngÜ©i luân vong.

77. Chúa Phøc sinh
Vì yêu nhân th‰ Chúa hy sinh
Oan trái Ngài cam gánh thÆp hình
Thân báu vùi chôn nÖi m¶ ÇÎa
Mång vàng t¿ hå chÓn u minh
Tº thÀn bó gÓi n¢m thua trÆn
CÙu Chúa vun tay sÓng hi‹n vinh
BÈ gäy xích xiŠng vòng tº nghiŒt
Ban Ön cÙu r‡i m†i ngÜ©i tin.
78. MØng xuân hÜªng hånh phÜ§c
MØng vui ca hát ti‰p nghinh xuân
ñón t‰t ngÜ©i ngÜ©i då hÌ hân
Xuân š cao rao quyŠn Chúa thánh
Tân niên tÕa rång nét linh thÀn
Mùi hÜÖng bánh tét mai vàng nª
HÜªng vÎ trà sen, pháo ÇÕ sân
Hånh l¶c khÜÖng ninh l©i kính chúc
Phúc lành thånh trÎ Chúa ban ân.
79. NgÜ©i trÈ
Ta ngÜ©i trÈ, v§i tÃt lòng kính Chúa
Yêu quê hÜÖng yêu H¶i thánh chân thành
Quy‰t Ç¡p xây và hæng hái Çua tranh
H†c l©i Chúa dÜ«ng linh và truyŠn giäng
Ta ngÜ©i trÈ, gi»a bÀu tr©i xán lån
ñem tÜÖng lai cung hi‰n h‰t cho Ç©i
CÓ d¡t dìu ngÜ©i låc lÓi chÖi vÖi
VŠ nëo sÓng thoát ly bao kh° äi
Ta ngÜ©i trÈ, gi»a trÀn ai båi hoåi
Quy‰t giÜÖng c© thÆp t¿ phÃt lên cao
SÓng nêu gÜÖng thánh thiŒn gi»a ba Çào

Lòng can Çäm, hy sinh, Ön dâng hi‰n
Ta ngÜ©i trÈ, Chúa rãi ra bÓn bi‹n
Làm ÇuÓc thiêng soi r†i kh¡p muôn phÜÖng
Cho th‰ nhân t¶i l‡i thÃy tình thÜÖng
VŠ v§i Chúa hÜªng Ön thiêng bÃt diŒt
Ta ngÜ©i trÈ, v§i m¶t lòng cÜÖng quy‰t
ñÙng vùng lên xây H¶i thánh ngày mai
LÃy yêu thÜÖng, Ç¶ lÜ®ng, sÙc, næng, tài
BÒi Ç¡p mãi khi‰n v»ng nŠn H¶i thánh
Ta ngÜ©i trÈ, Çem tÜÖi vui phÜ§c hånh
Cho anh em, tín h»u v§i ÇÒng hÜÖng
N¡m tay nhau cùng ti‰n bÜ§c lên ÇÜ©ng
Tìm vŠ Chúa, vŠ ng†n nguÒn cÙu r‡i
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ hoa ÇÒng cÕ n¶i
SÓng vÜÖn lên ngào ngåt tÕa mùi hÜÖng
Khi n¡ng mai chi‰u r†i xuÓng khu vÜ©n
Làm nª r¶ Çóa hoa hÒng tÜÖi th¡m
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ phÜ®ng hoàng say Ç¡m
LÜ§t cao lên vÜ®t khÕi các tØng mây
Khí trong lành hít tr†n khÓi tim nÀy
ñem cu¶c sÓng lánh xa miŠn trÀn tøc
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ sao tr©i Çông Çúc
LÃp lánh nhìn tÕa rång xuÓng trÀn gian
Cho th‰ nhân thÃy ÇÜ®c ánh vinh quang
MiŠn vinh hi‹n oai nghi và hånh phÜ§c
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ mây ngàn tha thÜ§t
K‰t tø rÒi mÜa nÜ§c xuÓng dÜÖng trÀn
Làm mát lòng cho muôn nÜ§c muôn dân
Cho cu¶c sÓng khô khan niŠm hy v†ng
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ bài ca sinh Ç¶ng

Hát vang cao làm rung chuy‹n bÀu tr©i
Cho nh»ng ngÜ©i Çang trôi n°i chÖi vÖi
ñÙng vùng dÆy hÜ§ng vŠ miŠn thánh quÓc
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ tre tàn mæng m†c
Ti‰p nÓi ngÜ©i Çi trÜ§c v»ng tay chèo
Phá rØng sâu chi‰n ÇÃu v§i hùm beo
ñem chi‰n th¡ng vinh quang dâng Chúa thánh
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ tinh binh hùng månh
ChÓn sa trÜ©ng chi‰n trÆn v§i Sa tan
TuÓt gÜÖm thiêng, l©i s¿ sÓng Àm vang
ñem sÙc Chúa xua tan Ç©i tæm tÓi
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ quân tràn kh¡p lÓi
Gi» cõi b© nÜ§c Chúa trÜ§c phong ba
Làm hàng rào ngæn chÜ§c quÌ quyŠn ma
Cho nhân th‰ hÜªng bình an phÜ§c hånh
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ c¶t rÜ©ng H¶i thánh
NhÜ trø nŠn cûa ÇŠn Chúa Ba Ngôi
NhÜ bình phong cän gió quÌ mây Ç©i
NhÜ täng Çá trÖ trÖ không nao núng
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ nông dân làm løng
ñ®i mùa màng, Ç®i lúa chín ÇÀy kho
Cho cu¶c Ç©i ÇÜ®c sung túc Ãm no
ñem thành tích hi‰n dâng công viŒc Chúa
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ vÜ©n nho Çang lÙa
Nhành trïu ÇÀy chùm trái chín thÖm tho
Trái Thánh Linh, trái cûa s¿ Ü§c mÖ
Bay phäng phÃt mùi hÜÖng cho trÀn th‰
Ta ngÜ©i trÈ, nhÜ Çàn chiên vÜÖng Ç‰
ñÜ®c d¡t dìu nÖi ÇÒng cÕ tÜÖi xanh
Bên suÓi trong, bên nÜ§c mát ng†t lành
Gi»a bóng ch‰t cÛng không hŠ s® hãi

Ta ngÜ©i trÈ, thÜÖng hÒn ai kh¡c khoäi
DÜ§i xích xiŠng t¶i l‡i n¥ng Çôi vai
ñ©i chÖi vÖi låc lÓi gi»a Çêm dài
Tâm Çau xót vào trÀm luân hình kh°
Ta ngÜ©i trÈ, trên hành trình thiên l¶
Kìa bao ngÜ©i bÎ ám khí Sa tan
M¡c bÅy dò hÒn gªi tÆn mây ngàn
Chân ngã quœ, v‰t thÜÖng lòng ÇÅm máu
Ta ngÜ©i trÈ, nhìn Çàn chiên vô Çåo
LÃy hÆn thù, dÓi trá chuÓt Çau thÜÖng
ñÓi Çãi nhau nhÜ khách lå bên ÇÜ©ng
Nghe råo r¿c lºa ngøc tù bÓc khói
Ta ngÜ©i trÈ, nhìn bao ngÜ©i bÜ§c v¶i
BÕ ràn chiên tìm cÕ rác mây rØng
Tìm båc tiŠn danh v†ng mãi không ngÜng
ñem tÃc lÜ«i gieo tuÒng Ç©i thù hÆn
Ta ngÜ©i trÈ, ai Öi nên cÄn thÆn
Khá gi» mình xây d¿ng lÃy Ç©i linh
ñØng vì ai mà ngÜng bÜ§c linh trình
Nhìn xem Chúa nhÜ møc tiêu Çích th¿c
Ta ngÜ©i trÈ, Çem yêu thÜÖng chính tr¿c
Xoa lòng Çau, sºa låi ch‡ hÜ hao
ñØng châm thêm lºa ÇÎa ngøc thÜÖng Çau
ñem ân phúc xóa bao ÇiŠu lÀm låc.
80. H¶i thánh phÃn hÜng
ñåi quyŠn quÓc Ç¶ Thánh Linh ban
H¶i thánh Âu châu phÜ§c ngÆp tràn
Hai chøc H¶i ñÒng vui vÈ bÃy
MÜÖi næm b© cõi thÕa tâm can
H¶i ÇÜ©ng vang ti‰ng ca thiên thÜ®ng

Thánh sº oai hùng nhåc hÌ hoan
PhÃn khªi reo hò Ön thánh ÇÙc
HÜng công Çåi chÄn cÙu dÜÖng gian.
81. NiŠm vui phÃn hÜng
(Theo Công vø Các SÙ ÇÒ 2:42-47)
Tín h»u ch© mong m‡i phút giây
PhÃn hÜng H¶i thánh phÜ§c tuôn ÇÀy
Con dân Chúa hÜªng nguÒn Ön m§i
TÜÖi tÌnh hÒn linh då ngÃt ngây
÷n Chúa h¢ng ban qua phép lå
NgÜ©i ngÜ©i kính s® ñÃng quyŠn oai
KÈ tin ÇÜ®c cÙu thêm lên mãi
ChÃt ngÃt niŠm vui hånh phÜ§c thay.
ChÃt ngÃt niŠm vui hånh phÜ§c thay
Tâm linh hòa khúc tå Ön ngài
TÃt lòng mãi hÜ§ng vŠ nÖi thánh
BÈ bánh chung vai góp sÙc tài
Trung tín làm theo Kinh thánh dåy
Thông công cÀu nguyŒn suÓt Çêm ngày
PhÃn hÜng H¶i thánh niŠm vui Ãy
NguyŒn Ü§c Ön Tr©i Ç° láng lai.
82. Ánh sao Giáng sinh
R¿c r« tr©i Çông m¶t ánh sao
Chi‰u soi máng cÕ tÕa muôn màu
Lung linh nét m¥t hài nhi thánh
L¥ng lë Çêm khuya gió thét gào
MÃy gä chæn cØu kinh ngåc quá
Nghìn muôn thiên sÙ vút tÀng cao
ñông phÜÖng bác sï theo sao Ãy
G¥p ÇÜ®c hài nhi phÜ§c bi‰t bao.
83. ñêm tÜng bØng

Cä th‰ gi§i tÜng bØng chào Çón
Ngày Nô ên mØng l§n muôn dân
Giê Xu CÙu Chúa giáng trÀn
CÙu ngÜ©i hÜ mÃt, ban ân vïnh h¢ng.
Các ÇÜ©ng phÓ Çèn giæng kh¡p lÓi
R¿c cºa nhà vút t§i tr©i mây
Sáng choang ch§p t¡t Çêm ngày
Thiên Çàng th‰ hå sum vÀy cÜ©i tÜÖi.
Nh»ng siêu thÎ ngÜ©i ngÜ©i chÆt ních
ñoàn trÈ thÖ thÕa thích vui Çùa
Bi‰t bao kÈ bán ngÜ©i mua
Bi‰t bao quà cáp Çón mùa giáng sinh.
M†i nhà ª lung linh chói rång
Cây Nô ên r¿c sáng vŠ Çêm
Gia Çình h†p m¥t êm ÇŠm
B»a æn thÕa thích vui thêm bi‰u quà.
Các H¶i thánh mØng ca Çón lÍ
ñÒng giäng rao ân huŒ Tr©i Cao
PhÜ§c thiên thánh Ç‰ Ön giàu
Giáng trÀn cÙu r‡i tuôn trào nguÒn ân.
ñêm xÜa Ãy thiên thÀn vui hát
Báo Tin Lành bát ngát không gian
TÜng bØng th‰ hå thiên Çàng
Sáng danh Chúa thánh, bình an loài ngÜ©i.
84. Xuân vÅn là Xuân
Ti‰ng gà báo hiŒu Çón giao thØa
ƒt DÆu vØa sang phút tiÍn ÇÜa
Chú khÌ âu sÀu lui trÓn mÃt
Anh gà bŒnh hoån cúm te tua
Kh° Çau vÅn mãi nhÜ ngày cÛ

Hånh phúc tan dÀn t¿a n¡ng mÜa
Th‰ s¿ xoay dÀn nhÜ th‰ Ãy
ChÌ còn bên Chúa phÜ§c tÜ mùa.
85. ñón Mùa Xuân M§i
"VÆy, n‰u ai ª trong ñÃng Christ, thì nÃy là ngÜ©i d¿ng nên m§i; nh»ng s¿ cÛ Çã qua Çi, nÀy
m†i s¿ ÇŠu trª nên m§i" (II. Côrinhtô 5:17).
Th‰ gi§i næm qua quá phÛ phàng
Sóng thÀn n°i dÆy cºa nhà tan
Træm ngàn xác chÃt cao thành ÇÓng
LŒ chäy nhÜ sông ngÆp xóm làng
Ch‰t chóc ai ng© Çâu mÃy phút
TrÀn gian nào kÎp chuy‰n Çò sang
Tº thÀn ch£ng hËn mùa Xuân t§i
ñò cÛ thôi Çành phäi bÕ ngang.
Næm m§i gi© Çây phút mª màn
Giao thØa m©i g†i Çón bình an
Ÿ trong ñÃng Christ ngÜ©i nên m§i
S¿ cÛ qua rÒi Ön Chúa ban
TÆn hÜªng Mùa Xuân vui bÃt tÆn
NgÜ©i ngÜ©i rång r« ng¡m thiên nhan
Ai Öi r¶ng mª vòng tay l§n
Ti‰p nhÆn Giê Xu phÜ§c ngÆp tràn.
86. Næng quyŠn Phøc sinh
Täng Çá ch¥n mÒ Çã mª toang
Xác thân CÙu Chúa ch£ng Çâu còn
Väi tang la liŒt tÜÖm màu máu
Thiên sÙ ngÒi yên chói sáng choang
Chúa sÓng Çâu n¢m nÖi m¶ Çá?
Phøc sinh ch£ng ª chÓn mÒ hoang
Næng quyŠn bÃt bi‰n tràn nhân th‰
Cho m‡i tâm hÒn Ön chÙa chan.

87. ñi thæm m¶ Chúa
(1985)
Tôi Ç‰n mÒ thæm m¶t bu°i chiŠu
N¡ng vàng nhè nhË gió hiu hiu
VÜ©n xÜa cây vÅn trÖ trÖ Çó
ñÒi v¡ng chÖ vÖ cÕ m†c nhiŠu
M¶ trÓng n¢m ngay phía dÜ§i ÇÒi
Hang sâu thÀm l¥ng thä hÒn trôi
Tôi vào b‡ng m¡t tuôn giòng lŒ
NÙc nª dÜ©ng nhÜ khó ÇÙng ngÒi
Tôi khóc không vì Chúa ch‰t Çâu
CÛng không dÜ lŒ lúc âu sÀu
Khóc vì xác Chúa không còn Çó
Chúa sÓng vinh quang Chúa nhiŒm mÀu
M¶ trÓng rao truyŠn Chúa Phøc sinh
HÒn tôi r¶n rã hát tôn vinh
D©i chân khÕi m¶ trong ngày Ãy
Mãi nh§ dài lâu chÓn hi‹n linh.
88. Thoát buÒn
M¶t áng mây trôi cÛng thÃy buÒn
ñ©i ngÜ©i là cä mänh rèm buông
TÓi tæm phû lÃp ÇÜ©ng Çi t§i
SÀu kh° vÜÖn ÇÀy lÓi viÍn phÜÖng
Th‰ s¿ trÀm thæng nhÜ äo m¶ng
DÜÖng trÀn phÃp ph§i t¿a hÖi sÜÖng
NhÜng ai núp bóng mình bên Chúa
M¶ng äo hÖi sÜÖng khó ch¡n ÇÜ©ng.
89. Chín ch» cù lao
Chìn ch» cù lao cûa mË cha
Sinh ra Cúc Ç« Phû Ç©i ta

VuÓt ve Súc m§m cho niên TrÜªng
DÜ«ng Døc CÓ nuôi nghïa ÇÆm Çà
Phøc Phúc gi» gìn luôn quÃn quít
SuÓt Ç©i cha mË mÓi giao hòa
Làm con cºu t¿ cù lao Ãy
Hi‰u kính ghi Ön gi» Çåo nhà.
*(Cºu t¿ cù lao = chín ch» bày tÕ công lao khó nh†c cûa cha mË: Sinh=ÇÈ, Cúc=nâng Ç«,
Phû=vuÓt ve, Súc=cho bú m§m, TrÜªng=nuôi cho l§n, Døc=nuôi dåy, CÓ=trông nom,
Phøc=quÃn quít, Phúc=gìn gi»).
90. ñi và K‰t quä
"ƒy ch£ng phäi các ngÜÖi Çã ch†n ta, bèn là ta Çã ch†n và lÆp các ngÜÖi, Ç‹ các ngÜÖi Çi và
k‰t quä" (Giæng 15:16a).
L©i Chúa dåy khuyên quá tÕ tÜ©ng
ñi và K‰t quä kh¡p muôn phÜÖng
Cành nho r¶ nª sinh nhiŠu trái
Cu¶c sÓng vùng lên tÕa ngát hÜÖng
Dân Chúa quy‰t Çi và k‰t quä
TrÀn gian mong thÃy phÜ§c miên trÜ©ng
Chúa Öi, tÌa sºa con nhành lá
Cho quä trÜ©ng sinh rång thánh vÜÖng.
91. MÜa Ön lành
÷n phÜ§c Chúa nhÜ cÖn mÜa nhiŠu nÜ§c
Láng lai tuôn dÀm thÃm cä tâm hÒn
TrÆn mÜa thiêng tràn ngÆp kh¡p càn khôn
Ôi mát mÈ thÕa tâm linh khao khát
NgÜ©i trÀn th‰ khác nào hoa phiêu båt
Héo tàn nhanh khi n¡ng nóng ban trÜa
NhÜ lá khô tìm chút nh¿a dÜ thØa
ñau kh° vÅn g¥m mòn theo næm tháng
Tình ái Chúa là nÜ§c nguÒn thÕa mãn

Là yêu thÜÖng là sÙc sÓng mênh mông
Làm nÖi khô sa måc tr° bông hÒng
NÖi trÛng thÃp mãi ngÆp ÇÀy nÜ§c ng†t
NgÜ©i trÀn h«i ch© mong Ön thÜÖng xót
MÜa Ön lành tÜ§i mát kh¡p hÒn linh
÷n thÙ tha, Ön t‰ Ç¶ cÙu sinh
NÖi Thiên Chúa là mÜa nguÒn phÜ§c hånh.
92. L©i tå Ön
Tôi vÓn kÈ t¶i nhân låc bÜ§c
ñÜ©ng Çi hoang Çón rÜ§c hÜ vong
MÃy lÀn chân y‰u lÜng còng
VÃt vÖ ngõ cøt mÕi trông Ç°i Ç©i
Song th‰ gi§i tÖi b©i hoa lá
Mª trÆn cÜ©i dÓi trá trên môi
TÜªng Çâu ti‰n bÜ§c lên ÇÒi
Nào ng© v¿c th£m làm mÒi quÌ ma
May m¡n quá Chúa là Chân phÜ§c
Yêu thÜÖng ngÜ©i låc bÜ§c Çi hoang
S¤n sàng lìa bÕ thiên Çàng
XuÓng Ç©i gánh t¶i vai mang thÆp hình
Chúa Çã Ç‰n hy sinh chÎu ch‰t
CÙu loài ngÜ©i thoát h‰t Çau thÜÖng
Dìu chân v»ng bÜ§c thiên ÇÜ©ng
SÓng Ç©i vïnh cºu hÜªng trÜ©ng sinh luôn
Tình yêu Chúa ân nguÒn suÓi phÜ§c
Ái tØ Ngài không thÜ§c nào Ço
Nh© Ngài tôi ÇÜ®c t¿ do
Cä Ç©i vui hÜªng m¶t kho Ön lành
Cä vÛ trø sáng danh Chúa thánh
L©i tå Ön phÜ§c hånh dâng cao

Vui trong ánh m¡t ng†t ngào
Phút giây thÕa nguyŒn khác nào ánh mai.
93. Cánh vïnh sinh
"Nh»ng kÈ trai trÈ cÛng phäi mòn mÕi mŒt nh†c, ngÜ©i trai tráng cÛng phäi vÃp ngã, nhÜng ai
trông Ç®i ñÙc Giê Hô Va thì ch¡c ÇÜ®c sÙc m§i, cÃt cánh bay cao nhÜ chim Üng, chåy mà
không mŒt nh†c, Çi mà không mòn mÕi" (Êsai 40:30-31).
Vun vút tÀng mây cánh vïnh sinh
Xanh cao bát ngát ÇÜ®m hÜÖng tình
Lâng lâng gió lÜ®n hÒn bay b°ng
B‹ ái ÇÖm ÇÀy trái Thánh Linh
NÜÖng cánh vïnh sinh Chúa gi» gìn
ThÀn næng rång r« cõi quang minh
Chim Üng cÃt cánh bay cao mãi
HÜªng khí trong lành chÓn hi‹n vinh
PhÜ§c Chúa tràn tuôn m†i ti‰n trình
Cho ngÜ©i trông Ç®i bu°i bình minh
SÙc thiêng chåy mãi không hŠ mŒt
Trai trÈ già nua v»ng ÇÙc tin
MÖ Ü§c ngày kia Chúa ti‰p nghinh
BÜ§c vào NÜ§c Chúa hÜªng an bình
Vang vang ti‰ng hát không hŠ dÙt
HÜªng phÜ§c trên Çôi cánh vïnh sinh.
94. HiŒp m¶t
Chúa muÓn con dân Chúa m‡i ngày
H‰t lòng hiŒp m¶t ch£ng hŠ phai
Yêu thÜÖng tha thÙ bên nhau mãi
Khiêm nhÜ®ng nhân tØ bÕ Ç¡ng cay
Giúp Ç« ûi an khi giá lånh
Khuyên lÖn bäo b†c lúc u hoài
Tình thÜÖng khÕa lÃp bao phiŠn løy

HiŒp m¶t Ön Tr©i hånh phÜ§c thay!
95. Ca vang lên
H«i trái ÇÃt, hãy reo vui mØng r«
Khäy Çàn cÀm cùng Çánh trÓng th°i kèn
Ca vang lên dâng ti‰ng hát ng®i khen
Tôn vinh Chúa kh¡p muôn dân hoàn vÛ
Giê Hô Va ñÃng Vån Quân Vi Chû
Næng quyŠn Ngài cao vút tÆn tr©i mây
Cánh tay Ngài ch£ng hŠ chút chuy‹n lay
Ôm nhân loåi trong yêu thÜÖng trìu m‰n
Có nh»ng lúc bao tai ÜÖng tràn Ç‰n
LÜ®n sóng thÀn nhÜ phû lÃp cu¶c Ç©i
GiÖ tay ra Chúa chÌ phán m¶t l©i
Bi‹n yên l¥ng thuyŠn lÜ§t Çi bình thän
Có nh»ng lúc ngÜ©i y‰u Çau chán nän
Mang khÓi sÀu bŒnh thÆp tº nhÃt sinh
Khi cúi ÇÀu Çem tâm s¿ dâng trình
QuyŠn næng Chúa ch»a lành ngay trÜ§c m¡t
Có nh»ng lúc tâm tÜ nghe v¢n v¥t
N¥ng t¶i trÀn o¢n oåi kh° hÒn linh
NgÄng ÇÀu lên l©i tha thi‰t kêu xin
Chúa cÙu mång còn ban Ön tha thÙ
Ân huŒ Chúa vÜ®t th©i gian quá khÙ
HiŒn tåi và mãi mãi cä tÜÖng lai
Ca vang lên chúc tøng thánh danh Ngài
Cho vÛ trø bØng lên muôn vinh hi‹n.
96. Nhanh t§i B‰t Lê Hem
Ai Öi nhanh t§i B‰t Lê Hem
Chiêm ngÜ«ng Hài Nhi má ºng mŠm

Chúa Thánh thÜÖng ngÜ©i vui giáng hå
Con Tr©i cÙu th‰ ngåi chi Çêm
TÀng mây væng v£ng thiên thÀn hát
Máng cÕ vang vang khúc nhåc êm
Chúa xuÓng dÜÖng trÀn ban t‰ Ç¶
ñ©i Ç©i phÜ§c hånh mãi gia thêm.
97. NguÒn ÷n Giáng Sinh
ñÃng CÙu Th‰ sinh nÖi máng cÕ
B‰t Lê Hem tÕ rõ chân quang
Giê Xu vua chÓn thiên Çàng
Giáng sinh cÙu r‡i th‰ gian Ç†a Çày
Ôi nhân loåi miŒt mài cõi t¶i
Bªi t° tông låc lÓi Çau thÜÖng
Nghe l©i dø d‡ ma vÜÖng
Xa lìa ThÜ®ng ñ‰ vào ÇÜ©ng kh° Çau
Ôi t¶i l‡i làm sao k‹ xi‰t
T¶i gi‰t ngÜ©i, bÃt khi‰t,chi‰n tranh
Tà dâm, dÓi gåt, gian manh
Quên Ön Tåo Hóa sinh thành dÜ«ng nuôi
HÆu quä t¶i Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p
Lãnh ngøc hình th† nghiŒp tº vong
Diêm sinh, lºa kh°, ác phong
Thân hÒn rên si‰t, cõi lòng nát tan
ñÃng ThÜ®ng ñ‰ ân ban t‰ kh°
Sai Con Ngài cÙu Ç¶ chúng sinh
BÕ ngôi VÜÖng Tº Thiên Çình
Quy‰t Çem thân báu liŠu mình cÙu nhân
ñêm hôm Ãy Thiên thÀn phán bäo
ñØng s® chi nghe báo Tin Lành
Giê Xu CÙu Chúa Giáng Sanh
N¢m trong máng cÕ nÖi thành Bê Lem

B‡ng phút chÓc màn Çêm tæm tÓi
R¿c hào quang chi‰u r†i Thiên thÀn
Ca vang chúc tøng Thánh Nhân
XuÓng nÖi cõi th‰ hi‰n thân cÙu Ç©i
B†n møc tº v¶i r©i ÇÒng n¶i
B‰t Lê Hem quy‰t t§i tôn th©
Quì bên ƒu Chúa h¢ng gi©
Kính yêu tÃt då Ç®i ch© cúc cung
RÒi ÇÙng dÆy Çi cùng kh¡p lÓi
Báo Tin MØng cho m†i ngÜ©i hay
R¢ng Con Vua Thánh thiên Çài
Giáng sinh cÙu r‡i trÀn ai phÜ§c tràn
ñêm Çông Ãy còn vang thánh sº
TÃm lòng hèn xin gi» tín trung
NguyŒn làm máng cÕ khiêm cung
Vån niŠm vui sÜ§ng Çón mØng Thiên VÜÖng
Yêu Thiên Tº, yêu thÜÖng tÃt då
Quy‰t ra Çi truyŠn bá Tin Lành
D¿ ngày k› niŒm Giáng Sanh
NguyŒn làm møc tº ÇÒng hành báo tin
Ôi nhân loåi hành trình Çau kh°
Hãy dØng chân giäi tÕ nguÒn cÖn
HÜ§ng lòng lên chÓn cao hÖn
Ti‰p nghinh CÙu Chúa nguÒn Ön ngÆp tràn.
98. ñ©i ngÜ©i ng¡n ngûi
Tu°i tác Ç©i ngÜ©i ng¡n ngûi thay
Ch£ng ai trÜ©ng th† sÓng lâu dài
Træm næm ví t¿a phù dung nª
Bäy chøc dÜ©ng nhÜ chi‰c lá bay
Ví thº hÒn linh không có Chúa

Thì ra sÓ phÆn ch£ng tÜÖng lai
Mau vŠ bên Chúa tìm Ön cÙu
HÜªng cänh trÜ©ng sinh phÜ§c mãi hoài.
99. Chúa tôi nhân tØ
Ch£ng có ai nhÜ CÙu Chúa tôi
Nhân tØ chÃt ngÃt ngút mây tr©i
ThÜÖng yêu tha thÙ ngÜ©i Çau kh°
CÙu giúp dìu nâng kÈ n°i trôi
Th‰ gi§i khác chi chiên thÃt låc
Loài ngÜ©i ví th‹ Çóa hoa rÖi
BÖ vÖ läo Çäo tìm nguÒn c¶i
NguyŒn Ü§c thiên ân tr†n cõi Ç©i.
Có kÈ Çi hoang m§i trª vŠ
Thân tàn ma dåi tÌnh hÒn mê
Ngài ôm lÃy c° hôn da di‰t
Áo m¥c giày mang vÈ chÌnh tŠ
Mª tiŒc æn mØng ngày h¶i ng¶
ñàn ca hát chúc bu°i vŠ quê
Ân ban gói tr†n vòng tay l§n
Chúa Çãi nhân tØ då hä hê.
Có kÈ tà dâm bÎ quä tang
NgÜ©i ta ÇÎnh ném Çá trên nàng
Tình thÜÖng Chúa cÙu ngÜ©i hÜ mÃt
Ân sûng Ngài ban kÈ låc Çàng
Thánh khi‰t cän ngæn Ç©i t¶i l‡i
Nhân tØ mª r¶ng cõi ân ban
Ngài không ÇÎnh t¶i khi lÀm l«
MiÍn phäi æn næn lánh ác gian.
Có kÈ vào tay cÜ§p d†c ÇÜ©ng
Máu me chân gãy nát tan xÜÖng
Vài ba khách thÃy không hŠ giúp
ChÌ m¶t ngÜ©i qua rÎt v‰t thÜÖng
CÃp cÙu loài ngÜ©i khi kh° nån

Giäi nguy nhân th‰ lúc thê lÜÖng
Chúa tôi cúi xuÓng ôm ngÜ©i th‰
VÈ m¥t nhân tØ rång thánh vÜÖng.
100. Lên chÓn cao hÖn
(MathiÖ 17:1-8)
Tôi theo Chúa bÜ§c lên trên núi thánh
MØng vui thay ÇÜ®c lên chÓn cao hÖn
Gió ban mai nhè nhË th°i tØng cÖn
Tr©i cao th£m vài áng mây nhË lÜ§t
Gò lÕm chÕm Çám cÕ non xanh mÜ®t
Tôi Ç‰n ngÒi bên hóc Çá suy tÜ
Các bån tôi chÜa bi‰t rõ thÆt hÜ
T¿ hÕi Chúa sao d¡t mình lên núi?
Tôi ngÜ§c m¡t nhìn cây khô trÖ trøi
Cành lay lay nhÜ th‹ muÓn loan tin:
Chút n»a Çây së thÃy Chúa hóa hình
Ngài bi‰n dång chói lòa muôn vinh hi‹n
Lå lùng thay thình lình tôi chÙng ki‰n
Ánh hào quang rång chi‰u tÕa nÖi nÖi
M¥t Chúa tôi r¿c r« t¿a m¥t tr©i
Áo Ngài tr¡ng còn tr¡ng hÖn ánh sáng
Tôi chÜa h‰t cänh hÒn phi phách tán
B‡ng thÃy mình nhÜ vào cõi thiên Çàng
Træm nghìn muôn ÇiŒu nhåc tr°i rŠn vang
Êli Ç‰n và Môise cÛng Ç‰n
Cu¶c h¶i ng¶ Än tàng bao trìu m‰n
ñÜ®c phû che b¢ng m¶t Çám mây thiêng
TØ trên cao m¶t gi†ng nói nhân hiŠn:
Con Ta ÇÃy, ÇËp lòng Ta mãi mãi!
Tôi té xuÓng chìm sâu trong s® hãi

Khi tÌnh rÒi m§i bi‰t cõi trÜ©ng sinh
Tôi Ü§c sao Chúa sÓng mãi bên mình
CÙ ª ÇÃy không bao gi© xuÓng núi
Anh em h«i hãy xa Ç©i mê mu¶i
N¡m tay nhau cùng lên chÓn cao hÖn
V»ng niŠm tin ÇØng rûn chí nao s©n
Trên chÓn Ãy ôi ngÃt ngây tình Chúa!
101. BÜ§c theo Thánh Linh
(Galati 5:22,25)
NgÜ©i CÖ ñÓc sÓng th©i ân Çi‹n
ñÙc Thánh Linh hiŒn diŒn cõi lòng
Ñi an, dÅn d¡t hiŒp thông
Sanh bông trái thánh vun trÒng Ç©i linh
Ngài trui luyŒn thiên trình sºa soån
Lòng tín nhân ch© Çón Giê Xu
Vuông tròn thánh thiŒn khiêm nhu
ñ®i ngày CÙu Chúa nhÖn tØ hÒi lai
Anh em h«i, Çêm ngày hæng hái
Theo Thánh Linh bÜ§c mãi không ngÜng
Yêu ThÜÖng lòng då Vui MØng
Bình An, NhÎn Nhøc hi‰u trung NhÖn TØ
Anh em h«i, ai ngÜ©i tin kính
SÓng HiŠn Lành, Trung Tín dài lâu
Mänh lòng MŠm Måi thâm sâu
ñi‹m trang Ti‰t ñ¶ nguyŒn cÀu phÜ§c thiêng.
*TrÀn Nguyên Lam Bºu.

................................
Møc Løc

*Gi§i thiŒu tÆp thÖ "NgÃt Ngây Tình Chúa"
1. NgÃt ngây tình Chúa
2. Dâng Ngài cä hÒn thÖ ta
3. RÖi løy
4. ñi giäng Tin Lành
5. MØng ñuÓc Thiêng xuÃt bän tåi Pháp quÓc
6. ñón mØng Noel
7. Xuân cÙu ân
8. CÙu Chúa Giê Xu Phøc Sinh
9. Bu°i sáng Phøc Sinh
10. MØng Xuân Tân DÆu
11. Chúc T‰t
12. ñón T‰t
13. Cäm T‰t
14. L©i nguyŒn cÀu ÇÀu næm
15. Xuân sÀu
16. Xuân nguyŒn cÀu
17. MØng ñåi H¶i Tin Lành Âu Châu 2
18. MØng Tråi huÃn luyŒn Nghiên CÙu Phúc Âm
19. G®i tình Xuân
20. Mong Ç®i Xuân
21. MÆu Thìn cäm tác
22. Hoan hÌ Çón mùa Xuân Quš DÆu
23. ñón T‰t có Chúa
24. Phøc Sinh phÜ§c hånh
25. Hè vui kh¡p chÓn
26. Mùa hè ÇËp
27. N¡ng hè r¿c r«
28. MØng ñåi H¶i Âu Châu lÀn 5
29. ñåi H¶i Âu châu tåi Buren
30. MØng ñåi H¶i Âu Châu thÙ 11
31. L©i Chúa
32. ñ©i tôi gi© có nghïa
33. Tình Chúa
34. H¶i thánh Ç¡c th¡ng
35. Xuân nguyŒn
36. Chúc Xuân

37. MØng Chúa Phøc Sinh
38. Ngày Chúa Phøc Sinh
39. M¶t ngày g¥p låi
40. Tình Cha
41. Làm theo lë thÆt
42. HÜªng phÜ§c mùa hè
43. Quét lá mùa thu
44. Níu kéo mùa Xuân
45. NiŠm vui Phøc Sinh
46. Cu¶c Çua thiên thÜ®ng
47. Nhìn xem ñÙc Chúa Giê Xu
48. Cánh hoa rÖi
49. Máng cÕ t¿ truyŒn
50. Xuân cäm tå
51. Giê Xu sÓng låi
52. MÜa cuÓi mùa
53. Hãy nhÜ§ng m¡t lên
54. Minh Minh Tín NhÖn H¶i
55. Hãy ngÜ§c m¡t nhìn lên
56. NghÎch lš
57. ñón m©i Chúa Xuân
58. Tâm s¿ sáng Phøc Sinh
59. Suy tÜ mùa Phøc sinh
60. ThÜÖng cha
61. Nh§ mË
62. Khªi tØ lÍ NgÛ TuÀn
63. Xuân tå Ön
64. Ð§c mÖ xuân
65. Nh§ mùa xuân xÜa
66. Báo tin Phøc sinh
67. Nhân chÙng Phøc sinh
68. Công cha nghïa mË
69. Chúa thæng thiên
70. ñÙc Thánh Linh giáng lâm
71. M¶t Çêm Çông
72. Vòng tay giáng th‰
73. Con Tr©i giáng sinh
74. MØng Chúa giáng sinh

75. MØng lÍ k› niŒm CÙu Chúa giáng sinh
76. Tình yêu giáng th‰
77. Chúa Phøc sinh
78. MØng Xuân hÜªng hånh phÜ§c
79. NgÜ©i trÈ
80. H¶i thánh phÃn hÜng
81. NiŠm vui phÃn hÜng
82. Ánh sao giáng sinh
83. ñêm tÜng bØng
84. Xuân vÅn là Xuân
85. ñón mØng Xuân m§i
86. Næng quyŠn Phøc sinh
87. ñi thæm m¶ Chúa
88. Thoát buÒn
89. Chín ch» cù lao
90. ñi và k‰t quä
91. MÜa Ön lành
92. L©i tå Ön
93. Cánh vïnh sinh
94. HiŒp m¶t
95. Ca vang lên
96. Nhanh t§i B‰tlêhem
97. NguÒn Ön giáng sinh
98. ñ©i ngÜ©i ng¡n ngûi
99. Chúa tôi nhân tØ
100. Lên chÓn cao hÖn
101. BÜ§c theo Thánh Linh

