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Cầu nguyện là những giây phút thân mật với 
Đấng Thần Linh. Khi mối tương quan nầy 
thật sự xảy ra, có một sự trao đổi diệu kỳ, 
bộc bạch, đơn sơ, hiện sinh, kỳ bí và lôi cuốn 
giữa người cầu nguyện với Đấng Thần Linh.

“Dâng Chúa Tình Con” là tự sự về mọi 
chuyện cuộc đời của Elizabeth khi chị “hàn 
huyên” với Chúa, ngay cả những biến cố rất 
thường trong cuộc đời chị. Và như đã nói , đó 
là những giây phút huyền siêu của một tâm 
hồn được Đấng Thần Linh ấp ủ, yêu thương.

LM Phaolô Trần Đức Hùng
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THẦY ĐÃ CHỌN CON
*Con xin cảm tạ ơn Thầy,
Chọn con dẫu phận hèn nầy hư vô.
Thuở xưa tay trắng dại khờ,
Thầy thương chọn gọi, bây giờ là con.

*Dẫu con chưa được vuông tròn,
Ơn Thầy bao bọc, dắt con lên đường.
Qua bao đau khổ đau thương,
Muôn vàn ơn lạ tỏa hương ngập đầy.

*Cho con noi dõi nơi Thầy,
Dấn thân phục vụ với đầy tình thương.
Ra sức ăn ở khiêm nhường,
Sửa mình khắc phục con đường hy sinh.

*Cho con chiến đấu hành trình,
Nhớ lời Thầy dạy bỏ mình theo Ta.
Cho con nên một bài ca,
Niềm vui lan tỏa vào ra môi trường.
Cho con trên mọi nẻo đường,
Chỉ nam dẫn lối theo gương của Thầy. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG!
*Hôm kia Chúa nói cùng con:
“Hãy dâng cho Chúa héo hon dày vò.
Có Cha con khỏi lắng lo,
Đổi ách êm ái Cha cho nhẹ nhàng”.

*Hôm qua Chúa nói cùng con:
“Cha hằng lau sạch mắt con lệ nhoà.
Lời con bay tới Thiên Toà,
Yêu thương ban tặng hài hoà trong Cha”.

*Hôm nay Chúa nói cùng con:
“Tình Cha muôn thuở sắt son vững bền.
Con ơi! Chớ đứng bên thềm,
Hãy vào cư ngụ trong đền của Cha”.

*Sáng ra Chúa nói cùng con:
“Tim Cha chổ ở của con yếu hèn.
Để Cha săn sóc luyện rèn,
Con thành khí cụ: muối đèn Cha mong”.

*Trưa đến Chúa nói cùng con:
Cha yêu Cha chọn lòng con ẩn mình.
Để Cha thấu suốt tình hình,
Ủ ấp khi nắng, tận tình lúc mưa”.

*Chiều về Chúa nói cùng con:
“Con ơi! Có biết yêu con chừng nào.
Yêu con thí cả máu đào,
Thần Linh nhân tính Cha vào trong con”. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện.
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TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU!
*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Tâm tư nguyện ước thân nầy của con.
Lúc con tuổi mộng còn son,
Cả khi héo úa đời con chán chường.

*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Những dòng lệ thảm đọa đày đời con.
Hay khi ca hát véo von, 
Ngắm nhìn mây nước núi non uy hùng.

*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Bước chân xa lạc vắng Thầy khi xưa.
Giờ đây con được dẫn đưa,
Tìm về ẩn náu sớm trưa bên Thầy.

*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Cho con trú ẩn tim Thầy đáng yêu.
Tạ ơn những lúc tiêu điều,
Và khi con biết sớm chiều ngợi ca.

*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Vì không chê bỏ tim đầy vết thương.
Lúc con cảm thấy ngát hương,
Cả khi tủi nhục mang vương trong hồn.

*Con xin dâng tạ ơn Thầy:
Hạnh phúc biết mấy, giờ nầy hiểu ra.
Không còn cảm thấy cách xa,
Thầy luôn âu yếm rằng Cha ở gần. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LỜI NGUYỆN TRONG ĐÊM! 
*Con xin dâng kính lên Thầy:
Con tim nhỏ bé, nhưng đầy ước mơ.
Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, 
Tim con lỗi nhịp bơ vơ bên đời.

*Con xin dâng kính lên Thầy:
Mắt con chỉ biết nhìn Thầy thắm say.
Ánh mắt, ôi lạ lùng thay,
Nhìn con thấu suốt đắng cay vui buồn.

*Con xin dâng kính lên Thầy:
Hai tai này nhé, xin Thầy tỉ tê.
Cho con đừng có bội thề,
Thầy luôn trung tín chẳng hề phôi pha.

*Con xin dâng kính lên Thầy:
Đôi tay yếu ớt từ rày vươn cao.
Miệng con cất tiếng cao rao,
Ngợi ca tình Chúa, ôi sao diệu kỳ.

*Con xin dâng kính lên Thầy:
Đôi chân lấm bụi đọa đầy ngày qua.
Cho con ngưỡng vọng tình Cha.
Đi vào ngõ hẹp thiết tha tình Ngài.

*Con xin dâng kính lên Thầy:
Quyết tâm con hứa cùng Thầy hôm nay.
Cho con dạ thảo lòng ngay,
Trọn tình yêu Chúa hôm nay mai ngày.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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MẸ TRÊN TRỜI
MẸ DƯỚI THẾ
*Hạnh phúc ôi quá tuyệt vời,
Mẹ tôi đang ngự trên trời cao xanh.
Mẹ là vần sáng trăng thanh,
Là muôn tinh tú kết thành danh xưng.
Ma-ri-a Mẹ lẫy lừng, 
Quyền cao chức trọng Chúa Trời trao ban.
Mẹ tuy ở chốn cao sang,
Lòng luôn trắc ẩn lo toan dưới trần. 
Hiện ra đây đó nhiều lần,
Khuyên răn con Mẹ lỗi lầm ăn năn.

*Thế trần Chúa tỏ quyền năng,
Ban cho người nữ khả năng sinh thành.
Mỗi người có mẹ đành rành,
Có ai không mẹ tự thành người ta?
Đoàn con hưởng phước Chúa Cha,
Qua tay người mẹ thiết tha ân cần.
Thương con trao trọn trăm phần,
Không nề khó nhọc vạn lần vẫn thương.
Dù vậy còn muốn noi gương,
Ma-ri-a Trinh Nữ Vương trên trời.
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*Dấn thân phục vụ cho đời, 
Hội đoàn gia nhập sống đời đức tin.
Hầu mong ghi nhớ như in,
Gieo rắc vun xới đức tin con mình.
Mỗi ngày thêm tốt đẹp xinh,
Đứa con èo uột tận tình thương hơn.
Cầu xin Chúa Mẹ ban ơn,
Tưới tuôn Thánh Sủng thêm hơn mỗi ngày.
Cho từng con cái đó đây,
Để sau, cùng Mẹ vui vầy Thiên cung.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Nhớ ngày đầu tiên gia nhập Hội Bà Mẹ Công Giáo tại Cộng 
Đoàn Thánh Linh năm 1991.
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ÁNH MẮT DIỆU HUYỀN GIÊSU! 
*Giê-su Ngài thấu hiểu con,
Xót thương, thông cảm, đời con muộn phiền.

Ánh mắt Ngài thật diệu huyền,
Xoá tan u tối nỗi niềm trong con.

Lời Ngài thấm nhập hồn con,
Soi lòng, mở trí, dạy con nhiều điều.

Ngài ơi! Ngài thật đáng yêu,
Trái tim - nhịp thở - hồn con - trao Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHO CON 
NÊN GIỐNG NGÀI 
Mẹ ơi!
Xin giúp con sống khiêm nhường,
Nhớ lời Thầy dạy đừng lường tội ai.

Học theo gương Chúa miệt mài,
Trái tim nhân hậu của Ngài đáng yêu.

Xin cho lửa mến đốt thiêu,
Lòng con chân thật thương yêu mọi người.

Nhã hoà nhẫn nhục vui tươi,
Dù cho cam khổ nụ cười trên môi.

Hy sinh khẩn nguyện không thôi,
Kiên trung trọn kiếp làm tôi Chúa Trời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐẤNG VÔ TỘI TÌNH! 
*Giêsu Chúa hỡi vì con,
Đầu thai thân phận như con làm người.
Tiếng khóc nhiều hơn nụ cười,
Giữa đời nhan nhản lòng người đổi thay.

*Chúa là nẻo chính đường ngay,
Muôn đời trung tín chẳng hay quên lời.
Thương con Chúa đã gọi mời,
Tiếc thay con quá hợt hời tháng năm.

*Tình Chúa sâu đậm thẳm thăm,
Thương con tha thứ ngàn trăm lỗi lầm.
Vì yêu Chúa cũng âm thầm,
Xót thương bao kẻ vô tâm bạc tình.

*Xét xem chính cõi lòng mình,
Bao phen con trót đóng đinh Chúa rồi.
Bởi con yếu đuối Chúa ôi,
Cho con yêu Chúa và thôi hững hờ.

*Chúa là đích điểm bến bờ,
Con mong tìm đến nương nhờ cậy trông.
Chúa là dòng suối, con sông,
Biển tình tắm gội tội không vết tì.
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*Chúa Đấng cao cả ân thi,
Vì yêu chấp nhận lễ hy hiến mình.
Ngàn năm ẩn dật lặng thinh.
Trong ngôi nhà tạm mối tình đợi mong.

*Hỡi ai nặng gánh long đong,
Hãy trao cho Chúa sống trong an bình.
Chúa yêu cho đến tận tình,
Chết thay nhân thế quên mình thảm thương.

*Roi đòn xé thịt thấu xương,
Máu đào lai láng trên đồi Gôngô.
Đinh dài, gai nhọn, gỗ thô,
Treo Con Thiên Chúa Đấng vô tội tình.

*Cho con lòng sạch trí trinh,
Ngày đêm chiêm niệm thâm tình Giêsu.
Không gì chiếm hữu hút thu,
Tim con dành để Giêsu trị vì. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LỘ ĐỨC ƠN MẸ TRÀN ĐẦY! 
*Lộ Đức Thánh Địa ngày nay,
Ghi bao dấu lạ điều hay Mẹ làm.
Vì yêu con cái cõi phàm,
Hồng ân tuôn đổ đầy tràn nhân gian.
Ai người khốn khổ lầm than,
Thành tâm tìm Mẹ, Mẹ ban ơn lành.

*Nơi đây con cái vây quanh,
Ngắm chiêm nhan Mẹ uy danh muôn đời.
Ca khen Mẹ Chúa Ngôi Lời,
Ave, Ave, ánh nến góc trời dâng cao.
Gió mưa lạnh lẽo không nao,
Đoàn con trung hiếu xuyến xao cõi lòng.

*Riêng con nước mắt lưng tròng,
Thầm kêu Mẹ hỡi sao đong cho vừa.
Ơn Mẹ tưới gội như mưa,
Xoá tan lỗi tội ngày xưa hôm rày.
Mẹ khơi nguồn suối đẹp thay,
Cho con thôi khát thêm say tình Ngài.

*Con đi tìm kiếm miệt mài,
Thấy tình thương Mẹ trải dài đời con.
Mối tình thắm thiết sắt son,
Mẹ ơi! Nguyện ước tình con đáp đền.
Yêu Mẹ, con ngước trông lên,
Dõi noi gương Mẹ đặt lên hàng đầu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Hành hương Lộ Đức, Mùa Đông 2004
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MÓN QUÀ KHỔ NẠN:
CHẾT CHO TÌNH YÊU! 
*Món quà Chúa tặng cho con,
Quý hơn châu báu vàng son trên đời.
Làm sao diễn đạt bằng lời,
Cho tròn ý nghĩa tuyệt vời tình thi.

*Tình yêu không buộc chẳng vì,
Tình yêu chỉ để cho đi không đòi.
Tình yêu tựa nước sông ngòi,
Luân lưu tuôn chảy mãi hoài không khô.

*Tình yêu chẳng phải hư vô,
Tình cho tươi mát cây khô vươn cành.
Tình yêu không bỏ chẳng đành,
Dẫu con bất xứng phúc lành tưới tuôn.

*Tình yêu không chỉ nói xuông,
Tình như mật ngọt của muôn cánh hồng.
Tình không lá đổ mùa Đông,
Tình cho đơm trái trổ bông Xuân về.

*Tình yêu không chán chẳng chê,
Biết con tội lỗi tràn trề vẫn yêu.
Tình yêu Chúa quá cao siêu,
Treo lên Thập Giá tỏ nhiều yêu say.

*Tình yêu ngôn ngữ thật hay,
Lời không hoa mỹ mà say lòng người.
Đời con dù khóc hay cười,
Góp gom tất cả gởi Người con yêu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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KHI VẮNG NGÀI! 
*Thiếu Ngài khắc khoải khôn khuây,
Gió mưa, giông tố, bủa vây chực chờ.
Thiếu ngài thiếu cả bến bờ,
Tìm không thấy lối mịt mờ tương lai.

*Thiếu Ngài mắt đọng sương mai,
Lòng buồn khôn xiết có ai hiểu mình.
Thiếu Ngài một cõi u minh,
Đời không ý nghĩa nhục vinh chẳng màng.

*Thiếu Ngài như cánh đồng hoang,
Bơ vơ trống vắng lo toan được gì.
Thiếu Ngài ôi lắm sầu bi,
Biết ai tâm sự những khi vui buồn.

*Thiếu Ngài lòng kiếm tìm luôn,
Xin đừng bỏ mặc niềm tin sói mòn.
Thiếu Ngài con sẽ héo hon,
Ngài ơi, chớ nỡ bỏ con một mình.
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*Sao Ngài cứ mãi lặng thinh,
Thấu chăng nhân thế cảnh tình bạc đen.
Bỏ con đơn độc bao phen,
Giữa đời muôn lối bon chen ghen hờn.

*Lời Ngài tha thiết keo sơn,
Rằng không thay đổi quý hơn vàng ròng.
Nhưng khi con gặp long đong,
Hình như vắng bóng Ngài trong cuộc đời.

*Lắm lúc thất vọng Ngài ơi,
Con như hụt hẫng biển đời chơi vơi.
Sao Ngài im bặt tăm hơi,
Thầm kêu Ngài hỡi! Ngài ơi sao đành!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

18

CUỘC TÌNH ĂN NĂN! 
*Ăn năn thật lắm năn năn,
Ngài có đó, sao lạnh căm trong hồn?
Phúc Âm vang vọng ôn tồn,
Con hoài hờ hững để hồn ray rức.

*Lệ sầu rơi rụng không dứt,
Ngổn ngang tâm sự thổn thức từng giờ.
Ngỡ rằng Chúa quá thờ ơ,
Mặc con sầu thảm bơ vơ héo mòn.

*Trí khôn, nghị lực chẳng còn,
Trở nên khờ dại sói mòn ruột gan.
Tim con ấp ủ đầy tràn,
Lắng lo, khắc khoải, vô vàn gian nan.

*Ngài ơi! Con cúi xin van,
Cho con thanh thoát, an nhàn tâm tư
Thấu hiểu Thiên Chúa đầy dư,
Tình yêu tuyệt đối con đi kiếm tìm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN THA TỘI CHÚA ƠI! 
*Trời đất hùng vĩ biết bao,
Đây sông, đó núi, kìa sao trên trời.
Kỳ công Chúa quá tuyệt vời,
Bấy nhiêu chưa đủ cho đời vui chăng?

*Để còn đi kiếm đi săn,
Thú vui trần thế tối tăm mù loà.
Hỡi người con cháu Evà Adong,
Xin Trời tuôn đổ mưa trong,
Tẩy tan vẩn đục hầu mong trở về.
Đừng gieo thêm nỗi ê chề,
Nhân gian đã lắm nhiều bề khổ đau.

*Ai ơi thức tỉnh cho mau,
Nhìn lên thập giá khổ đau Chúa mình.
Vì ai gánh lấy tội tình,
Sao mà nỡ để cực hình nặng thêm!

*Thế nhưng Chúa vẫn lặng êm,
Chờ ta ra khỏi bóng đêm nặng nề.
Nhiều lần ta đã hứa thề,
Thế gian ma quỷ về hùa cuốn trôi.

*Tình đời bạc tựa như vôi,
Tình Chúa trút xuống ôi thôi tận tình.
Hổ thay thân phận của mình,
Yếu hèn bèo bọt đáp tình sao cân!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHO CON 
TRỞ NÊN THƠ BÉ 
*Chúa ơi! Ngài dựng nên con,
Hình ảnh của Chúa mang con vào đời.
Bé thơ ôi thật tuyệt vời,
Oa oa ba tiếng chào đời đẹp xinh.

*Linh hồn thân xác trắng trinh,
Thời gian biến đổi u minh bất toàn.
Chúa ơi xin thương cải hoàn,
Cho con biến đổi vẹn toàn như xưa.

*Đời con xin Chúa dẫn đưa,
Trở về nẻo chính ngày xưa tác thành.
Cho con cặp mắt màu xanh,
Không hờn, không oán, không ganh tị hiềm.

*Cho con thôi hết ưu phiền,
Đơn sơ tin tưởng Mẹ hiền chăm sóc.
Cho con xoá bỏ than khóc,
Nâng cao tâm trí dáng vóc Thiên Thần.

*Cho con tín thác vui mừng,
Quên đi lo lắng những lần bon chen.
Cho con miệng lưỡi ca khen,
Tạ ơn Thiên Chúa bao phen giữ gìn.

*Ngài cho khi con chưa xin,
Chỉ cần bé nhỏ sống tin vào Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHÚA TỪ NHÂN
*Thiên Chúa có tên nhân từ,
Cứu chuộc dân Chúa khỏi hư đời đời.
Ban Con Một Chúa Ngôi Lời,
Hoá thành nhục thể xuống đời cứu dân.

*Tìm người tội lỗi kết thân,
Chữa lành hồn xác không phân biệt gì.
Giakêu Chúa gọi tức thì,
Xuống mau Chúa đến ân thi nhà nầy.

*Bờ giếng Giacóp giữa trưa,
Mở lòng phụ nữ dẫu chưa biết Ngài.
Phaolô trên quãng đường dài,
Chúa cho ngã ngựa để Ngài đổi thay.

*Chương trình của Chúa thật hay,
Madalena tội lỗi cũng quay trở về.
Phêrô hăng hái hứa thề,
Dẫu ai bỏ Chúa chẳng hề đổi thay.

*Chiều về thì đã chối ngay,
Thương tình nhắc nhở Chúa quay lại nhìn.
Phêrô sống lại niềm tin,
Ăn năn khóc lóc bằng tim của mình.

*Từ đó Giáo Hội phát sinh,
Xây trên đá tảng tôn vinh Chúa Trời.
Nhân gian bền vững muôn đời,
Tin yêu Thiên Chúa Ngôi Lời từ nhân.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TRƯỚC MÁNG CỎ 
*Trước máng cỏ Chúa đêm nay,
Muôn vàn cảm tạ phúc thay ơn Ngài.
Mối tình nhiệm lạ Thiên Sai,
Giêsu ban tặng, con nay hiểu rồi.

*Cuộc đời con lắm nổi trôi,
Xin dâng lên Chúa con thôi muộn phiền.
Con tin Chúa vị Cha hiền,
Thương con yếu đuối ngả nghiêng giữa đời.

*Cảm thông u uẩn đầy vơi,
Nỗi niềm khắc khoải ở nơi tâm hồn.
Ngài tăng sức mạnh trí khôn,
Cho con vượt thắng bôn chôn đọa đầy.

*Làm con khổ lụy bao ngày,
Nay con xin đặt vào tay Hài Đồng.
Ước chi nên giọt rượu nồng,
Không còn lệ đắng môi hồng tái tê. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NGUYỆN DÂNG
*Trong con có quả tim hồng,
Nguyện dâng cho Chúa Hài Đồng đáng yêu.

Giêsu xin hãy đốt thiêu,
Lòng con cháy lửa mến yêu Nhan Ngài.

*Dương gian khổ lụy còn dài,
Xin thay vào đó tình Ngài ủi an.

Giêsu xin đoái thương ban,
Cho con ngày tháng bình an trong Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện.
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BÓ HOA DÂNG GIÊSU
*Mỗi ngày con kết bó hoa,
Hoa ăn năn lỗi, thiết tha đậm đà.
Điểm thêm mấy sợi châu sa,
Cùng hoa hối cải, ngày qua lại ngày.

*Kết vào cành nhánh thẳng ngay,
Đóa hoa khiêm tốn, ô hay dịu dàng.
Cắm thêm chiếc lá sẵn sàng,
Có hàng gai nhọn, nhẹ nhàng điểm tô.

*Quẳng cây danh lợi hư vô,
Đem hoa cầu nguyện thô sơ thế vào.
Màu lá trở nên ngọt ngào,
Thành loài hoa lạ, ôi sao tuyệt vời.

*Con luôn châm tưới không vơi,
Tỉa cành tội lỗi, cuộc đời hiến dâng.
Bó hoa đẹp, mối tình thâm,
Con đem dâng kính tri âm lên Ngài. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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MARIA, MẸ TUYỆT VỜI
*Cám ơn Thiên Chúa đã ban,
Cho con người Mẹ cao sang tuyệt vời.
Lòng con yêu Mẹ không ngơi,
Trong từng hơi thở cả đời con đây.

*Thắm say tình Mẹ ngất ngây,
Mẹ như làn gió áng mây dịu dàng.
Ánh mắt diệu vợi chứa chan,
Một trời thương mến Mẹ ban tràn đầy.

*Mẹ ơi giữa cõi đời nầy,
Nếu không có Mẹ đọa đầy biết bao!
Đau thương, nghịch cảnh, gian lao,
Dập vùi nghiêng ngả chảo đao dường nào.

*Mẹ là ánh sáng trăng sao,
Đêm đen tăm tối con nào sá chi.
Tay Mẹ nắm chặt bước đi,
Đường ngay nẻo chính thực thi không lùi.

*Có lúc cô đơn ngậm ngùi,
Con tìm đến Mẹ khóc vùi thỏa thuê.
Mẹ nhắc con luôn hướng về,
Con còn có Mẹ chớ hề núng nao.

*Mẹ ơi! Mẹ đẹp xiết bao,
Công ơn của Mẹ ôi sao cao dày.
Lòng con nguyện hứa từ nay,
Phút giây phó thác trong tay Mẹ hiền.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Hành hương về Đất Mẹ Fatima 13-10-2004
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THIÊN CHÚA LÀ CHA
*Thiên Chúa Ngài dựng nên con,
Bùn đất nhào nặn cho con thành người.
Nhìn con âu yếm mỉm cười,
Thổi vào Thần Khí của Người cho con.

*Thiên Chúa Ngài dựng nên con,
Linh hồn trong trắng của con giống Ngài.
Cho con trung tín miệt mài,
Trau dồi gìn giữ mãi hoài trắng trinh.

*Thiên Chúa Ngài dựng nên con,
Chi sơ bản thiện khi con chào đời.
Tình Chúa ôi thật cao vời,
Cho con hướng thượng cuộc đời trần gian.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Trí óc thông hiểu khôn hơn mọi loài.
Chúa Đấng phép tắc quyền oai,
Ngài thương ban tặng nhân loài cách riêng.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Quả tim nhạy cảm để con yêu đời.
Cho dù vật đổi sao dời,
Tim con nồng cháy trọn đời yêu Giêsu.
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*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Đôi mắt để ngắm dung nhan của Ngài.
Qua bao sáng tạo tuyệt tài,
Cho con thấy được Nhan Ngài khắp nơi.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Cơ quan thính giác để con nghe Ngài.
Cho con luôn biết sửa sai,
Gẫm lời hằng sống của Ngài sáng soi.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Đôi môi miệng lưỡi của con tuyệt vời.
Cho con chỉ nói những lời,
Yêu thương chân thật tô đời đẹp thêm.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Đôi tay mười ngón của con dịu dàng.
Cho con giang rộng sẵn sàng,
Chia vơi xoa dịu vô vàn khổ đau.

*Thiên Chúa Ngài ban cho con,
Đôi chân mải miết bước con theo Ngài.
Cho con vượt thắng non đoài,
Đường ngay nẻo chính con hoài theo Giêsu. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐỒI ÂN SỦNG
*Năm xưa Chúa đến vườn Dầu,
Ba lần than thở nguyện cầu Chúa Cha.
Mồ hôi xối xả chảy ra,
Lo buồn đến nỗi rỉ pha máu đào.

*Ngày nay Thầy lập Phong Trào,
Lên đồi tỉnh huấn đi vào Cursillo.
Thầy thương âu yếm điểm tô,
Bằng nhiều ngôn ngữ phân phô đêm ngày.

“Rằng con, con thảo của Thầy,
Nghe lời tha thiết mà Thầy nhắn đây.
Ước mong con thảo từ nay,
Môi trường thánh hoá tiếp tay cùng Thầy.

Thế gian tội lỗi dẫy đầy,
Cuồng si, hưởng lạc, mặc Thầy đớn đau.
Ai người quay gót về mau,
Thầy thương tha thứ, Thầy lau bụi trần.
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Khuyên con chăm chỉ ân cần,
Tạm quên khó nhọc thế trần ba hôm.
Lắng nghe tiếng Chúa trong hồn,
Mai nầy “xuống núi” về phồn xa hoa.

Ra đi chiến trận xông pha,
Bổn phận Cursillista đang chờ.
Chớ nên xao lãng hững hờ,
Men nồng, muối mặn, Thầy nhờ thực thi.”

*Cho con can đảm bước đi,
Thứ Tư khởi sự đến khi hoàn thành.
Trong Thầy với tấm lòng thanh, 
Gieo rắc Tin, Mến, vì danh của Thầy. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Cảm nghiệm ba ngày dự khoá Cursillo
tại Đồi Marywood Center tháng 4 năm 1997
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MỘT CHUYỆN TÌNH
*Có một chuyện tình
Chết cách khổ nhục
Cho người mình yêu
Rồi sau ba ngày
Phục sinh vinh hiển.

*Trước giờ tạm biệt
Trở về quê Cha
Người đã dặn rằng:
Cho đến tận cùng
Những ngày thế mạc
Người luôn bên tôi.

*Nhưng rồi tôi quên
Sống đời lầm lũi
Độc hành đơn côi
Đắng cay nặng trĩu
U buồn dâng cao
Thất vọng dài dài
Không còn lối thoát.
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*Bỗng nghe tiếng Người:
“Nầy con Cha hỡi!
Cha vẫn yêu con
Hơn bao giờ hết
Tim Cha ấp ủ
Bóng hình con đây”.

*Tôi bừng tỉnh dậy
Quên hết u sầu
Tựa đầu bên Cha
Ôi là êm ái
Dù bao ngang trái
Còn ngần ngại chi
Trao Người tất cả.

*Có bạn đồng hành
Trên đường lữ thứ
Không còn tư lự
Thật sự an bình
Nầy tình con đây
Từ nay riêng gởi
Trọn vẹn cho Người. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Marywood Center 4/1997 
khoá Cursillo # 306
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TIỆC THÁNH
*Mỗi ngày Tiệc Thánh Misa,
Chúa thương mời gọi chúng ta dự phần.
Tiệc nầy quý giá vô ngần,
Từ cao thăm thẳm chín tầng Chúa ban.

*Chính là Con Một cao sang,
Ai người lãnh nhận chứa chan Ơn Trời.
Nuôi con không chỉ bằng lời,
Bằng Mình Máu Thánh trọn đời cho con.

*Ẩn trong hình bánh thơm ngon,
Bí Tích huyền nhiệm sắt son tình Ngài.
Cám ơn Ngài đã an bài,
Cho con chung hưởng gia tài Ơn Thiên.

*Ôi Ngài chí ái linh thiêng,
Ngài thương trắc ẩn niềm riêng mỗi người.
Trăm tiếng khóc giữa tiếng cười,
Ngài thương lau sạch, người người cậy tin.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌNH YÊU, ÔI TÌNH YÊU! 

*Nhìn lên Thập Giá treo cao,
Hồn con mải miết cao rao tình Ngài.
Tình thương trải suốt chiều dài,
Chiều ngang vời vợi tình Ngài không vơi.

*Thương con muôn thuở Ngài ơi,
Máu đào nhuộm thắm khắp nơi pháp đình.
Muốn cho hoàn tất công trình,
Ngài chịu đâm thủng tim mình vì con.

*Ngàn năm Ngài những héo hon,
Giam mình nhà tạm mỏi mòn vì ai.
Tình con hờ hững nhạc phai,
Ngài ơi! Tha tội con đây bạc tình.

*Suy sao cho thấu công trình,
Ngài thương cứu chuộc ân tình biết bao.
Lòng con cảm thấy xuyến xao,
Tình Ngài tha thiết đáp sao cho vừa!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐI TRONG THÁNH LINH

*Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Thánh Linh chiếu tỏa rạng ngời trần gian.
Đoàn con hợp tiếng ca vang,
Ngợi khen Thiên Chúa cao sang khôn lường.

*Ngài thương con cái lạ thường,
Trao ban Con Một khiêm nhường hạ sinh.
Hang hèn khốn khó cùng đinh,
Để cho nhân loại tái sinh trong Ngài.

*Ngôi Ba thánh hoá tuyệt tài,
Tuôn ơn thánh sủng trải dài muôn phương.
Niềm vui thay nỗi đoạn trường,
Đắng cay gian khổ là đường thiên thai.

*Vinh phúc đổi lấy ngày mai,
Dung nhan Thiên Chúa trần ai ngắm nhìn.
Hồng ân Thiên Chúa giữ gìn,
Thánh Linh hướng dẫn muôn nghìn đẹp thay.

*Hồn con vui thỏa no say,
Trong tình yêu Chúa hôm nay mai ngày.
Ngước lên nguyện chấp đôi tay,
Tạ ơn Thiên Chúa lòng ngay đáp đền.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Kỷ niệm dự khoá Thánh Linh 1994
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QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA

Quê hương ta ở trên trời,
Chín tầng mây bạc tuyệt vời ai ơi.

Sá chi một đoạn đường đời,
Trăm năm là mấy sẽ rời dương gian.

Về chốn vĩnh cửu cao sang,
Có Cha chờ đón hào quang rạng ngời.

Kỳ công dọn sẵn Ngôi Lời,
Thánh Thần hướng dẫn tới nơi an bình.

Ở đây tràn ngập ân tình,
Không còn ích kỷ riêng mình bon chen.

Ở đây vang tiếng ca khen,
Không còn đau khổ lỏi len vào hồn.
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Ở đây cả xác lẫn hồn,
Không còn vất vả bồn chồn lắng lo.

Ở đây không sợ đói no,
Dồi dào ân sủng Chúa cho dư đầy.

Ở đây sum họp vui vầy,
Ông bà cha mẹ cô thầy anh em.

Ở đây vui thỏa nhìn xem,
Tình yêu Thiên Chúa từng đem xuống đời.

Ở đây hạnh phúc không vơi,
Muôn đời muôn kiếp Chúa Trời yêu thương.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÂM TÌNH CÙNG MẸ

*Trước nhan Mẹ con nghẹn ngào,
Đôi môi chưa hé lệ trào chứa chan.
Đời con có Mẹ lo toan,
Qua bao khổ ải gian nan đọa đày.

*Thương con dõi bước xưa rày,
Mẹ đâu nỡ bỏ một ngày không lo.
Thầm thì nhắn nhủ nhỏ to,
Mẹ lau ngấn lệ âu lo đêm về.

*Bàn tay âu yếm vỗ về,
“Con ơi có Mẹ chớ nề khổ đau.
Mẹ con luôn ở bên nhau,
Thế gian lẫn lộn vàng thau lẽ thường.

Khuyên con ăn ở khiêm nhường,
Dù ai dối gạt trăm đường hãy tha.
Dù ai bỏ vạ dèm pha,
Đấng hằng thấu suốt là Cha trên trời.”

*Phúc thay tám mối là lời,
Giêsu con Mẹ trao đời làm tin.
Mẹ ơi con nhớ như in,
Tình thương bao phủ muôn nghìn cho con.

*Khi con sầu thảm héo hon,
Mẹ nâng Mẹ đỡ vuông tròn con thơ.
Những lúc con thấy bơ vơ,
Mẹ là sức sống vần thơ tuyệt vời.
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*Mẹ là đốm lửa dậy khơi,
Tim con ấm áp thảnh thơi an lành.
Con tin Mẹ sẽ chẳng đành,
Để con đơn độc lữ hành trần gian.

*Ôi Mẹ tuyệt diệu cao sang,
Con xin dâng Mẹ giọt than giọt sầu.
Cho con ghi nhớ hàng đầu,
Con là con Mẹ ngỏ hầu tin yêu.

*Yêu như ngọn lửa đốt thiêu,
Bừng bừng sốt mến như diều dâng cao.
Cho con danh Mẹ cao rao,
Mẹ là tất cả ngàn sao trên trời.

*Mẹ ơi! Mẹ đẹp tuyệt vời,
Mẹ không vương tội, cuộc đời khiết trinh.
Mẹ quả là một công trình,
Kỳ công Thiên Chúa thành hình thuở xưa.

*Cho con dù nắng dù mưa,
Luôn noi gương Mẹ xin thưa vâng lời.
Vâng theo nhiệm ý Chúa Trời,
Xứng danh con Mẹ muôn đời Mẹ yêu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN MẸ ĐỒNG HÀNH

*Bao năm con đã đi hoang,
Trên đường dương thế lo toan nhiều bề.
Lắm lúc mưa nắng ê chề,
Chẳng tìm đến Mẹ cận kề Mẹ ơi.

*Đời con cảm thấy chơi vơi,
Như là biển cả ra khơi một mình.
Mẹ ơi! Con quá vô tình,
Nhiều lúc gian khổ không trình Mẹ hay.

*Âm thầm nuốt lấy đắng cay,
Không nhớ rằng Mẹ rất hay phù trì.
Con thật là kẻ vô tri,
Phụ lòng của Mẹ luôn thi ơn lành.

*Từ nay xin Mẹ đồng hành,
Những lúc đau khổ trở thành ủi an.
Nhớ xưa Mẹ chẳng thở than,
Nhìn ra ý Chúa trao ban trong đời.

*Dưới thế Mẹ sống tuyệt vời,
Thiên Đàng Chúa thưởng rạng ngời Nữ Vương. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

40

MẸ CỦA CON!

*Mẹ ơi, với cả tâm tình,
Con tìm đến Mẹ tâu trình Mẹ hay.
Trải qua bao nỗi đắng cay,
Nếu không có Mẹ con nay thế nào!

*Mẹ là ánh sáng vì sao,
Sưởi con ấm áp khi nao núng lòng.
Mẹ như đôi cánh phụng long,
Nâng con cất bước ở trong cuộc đời.

*Mẹ là Từ Mẫu tuyệt vời,
Tình yêu chan chứa một đời cho con.
Gần Mẹ con thôi héo hon,
Mẹ thương tô điểm vàng son con mình.

*Bên Mẹ đổi nhục thành vinh,
Mẹ ơi, xin Mẹ hướng linh tận tình.
Khổ đau con giữ riêng mình,
Chia vui, xẻ đắng, chân tình thương yêu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LINH ĐỊA LA VANG

Hai ngàn năm trước Mẹ sinh, 
Giêsu Con Chúa cứu tinh nhân loài.

Trần gian mê đắm mãi hoài,
Không nhìn biết Chúa theo loài quỷ ma.

Giết ai thờ Chúa không tha,
Đầu rơi máu chảy tha ma chiến trường.

Bao người kinh khiếp lên đường,
Dắt nhau trốn chạy xa phường tiểu yêu.

Gian truân khốn khổ trăm chiều,
Quyết tìm được Chúa vạn điều diễm phúc.

Rừng già là chốn ẩn núp,
Giữa muông thú dữ lẫn khuất kêu cầu.
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Mẹ thương ban xuống phép mầu,
Cỏ cây làm thuốc ngõ hầu sống an.

Đó là Thánh địa La vang,
Hai trăm năm trước khóc than mịt mù.

Núi rừng trùng điệp hoang vu,
Mẹ thương dân Việt trùng tu đất lành.

Tay mang Ấu Chúa đồng hành,
Chúc phúc con Mẹ lòng thành cậy trông.

Mẹ rằng: Ấu Chúa ghi công,
Ngày sau, ban thưởng nhưng không Nước Trời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NHỚ MẸ LA VANG!

Lặng nhìn về cõi xa xăm,
Trưa hè mà vẫn lạnh căm trong hồn.

Ôi sao dạ thấy bồn chồn,
Nửa hồn nhớ Mẹ, nửa hồn ngẩn ngơ.

Xa Mẹ con thấy bơ vơ,
Như chim không tổ như thơ không vần.

Thiếu Mẹ thiếu cả muôn phần,
Hướng về Linh Địa vạn lần nhớ nhung.

Bên kia khoảng cách không trung,
Đoàn con gần Mẹ vui chung một niềm.

Hạnh phúc bên Mẹ triền miên,
Con nay lạc bước ở miền xa xôi.

Mẹ đừng để con đơn côi,
Hai hàng châu lệ tuôn rơi bên nầy.



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

44

Cho con tình Mẹ đong đầy,
Ôm con thật sát phủ vây áo choàng.

Ngất ngây giây phút bàng hoàng,
Hồn con như thể đi hoang mới về.

Ôi Mẹ hiển hiện tứ bề,
Cho ai khao khát không hề từ nan.

Tuyệt thay Từ Mẫu La vang,
Đoàn con viễn xứ Mẹ mang bên mình.

Năm châu nghi lễ linh đình,
Tôn vinh Nữ Tướng hiện hình La vang.

Cứu dân cơ khổ lầm than,
Qua cơn bách hại gian nan năm nào.

Việt Nam dân tộc tự hào,
Con riêng Mẹ không khi nào Mẹ quên.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Kỷ niệm 200 năm (1798 - 1998)
Mẹ hiện ra tại La vang
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ĐƯỜNG HẸP 
ĐẾN CỬA TRỜI THÊNH THANG

*Khổ đau tôi luyện tâm hồn,
Món quà quý giá cho hồn thăng hoa.
Giúp ta nhìn đoạn đường qua,
Nếu không chấp nhận hoá ra dại khờ.

*Ngày xưa Thiên Chúa ta thờ,
Cứu chuộc dân Chúa cũng nhờ khổ đau.
Chúa gọi môn đệ hãy mau,
Đi qua ngõ hẹp cùng nhau tiến vào.

*Hành trình đau khổ gian lao,
Ba năm rèn luyện nêu cao tinh thần.
Quyết tâm khổ nhục dự phần,
Phêrô thà chết vạn lần không quên.

*Tiếc thay người ấy mang tên,
Giuđa phản bội đứng lên bán Thầy.
Mong tìm danh lợi chóng chầy,
Ngờ đâu thất vọng đời nầy đời sau.

*Con xin đồng chịu khổ đau,
Như vàng thử lửa luyện thau ra ngoài.
Cho con ghi khắc mãi hoài,
Con đường Chúa vạch không ngoài yêu thương.

*Đức Mẹ là Đấng nêu gương,
Dẫu rằng Mẹ chẳng vấn vương tội truyền.
Mẹ chịu nhiều nỗi truân chuyên,
Cùng Con Chí Thánh triền miên suốt đời.
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*Từ khi mang lấy Ngôi Lời,
Giuse toan bỏ bạn đời bơ vơ.
Thiên Thần báo mộng giấc mơ,
Giuse kíp nhận con thơ Chúa Trời.

*Đến ngày Con Chúa ra đời,
Nhẫn tâm quán trọ chối mời tá túc.
Hang lừa máng cỏ gia súc,
Là nơi Con Chúa giáng phúc xuống đời.

*Ấu thơ vất vả một thời,
Lớn khôn lao nhọc vâng lời song thân.
Khổ đau Thánh Cả từ trần,
Là lúc rao giảng Tin Mừng muôn dân.

*Mẹ Ngài không chút phân vân,
Cùng con dõi bước gian truân không ngừng.
Thế mà nhân loại đã từng,
Đóng đinh Con Mẹ vô ngần thảm thương.

*Nát lòng sa lệ vấn vương,
Gục đầu giã Mẹ xót thương ngập tràn.
Ý Cha vâng phục mọi đàng,
Không hề than thở phàn nàn trách móc.

*Xác Con Mẹ ôm thương khóc,
Tiến dâng Thiên Chúa hình vóc hao gầy.
Kết thúc khổ nạn đọa đầy,
Khải hoàn vinh thắng xum vầy bên Cha. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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KHI CÔ ĐƠN!

*Lúc con cảm thấy cô đơn,
Là lúc gần Chúa nhiều hơn trong đời.
Chúa ơi! Chúa quá tuyệt vời,
Cho con no thoả khi đời lảng quên.

*Men tình Chúa thật dịu êm,
Cho con chiêm ngắm ngày đêm thâm tình.
Chúa luôn như bóng với hình,
Sáng - trưa - chiều - tối, ẩn mình bên con.

*Tình Chúa cao tựa ngàn non,
Mênh mông biển cả lòng con nào ngờ.
Bấy lâu con mãi hững hờ,
Mặc cho tình Chúa đợi chờ xót xa.

*Chúa ơi! Con hối tội qua,
Bao phen lầm lỡ để Cha cực lòng.
Xin nhờ Máu Thánh Nương Long,
Rửa con khỏi tội sạch trong xác hồn.

*Chúa là Vua Tể Càn Khôn,
Giúp con luôn mãi vươn hồn lên cao.
Tình Chúa nhiệm lạ biết bao,
Dù con tội lỗi nỡ nào đành quên.

*Xin cho con ý thức nên,
Thêm năm, thêm tuổi, càng thêm yêu Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHỈ VÌ YÊU!

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Vì sao chết thảm đoạ đầy xác thân.
Bởi Thầy không đo chẳng cân,
Tình yêu vĩ đại thí thân đến cùng.

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Cô đơn sầu thảm phủ vây vườn Dầu.
Vì yêu Thầy lặng cúi đầu,
Toát mồ hôi máu kêu cầu Cha ơi!

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Đường lên núi sọ có đầy chông gai.
Vì yêu Thầy bỏ trên ngai,
Vác cây khổ giá lên vai nhừ đòn.

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Tội con quá nặng nên Thầy còng lưng.
Ba lần gục ngã nát thân,
Máu Thầy loang lỗ đầy sân pháp đình.

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Tay chân đinh đóng, tim Thầy đâm thâu.
Vì yêu Thầy quá âu sầu,
Thốt lên: Ta khát, cho Thầy dấm chua.

*Thầy ơi! con đã hiểu Thầy,
Gần giờ tử biệt mà Thầy còn lo.
Trên cao nhìn xuống nhỏ to,
Nầy Mẹ chí ái, Thầy cho trọn tình.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHÚA LÀ TẤT CẢ

*Khi xưa Chúa ở gian trần,
Chúa đi rao giảng Tin Mừng muôn dân.
Chúa yêu thương mọi thành phần,
Chúa cho sống lại những lần chết đi.

*Chúa cứu mọi kẻ khốn nguy,
Ai người tội lỗi Chúa quy về ràn.
Chúa hứa được hưởng Thiên Đàng,
Cho người kẻ trộm sẵn sàng ăn năn.

*Chúa hằng dạy dỗ khuyên răn,
Muốn đi theo Chúa hay chăng bỏ mình.
Chúa yêu những kẻ chân tình,
Yêu cả những kẻ bạc tình mưu toan.

*Chúa yêu những đứa con ngoan,
Yêu luôn những đứa đi hoang chưa về.
Vì yêu nên Chúa chẳng nề,
Chấp nhận khổ giá không hề từ nan.

*Tình Chúa ôi thật chứa chan,
Chúa thương giải thoát người toan tử hình.
Chúa đã tha thứ tận tình,
Khuyên răn hối cải giữ mình về sau.
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*Chúa chữa những kẻ ốm đau,
Chỉ sờ gấu áo đã mau được lành.
Những người câm điếc đành rành,
Chúa cho mở miệng được lành nói ngay.

*Những người bại liệt chân tay,
Chúa cho chỗi dậy đi ngay vui mừng.
Những người bất toại tâm thần,
Chúa xua quỷ dữ nhiều lần đi xa.

*Ôi Chúa thật đáng ngợi ca,
Con đây bất xứng xin tha tội tình.
Cho con luôn nhớ ra mình,
Chính là con Đấng đầy tình thâm sâu.

*Cho con dù ở nơi đâu,
Dung nhan Thiên Chúa in sâu vào lòng.
Không còn cảm thấy long đong,
Chúa là tất cả ở trong cuộc đời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NGÀY THƯƠNG ĐAU 
September 11/2001

*Bi thương tràn ngập bi thương!
Ôi công lý, ôi tình thương đâu rồi?
Bỗng chốc sụp đổ ôi thôi,
Lâu đài tráng lệ cả đôi tan tành.

*Hôm nay quỷ dữ lộng hành,
Cúi xin Thiên Chúa nhân lành ra tay.
Chúa ơi! Hỡi Chúa có hay,
Bao người chết thảm đắng cay chừng nào.

*Góc trời bên ấy kêu gào,
Khóc thương thảm thiết, con nào vui chi.
Quanh con một cảnh lâm ly,
Gặp nhau than thở làm chi bây giờ?

*Thôi thôi không thể thờ ơ,
Đến nơi hiến máu đợi chờ khá lâu.
Miệng con thầm thĩ kêu cầu,
Chúa ơi, xin cứu ngõ hầu dân an.
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*Xin cho họ được ủi an,
Nhận ra Chúa giữa gian nan cõi đời.
Tình Chúa ôi thật rạng ngời,
Lung linh ánh nến góc trời đó đây.

*Tình Chúa yêu thương ngất ngây,
Hằng trăm cứu hỏa hiến thân cứu đời.
Tình Chúa ở khắp mọi nơi,
Đưa tin thông cảm chia vơi khổ sầu.

*Xin cho thủ lãnh toàn cầu,
Biết noi gương Chúa biến sầu thành vui.
Hướng lên đường thiện không lùi,
Quẩn quanh thù hận nực mùi tử thi.

*Xin Chúa giáng phúc ân thi,
Quyền năng của Chúa ra uy lúc nầy.
Hạnh phúc muôn nước no đầy,
Trong Thần Linh Chúa do Thầy thương ban.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHIÊM NGƯỠNG TÌNH CHA

*Hồn tôi hỡi hãy vươn cao,
Ngước lên chiêm ngắm ngàn sao trên trời.
Sao kia lấp lánh rạng ngời,
Nói lên danh Chúa cho đời ngợi ca.

*Con được gọi Chúa là Cha,
Đặc ân cao cả, ôi là hồng phúc.
Chúa thương con hết mọi lúc,
Khi con yêu Chúa cả lúc quên Ngài.

*Chúa ơi! Chúa quá tuyệt tài,
Dựng nên sông núi để Ngài cho con.
Róc rách tiếng suối trên non,
Lặng lờ ngọn nước bên con Hồng Hà.

*Mênh mông biển cả chiều tà,
Đẹp ơi sóng bạc sóng va vô bờ.
Tuyệt thay Thiên Chúa con thờ,
Ngài cho con hưởng con nhờ vì thương.

*Biết bao hoa trái ngát hương,
Kể sao cho xiết tình thương ngập tràn.
Hiểu ra con thấy bàng hoàng,
Tình thương Thiên Chúa bảo toàn nhân gian.

*Cho con coi nhẹ gian nan,
Không phiền chẳng lụy đừng than chớ sầu.
Thức giấc con nói câu đầu:
“Ngợi ca Thiên Chúa ân sâu nặng tình”.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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THẤY TRONG CÕI MỘNG!

*Bình minh ló dạng
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Sáng sớm tinh sương 
Cha thương dọi nắng
Sưởi ấm tâm hồn
Soi lối con đi.”

*Nắng nhẹ đầu thu
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Nắng gắt trưa hè
Dịu mát sang thu
Cha con song hành
Bên bờ ruộng xanh.”

*Mặt trời đứng ngọ
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Mặt trời đứng bóng
Cha ngóng đợi trông
Đứa con hoang đàng
Đã nhiều năm tháng.”

*Nửa chiều xế bóng
Con hỏi Chúa ở đâu, ở đâu?
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“Chiều về xế bóng
Môn đệ lo lắng
Cha hoá ra bánh
No đủ năm nghìn.”

*Tà dương xuống dần
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Khuất bóng mặt trời
Ban lời khuyên nhủ
Đường về an nghỉ
Tâm tư hoan hỉ.”

*Màn đêm phủ kín
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Bóng rũ màn đêm
Cha ban đầy đủ
Giấc ngủ an bình
Trong Thần Linh Chúa.”

*Nửa đêm thức giấc
Con hỏi Chúa: ở đâu, ở đâu?

“Nửa đêm thức giấc
Thấy trong cõi mộng
Chúa ở bên mình
Tựa đầu ngủ thiếp.”  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN THẦY Ở VỚI CON

*Thầy ơi! xin ở với con,
Những lúc yếu đuối lòng con dại khờ.
Cho con tìm đến nương nhờ,
Tin yêu tuyệt đối tin thờ Thầy thôi.

*Thầy ơi! xin ở với con,
Những lúc chao đảo hồn con quay cuồng.
Thầy thương xoá hết u buồn,
Cho con luôn nhớ Thầy nguồn an vui.

*Thầy ơi! xin ở với con,
Những lúc u tối tâm con rối bời.
Xin Thầy soi sáng một lời,
Cho con đỗi mới quãng đời tối tăm.

*Thầy ơi! xin ở với con,
Những lúc vấp ngã cho con ngửng đầu.
Ngước trông tình Chúa nhiệm mầu,
Giúp con can đảm ngõ hầu vươn lên.

*Thầy ơi! xin ở với con,
Cuồng phong sóng bạc xô con mệt nhoài.
Giang tay giữ chặt con hoài,
Kẻo con quỵ ngã theo loài quỷ ma.

*Thầy ơi! xin ở với con,
Ba thù rình rập theo con tháng ngày.
Có Thầy con hạnh phúc thay,
Nép mình an lạc trong tay của Thầy.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN THẦY CHỈ CHO CON

*Thầy ơi! xin chỉ cho con,
Viên ngọc quý giữa núi non điệp trùng.
Để khi Cha con trùng phùng,
Đứng bên tay hữu vô cùng mừng vui.

“Này con Thầy chỉ cho con,
Tìm viên ngọc quý nơi con người nghèo.
Hướng lòng về chốn đèo heo,
Rộng tay ban phát noi theo gương Thầy.

“Này con Thầy chỉ cho con,
Tìm viên ngọc quý trên non buông làng.
Lòng con mở rộng sẵn sàng,
Thay Cha cho họ bạc vàng nuôi thân.

“Này con Thầy chỉ cho con,
Tìm viên ngọc quý nơi con người mù.
Đèn con chớ để mờ lu,
Khơi tim tỏa sáng hương nhu tình người.
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*Này con Thầy chỉ cho con,
Tìm viên ngọc quý nơi con người cùi.
Tất cả những kẻ hủi đui,
Con thương mến họ Cha vui thỏa lòng.

*Thầy ơi! con đã hiểu ra,
Ngọc quý không ở đâu xa tầm nhìn.
Cho con vượt thắng muôn nghìn,
Khó khăn con có để tìm cho ra.

“Cám ơn con đã hiểu Cha,
Tìm viên ngọc quý vị tha chân tình.
Đó là sở hữu riêng mình,
Cha ghi nhận không vô tình lãng quên.”  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

59

NGỌC QUÝ TIN YÊU

*Cám ơn Chúa đã cho con...
Ngày giờ năm tháng tuổi son tuổi vàng.
Ấu thơ có Mẹ dịu dàng...
Thương yêu dưỡng dục đặt hàng ưu tiên.

*Học đường mở lối hoa niên,
Cho con khôn lớn kết liên với đời.
Trăng tròn tuổi ngọc tuyệt vời,
Tương lai chào đón gọi mời tiến lên.

*Nhưng con chẳng mấy khôn thêm,
Ngỡ rằng bất tận ở trên đời nầy.
Mấy chốc nhìn lại tóc mây,
Sợi đen sợi trắng từ đây bạc dần.

*Soi gương chải tóc thì thầm...
Chao ôi! con quá lỗi lầm Chúa ơi.
Con lo vun xới ở đời,
Bẵng quên cơ nghiệp muôn đời ngàn sau.
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*Phải chi con lớn khôn mau,
Trong ơn nghĩa Chúa đời sau phúc nhàn.
Lời Ngài cảnh báo rõ ràng,
Thế gian lời lãi sánh đâu Thiên Đàng.

*Gẫm ra con thấy bàng hoàng...
Như vừa tỉnh mộng: Thiên Đàng ở đâu?
Ví như ngọc quý ruộng sâu,
Khổ công đào xới con đâu sá gì.

*Cho con mau mắn thực thi...
Tháng năm còn lại con đi kiếm tìm.
Tìm được ngọc quý Tin Yêu, 
Ruộng vườn bán hết trăm điều... để mua.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

61

MỐI TÌNH GIÊSU!

*Giêsu có một mối tình...
Tình trao tình hiến, ôi tình đẹp thay.
Tình không men rượu mà say,
Có từ muôn thuở đến nay vẫn nồng.

*Giêsu trao cả mối tình...
Ôi tình tuyệt hảo từ trời xuống đất.
Không biên cương, không giai cấp,
Tình giang tay rộng ủ ấp cơ hàn.

*Giêsu có một mối tình...
Khoan dung độ lượng thứ tha lỗi lầm.
Yêu thương ghi khắc trong tâm,
Những ai hối lỗi chân thành ăn năn.

*Giêsu hiến cả mối tình...
Trao ban trọn vẹn, quên mình vì yêu.
Yêu không toan tính bao nhiêu,
Nhưng trao dâng hết, dẫu nhiều đắng cay.

*Giêsu có một mối tình...
Sau khi sống lại nhiều lần hiện ra.
Kiếm tìm môn đệ gần xa,
Truyền đi rao giảng Nước Cha gần kề.

*Giêsu mang cả mối tình...
Ra đi dọn chổ đợi ngày đoàn viên.
Mối tình trọn hảo viễn miên,
Giêsu sắm sẵn cho riêng dân Người.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LỜI CA TRONG ĐÊM!

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Dựng nên vũ trụ bao la nghìn trùng.
Bình minh chói lọi uy hùng,
Chiều buông đêm xuống tỏa vầng trăng 
thanh.

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Hằng luôn hiện hữu cả và thế gian.
Cha luôn nâng đỡ ủi an,
Những ai sầu khổ gian nan trong đời.

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Quan tâm những kẻ không nhà neo đơn.
Mù loà tàn tật thương hơn,
Đem vào mái ấm đượm ơn Tình Ngài.

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Lưu tâm lo lắng trẻ, già đói no...
Chúc phúc những kẻ biết cho,
Sớt cơm chia áo chăm lo dân nghèo.
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*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Xót thương nhân loại còn xa tình Ngài.
Lời Chúa rao giảng nối dài,
Qua bao thế hệ, người tài sống khôn.

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Vì thương nhân loại thiết tha muốn gần.
Lắng nghe an ủi đỡ nâng,
Bí Tích Thánh Thể ẩn thân đợi chờ.

*Ngợi khen Thiên Chúa là Cha,
Tình thương bao phủ chan hoà khắp nơi.
Tình Chúa chẳng khi nào vơi.
Cho con tín thác ở nơi Tình Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHÚA CHIẾM HỮU CON
*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Soi vào tâm trí con còn tối tăm.
Thần khí của Chúa viếng thăm,
Xoá tan u uẩn băn khoăn trong hồn.

*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Trái tim rạn vỡ mỏng giòn đau thương.
Cho con tình Chúa là đường,
Ngập tràn ánh sáng khôn lường phúc ân.

*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Xác thân yếu đuối, nầy con trao Ngài.
Cho con những giọt máu đào,
Từ trên Thập giá hoà vào tim con.

*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Nầy đây hơi thở héo hon đuối dần.
Hà hơi tiếp sức những lần,
Con hầu gục ngã không ngừng vươn lên.

*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Cả hồn lẫn xác của con mãi hoài.
Ủ ấp trong Trái Tim Ngài,
Tình yêu khát vọng từ Ngài thương ban.

*Chúa ơi! xin chiếm hữu con,
Cả những nước mắt long đong chiều về.
Cho con đầu sát tựa kề,
Trái Tim của Chúa tràn trề yêu thương.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Tháng Trái Tim Chúa.
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XIN CÓ MẸ CÙNG CON

*Nửa đêm thức giấc con gọi Mẹ...
Mẹ ơi! đừng bỏ con bơ vơ
Rưng rức hai hàng nước mắt chảy
Con gọi Mẹ lần nữa...Mẹ ơi!

*Mẹ nghe con rồi phải không Mẹ?
Con nhớ những ngày xưa tháng cũ
Biết bao lần Mẹ đỡ nâng con
Nhớ ra rồi con thương Mẹ quá!

*Không lần nào Mẹ bỏ rơi con
Nhiều khi thất vọng chẳng thiết sống
Lòng mang nặng nhiều nỗi ưu tư
Trong thổn thức con kêu cầu Mẹ.

*Tình Mẹ thiêng liêng nhưng ở gần
Mẹ thấm nước mắt con lau sạch
Tăm tối lẩn quẩn trong tâm hồn
Con bừng sáng nơi “Sao Mai Mẹ”.

*Bây giờ con không còn tuổi trẻ
Vòng tay trống, lòng thấy quạnh hiu
Con nay cần Mẹ nhiều hơn nữa
Sưởi ấm lòng con khỏi đơn côi.

*Mẹ hãy ôm con như đứa trẻ
Và thì thầm nói “Mẹ yêu con”
Đừng bỏ con một mình Mẹ nhé
Để mãi mãi có Mẹ cùng con.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

*Chúa ơi! xin mở mắt con,
Nhìn ra ơn Chúa trên non đầu ghềnh.
Đâu đâu cũng có ơn lành,
Trời cao biển rộng Cha dành cho con.

Khung trời chim hót véo von,
Tung bay lướt gió chim non gọi đàn.
Rêu xanh biển mặn cát vàng,
Lung linh sóng nước vô vàn trân châu.

*Chúa ơi! xin mở mắt con,
Nhìn ra vũ trụ núi non uy hùng.
Muôn hoa tươi đẹp khôn cùng,
Tay Chúa tác tạo lạ lùng biết bao.

Bốn mùa cây lá lao xao,
Gió đưa hương thoảng nao nao cõi lòng.
Tin yêu ươm nở vô song,
Khi con biết đếm biết đong ơn lành.
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*Chúa ơi! xin mở mắt con,
Thấy bao vẻ đẹp quanh con mỗi ngày.
Khí trời không mướn chẳng vay,
Tha hồ hít thở xưa nay còn hoài.

Suối sông thác đổ non đoài,
Cho con khỏi khát ruộng đồng đơm bông.
Biết bao muông thú gia cầm,
Cây xanh, hoa thắm, nụ mầm xinh tươi.

*Chúa ơi! đôi mắt con này,
Giúp con thấy Chúa dẫu đầy chơi vơi.
Bởi tình yêu Chúa cao vời,
Lưu tâm lo lắng chẳng rời xa con.

Nầy đây Chúa hỡi tình con,
Xin dâng lên Chúa sắt son một lòng.
Hạnh phúc hay dẫu long đong,
Luôn tin có Chúa song hành bên con.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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MẸ MARIA 
TỪ MẪU TUYỆT VỜI!

*Mẹ Maria Từ Mẫu tuyệt vời,
Độc nhất vô nhị đất trời không ai.
Xứng danh Mẹ Chúa Ngôi Hai,
Xin vâng hai tiếng, Thiên sai giáng trần.

Cám ơn Mẹ Chúa ngàn lần,
Đem ơn cứu độ vui mừng muôn dân.
Trời đất nhờ Mẹ được gần,
Trần gian thừa hưởng vô ngần phúc ân.

*Mẹ Maria Từ Mẫu tuyệt vời,
Sinh ra dưới thế lên trời Nữ Vương.
Vì Mẹ được Chúa yêu thương,
Giữ gìn trinh trắng không vương tội truyền.

Mọi điều kỳ bí diệu huyền,
Chúa ban cho Mẹ năng quyền trung gian.
Mẹ ơi! con muốn ngợi ca,
Lời nào cho đủ mặn mà thâm sâu.
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*Mẹ Maria Từ Mẫu tuyệt vời,
Thiên Thần chầu chực rạng ngời Toà cao.
Muôn ngàn tinh tú trăng sao,
Cúi mình phủ phục bái chào Nữ Vương.

Uy quyền tuyệt đỉnh vẫn thương,
Đoàn con dưới thế nhiễm vương bụi trần.
Săn sóc chỉ bảo ân cần,
Quay về nẻo chính lỗi lầm Mẹ tha.

*Mẹ Maria Từ Mẫu tuyệt vời,
Tình thương của Mẹ ngập trời không vơi.
Đoàn con đang sống giữa đời,
Vô vàn cạm bẫy không rời bủa vây.

Linh hồn và xác con đây,
Xin Mẹ gìn giữ phút giây trong đời.
Mẹ ơi! thương xót nhậm lời,
Mẹ là Từ Mẫu tuyệt vời của con.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TỈNH GIẤC CHIÊM BAO!

*Chiêm bao thấy Mẹ trong mơ,
Chợt bừng tỉnh mộng thẩn thơ đâu rồi.
Lòng con thổn thức bồi hồi,
Tiếc ngơ, tiếc ngẩn, đứng ngồi vấn vương.

*Mến yêu Mẹ lắm càng thêm,
Yêu kiều diễm lệ dịu êm tuyệt vời.
Nhẹ nhàng thanh thoát lên không,
Tìm đâu nhan Mẹ, Thiên Cung đã về.

*Lòng con bao nỗi ê chề,
Ước chi con được gần kề phút giây.
Tâm tình cùng Mẹ khỏa khuây,
Vòng tay của Mẹ choàng vây con vào.

*Khi con khắc khoải lao đao,
Mẹ luôn tìm đến đi vào hồn con.
Mẹ không để con héo hon,
Tỏ cho được thấy Mẹ con luôn gần.

*Tình thương Mẹ thật vô ngần,
Cao dày sâu rộng muôn lần thế gian.
Đời con dẫu có gian nan,
Mẹ lau suối lệ bình an vẫn còn.

*Cám ơn tình Mẹ vuông tròn,
Bao lâu còn thở con còn mến yêu.
Tình con đáp trả Mẹ yêu,
Yêu con từ bé về chiều càng yêu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CÒN CÓ NGÀI!

*Hồn con trống vắng chơi vơi,
Đêm đen buông xuống mưa rơi sau vườn.
Ngổn ngang hoa lá vải vương,
Theo làn gió cuống...nghĩ thương phận mình!

*Chìm vào khoảng trống lặng thinh,
Mắt con như thấy lung linh bóng Ngài.
Hai hàng châu lệ vắn dài,
Nghe làn hơi ấm nhớ Ngài có bên.

*Lúc hồn tê tái dâng lên,
Con thì chỉ biết nép bên lòng Ngài.
Đời như trái đắng trải dài,
Con đem đổi lấy lời Ngài ủi an.

*Hồn con mây trắng lang thang,
Bơ vơ lạc lối dọc ngang đường về.
Tâm tư khắc khoải ê chề,
Dẫu ai ngoảnh mặt, Ngài kề bên con.  

Elizabet Trần Thị Uyển Nguyện

Những đêm cuối Đông gió mưa!
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THÂM TÌNH GIÊSU!

*Giêsu Cứu Chúa vinh quang,
Uy nghi chí thánh cao sang khôn lường.
Quyền năng tỏa rạng muôn phương,
Bao la vũ trụ thái dương của Ngài.

*Thân con bé nhỏ lạc loài,
Sinh từ đất bụi sẽ hoài bụi tro.
Sao Chúa lại để tâm lo,
Từ khi thơ bé o - oe nôi nằm. 

*Đến khi lên ba lên năm,
Tuổi thơ êm ấm mười lăm hãy còn...
Vô tư đùa hót véo von,
Con đâu biết Chúa chăm nom mọi bề.

*Thế rồi đến tuổi cặp kê,
Soi gương lược chải tóc thề khoan khoan.
Nhìn đời như buổi liên hoan,
Say vui, quên Chúa lo toan đời mình.

*Thấm thoát qua buổi bình minh,
Nắng hanh tan giọt lung linh trên cành.
Núi non hoa úa cỏ mòn,
Chiều tà bóng tối mom men rập rình.
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*Thôi rồi hết thuở an bình,
Khổ đau len lỏi tâm tình bất an.
Có lúc cay đắng khóc than,
Biết ai than thở hỏi han bây giờ!

*Nào ngờ có Đấng đang chờ:
“Những ai đau khổ lệ mờ hoen mi...
Đến mau đón nhận tình thi,
Cha thương nâng đỡ những khi đau buồn”.

*Chúa đâu hứa hẹn lời suông,
Kíp nâng con dậy dẫu luôn quên Ngài.
Bao lần con đã lỗi sai,
Chúa không chấp tội mãi hoài thứ tha.

*Chúa ơi! nghĩ lại ngày qua,
Ăn năn thống hối xin tha lỗi lầm.
Từ đây ghi khắc trong tâm,
GIÊ-SU hai chữ thâm tình của con.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌNH CHO ĐI!

*Giêsu giáng thế để cho,
Cho đi tất cả không do dự gì.
Cho đi mỗi lúc từng khi,
Cho đến hơi thở sinh thì còn cho.

*Cho đi không đếm so đo,
Quên mình chẳng nghĩ để lo cho đời.
Tình Ngài thật quá cao vời,
Làm sao suy thấu Tình Trời Chúa ơi !

*Mối tình không cạn chẳng vơi,
Bao la vĩ đại muôn đời khắc ghi.
Cho con nhớ mãi những khi,
Vô vàn nhục nhã chịu vì ý Cha.

*Roi đòn xé nát thịt da,
Cho con đổi lấy thứ tha lỗi lầm.
Khổ hình nhẫn nhục lặng câm,
Cho con đổi lấy thiện tâm trong đời.
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*Cho con, Chúa phải đổi dời,
Phàm nhân xét xử Vua Trời tuân nghe.
Cho con, Chúa chịu ngăm đe,
Sức tàn lê bước gổ đè xác thân.

*Cho con, Chúa ngã ba lần,
Để con chổi dậy mỗi lần ngã sa.
Cho con máu nước chảy ra,
Từ tim đâm thủng Con Cha lịm dần !

*Vì yêu Chúa chẳng ngại ngần,
Chết đi sống lại lãnh phần gian nan.
Trái tim nồng thắm chứa chan,
Chúa cho để chuộc nhân gian lỗi lầm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NHỮNG MÓN QUÀ

*Món quà Chúa tặng cho con:
Một giấc mộng đẹp trở về giữa đêm.
Nghe như tiếng Mẹ ru êm,
Ngọt ngào ấp ủ từng đêm thuở nào.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Tỉnh giấc mộng đẹp tâm hồn lâng lâng.
Lòng con cảm mến lệ rưng,
Nhận ra ơn Chúa đã từng cho con.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Mỗi ngày còn sống con còn phải lo.
Lo cho cuộc sống ấm no,
Không quên tích lũy lẫm kho Nước Trời.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Biết sống tín thác trong tay Chúa Trời.
Dẫu rằng một sợi tóc rơi,
Chúa Cha đã đếm từ thời thiên thu.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Dẫu trong đau khổ nhìn ra ơn lành.
Vì Cha không bỏ chẳng đành,
Cho con cơ hội trưởng thành Đức tin.
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*Món quà Chúa tặng cho con:
Còn biết phân biệt điều lành chuyện sai.
Để con cố gắng ngày mai,
Tô đời thêm đẹp tương lai mỗi ngày.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Bạn bè thân hữu của con xa gần.
Nhất là những bạn kém phần,
Sống trong cơ cực con cần lưu tâm.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Người thương kẻ mến đỡ nâng mỗi ngày.
Mặc ai toan tính đổi thay,
Con xin chỉ biết ăn ngay ở lành.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Qua bao gian khổ con còn bình an.
Chúa cho nhiều lắm vô vàn,
Con không kể xiết... vạn ngàn lời ca.

*Món quà Chúa tặng cho con:
Sáng trưa chiều tối mãi còn nguyện xin.
Cho con sống trọn niềm tin,
Không ai ngoài Chúa con tin, con thờ.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN
*Muôn đời con ca ngợi và cảm tạ ơn Chúa, đã ban phước cho 
Ông Bà Nội Ngoại con  dẫu không biết Chúa, sinh ra cha mẹ 
con và được Chúa thương gọi gia nhập vào  đoàn chiên của 
Chúa.
*Kính dâng hương hồn Cha Mẹ dấu yêu đã để lại gia tài Đức 
Tin cho con cháu.
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện.

*Tôi có một đại gia đình,
Ông Bà họ Nội lộ trình dương gian.
Thương cha kính mẹ hỏi han, 
Trăm năm kỵ giỗ khói nhang Ông Bà.

*Ngoại làm Thầy Pháp vào ra,
Thắp nhan gõ mõ đuổi ma trừ tà.
Hai bên kết nghĩa sui gia,
Cha tôi cùng mẹ thật là đẹp đôi.

*Tháng ngày khẩn nguyện...sắm nôi,
Mong trai cháu nội ôi thôi vui mừng.
Qua năm kết quả phấn hưng,
Đích tôn của Nội cháu cưng ra đời.

*Cầu được ước thấy tuyệt vời,
Ngờ đâu biến đổi cuộc đời tiêu diêu.
Tuần trăng vắn vỏi cháu yêu,
Ra đi để lại tiêu điều thê lương.
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*Mẹ chồng đày đọa thảm thương,
Em chồng đay nghiến vô phương sống còn.
Mẹ tôi đau đớn mỏi mòn,
Khóc thương con mẹ lại còn bệnh mang.

*Cha tôi thương vợ thở than...
Tìm thầy chạy chữa thuốc thang không ngừng.
Nhưng đã thất vọng lắm lần,
Thầy nam thuốc bắc lẫy lừng bó tay.

*Đường cùng!... tìm Đạo cầu may,
La vang trực chỉ cơ may sống còn:
“Bà ơi! xin hãy cứu con,
Vợ con được khỏi thì con tin Bà.”

*Lời cầu vội vã đường xa,
Cha tôi về đến thấy nhà đang vui.
Cha vừa mừng - tủi... ngậm ngùi,
Biết rằng Bà đã thương vui nhậm lời.

*Từ đó Cha Mẹ đổi đời,
Quyết tâm theo Chúa giữ lời khấn xin.
Ông Bà Nội Ngoại chẳng tin,
Không cho theo Đạo buộc tin Ông Bà.
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*Bị xua bị đuổi khỏi nhà,
Cha tôi cùng mẹ quyết thà ra đi.
Sang giàu mà để làm chi,
Nếu không có Chúa lòng thì bất an.

*Gia tài sản nghiệp chẳng màng,
Ra đi tay trắng gian nan cũng liều.
Nhưng lòng tràn ngập tin yêu,
Chúa thương chúc phúc hơn điều ước mong.

*Vợ chồng thuận thảo thủy chung,
Chúa ban con cái, ung dung của tiền.
Hiếu tình vẹn nghĩa trung kiên,
Ông Bà Nội Ngoại thấy liền thứ tha.

*Thế nên hoà hợp cả nhà,
Ông Bà Ngoại tuổi già nhận ra.
Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha,
Nhận ơn Thánh Tẩy hoan ca trở về.

*Ngợi ca Ơn Chúa tràn trề,
Cho Thân Phụ Mẫu chẳng hề đắn đo.
Ngàn đời Chúa đã dành cho,
Đức Tin Di Sản Đầy No Con Nhờ.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHÚA VẪN ĐI TÌM!

*Tình Chúa tỏ trong dụ ngôn...
Một con chiên lạc bôn chôn kiếm tìm.
Người kia mất một đồng tiền,
Đốt đèn kiếm được xóm giềng chia vui.

*Dụ ngôn có một tin mừng...
Người con tội lỗi phí phung của tiền.
Ra đi trác táng mọi miền,
Trắng tay đói khổ ưu phiền quay lui.

*Cha già hết sức mừng vui,
Thiết tha hôn vội con hoang trở về.
Cha quên năm tháng não nề,
Nhớ thương ngóng đợi, chẳng hề trách móc.

*Cho con tự hối biết khóc,
Những khi lầm lỗi lăn lóc chợ đời.
Quên đi ơn rộng cao vời,
Mặc tình Chúa đợi Chúa mời Chúa mong.

*Bao người còn mãi ruổi rong...
Tìm vui mua lợi ở trong cuộc đời.
Miệng không thốt được nên lời,
Ca khen yêu mến Chúa Trời đẹp thay.
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*Cũng có cha mẹ ngày nay,
Bỏ bê con cái chẳng hay sống còn.
Chỉ lo ích kỷ bon chen,
Tâm hồn đóng cửa cài then riêng mình.

*Thế giới tràn ngập u minh...
Phá thai đồng tính đồng tình bê tha.
Vô vàn mưu chước quỷ ma...
Bủa vây giăng lưới con Cha tội tình.

*Nhiều kẻ quên cả chính mình,
Có Cha đang ở Thiên Đình đợi mong.
Để tâm lo lắng chăm nom,
Chúa không bỏ cuộc quên con bao giờ.

*Thời gian qua tựa giấc mơ,
Từ nay mong hết ngu ngơ dại khờ.
Đáp tình Chúa mãi trông chờ,
Mỏi mòn tìm kiếm con thơ trở về.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHO CON NGHE ĐƯỢC 
TIẾNG CHÚA!

*Chúa ơi! vì yêu thương con,
Chúa đã chuẩn bị cho con vào đời.
Hành trang cuộc sống với lời...
Chúa thương răn bảo tuyệt vời con theo.

*Giữa đời lắm cảnh gieo neo,
Nếu không có Chúa con theo ai chừ!
Cuộc đời thật thật hư hư,
Sáng mưa trưa nắng chiều như mây mù.

*Chỉ là giọt nắng mùa thu,
Làm sao sưởi ấm phù du cuộc đời.
Hồn con khoảng trống chơi vơi,
Rộng ôm những hạt mưa rơi trong lòng.

*Ngàn cay trăm đắng đem đong,
Nhẹ hơn tình Chúa sưởi hong quan phòng.
Hiểu ra con nguyện cầu mong,
Xin được tín thác mãi trong tình Ngài.
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*Ngài ơi! chớ chấp lỗi sai,
Lúc con yếu đuối bi ai trong đời.
Cho con hoài nhớ những lời,
Ngài thương căn dặn khi đời khổ đau.

“Hãy đến cùng Ta mau mau,
Ta thương ấp ủ, Ta lau lệ nhoà.
Nhọc nhằn hãy đến với Ta,
Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng”.

*Cho con thôi hết khóc than,
Từ nay được sống bình an trong Ngài.
Dẫu cho trĩu nặng hai vai,
Con nghe tiếng Chúa bên tai nhắc thầm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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GIEO GIỐNG

*Hồn con như một mảnh đất,
Chúa gieo hạt giống Chúa cất công trồng.
Khác nào chủ ruộng nhà nông,
Mong sao đơm trái trổ bông trăm phần.

*Nhưng con cứ mãi lưng chừng,
Chưa dứt tội lỗi gian trần còn vương.
Lời Chúa như hạt bên đường,
Đàn chim mỏi cánh vẫn thường kiếm ăn.

*Con lại chẳng mấy siêng năng,
Góc kia sỏi đá nơi nầy bỏ hoang.
Đường trần còn lắm lo toan,
Thiếu phần chăm xới hạt khoan nẩy mầm.

*Chúa thương kiên nhẫn âm thầm,
Đợi chờ con sẽ lỗi lầm ăn năn.
Dạy con can đảm tiến thăng,
Sống chung cỏ dại siêng năng vươn mình.

*Cho con hạt nắng bình minh,
Thấm lòng đất tốt Thánh Linh đổi đời.
Hoa trái kết quả tuyệt vời,
Sum sê trăm hạt đất trời mừng vui.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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HÃY VƯƠN CAO

*Đường đời lắm nỗi truân chuyên,
Thế gian trắc tréo gai chông có thừa.
Trời cao cũng chẳng làm vừa,
Người muốn nắng kẻ mong mưa...ôi đời!

*Thiên đình ngôi báu phải dời,
Nhập cứ địa giới kêu mời yêu thương.
Lòng người ác độc không nương,
Đang tâm giết chết Quốc Vương Nước Trời.

*Tâm tư khắc khoải lệ rơi,
Làm sao bể khổ được vơi hỡi Ngài?
“Bình tâm chấp nhận mỉm cười,
Nhìn lên Thập giá gương Ngài còn đây”.

*Mây mù phủ lối giăng vây,
Ánh dương xuất hiện áng mây tan dần.
Lời Chúa có trong Tin Mừng,
Đường ngay nẻo chính xin đừng sợ chi.

*Tám mối phúc thật đường đi,
Hành trình dẫn lối thực thi bền lòng.
Quyết tâm sống được sáng trong,
Đường ngay thẳng tiến lối cong không vào.

*Ngửa mặt nhìn lên trăng sao,
Cầu xin tin tưởng nâng cao tâm hồn.
Đẹp thay như một chuổi hôn,
Chúa thương ban xuống cho môn sinh Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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KIẾM TÌM GƯƠNG CHÚA

*Thiên Chúa mà lại làm người,
Hàm oan gánh vác tội truyền nhân gian.
Biết bao tủi nhục gian nan,
Vì yêu chấp nhận khóc than tội đời.

*Chết đi mà vẫn rạng ngời,
Bước ra khỏi mộ về Trời vinh quang.
Phục hồi ngôi vị cao sang,
Vượt qua cái chết thế gian đổi đời.

*Ra đi để lại những lời,
Khuôn vàng thước ngọc cho đời làm tin.
Lời Ngài máu chảy từ tim,
Như chắt cạn hết giọt phin cuối cùng.

*Cho con tình Chúa nấu nung,
Hoà những giọt đắng vào chung ngọt ngào.
Trở thành hương vị thanh cao,
Quyện hương đắng ngọt biết bao đậm đà.
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*Cho mắt con được mở ra,
Khi gặp ánh mắt của Cha dịu hiền.
Thấm đẫm tình Chúa vô biên,
Lòng không vẩn đục tị hiềm tha nhân.

*Cho miệng con nói xin vâng,
Thực tâm đón nhận bất ưng trong đời.
Như là phương tiện tuyệt vời,
Đi qua cửa hẹp: Lời mời Giêsu.

*Cho con biết sống khiêm nhu,
Nhận ra lầm lỗi con chưa chu toàn.
Từ nay quyết phải lo toan,
Kiếm tìm gương Chúa, thế gian coi thường.

*Cho con biết sống can trường,
Không vì khó nhọc nửa đường dừng chân.
Cho con gạt bỏ phân vân,
Quyết tâm tiến bước lòng chân tâm thành.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐẸP THAY TỪ THIÊN CHÚA

*Chữ Từ chữ Tự một vần,
Khác nhau cái dấu, muôn phần cách xa.
Dấu “huyền” đẹp lắm bởi là,
Cao sang, huyền nhiệm, vậy mà khiêm cung.

*Muôn vàn thế hệ tôn sùng,
Từ nơi Thiên Chúa, người cùng an vui.
Từ Chúa giải thoát mù đui,
Từ Chúa sự dữ đẩy lui xa dần.

*Từ Chúa có được Tin Mừng,
Từ Chúa người đem Tin Mừng cho nhau.
Từ Chúa người có trước sau,
Từ Chúa trung tín cùng nhau an bình.

*Từ Chúa tấm gương hy sinh,
Từ Chúa thấy được tội mình ăn năn.
Từ Chúa vượt qua khó khăn,
Từ Chúa hạt giống gieo mầm cho nhau.



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

90

*Hỡi ơi! dấu “nặng” đớn đau,
Tự mình kiêu hãnh nhìn nhau tị hiềm.
Tự mình cao đạo thiếu khiêm,
Tự mình kết tội vô liêm cho người.

*Tự mình đắc thắng mỉm cười,
Tự mình rẻ rúng người người kém ta.
Tự mình nâng bổng cao...xa...
Tự mình nhào xuống quá đà không hay!

*Tự mình bóp chết cơ may,
Tự mình không muốn điều hay cho người.
Tự mình chẳng biết hổ ngươi,
Tự mình vô cảm mỉm cười khen hay.

*Chúa ơi! cho con cơ may,
Học “từ” nơi Chúa lẽ hay điều lành.
Cho con đem ra thực hành,
Sống lời Chúa dạy, ơn lành Chúa ban.

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện.
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NHỮNG TIẾNG GỌI 
YÊU THƯƠNG!
*Đẹp thay tiếng gọi yêu thương,
Bên bờ biển rộng ngát hương đất trời.
Lớp người chất phác giữa đời,
Trở nên môn đệ rạng ngời lưu danh.

Theo Chúa lòng được cao thanh,
Vác theo khổ giá vượt ranh giới trần.
Gieo rắc làm chứng Tin Mừng,
Hy sinh mạng sống chính mình nêu gương.

*Một lần gặp gỡ khác thường,
Đàn bà kín nước bên đường không lâu.
Bên bờ Gia-cóp giếng sâu,
Chỉ trong chốc lát rọi sâu tâm hồn.

Người nữ bứt rứt bồn chồn,
Cớ sao Ngài biết tâm hồn bất an.
Nên cầu Thiên Chúa thương ban,
Xin cho thứ nước đời nàng đổi thay.

*Hành trình rao giảng mỗi ngày,
Nơi đâu Ngài đến cơ may nhiều người.
Gia-kêu không sợ chê cười,
Leo cây nhìn xuống xem Người là ai.
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Gia-kêu liền được mở khai,
Nhìn ra sự lỗi điều sai đã làm.
Xin dâng gấp bốn những lần,
Làm cho thiệt hại nhân quần trước sau.

*Một làn sóng chớp đến mau,
Phaolô ngã ngựa thật đau trên đường.
Âm thanh từ cửa Thiên Vương:
“Hãy ngừng chém giết đau thương bao người”.

*Sau khi nghe tiếng Chúa Trời,
Phaolô hăng hái đổi đời tức khắc.
Không còn e ngại bất trắc,
Trở nên đuốc sáng gieo rắc Tin Mừng.

*Nơi kia giữa bữa tiệc mừng,
Mọi người say chén tưng bừng hỉ hoan.
Có người phụ nữ lăng loàn,
Lặng quỳ bên Chúa đổ tràn dầu thơm.



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

93

*Yêu thương với cả tâm hồn,
Suối tóc buông xuống lau hôn chân Ngài.
Cùng với nước mắt tuôn dài,
Ướt đôi chân Chúa, tình Ngài xót thương.

*Giữa những xét đoán chê cười,
Giêsu mở lối tội người được tha.
Từ đó nàng đã vượt qua,
Lánh xa tội lỗi thiết tha tình Ngài.

*Chúa ơi! bất hạnh biết bao,
Nếu không có Chúa lao đao cõi đời.
Thế gian đang sống xa rời,
Niềm tin chối bỏ nên đời bất an.

*Lòng ai chai đá khô khan,
Xin mau tìm Chúa vấn an đôi lời.
Với tình yêu mến siêu vời,
Ngài chỉ cho thấy...cuộc đời đổi thay.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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BÀN TAY ÔI BÀN TAY!

*Mỗi người con được sinh ra,
Bàn tay giội rửa xin tha tội truyền.
Tổ Tông đóng cửa Thiên Đàng,
Giêsu mở lối bằng đường Giáng sinh.

*Dòng sông lịch sử Gio-Đinh,
Giêsu chịu rửa chứng minh lệnh truyền:
“Hãy đi rao giảng Tin Mừng,
Tái sinh bởi nước, Thánh Thần nhân danh”.

*Bàn tay tu luyện sạch, thanh,
Đưa lên xoá tội nhờ danh Chúa Trời.
Bí tích Hoà giải tuyệt vời,
Sau khi xưng thú tội đời xoá ngay.

*Bàn tay ôi cũng bàn tay!
Nâng cao Chén Thánh đổi thay nhiệm mầu.
Bánh rượu nên Thịt Máu Thầy,
Để nuôi dân Chúa đời nầy phúc thay.

*Bàn tay ôi cũng bàn tay!
Chúc phúc đôi nhẫn trao nhau tuổi hồng.
Từ đó nên nghĩa vợ chồng,
Cùng chung xây dựng cộng đồng Đức tin.
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*Bàn tay Giang rộng bàn tay,
Cảm thông đón nhận rủi may mọi người.
Ủi an ai thiếu nụ cười,
Nâng tay cảm tạ cho người hạnh phúc.

*Bàn tay tuyệt hảo những lúc,
Thương đặt lên trán đọc khúc nguyện cầu.
Nhân danh Thiên Chúa xức dầu,
Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu trao ban.

*Chăm sóc đến cuối chặng đàng,
Tay ôm Kinh Thánh sẵn sàng thực thi.
Đưa tiễn lần cuối người đi,
Ủi an người ở phân ly đau buồn.

*Bàn tay Linh Mục, bàn tay...
Giêsu xây dựng thật hay, thật tài.
Ngàn năm kiên cố đền đài,
Bàn tay đan lại nối dài bàn tay.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Đức Thánh Cha ban đặc ân Năm Thánh Linh Mục
2009 - 2010
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MỪNG NĂM LINH MỤC

*Mừng năm Linh Mục Chúa ban,
Quý nhân Chúa chọn, không màn trần gian.
Tình thương Thiên Chúa vô vàn,
Ban cho Giáo Hội muôn ngàn tinh hoa.

*Mối tình siêu việt của Cha,
Luyện rèn tầng lớp vị tha cho đời.
Ngàn năm Danh Chúa rạng ngời,
Nơi hàng Linh Mục giữa đời giảng rao.

*Lời Chúa đẹp tựa ngàn sao,
Ánh quang rạng chiếu soi vào trần gian.
Xin cho Linh Mục an khang,
Không tìm danh lợi đeo mang trong đời.

*Noi gương Thiên Chúa Ngôi Lời,
Công minh chính trực tuyệt vời bước theo.
Lời Chúa Linh Mục vãi gieo,
Muôn người nghe thấy tin theo Chúa Trời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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DẤU CHÂN 
CHA THÁNH PHANXICÔ

*Không phải là sự tình cờ,
Mà con được phước hưởng nhờ Hồng Ân.
Trở nên nghĩa thiết tình thân,
Phan Sinh Tại Thế (*) dấu chân Thánh hiền.

*Phanxico nhuần đượm ơn Thiên,
Giả từ danh vọng hoa niên cuộc đời.
Quyết theo gương Chúa Ngôi Lời,
Không mang hai áo đổi đời từ đây.

*Mặc bao gian khổ bủa vây,
Chọn con đường hẹp xưa Thầy đi qua.
Giang tay ấp ủ vị tha,
Những ai gian khổ Ngài gia ơn lành.

*Đến cả ngọn cỏ cây xanh,
Đàn chim tung cánh bay nhanh trên trời.
Ngài thương gọi tiếng ới ơi,
Cả đàn ríu rít tới nơi bên Ngài.
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*Dẫu Ngài lắm đức nhiều tài,
Không ngừng tập luyện miệt mài tu thân.
Cuộc đời trọn vẹn hiến dâng,
Sử sách ghi ấn Danh Nhân lưu truyền.

*Ngài ơi! xin mãi dạy khuyên,
Phan Sinh Tại Thế noi gương chuyên cần.
Thực tâm tích đức tu thân,
Sống đời hoán cải biết nâng tâm hồn.

*Không vì danh lợi bôn chôn,
Coi thường thế tục để hồn thăng hoa.
Xứng được gọi Thánh là Cha,
Cùng chung huyết thống vị tha chân thành.

*Sống sao cho được xứng danh,
Không phải danh thế, mà danh con Ngài.
Phan Sinh Tại Thế đức tài,
Đức nhu khiêm tốn, tài không nâng mình.

*Phanxico tựa ánh bình minh,
Bừng lên sức sống Thần Linh giữa đời.
Phanxico Vị Thánh tuyệt vời,
Lưu danh hậu thế ngàn đời noi gương.  
(*) Dòng Ba Phanxico.

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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Thánh ELIZABETH HUNGARY
lễ nhớ 17/11

*Ê-li-za-beth Thánh nhân,
Tuy là Hoàng Hậu xả thân cứu đời.
Với đức bác ái tuyệt vời,
Tấm gương nhân hậu gọi mời yêu thương.

*Nữ Hoàng lòng mãi vấn vương,
Lớp người đói khổ tang thương bên ngoài.
Nữ Hoàng thương xót đoái hoài,
Viếng thăm giúp đỡ miệt mài chăm sóc.

*Tay ngà rửa sạch ghẻ chóc,
Lau khô giọt lệ than khóc khổ sầu.
Tình yêu ôi quá thẳm sâu,
Tình không biên giới...ngỡ đâu Nữ Hoàng.

*Bất đồng Cung Điện mưu toan,
Tranh giành địa vị Thượng Hoàng lên ngôi.
Nịnh thần tâm ác đãi bôi,
Hoàng Hậu, Thái Tử hết thôi quyền hành.

*Ra khỏi Cung Điện cam đành,
Lang thang tay trắng ngoại thành nuôi con.
Ở trong hang đá héo hon,
Nhìn ra nơi đó cũng là Chúa ban.
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*Sáng chiều ca ngợi hân hoan,
Ôi sao giống Chúa trong hang bò lừa.
Dân tình thương cảm kêu thưa,
Phục hồi ngôi vị trước kia Cung Đình.

*Hoàng Tử như thể hồi sinh,
Trở về Cung Điện linh đình đón đưa.
Nữ Hoàng từ giả chốn xưa,
Xem như gió thoảng nắng mưa tuần hoàn.

*Tuổi xuân không để phí hoang,
Chẳng màng danh vọng lo toan tu hành.
Phan Sinh Tại Thế (*) tập tành,
Trở nên Vị Thánh lừng danh Nữ Hoàng.

*Được cùng các Thánh hợp hoan,
Ngợi ca Thiên Chúa thưởng ban Nước Trời.
Chỉ hai mươi bốn tuổi đời,
Nên trang Thánh sử rạng ngời lưu danh. 
 
(*) Dòng Ba Phanxico.

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LỜI CẦU CHO CON CHÁU

*Lạy Cha chúng con Trên Trời,
Con xin tha thiết vạn lời dâng Cha:
Dâng đoàn con cháu lên Cha,
Xin là Thiên Chúa, là Cha nhân từ.

*Giữ gìn con cháu khỏi hư,
Bởi nhiều cạm bẩy cũng như yếu hèn.
Phần con xao lãng bao phen,
Xin Cha tha thứ coi xem đắp bù.

*Xin cho chúng khỏi ba thù,
Trung thành theo Chúa Giêsu nhân lành.
Lúc sa ngã xin chớ đành,
Làm ngơ mặc chúng độc hành biển khơi.

*Xin Thánh Thần Chúa chẳng vơi,
Đồng hành bên chúng nơi nơi mọi ngày.
Đi trong nẻo chính đường ngay,
Mỗi lần vấp ngã mau quay trở về.

*Xin cho chúng quyết hứa thề,
Dù sao chăng nữa chẳng hề quên Cha.
Xin làm rạng rỡ danh Cha,
Trong đoàn con cháu...thiết tha con cầu!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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YÊU MẸ MÃI KHÔNG THÔI!
Kỷ niệm 60 năm...gia đình
Tôn kính Thánh Tượng Mẹ Lộ Đức.

*Hơn nửa thế kỷ chia đôi,
Biết bao kỷ niệm Mẹ ôi!...vui buồn...
Từ thời niên thiếu con luôn,
Hướng lòng về Mẹ như khuôn thước vàng.

*Mùa thu năm đó Mẹ ban,
Đặc ân con được Mẹ sang thăm nhà.
Lộ Đức Thánh Địa nơi xa,
Được Cha Larouche (*) gởi qua làm quà.

*Từ đó Mẹ ngự chung nhà,
Phòng con nhỏ bé còn là độc thân.
Mẹ con ấm cúng tình thâm,
Ngày đêm to nhỏ lâm râm chuyện trò.

*Tình Mẹ biết lấy gì so,
Nhiều hơn tinh tú to hơn bầu trời.
Mẹ đem trải rộng cuộc đời,
Ủ ấp con cái ban lời dạy khuyên.
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*Năm con đến tuổi thành niên,
Bước sang ngõ rẽ truân chuyên bắt đầu.
Hình như số phận đã hầu,
Chực gieo sóng gió giải dầu đời con.

*Mẹ từng chứng kiến khi con...
Tay ôm Tượng Thánh nỉ non kêu cầu.
Mẹ thương chia sớt u sầu,
Con như hồi tỉnh lo âu vơi dần.

*Con cám ơn Mẹ vô ngần,
Xin cho con mãi vạn lần mến thương.
Nhờ cánh tay Mẹ con nương,
Qua bao nghịch cảnh tai ương sống còn.

*Tình Mẹ chu đáo vuông tròn,
Tình con hạn hẹp vì còn vương mang.
Hẹn ngày sum họp Thiên Đàng,
Mẹ con trường cửu vô vàn hạnh phúc.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

(*)Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Huế người Canada truyền 
giáo ở Việt Nam 1923-1975 (hơn 50 năm). Ngài bị Việt Cộng 
trục xuất sau biến cố 1975 và được Chúa gọi về tại Quê Hương
của Ngài khoản năm 1980.  Ghi nhớ ơn Ngài,
California, ngày 12 tháng 8 năm 2021
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GIÊSU NGÀI Ở NƠI ĐÂU?

*Nỗi buồn gậm nhấm đêm thâu,
Không khóc mà lệ từ đâu ngắn dài.
Hồn con khắc khoải ơi Ngài,
Biết con chới với sao Ngài đành tâm!

*Tháng ngày mặn đắng lặng câm,
Cõi lòng sâu nặng sóng ngầm cuộn lên.
Bạt con nhào lộn qua bên,
Đuối sức...khập khễnh...con kêu tên Ngài.

*Ngài ơi! kiệt sức rồi Ngài,
Ngã lòng...thất vọng...xin Ngài cứu con.
Bên con còn cháu còn con,
Nỡ đâu để chúng vì con buồn rầu.

*Ngài ơi! Ngài ở nơi đâu?
Sức con kiệt ngã...Ngài đâu hỡi Ngài!
Trông lên nhìn xuống tìm Ngài,
Chơi vơi...hụt hẫng...ơi Ngài...ở đâu!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Đêm buồn về!
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GIÊSU CON ĐÃ THẤY NGÀI!

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Trong cung lòng Mẹ đường dài thăm Gioan.
Bê-lem giữa cánh đồng hoang,
Ở trong hang đá Mẹ toan lâm bồn.

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Trên đường rao giảng miệt mài ba năm.
Những nơi Ngài đến viếng thăm,
Cứu người câm điếc, liệt nằm, đứng lên.

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Mồ hôi nhễ nhãi máu đào hoà chung.
Ngài kêu Môn đệ cảm thông,
Hãy thôi mê ngủ thông công nguyện cầu.
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*Giêsu con đã thấy Ngài:
Giu-đa bán Chúa trao bằng nụ hôn.
Ngài chỉ đáp lại ôn tồn,
Hầu mong cứu vớt xác hồn tội nhân.

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Trước dinh tổng trấn reo hò đóng đinh.
Ngài vẫn nhẫn nhục lặng thinh,
Lãnh nhận khổ giá gai đinh đội đầu.

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Ba lần quỵ ngã không hề oán trách.
Cực hình khổ nhục nhiều cách,
Xin Cha tha kẻ hống hách bạo tàn.

*Giêsu con đã thấy Ngài:
Hoàn tất vâng phục mọi đàng dâng Cha.
Lòng Ngài thương xót thứ tha,
Cho hết giọt máu chảy ra cuối cùng.

*Ngài ơi! xin hãy nấu nung...
Hồn con biết chọn đi chung con đường.
Dẫu cho trắc trở muôn phương,
Đi qua cửa hẹp Ngài thương đi cùng.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Khi bình minh thức giấc.
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NIỀM HÃNH DIỆN 
VỀ CHA TRÊN TRỜI!

*Có niềm hãnh diện nào hơn,
Được làm con Chúa là ơn cao vời.
“Lạy Cha chúng con Trên Trời”
Ngôi Hai mạc Khải, ban lời nguyện xin...

*Với lòng trông cậy vững tin,
Cha đã thấu suốt con xin điều gì.
Ngài luôn giáng phúc ân thi,
Không cần phải nói làm chi nhiều lời.

*Trái tim của Chúa tuyệt vời,
Trao ban khắp chốn rạng ngời dương gian.
Ai người khổ đau lầm than,
Giang tay ấp ủ Cha ban ơn lành.

*Ai người đói khổ chẳng đành,
Làm ngơ bỏ mặc, Cha dành yêu thương.
Tim Cha là chốn ẩn nương,
Không chỉ cơm bánh, Thần lương nuôi hồn.
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*Ai người lo lắng bồn chồn,
Cha dạy phó thác xác hồn nơi Cha.
Cha không ở mãi đâu xa,
Cha luôn gần gũi nhưng là ẩn thân.

*Cha thương cỏng vác lên lưng,
Khi con gặp phải bất ưng trong đời.
Tay Cha giữ chặc không rời,
Cho dù một phút trong đời bỏ con.

*Tình Cha sắc thắm như son,
Đẹp như tiếng hót véo von gọi đàn.
Cha ơi! dầu ở Thiên Đàng,
Con tin Cha vẫn vạn ngàn lưu tâm.

*Dù cho biển cả sơn lâm,
Không ngăn chặn nỗi tình thâm Chúa Trời.
Tình Cha tuyệt hảo cao vời,
Trái tim nồng cháy muôn đời vì yêu.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHO CON 
BIẾT ĐẾM THỜI GIAN

*Thời gian chăm chỉ chuyên cần,
Ngày mưa tháng nắng lượt lần đi qua.
Thời gian chẳng ngại đường xa,
Bền tâm tiến bước ngày qua lại ngày.

*Nhọc nhằn không chuyển chẳng lay,
Tương lai đi tới không quay trở về.
Thời gian chẳng quản nặng nề,
Xuân qua Đông tới không hề dừng chân.

*Thời gian chỉ biết xin vâng,
Thực thi ý Chúa, bất ưng không ngừng.
Thời gian không nể người gần,
Không thiên vị ai xa đừng ỉ y.

*Thời gian không sai một ly,
Không ai mua được dẫu chi nhiều tiền.
Thời gian liều thuốc thần tiên,
Cung cấp kẻ dữ người hiền giống nhau.
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*Làm sao sinh lợi mai sau...
Cầu xin ơn Chúa con mau làm lành.
Cho con chăm chỉ thực hành:
Tránh xa điều ác, việc lành siêng năng.

*Cho con cố gắng tiến thăng,
Mỗi giây mỗi phút gia tăng thiện toàn.
Cho con đừng bỏ phí hoang...
Mảnh hồn cỏ dại mưu toan lẻn vào.

*Cho con đừng để tiêu hao,
Thời gian ban tặng không sao trở về.
Cho con đừng có bỏ bê...
Hồn con đói khát, đam mê thế trần.

*Chốn nầy tạm gởi xác thân,
Thời gian ngắn ngủi như sân khấu đời.
Kiếp sau mới thật tuyệt vời,
Cho con tận hưởng muôn đời không vơi.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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MẸ TRÀ KIỆU

*Trà Kiệu Linh địa tuyệt vời,
Kìa xa thăm thẳm bầu trời bao quanh.
Mây ngàn biên biếc trong xanh,
Đồi cao nhìn xuống bức tranh lúa vàng.

*Gió đưa hương thoảng mênh mang,
Hoa thơm cỏ lạ khang trang quách thành.
Sớm mai giọt nắng long lanh,
Chiều về lặng gió nắng hanh tan dần.

*Lạ thay có giếng Thiên Thần,
Đồi cao nước ngập trong ngần không vơi.
Thiên Thần đứng đó thảnh thơi,
Chỉ cho thấy nước ai ơi khi cần.

*Đẹp thay Tiên cảnh cõi trần,
Nơi đây Nữ Tướng Triều Thần viếng thăm.
Ngày xưa cách mấy trăm năm,
Xua quân bách hại, Mẹ chăm dân lành.

*Quyền uy Mẹ đánh tan tành,
Quân thù khiếp sợ chạy nhanh vô đồn.
Đoàn con của Mẹ hoàn hồn,
Góp công xây dựng lưu tồn đến nay.

*Dân lành an hưởng phúc thay,
Mẹ đã cho con cơ may ngày nào...
Gặp Mẹ cùng với đồng bào,
Đường về lưu luyến xuyến xao chẳng đành.
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*Nhìn lại cảnh đẹp như tranh,
Mẹ còn đứng đó trong hanh nắng chiều.
Mẹ như nhắn gởi nhiều điều...
Con quên sao được diễm kiều Mẹ yêu!

*Chuyến đi sáng sớm... về chiều,
Giòng sông ngập lối thủy triều dâng lên .
Lòng con lưu luyến càng thêm,
Qua sông bịn rịn... bước lên con thuyền.

*Con thầm nguyện nhớ lời khuyên,
Siêng năng lần hạt chăm chuyên nguyện cầu.
Mẹ rằng chẳng bỏ con đâu,
Dù cách ngàn dặm nơi đâu cũng gần.

*Mẹ ơi! ao ước vô ngần...
Con yêu Mẹ mãi vạn lần thêm hơn.
Đáp tình Mẹ ban muôn ơn,
Yêu con không tính thiệt hơn bao giờ!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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LỜI CỦA BÌNH AN

*Bình An! ôi thật khó tìm,
Đuổi bắt không kịp...kiếm tìm không ra.
Bình An cư ngụ đâu xa?
Không không, Ta không ở xa lòng người.

*Bình An phải đổi tiếng cười,
Dẫu đời ngang trái ai người gây ra.
Bình An không ai cho ta,
Gắng công kiến tạo cho ra An Bình.

*Bình An phải đổi chính mình,
Quên đi bao nỗi !... lấy tình cho đi.
Bình An như cuộc luyện thi,
Vượt qua gian khổ điều chi cũng thành.

*Chúa ơi! Chúa vẫn chúc lành,
Mỗi khi gặp gỡ đồng hành Môn Sinh.
Thuyền xưa sóng gió lênh đênh,
Chúa kêu một tiếng biển thinh lặng liền.

*Bao năm con vẫn trung kiên,
Vượt qua giông tố Bình Yên chưa về.
Lòng con còn quá nặng nề,
Không vươn lên nổi, khó bề bình yên.

*Chúa ơi! cho con Ơn Thiên,
Mỗi lần yếu đuối ngã nghiêng...vươn mình.
Cậy nhờ Ơn Chúa Thánh Linh,
Quyết tâm tìm được An bình con mong.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CÓ TÂM HỒN TỰ DO

*Chúa ơi! giữa thế gian nầy,
Biết bao ràng buộc còn đầy trong con.
Có khi lòng phải héo hon,
Vì bao lo lắng già non...ưu phiền.

*Nào lo kẻ dữ người hiền,
Tìm nơi lánh mặt sợ phiền bản thân.
Lắm lúc tính toán phân vân,
Sợ lo chia sớt để nâng đỡ người.

*Sợ lời chê trách nhạo cười,
Con còn cất giữ tránh người ghét thương.
Hồn con vẩn đục mù sương,
Làm sao bay bổng...con nương tay Ngài.

*Ngài ơi! xin hãy mở khai,
Con đường hướng tới tương lai thiện toàn.
Cho con can đảm hân hoan,
Tháo giây ràng buộc lo toan thế trần.

*Cho con đừng có ngại ngần,
Vứt bỏ những thứ không cần đeo mang.
Cho con đừng có mê tham,
Kiếm danh tìm lợi thế gian coi thường.

*Cho con học thuật đi đường,
Không mang những thứ tầm thường bất an.
Để bớt được gánh gian nan,
Đường về đích điểm bình an nhẹ nhàng.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐI TÌM BƯỚC TIẾN THIÊNG LIÊNG
*Tìm đâu bước tiến thiêng liêng?
Phải chăng ở chốn bình yên an lành.
Nhưng con cần phải cam đành...
Bền tâm nhẫn nhục... tâm thành nguyện xin.

*Tìm đâu bước tiến thiêng liêng?
Không do nhắm mắt bịt tai riêng mình.
Nhưng trong giây phút lặng thinh,
Gẫm suy thương mến...chê khinh...giữa đời.

*Tìm đâu bước tiến thiêng liêng?
Không do dựa dẫm trung kiên lòng người.
Nhưng khi thiếu vắng nụ cười,
Con dâng lên Chúa lòng người đổi thay.

*Tìm đâu bước tiến thiêng liêng?
Không mong thành quả kết liên tục hoài.
Nhưng dù cam khổ mệt nhoài,
Vun cây khó nhọc con hoài hy sinh.

*Tìm đâu bước tiến thiêng liêng?
Không cậy vào sức của riêng mỗi người.
Nhưng lúc nản chí ươn lười,
Mau tìm đến Chúa nhờ Người giúp sức.

*Chúa ơi! cho con tỉnh thức,
Dẫu hạnh phúc hay bứt rứt khổ sầu.
Hướng lòng lên Chúa con cầu...
Giúp con chiến đấu ngõ hầu thành công. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện.
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LỜI NÀO CHO ĐỦ CHÚA ƠI!

*Lời nào cho đủ Chúa ơi !
Để ca tụng Chúa nơi nơi mọi ngày.
Tình yêu của Chúa xưa rày,
Thiên thu bất tận như ngày đầu tiên.

*Lời nào cho đủ Chúa ơi !
Vì yêu Chúa đã vào đời với con.
Làm nên sông nước núi non,
Mưu cầu ích lợi cho con cho đời.

*Lời nào cho đủ Chúa ơi !
Chính Chúa phục vụ trong đời cho con.
Chúa còn mời gọi nỉ non,
Hãy quay trở lại khi con bỏ Ngài.

*Lời nào cho đủ Chúa ơi !
Khi con rách nát tả tơi trở về.
Chúa không trách mắng bỏ bê,
Lại còn an ủi vỗ về yêu thương.

*Lời nào cho đủ Chúa ơi !
Từ không thành có trong đời... là con.
Tình cao chất ngất núi non,
Sâu hơn biển cả cho con... chính Ngài.

*Ngài ơi! con muốn miệt mài,
TIN YÊU rất mực mình Ngài mà thôi.
Tựa như đứa trẻ trong nôi,
Bình an tín thác trong đôi tay Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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GIÊSU, MỤC TỬ NHÂN LÀNH!

*Giêsu! Vua của lòng con,
Không có Chúa, con héo hon dường nào.
Giêsu! Chúa quá ngọt ngào,
Cho con no thỏa thì thào buồn vui.

*Những khi cô đơn thủi thui,
Con nhận ra Chúa niềm vui của mình.
Giêsu! nguồn suối ân tình,
Thấu suốt mọi sự... con vinh danh Ngài.

*Giêsu! kho báu đức tài,
Tìm đâu hạnh phúc ngoài Ngài cho con.
Giêsu! Người bạn sắt son,
Con quyết kiếm... dù lên non xuống đoài.

*Giêsu! Người bạn mãi hoài...
Yêu thương trung tín miệt mài theo con.
Ngài là hạnh phúc đời con,
Dẫu mà cô độc trên non một mình.

*Xin Ngài đổi mới tái sinh,
Hồn con chỉ riêng đón nghinh Chúa vào.
Không để một quyến rũ nào,
Manh tâm lôi cuốn... Chúa đào thải con.

*Cho con biết sống khôn ngoan,
Chỉ chọn mình Chúa và đoan hứa rằng:
Khắc ghi lời Chúa dạy răn...
Dù ai ghét bỏ... hay chăng Chúa tìm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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SINH NHẬT MẸ MARIA
Ngày 8/9

*Hai mươi thế kỷ xa xưa,
Ý Chúa thể hiện... Mẹ vừa sinh ra.
Tổ Tông A-dong E-và,
Ngã sa phạm tội, Chúa Cha hứa truyền.

*Chương trình của Chúa nhiệm huyền,
Triệu muôn thế kỷ lời nguyền không phai.
Ma-ri-a khỏi tội nhiễm thai,
Ra đời làm Mẹ Ngôi Hai sau nầy.

*Nhờ đó chúng con giờ đây,
Được làm con Mẹ dư đầy ơn phúc.
Mẹ đẹp như một ca khúc,
Vang lên khắp chốn mọi lúc mọi thời.

*Lời nào sánh được Mẹ ơi !
Trần gian nhờ Mẹ mà đời đổi thay.
Nếu không có Mẹ, hôm nay...
Trần gian chết rũ trong tay ác thần.

*Mẹ là trang sử Tin Mừng,
Đem ơn cứu độ chín tầng trời cao.
Xuống đời biến đổi hôm nao...
Phận hèn tôi tớ... cao rao danh Ngài.

*Chúng con vui sướng tự hào,
Được làm con Mẹ lẽ nào quên ơn.
Đời con chẳng mong gì hơn,
Tình con yêu Mẹ lớn hơn mỗi ngày.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ÂN SỦNG CHÚA

*Trong con có cả hai phần,
Xác thịt yếu đuối con cần ơn Cha.
Phần hồn hướng vọng tình Cha,
Nặng nề xác thịt cản đà kéo lôi.

*Tội lỗi ngăn cách chia đôi,
Linh hồn thanh thoát, cái tôi đớn hèn.
Thiên Chúa đáng phải ca khen,
Hồn muốn vươn tới, xác len lỏi vào...

*Kéo con đến muốn ngã nhào,
Nếu không ơn Chúa, tự đào chôn con.
Tuy con yếu đuối mỏng giòn,
Nhưng con tin Chúa mãi còn yêu con.

*Tình Chúa như núi vẫn non...
Cây xanh lộc nẩy vẫn còn thiên thu.
Dẫu con yếu đuối dại ngu,
Như cành lá rụng... tàn thu...xuân về.
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*Tội lỗi con lắm ê chề...
Hồn con đơn lạnh não nề lớn thêm.
Ơn Chúa tiềm ẩn cho nên,
Như than được nhúm cháy lên trong lòng.

*Trần gian nghiêng ngả long đong,
Thử thách cám dỗ đầy trong cuộc đời.
Lắm khi là những gọi mời,
Con quên tình Chúa, cuộc đời buông trôi.

*Xin thương nuôi dưỡng Chúa ôi !...
Bằng ân sủng Chúa con thôi lỗi lầm.
Dẫu bao cám dỗ âm thầm, 
Bên Chúa... tất cả con cầm bằng không.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ÔI GIÊSU CHÍ ÁI!

*Ôi Giêsu chí ái !
Phận hèn con yếu đuối
Chìm ngập trong vực sâu
Trong thói hư tật xấu
Chúa biết con đau khổ
Xao xuyến đến chừng nào!
Xin Chúa hãy điều trị
Xoa dịu ủi an con
Chúa biết rõ mọi cái
Thấu suốt tận tâm cang
Duy chỉ có mình Chúa
Phù trợ con đắc lực
Xin chớ lìa xa con.

*Ôi Giêsu chí ái !
Tay trắng trước nhan Chúa
Hồn con đang đói lả
Xin Chúa bổ sức con
Con cô đơn giá lạnh
Xin sưởi ấm lòng con
Như mây mù che mắt
Cho con ánh sáng Chúa
Tâm hồn con rách nát
Xin tình Chúa vá khâu.
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*Ôi Giêsu chí ái !
Cho con biết hy sinh
Dẹp bỏ những ham muốn
Không thuộc về Thiên Chúa
Xin giúp con can đảm
Theo Chúa đến cùng đích
Chúa biết con thiếu thốn
Cả nhu cầu khẩn thiết
Đừng bỏ con cô độc
Vì chỉ có mình Chúa
Mới đem lại hạnh phúc
Mới thoả mãn cơn khát
Trong hồn con mà thôi
Ôi Giêsu chí ái !  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌNH TUYỆT HẢO!

*Giê-su xin hãy trả lời...
Vì sao Ngài phải đổi dời xuống đây?
Vua ngự trên chín tầng mây,
Sao mà lại phải mang thân làm người?

*Trên trời hạnh phúc vui tươi,
Xuống thế để chịu chê cười làm chi?
Trên trời Ngài đổ ân thi,
Xuống thế để phải sống chi khó nghèo?

*Trên trời Thần Thánh tuân theo,
Vì sao xuống thế để đeo cực hình?
Trên Trời Ngài được tôn vinh,
Xuống thế nhục nhã làm thinh chịu đòn.

*Trên trời tình nghĩa sắt son,
Xuống thế để chịu cảnh con bán Thầy.
Trên trời hạnh phúc dư đầy,
Xuống thế để chịu đọa đầy xác thân.

*Trên trời Thần Thánh dạ vâng,
Nằm trong máng cỏ Mẹ nâng ẵm bồng.
Trên trời nhẹ tựa như không,
Xuống thế mang nặng gai chông vào mình.
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*Trên trời áo rạng bình minh,
Xuống thế để chịu đóng đinh trần truồng.
Trên trời hạnh phúc luôn luôn,
Cớ sao xuống thế lo buồn vì ai?

*Trên trời phán dạy bảo sai,
Xuống thế chịu chết không ai cứu mình.
Trên trời Ngài thật hiển vinh,
Xuống thế án tử đóng đinh nhục hình.

*Ngài ơi! Ngài muốn chứng minh...
Vì yêu nên phải giáng sinh đọa đày?
Tình yêu ôi đẹp lắm thay,
Yêu chi yêu đến mê say quên mình.

*Giê-su ôi! Đấng Thần Linh,
Ước chi con được chứng minh tình Ngài.
Từ đây con quyết sửa sai,
Chọn con đường hẹp như Ngài đã đi.

*Yêu Ngài con phải thực thi,
Lời Ngài căn dặn khắc ghi trong lòng.
Thương người mến Chúa song song,
Dọn nơi Chúa ngự chính trong tâm hồn.

*Nguyện không toan tính bồn chồn,
Thế gian khờ dại đổi khôn Nước Trời.
Để nơi viên mãn tuyệt vời,
Con cùng với Chúa muôn đời có nhau.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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GIÁ TRỊ KHỔ ĐAU

*Ôi Thập giá Chúa KiTô,
Con chiêm ngắm và phân phô cùng Ngài.
Ngài là cứu thế Thiên sai,
Con đường đau khổ bi ai Ngài từng!

*Ngài không bỏ cuộc lưng chừng,
Vì yêu chấp nhận muôn phần gian nan.
Ngài không oán trách than van,
Chỉ mong cứu chuộc nhân gian lỗi lầm.

*Ngài yêu bằng mối tình thâm,
Không so hơn thiệt, con khâm phục Ngài.
Ngài không chấp nhất lỗi sai,
Yêu thương đón nhận những ai quay về.

*Dẫu mà tội lỗi nặng nề,
Cho con tin tưởng chẳng hề nghi nan.
Nhờ Thánh giá Chúa, bậc thang...
Đưa con lên tới ngang hàng làm con.
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*Quý thay giá máu chuộc con,
Phương pháp đau khổ Chúa con đã dùng.
Chịu chết mà chẳng ngại ngùng,
Thực thi sứ mạng hợp cùng ý Cha.

*Cho con đừng có thiết tha...
Mong tìm an ủi chóng qua gian trần.
Can đảm vượt thắng những lần...
Gian truân đau khổ không ngừng vươn lên.

*Xin giúp con sống cho nên,
Biết nhìn lên Chúa treo trên thập hình.
Hy sinh chấp nhận tận tình,
Tấm gương của Chúa quên mình khổ đau.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NHỚ BẠN NGHÈO!
Kỷ niệm chuyến viếng thăm người nghèo tại Việt Nam từ 15/11 
đến 12/12/2006 của Gia Đình Bác Ái Phaolô.

*Bạn nghèo tôi hỡi ở nơi xa
Gặp rồi vương vấn mãi trong ta
Nhớ chuyến về quê hương sinh trưởng
Thấy nhiều bạn nghèo sống vất vưởng
Thiếu cơm rách áo đời tả tơi
Tranh giành hứng lấy bát cơm vơi
Nhiều lắm trẻ em bị bỏ rơi
Không cha chẳng mẹ trên cõi đời.

*Thôn quê đói khổ khắp nơi nơi
Người lớn, trẻ em, mù loà, tàn tật
Vẫn học, vẫn làm, vẫn cam phận
Đáp tình bằng những tiếng reo vui
Khi có người tới lui thăm hỏi.

*Đường lên núi rừng xa vời vợi
Bạn nghèo ta ở đó ai ơi
Mái nhà bằng những cọng rơm phơi
Không đủ che mưa rơi tầm tã
Rét mướt gió Đông về nơi đó
Và nắng cháy khi Hè tới nơi
Áo quần chỉ một bộ tả tơi
Trẻ em trần truồng giữa nắng phơi
Vô tư nô đùa với cát bụi
Không có đồ chơi, không nơi nằm
Bạn nghèo vui lắm có người thăm
Hy vọng có ăn để ấm lòng
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Đón nhận quà mừng vui hớn hở
Tiếng cười rộ nở như pháo Xuân.

*Tôi về để lại bạn trên ấy
Nhớ mãi câu tâm tình tội nghiệp:
“Hai tháng có cơm với khô cá
Mười tháng dành dụm ăn khoai ngô”
Thương lắm bạn nghèo tôi hỡi
Nghìn trùng nhớ bạn mãi không thôi.

*Còn biết bao trẻ em nằm nôi
Bại não, liệt chân, không ngồi được
Chẳng nói cười chỉ biết ăn thôi
Mái ấm TÌNH THƯƠNG Soeurs nuôi dưỡng
Trẻ em bị nhiễm HIV
Được học, được chơi thời gian cuối
Thương nhiều nhớ lắm các em ơi
Khóc hoài nghĩ mãi lòng chưa vơi
Tội tình chi các em chịu hỡi!?

*Nhiều mái ấm rải rác nơi nơi
Mái BÌNH MINH trẻ em được cứu sống
THIÊN PHƯỚC Chúa Trời đổ tình thương
NHẬT HỒNG ngày vui trong hy vọng
HOÀNG HÔN xuống dần hiện diện đây!
Người già lão đui mù neo đơn
Con cháu đâu rồi ngồi thương nhớ
Hoàng hôn đang xuống dần với họ
Trong buổi chiều kinh, sáng nguyện cầu
Đến giờ phần ăn thật thanh đạm
Các Soeurs chia sẻ thắm tình người.
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*Thôi từ đây tôi không khóc nữa
Xin phục vụ nhau trong tiếng cười
Để cảm tạ Chúa vì ơn Người
Cho chúng con được gặp Người
Trong anh em tật nguyền khốn khổ.

*Kết quả chuyến đi nhiều tốt đẹp
Vui buồn lẫn lộn với cam go
Đi từ tỉnh nhỏ đến tỉnh to
Cà Mâu tới Quảng Bình - Quảng Trị
Đường trường nửa nước vẫn không lo
Chỉ lo túi tiền quá hạn hẹp.

*Thôi từ đây tôi không khóc nữa
Xin đốt lòng cháy lửa yêu thương
Vươn dài cánh tay thêm thêm nữa
Xoa dịu cảnh lầm than còn nhiều.

*Các bạn nghèo hỡi các bạn ơi !
Dẫu xa xôi cách trở ngàn khơi
Lòng vẫn không vơi niềm thương nhớ
Hẹn bạn nghèo lộc nở chuyến sau.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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BỜ VAI GIÊSU!

*Con cần đến Chúa biết bao,
Đời con lắm nỗi lao đao khổ sầu.
Cho con bờ vai tựa đầu,
Tưới giòng lệ nhỏ giọt sầu lên vai.

*Cho con kề sát bên tai,
Để con thỏ thẻ bi ai chuyện đời.
Dạy con biết thốt nên lời,
Giêsu xin hãy rạng ngời trong con.

*Những lúc lòng con héo hon,
Đôi vai của Chúa cho con tựa đầu.
Để con thổn thức nỗi sầu,
Tay Chúa vỗ nhẹ lên đầu ủi an.

*Khi con cay đắng khóc than,
Đôi tay của Chúa rộng giang gọi mời:
“Nầy tim của Chúa là nơi,
Cho con ẩn náu chặng đời thương đau...

“Hãy đến cùng Cha mau mau,
Lên vai Cha vác và lau lệ nhoà.
Để con ngưng tiếng khóc oà,
Niềm đau nỗi khổ vơi hoà trong Cha”.

*Dẫu con có vạn lời ca,
Ôi! Sao nói hết sâu xa tình Ngài.
Tình Ngài tuyệt phẩm không phai,
Con xin tín thác tương lai nơi Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NỖI ƯỚC MONG!

*Hồn con khát Chúa dường bao,
Nghiệm chiêm tình Chúa xuyến xao cõi lòng.
Nhiều lúc con chỉ ước mong...
Như Gioan đầu tựa vào trong lòng Ngài.

*Như nai được vác lên vai,
Là con chiên lạc mà Ngài nâng niu.
Từ chốn đồng vắng quạnh hiu,
Được Ngài thương mến ấp iu vào lòng.

*Chiên con thôi hết long đong,
Ơn Ngài vất vả ruổi rong kiếm tìm.
Tình Ngài đầy ấp trong tim,
Mừng vui hớn hở khi tìm gặp chiên.

*Đời con có lúc đảo điên,
Đan tâm chối bỏ ơn Thiên chẳng màng.
Trở nên như kẻ hoang đàng,
Như con chiên lạc bỏ đàn lang thang.

*Xin Chúa mang lại bình an,
Giữ con ở mãi trong đàn chiên ngoan.
Cho con hạnh phúc hân hoan,
Nép thân bên Chúa như Gioan thuở nào.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHUYỆN TÌNH MUÔN THUỞ!

*Trong tôi có một mối tình,
Đậm sâu hơn vạn mối tình trần gian.
Người ấy ở chốn cao sang,
Hạ mình xuống sống ngang hàng phận tôi.

*Yêu tôi từ thuở nằm nôi,
Xa hơn thế nữa... yêu tôi ngàn đời.
Yêu tôi hiến cả cuộc đời,
Trời cao đất thấp vạn lời gởi trao.

*Nhắn rằng Người đã tiêu hao,
Chết đi sống lại biết bao đau buồn.
Một lòng một dạ luôn luôn,
Yêu tôi không chỉ nói suông bằng lời.

*Yêu tôi Ngài phải đổi dời,
Mênh mông vô tận bầu trời quá xa.
Vì yêu hạ xuống là là,
Ẩn mình sáng sớm chiều tà đợi tôi.

*Ở trong hình bánh nhỏ thôi,
Mỗi ngày Người ngự trong tôi mỗi ngày.
Tình Ngài như chén rượu say,
Yêu tôi không kể tôi hay quên Ngài.

*Tình Ngài có một không hai,
Bao năm tôi đã lỗi sai cùng Ngài.
Ăn năn hối hận dài dài,
Cùng lúc dốc quyết yêu Ngài không thôi.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHA TRÊN TRỜI

*Lạy Cha chúng con Trên Trời,
Cho con ghi nhớ suốt đời ơn Cha.
Tình Cha ôi thật bao la,
Con như chiên lạc được Cha mang về.

*Cha không quản ngại nặng nề,
Kiếm con khó nhọc vác về trên vai.
Chăm sóc hôm nay tương lai,
Ủ ấp trong cánh tay Ngài tháng năm.

*Cha như ánh sáng trăng rằm,
Như vườn hoa thắm trăm cành tươi xinh.
Cha là sao sáng lung linh,
Trời đất hùng vĩ mang hình bóng Cha.

*Cha ơi! cho con biết Cha,
Người Cha nhân hậu ôi là vô biên.
Là kho ân sủng thánh thiêng,
Ban cho con cái không riêng người nào.

*Cha ơi! con xin được trao,
Linh hồn và xác con vào trong Cha.
Để con sống đẹp lòng Cha,
Không gì tách biệt xa Cha bao giờ.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

134

TÌNH CHÚA VÔ BỜ!

*Tình yêu của Chúa vô bờ,
Cao dài vô tận vợi vời vô biên.
Rộng sâu thăm thẳm khôn lường.
Con mong sống đượm trong đường tình yêu.

*Cho con yêu Chúa thêm nhiều,
Chiều cao vươn tới như diều bay lên.
Con diều kết sợi ngày đêm,
Tận tình chân thật vững bền trung kiên.

*Chiều dài nhẫn nhục hạ khiêm,
Chiều sâu quảng đại khiết liêm trong lòng.
Kiên trì tiết độ hằng mong,
Bình tâm tỉnh táo ở trong cuộc đời.

*Suy ra tình Chúa tuyệt vời,
Vẳng văng khuyên nhủ Chúa mời gọi con.
Sống sao cho được vuông tròn,
Đừng hay xao lãng đường mòn trở lui.

*Quyết tâm bền chí không lùi,
Thực lòng từ bỏ chôn vùi tự kiêu.
Tín thác vào Chúa tình yêu,
Lẽ nào Chúa bỏ tiêu điều hồn con.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN ĐƯỢC LÀM TÔI CHÚA TRỜI

*Chúa ơi! Ở giữa cõi đời,
Biết bao biến chuyển đổi dời đời con.
Từ lúc tựa khóm cỏ non,
Đến khi lấm bụi đời con thôi thì...!

*Dòng đời con chẳng hiểu chi,
Đường mòn lạc bước vẫn đi miệt mài.
Sống mà chẳng biết ngày mai,
Tưởng như hiện tại trải dài không dứt.

*Một hôm chợt biết tỉnh thức,
Nhìn vần mây trắng biến khuất mất rồi.
Đời người cũng thế mà thôi,
Như dòng suối chảy sẽ trôi về nguồn.

*Nhắc con phải nhớ đến luôn,
Cầu xin ơn Chúa tưới tuôn cuộc đời.
Đổi mới thế giới tuyệt vời,
Chan hoà phúc lộc rạng ngời danh Cha.

*Chúa ơi! Xin hãy thứ tha,
Bao năm khờ dại phí qua mất rồi.
Con nay quyết chí không thôi,
Sống sao cho xứng làm tôi Chúa Trời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌM Ý CHÚA

*Chúa ơi! con mãi băn khoăn,
Đâu là ý Chúa, hay chăng ý mình.
Chỉ Chúa mới rõ sự tình,
Cho con ý Chúa... để trình ước mơ.

*Chúa ơi! con trông cậy nhờ,
Ơn Chúa tuôn đổ vô bờ trong con.
Con là hạt bụi cỏn con,
Nếu không ơn Chúa chỉ còn hư vô.

*Dẫu con là mảnh san hô,
Phận con là kẻ tì nô mọn hèn.
Được bàn tay Chúa luyện rèn,
Sẽ thành khí cụ ánh đèn trong đêm.

*Bàn tay con đưa cao lên,
Đón nhận ơn Chúa ban thêm mỗi ngày.
Con Nguyện mong ước từ nay,
Lắng nghe lời Chúa tỏ bày cho con.

*Để không theo ý của con,
Mà là ý Chúa thì con xin Ngài.
Điều chi Chúa muốn hãy sai,
Con vâng mau mắn dẫu ai cản đường.

*Cho con thích điều Chúa thương,
Muốn điều Chúa muốn noi gương Chúa làm.
Cùng Chúa vượt thắng gian nan,
Tâm hồn thư thái bình an trong Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

137

LỜI CHÚA TỎ BÀY

*Chúa ơi! Chúa bảo con rằng:
Trong Thần Linh Thánh, Cha hằng thấy con.
Cho dù con ở trên non,
Lặn sâu đáy biển hay còn nơi nao...

*Con đi con đứng lúc nào,
Dù thức hay ngủ liệu sao tốt lành.
Tìm Cha với tấm lòng thành,
Đơn sơ chân thật hãy dành cho Cha.

*Những nơi phù phiếm kiêu sa,
Có lúc giả trá gian tà xảy ra.
Khôn ngoan con hãy nhìn xa,
Sống trong công chính ý Cha thi hành.

*Chúa ơi! Lời Chúa dạy răn,
Nếu không ơn Chúa thực hành khó thay.
Lòng con khi tỉnh lúc say,
Thân phận yếu đuối nên hay nãn lòng.
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*Nhiều lúc quên Chúa quan phòng,
Con mau xao xuyến chỉ hòng buông trôi.
Mặc cho gian thế cuốn lôi,
Bỏ qua điều thiện con thôi thực hành.

*Chúa ơi! Xin thương chúc lành,
Cho con ý thức biết dành thời gian.
Tạo ra hạnh phúc Thiên Đàng,
Giữa nơi trần thế, sẵn sàng hy sinh.

*Không lo chi những nhục vinh,
Lo đẹp ý Chúa, Đấng sinh ra mình.
Với lòng đoan hứa trung trinh,
Không bằng môi miệng, tâm linh xa Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TRỞ VỀ

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Những khi tâm trí não nề chơi vơi.
Con nhớ đến Chúa là nơi,
Cho con nương ẩn khi đời bất an.

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Khi con mệt lả..., ê chề đớn đau.
Tay Chúa sẽ giang ra mau,
Ôm con hôn vội và lau lệ nhoà.

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Khi con yếu đuối đam mê lỗi lầm.
Chúa không ghét bỏ, buộc cầm,
Thương yêu nâng đỡ ân cần cứu giúp.

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Bao năm phung phí bỏ bê xa nhà.
Cho con thấu hiểu tình Cha,
Giả từ ngày tháng để Cha ngóng chờ.

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Đứng lên rủ bỏ nặng nề xác thân.
Lắng nghe lời Chúa xin vâng,
Ngày tháng còn lại con dâng lên Ngài.

*Chúa ơi! Cho con trở về,
Cho dù bão tố chẳng hề buông tha.
Nhưng con có Chúa là Cha,
Người Cha nhân hậu bao la hãi hà.  
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MỘT TRỜI NỞ HOA

*Chúa ơi! Con ước mơ nhiều...
Nhưng con xin Chúa hai điều mà thôi.
Cho con đừng có đải bôi,
Tránh xa giả trá tanh hôi gian trần.

*Cho con biết sống Tin Mừng,
Dẫu trong nghèo khó tinh thần an vui.
Cho con ví kẻ mù đui,
Không màng quyến rủ thú vui thế trần.

*Cho con chớ có ngại ngần,
Cầu xin cùng Chúa con đừng giàu sang.
Cho con dù phải dọc ngang,
Hằng ngày dùng đủ hân hoan an bình.

*Sợ khi yến tiệc linh đình,
Con quên cả Chúa ân tình phôi pha.
Nhưng đừng để con phải sa,
Vào cơn túng bấn mà ra hư hèn.

*Cho con từ chối bon chen,
Lòng con chỉ để ca khen Chúa Trời.
Chúa ơi! Chúa thật tuyệt vời,
Trong con có Chúa một trời nở hoa.  
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CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI

*Tìm đâu chìa khoá Nước Trời,
Để khi Chúa gọi Chúa mời mở ngay.
Muốn có chìa khoá trong tay,
Luôn hướng về Chúa chớ hay quên Ngài.

*Đừng để mất Chúa hởi ai,
Chỉ cần thức tỉnh lắng tai nghe Ngài.
Giữ lời Ngài dặn đừng sai,
Hãy tin yêu Chúa không ai hơn Ngài.

*Yêu Chúa khẩn nguyện miệt mài,
Xin ơn coi nhẹ tiền tài lợi danh,
Tranh thủ việc Chúa làm nhanh,
Không lo hơn thiệt tị ganh với đời.

*Xin mãi ghi khắc mấy lời,
Thứ nhất yêu Chúa, thương người thứ hai.
Mối tình không để nhạt phai,
Mai kia được Chúa mở khai Nước Trời:

“Hỡi con yêu dấu của Ta,
Cho Ta mặc ấm , khi Ta mình trần.
Lại chia cho Ta những phần,
Lương thực no thỏa chẳng ngần ngại chi.

“Vì con chẳng tiếc cho đi,
Ta trao chìa khoá ân thi Nước Trời.
Hãy vào hưởng phước đời đời,
Cha Ta dành sẵn ngàn đời cho con”.  
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CÒN NƠI VĨNH CỬU

*Giêsu con mãi yêu Ngài,
Linh hồn thân xác trao Ngài cả hai.
Ngài rằng không bỏ một ai,
Lời Ngài đã hứa không sai bao giờ.

*Giêsu con tin cậy Ngài,
Ngài không bội ước hay là lãng quên.
Yêu Ngài con cố vươn lên,
Vươn sao cho tới nép bên lòng Ngài.

*Giêsu con nhớ ơn Ngài,
Khi con quay mặt, mắt Ngài dõi theo.
Bên bờ vực thẳm cheo leo,
Thoát cơn nguy hiểm tay Ngài cứu con.

*Giêsu con cám ơn Ngài,
Khi con quỵ ngã có Ngài đỡ lên.
Ngài hằng luôn ở cạnh bên,
Đỡ nâng dạy bảo ban thêm ơn lành.

*Giêsu con ca tụng Ngài,
Vinh quang của Chúa tuyệt tài muôn nơi.
Tình Chúa không bao giờ vơi,
Qua muôn thế hệ nơi nơi có Ngài.

*Giêsu con tạ ơn Ngài,
Trời cao biển rộng tình Ngài cho con.
Lời Ngài đoan hứa sắt son:
“Còn nơi Vĩnh cửu cho con bên Ngài”.  
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ĐÍCH ĐIỂM CUỘC ĐỜI

*Đêm dài gác tay lên trán,
Cuộc đời như vừa chợt sáng đã trưa.
Hạnh phúc chỉ như sương mưa,
Thoáng chốc chưa qua buổi trưa chiều tối.

*Đường đời biết bao nhiêu lối,
Lối nhiều gai góc tăm tối xuyên qua.
Lối nào lá thắm cùng hoa,
Lối nào rồi cũng sẽ qua chiều tối.

*Điều cần cho bạn và tôi,
Đừng để điều xấu trên lối kéo lôi.
Cam tâm đi vào ngỏ tối,
Quyết về đích điểm mới thôi hành trình.

*Điểm đích không phải phồn vinh,
Mà là nơi chốn tái sinh cuộc đời.
Nơi đó ắt phải tuyệt vời,
Vững tin tiến bước, nhớ lời Chúa răn.

*Chúa ơi! Chúa có hay chăng?
Quanh con cám dỗ đuổi săn đón chờ.
Nếu con mê mãi thờ ơ,
Sa chân lỡ bước dại khờ thiệt thân.

*Xin Chúa cho con nghe vâng,
Lời Chúa nhắn nhủ mà dâng đời mình.
Như là của lễ hy sinh,
Hiến trao lên Chúa tận tình đời con.  
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TÌNH CHÚA 
NÀO AI HIỂU THẤU!

*Chúa ơi! Xin xử với con,
Như người trộm, chỉ nỉ non một lời.
Chúa hứa ban thưởng Nước Trời,
Không do dự không nhớ đời tội nhân.

*Chúa chẳng toan tính phân vân,
Bỏ chín mươi chín ân cần một con.
Khó khăn vất vả lên non,
Tìm cho bằng được một con vác về.

*Chúa hứa Chúa chẳng bỏ bê,
Dẫu ai tội lỗi nặng nề đến đâu...
Cũng đừng thất vọng lo âu,
Mau quay trở lại ngõ hầu được tha.

*Cả Thiên Đàng cùng với Cha,
Reo mừng hợp xướng khúc ca khải hoàn.
Chào đón một đứa con hoang,
Hơn là công chính cộng đoàn trăm con.
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*Ví người không biết tính toan,
Tìm được nén bạc hân hoan ăn mừng.
Mời cả làng xóm xa gần,
Chi thêm chín nén tưng bừng tiệc vui.

*Yêu chi yêu đến mù đui,
Không hề toan tới tính lui bao giờ.
Cho nên Chúa luôn làm ngơ,
Quên đi tất cả nhuốc nhơ lỗi lầm.

*Vì yêu Chúa không buộc cầm,
Không so không tính lỗi lầm đem cân.
Chúa khuyên hãy cứ xin vâng,
Theo lời Chúa dạy phó dâng cuộc đời.

*Tình Chúa ôi quá tuyệt vời,
Cho con tin tưởng ngàn đời không quên.
Lời Chúa muôn thuở vững bền,
Là nơi con ẩn móng nền con nương.  
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XIN THẦY DẪN DẮT

*Có người đến hỏi Chúa rằng:
Điều răn đã giữ con hằng muốn thêm...
Sao cho con được trở nên,
Là người trọn hảo ở trên mọi miền.

*Chúa liền nói với thanh niên:
“Bán hết của cải đem tiền làm phúc.
Rồi đi theo Chúa cùng lúc,
Để được biến đổi nên phúc trọn lành”.

*Thanh niên giàu có không đành,
Buồn rầu cúi mặt phúc lành chẳng ham.
Quay lưng bỏ cuộc thoại đàm,
Chúa thương mời gọi nhưng làm khó thay.

*Con nay là kẻ trắng tay,
Không có chi bán... xin thay việc lành.
Giúp con chuyển hướng thực hành,
Bán những tật xấu mong thành thiện nhân.
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*Cho con đừng có phân vân,
Bán hết kiêu hãnh nhận chân khiêm nhường.
Cho con đừng có đo lường,
Quên đi thù hận chọn đường yêu thương.

*Cho con nhìn Chúa noi gương,
Tị hiềm bỏ hết yêu thương mọi người.
Cho con chia sẻ nụ cười,
Từ tâm ngay chính với người chung quanh.

*Cuộc đời quả thật mong manh,
Không ham tìm lợi mua danh đời nầy.
Cho con cố gắng dựng xây,
Trong tình huynh đệ như Thầy khi xưa.

*Đời con dù nắng hay mưa,
Cho con luôn biết xin thưa cùng Thầy:
Cả hồn lẫn xác con đây,
Xin trao phận mọn để Thầy dẫn dắt.  
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CON XIN ĐÁP TRẢ ÂN TÌNH

*Hai mươi thế kỷ trước đây,
Đến giờ Chúa định, trời mây thảm sầu.
Lo buồn!... Chúa lặng cúi đầu:
“Cha ơi! Sao nỡ! Cha hầu bỏ con”!

*Hồn con đau đớn héo hon,
Mồ hôi và máu trong con nhỏ dài.
Quanh con như chẳng còn ai,
Môn đệ ngủ hết rồi mai bỏ Thầy.

*Cha ơi! Chén đắng đong đầy,
Cho con khỏi uống giờ nầy được chăng?
Dầu con lo lắng trở trăn,
Ý Cha thể hiện đắng hăng con chìu”!

*Thương quá Mẹ phải đìu hiu,
Nhìn con yêu dấu ấp iu ngày nào.
Mẹ không một tiếng kêu gào,
Lặng nhìn con Mẹ máu đào tuôn ra.
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*Thương Mẹ theo dặm đường xa,
Con lê một bước Mẹ sa lệ ròng.
Mẹ đau như cắt trong lòng,
Đâm thâu tim Mẹ lưỡi đòng sâu hơn.

*Mẹ ơi! Nỗi đau nào hơn,
Thảm thương con Mẹ ban ơn cho đời...
Phải đổi hạnh phúc Nước Trời,
Gánh lấy tội lụy cõi đời làm ra.

*Tội đời không ở đâu xa,
Trong con yếu đuối ngã sa bao lần.
Cho con nghe tiếng vọng ngân,
Âm thanh đinh đóng tay chân Chúa mình!

*Để con quyết chí đáp tình,
Sống sao cho xứng ân tình Chúa ban.
Nguyện mãi là đứa con ngoan,
Dù sống hay chết, hứa đoan bên Thầy. 
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MẸ YÊU ƠI!

*Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều,
Nói sao cho hết những điều đáng yêu!
Mẹ là tất cả cao siêu,
Tin yêu nơi Mẹ là điều diễm phúc.

*Ai người gánh chịu uẩn khúc,
Mẹ hay tháo gở hạnh phúc thay vào.
Dẫu cho kêu cứu lúc nào,
Mẹ không từ chối đổ trào tình thương.

*Tình đời như những hạt sương,
Long lanh đẹp đó, giọt sương tan rồi.
Mẹ như nắng ấm trên đồi,
Sưởi khắp mọi nẻo cây sồi cây lau.

*Ví người sinh trước sinh sau,
Mẹ thương ấp ủ như nhau suốt đời.
Tình Mẹ vẫn mãi tuyệt vời,
Mẹ không thay đổi ngàn đời vẫn yêu.

*Mẹ ơi! Xin hãy đốt thiêu,
Tim ai giá lạnh biết yêu Mẹ nhiều.
Yêu không biết đếm bao nhiêu,
Yêu sao cho đủ hủy thiêu tội đời.  
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GIÊSU ƠI!

*Tình con không thể nhạt phai,
Đã quyết yêu Chúa con phải làm sao?
Giúp con lòng hướng lên cao,
Kiếm tìm nơi Chúa biết bao diệu kỳ.

*Tình Chúa luôn để ân thi,
Cho con theo bước sống vì tha nhân.
Đừng tìm chỗ đứng yên thân,
Dõi noi gương Chúa xã thân cho đời.

*Chúa là cõi phúc rạng ngời,
Chúa đem phân phát cho đời cân phân.
Chúa là vĩ đại ân nhân,
Cho con chia sớt phận thân kẻ nghèo.

*Hành trình của Chúa mang theo,
Hạt mầm nhân hậu rắc gieo mọi miền.
Xin nhờ ơn Chúa thánh thiêng,
Giúp con từ bỏ ý riêng hẹp hòi.

*Chúa không muốn cũng chẳng đòi,
Dâng trao lễ vật nhưng đòi lòng ngay.
Cho con đừng có mê say,
Thú vui trần thế nhưng hay làm lành.

*Không tham tiền bạc lợi danh,
Giữ lòng thanh sạch không ganh đua đòi.
Chúa là đích điểm con noi,
Tấm gương tuyệt đỉnh con soi mỗi ngày.  
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QUÀ NÀO DÂNG CHÚA 
HÀI ĐỒNG GIÊSU

*Nhớ ngày Sinh Nhật Giêsu,
Bao người bận rộn chi thu sắm quà.
Người thì hoa trái mang qua,
Kẻ lo trao lại món quà nào cân.

*Có người toan tính phân vân,
Tìm đâu địa điểm dừng chân tiệc tùng.
Vui chơi một tối tưng bừng,
Ngày mai ngủ thiếp quên mừng Giáng Sinh.

*Thương ôi! Chúa vẫn một mình,
Như xưa lạnh lẽo lặng thinh ngoài đồng.
Nhìn lên thấy ánh Sao Hồng,
Đoàn chiên theo gót mục đồng viếng thăm.

*Đến nay hơn hai ngàn năm,
Mấy ai viếng Chúa một năm một lần!
Thế gian ôi lắm lạc lầm,
Mau quay trở lại lỗi lầm Chúa tha.
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*Mỗi ngày hãy kết bó hoa,
Hoa ăn năn lỗi thiết tha đậm đà.
Điểm thêm mấy sợi châu sa,
Cùng hoa hối cải ngày qua lại ngày.

*Kết vào cành nhánh thẳng ngay,
Đóa hoa khiêm tốn ô hay dịu dàng.
Cắm thêm chiếc lá sẵn sàng,
Có hàng gai nhọn huy hoàng điểm tô.

*Quẳng cây danh lợi hư vô,
Đem hoa cầu nguyện đơn sơ thế vào.
Màu lá trở nên ngọt ngào,
Thành loài hoa lạ ôi sao tuyệt vời.

*Nhớ luôn châm tưới đừng vơi,
Tỉa cành tội lỗi cuộc đời hiến dâng.
Đóa hoa đẹp, mối tình thâm,
Con đem dâng kính tri âm Hài Đồng Giêsu! 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NGUYỆN YÊU CHÚA MIỆT MÀI!

*Từng giờ từng phút trôi qua,
Hồn con thấu cảm tình Cha vô vàn.
Tình Cha ôi quá ngút ngàn,
Sai CON MỘT bỏ Thiên Đàng xuống đây.

*Gian lao khổ nhục đong đầy,
Trần gian tội lỗi nên Thầy gánh thay.
Than ôi! Nhiều kẻ có hay, 
Mãi tìm lạc thú chẳng quay trở về.

*Sống trong u tối đam mê,
Làm nên khổ giá nặng kê vai Thầy.
Cùng đoàn quân dữ bủa vây,
Ra sức hành hạ phanh thây của Thầy.

*Đớn đau tột đỉnh lúc nầy,
Mười hai môn đệ bỏ Thầy ở đâu!?
Chỉ còn có Mẹ âu sầu,
Dâng CON của Mẹ khẩn cầu Chúa Cha.

*Cùng CON của Mẹ xin tha,
Những ai tăm tối còn xa tình Ngài.
Chúa yêu thắm thiết nhân loài,
Cho hết giọt nước máu đào trong tim.

*Lòng con sủng ái kính tin,
Dâng cả nhịp thở con tim cho Ngài.
Dẫu ngày ngắn hay đêm dài,
Con Nguyện yêu Chúa miệt mài không thôi.  
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BẾN BỜ YÊU THƯƠNG!

*Mênh mông biển cả cuộc đời,
Biết bao giông tố đổi dời bèo trôi.
Lênh đênh sóng nước ôi thôi,
Làm sao đếm được cuốn lôi dập vùi.

*Nhìn tới rồi lại nhìn lui,
Hoang vu trống vắng niềm vui nơi nào.
Chúa ơi! Con phải làm sao,
Cứu con thoát khỏi núng nao bao trùm.

*Nghĩ về quá khứ lỗi lầm,
Thời gian xao lãng khỏi tầm tay con.
Hiện tại thì chẳng vuôn tròn,
Tương lai chưa đến biết còn điều chi.

*Điều chi thì mặc điều chi,
Con dâng cho Chúa những khi lỗi lầm.
Thương con xin Chúa tay cầm,
Lỡ khi vấp ngã ân cần đỡ nâng.

*Từ nay con quyết xin vâng,
Chứng nhân tình Chúa giữa nhân gian nầy.
Con tin Chúa sẽ đong đầy,
Hành trang ơn Thánh của Thầy cho con.  
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ĐIỀU RĂN MỚI

*Thầy mà rửa chân con sao!
Phêrô cảm động xuyến xao bồi hồi.
Xin Thầy mau dừng lại thôi,
Lẽ nào Thiên Chúa làm tôi dân nầy.

*Thầy ơi! Con chỉ xin Thầy,
Đầu con Thầy rửa vì đầy tội nhơ.
Thầy là Cứu Chúa con thờ,
Con yêu kính không thờ ơ xem thường.

*Thầy trao điều răn tình thương,
Rửa chân tôi tớ là gương của Thầy.
Thầy ban cả xác thân Thầy,
Trở thành tấm bánh no đầy chia nhau.

*Thầy qua bao nỗi khổ đau,
Vì yêu cam chịu trước sau một lòng.
Dù cho giòng máu tuôn ròng,
Đuối sức chết thảm lưỡi đòng đâm thâu.

*Cho con luôn biết nguyện cầu,
Nhớ lời Thầy dạy, ngẫng đầu nhìn lên.
Khổ đau Thập giá trở nên,
Hào quang chiến thắng ở trên Nước Trời. 

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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XIN CHÚA CHỮA VẾT THƯƠNG 
KHÓ LÀNH!

*Trần gian rộng lớn bao la,
Muôn hình vạn trạng thật là mênh mông.
Đường đời lắm những gai chông,
Hạnh phúc tìm tại trong tâm mỗi người.

*Có khi gượng nở nụ cười,
Tim không rộn rã chào người xã giao...
Mà lòng thầm thấy núng nao,
Vết thương đóng sẹo, nhưng sao chưa lành!

*Khó thay tím đổi thành xanh,
Phải pha mực tốt cho tranh đổi màu.
Mực nầy được kiếm ra mau,
Trong đường lối Chúa luyện thau thành vàng.

*Đốt lên cho đỏ thỏi than,
Lửa hồng rực cháy chứa chan ân tình.
Lòng người rồi sẽ hồi sinh,
Như cây chăm tưới nụ xinh nẩy mầm.

*Con luôn cầu khấn thì thầm,
Nhưng sao giằng vặt cứ ngầm trong con.
Cành già đâu dễ thành non,
Nhưng tin: với Chúa mộng con sẽ thành.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

158

 NÉP THÂN BÊN NGÀI

*Vũ trụ được Chúa dựng nên,
Ngài luôn tô điểm cho thêm mỹ miều.
Bầu trời có sáng có chiều,
Đại dương sóng vỗ thủy triều dâng lên.

*Trái đất muông thú có tên,
Đàn chim vỗ cánh bay lên khung trời.
Véo von tiếng hót nơi nơi,
Biển sâu thủy sản tuyệt vời đẹp xinh.

*Ruộng đồng bát ngát bình minh,
Hoa thơm cỏ lạ vươn mình tỏa hương.
Đắm nhìn... lòng thấy vấn vương,
Cảm thay tình Chúa vì thương nhân loài.

*Trông xa nhìn cận trong ngoài,
Còn bao nhiêu thứ nói hoài chưa thôi.
Trời đất như bước song đôi,
Tình yêu Thiên Chúa cuốn lôi đến gần.

*Chúa ơi! Con xin hiến dâng,
Tình con nhỏ bé nép thân bên Ngài.
Tựa loài hoa dại mảnh mai,
Ẩn dưới phiến đá nỡ ai dập vùi.

*Con tin Chúa sẽ thương vui,
Những ai bé nhỏ tới lui tìm Ngài.
Cho nên con sẽ mãi hoài,
Nhỏ nhoi ẩn náu bên Ngài... Ngài ơi!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TRI KỶ TRI ÂM!

*Ai người giữa thế gian nầy,
Tìm được tri kỷ lòng đầy niềm vui.
Còn bao thảm cảnh thủi thui,
Đơn lạnh ngó tới nhìn lui một mình.

*Cuộc đời giả trá buồn tênh,
Lọc lừa toan tính coi khinh tình người.
Lòng sâu dạ hiểm miệng cười,
Dễ chi tìm được một người tri âm.

*Chúa dạy con phải thành tâm,
Tìm rồi sẽ gặp tri âm trong đời.
Tri âm tri kỷ tuyệt vời,
Không cần che đậy một lời hiểu nhau.

*Không cần liệu trước tính sau,
Chẳng cần bày giải nhìn nhau hiểu rồi.
Hạnh phúc tựa mấy trao nôi,
Đong đưa Mẹ hát ôi thôi tuyệt vời.

*Hồn con bay bổng tận trời,
Thấy Sao lấp lánh một đời sáng tươi.
Nơi đó Ngai ngự của Người,
Đã từng xuống thế làm Người thi ân.

*Là Đấng không đo chẳng cân,
Giêsu nhân hậu thiết thân mọi người.
Ngài hiểu tiếng khóc nụ cười,
Tri âm tri kỷ người người xót thương.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ĐẾN CÙNG YÊU THƯƠNG!

*Giêsu ơi! Chúa quá hiền lành,
Dấm chua mật đắng Chúa đành nhấm môi.
Ngước lên xin Cha tha thôi,
Họ làm mà không biết tội Cha ơi!

*Phần Con đã hoàn tất rồi,
Khổ nạn gánh chịu tội đời Con vâng.
Giờ đây hồn Con xin dâng,
Gục đầu tắt thở...! Cha nâng Con về.

*Trời đất u ám nặng nề...!
Giết con Thiên Chúa u mê lỗi lầm.
Lưỡi đòng mủi nhọn ghim đâm,
Tức thì Máu Nước trong Tim thành giòng.

*Chúa ơi! Con không đành lòng,
Nhìn lên Thập Giá khóc ròng Chúa ơi!
Vì con mà Chúa bỏ Trời,
Treo thân khổ giá cuối đời... cứu con.

*Nhục hình Chúa chịu vì con,
Khắc ghi sâu thẳm trong con một đời.
Cúi đầu tạ lỗi Chúa ơi!
Thành tâm con Nguyện làm tôi Tình Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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ÔI LẠ LÙNG THAY!

*Thiên Chúa mà lại làm người,
Sinh trong hang đá tội đời gánh thay.
Chúc phúc những ai lòng ngay,
Kiếm tìm những kẻ lưng quay chẳng màng.

*Chúa đến đổi mới thế gian,
Chúa thương giải thoát người toan tử hình.
Chúa dạy hãy xét chính mình,
Nếu ai không tội mặc tình ném mau.

*Chúa chữa những kẻ ốm đau,
Chỉ sờ gấu áo đã mau được lành.
Những người câm điếc đành rành,
Chúa cho mở miệng được lành nói ngay.

*Những người bại liệt chân tay,
Chúa cho chổi dậy đi ngay vui mừng.
Những người bất toại tâm thần,
Chúa xua quỷ dữ nhiều lần đi xa.

*Mù loà nhảy múa hát ca,
Được Chúa cho thấy bao là niềm vui.
Chúa đuổi thần chết đi lui,
Xác liền chổi dậy sống vui với hồn.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TRÊN TRỜI,
NGÀN SAO CA TỤNG CHÚA

*Sao ơi! Sao hỡi! Ngàn sao,
Trên cao nhìn xuống thì Sao thấy gì?
Trần gian vực thẳm dưới ni...
Mà Sao trên đó mỉm chi luôn cười.

*Đêm về Sao lại vui tươi,
Bay qua lượn lại sáng tươi thêm nhiều.
Xin kể cho nghe đôi điều,
Cái hay vẻ đẹp càng nhiều càng thích.

*Hay chăng dưới ni cảm kích,
Đêm về chiêm ngắm lại thích thêm nhiều.
Ước chi mình được như diều,
Chắp ngay đôi cánh thử liều bay lên...

*Xem có thứ chi ở trên,
Mà Sao say đắm đến quên gian trần.
Chắc rằng trên đó muôn phần,
Điều hay điều đẹp vạn lần thế gian.
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*Dưới ni quả thật thế gian,
Nhiều người chỉ biết lo toan đời nầy.
Không hay nghĩ đến mai đây,
Cũng bỏ nơi nầy ra đi.

*Mặc ai khốn khó điều chi,
Đa phần hưởng lạc ta thì cứ vui.
Trần gian lắm cảnh mù đui,
Ước chi Sao xuống đẩy lui bóng mờ...

*Để cho dương thế được nhờ,
Nhìn ra Thiên Chúa Kính Thờ Tin Yêu.
Được Chúa sưởi ấm ấp iu,
Bằng muôn nét đẹp cao siêu trên trời.

*Trên đó chắc phải tuyệt vời,
Cho nên Sao cứ một đời sáng tươi. 
Trần gian còn thiếu nụ cười,
Xin Sao chiếu tỏa cho người cùng vui.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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HAI NGÓN ÚT!

*Mỗi người có hai bàn tay,
Đếm đi đếm lại hai tay có mười.
Chúa ban cho hết mọi người,
Ngón cao ngón thấp chỉ mười không thêm.

*Bàn tay mười ngón đưa lên,
Hoan hô đả đảo sẽ quên khi rồi.
Như chuyện trào phúng cuốn lôi,
Khi vui đón nhận lúc buồn thì thôi.

*Người ơi xin hãy chung đôi,
Kê vai cùng vác đôi đôi đẹp đời.
Đừng như ngọn gió đổi dời,
Sáng quang-trưa nắng-chiều vơi lạnh dần.

*Lặng nhìn lòng thấy bâng khuâng,
Đâu cần mười ngón phân vân lững lờ.
Rồi thì ngoảnh mặt làm ngơ,
Đôi tay khép lại đợi chờ cơ may.
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*Reo hò xướng hát thật hay,
Âm thanh trầm bổng đổi thay lòng người.
Có khi dở khóc dở cười,
Bạn ơi ta hãy làm người thẳng ngay.

*Chỉ cần ngón út bàn tay,
Người người đan lại không thay đổi lòng.
Cuộc đời hứa hẹn sáng trong,
Muôn vàn phước hạnh đem đong cho đời.

*Ngón út ôi quá tuyệt vời,
Nhỏ nhoi thân phận ngàn lời muốn trao.
Út lay ngón út xuyến xao,
Út cùng với út vươn cao lên nào.

*Ta sẽ nhìn thấy Trời cao,
Muôn vàn lấp lánh Ánh Sao dẫn đường.
Đưa ta tới đỉnh Tình Thương,
Thiên Đàng ở đó Út thương Út hoài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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MÙA THỜI GIAN!

Chúa chia năm tháng bốn mùa,
Xuân qua Hạ đến Thu tàn Đông sang.
Phận người phải có gian nan,
Vui buồn nhiều ít phân ban mỗi người.

*Ngày có sáng trưa chiều tối,
Bình minh thức giấc sáng rồi Bạn ơi.
Trưa nắng sưởi ấm nơi nơi,
Hoàng hôn buông xuống lòng vơi vơi đầy!

*Đêm về suy gẫm chuyện đời,
Ngày qua tháng lại vốn lời được chi?
Cuộc đời cứ thế qua đi,
Mãi lo cơm áo lắm khi miệt mài.

*Bẳng quên dương thế mấy dài,
Xuân qua Đông đến đón chào đời ta.
Vui buồn thành bại cũng là...
Trải qua kinh nghiệm hiểu ra đã già!

*Bạn ơi! Đừng lắm bôn ba,
Ta còn đích điểm suy ra kiếm tìm.
Đó là kho báu Niềm Tin,
Duy chỉ nơi Chúa, hãy xin cùng Ngài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

CA, Đêm Đông 27/1/2019



ZS                                                                                  TYDÂNG CHÚA TÌNH CON
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

167

TOẢ HƯƠNG!
*Hương thơm lan tỏa đâu đây,
Bay bay trong gió bạt theo mây ngàn.
Cánh hoa rơi rụng vội vàng,
Cành khô lá úa thu tàn nát tan.

*Đời người trong cõi nhân gian...
Xuân vừa chớm nở không màng buồn vui.
Hạ hồng đẹp quá mau lui,
Thu Đông nếm đủ rủi xui phận người.

*Ý thức được thế gắng cười,
Sống sao cho xứng làm người Chúa ban.
Không phải nói chuyện hèn sang,
Nhưng là sống xứng ân ban Chúa Trời.

*Lúc buồn nghĩ tiếc quãng đời,
Tiếc là con đã hợt hời tháng năm.
Bỏ qua những việc phải chăm,
Linh hồn đói khát tháng năm hao mòn.

*Có lúc thầm khóc héo hon,
Chúa ơi, tha lỗi cho con bao ngày...!
Hối rồi con quyết từ nay,
Không say dương thế mà say Tình Ngài.

*Ít ra như cánh hoa lài,
Dẫu mà tàn rụng tỏa dài làn hương.
Con cháu cũng được noi gương,
Sống sao cho đẹp Chúa thương yêu nhiều.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

CA, Đêm Thu 24.11.2019
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CHÚA QUAN PHÒNG KỲ DIỆU!

*Thân em cánh hoa mỏng manh,
Tên em “HOA GIẤY” nắng hanh dày vò!
Nuôi em chẳng phải lắng lo, 
Cho em ly nước đủ no suốt đời.

*Đêm Thu em ngước nhìn trời,
Sao kia lấp lánh vọng lời ủi an.
Trưa hè nắng cháy chói chan,
Đông đến tầm tã mưa than gió lùa.

*Thân em cam chịu thiệt thua,
Đón nhận mưa nắng cho vừa trần ai.
Chẳng phải vì em lỗi sai,
Nhưng là phần số cho ai đã dành.

*Quang phòng của Chúa nhân lành,
Sắc hoa tươi thắm Ngài dành tặng em.
Người qua lại tấm tắc khen,
Màu hoa đẹp quá... ôi sao tuyệt vời.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌNH CHA VÔ TẬN!

*Con là con của Chúa Trời,
Cha đang hiển trị cõi trời cao sang.
Đặc ân cao cả Cha ban,
Con được ấp ủ trong Nhan Thánh Ngài.

*Từ thuở năm tháng xưa dài,
Tên con Cha đặt không ai lẫn nhầm.
Tăng sức do Chúa Thánh Thần,
Ngày đêm hướng dẫn âm thầm chăn dắt.

*Ngôi Hai Thiên Chúa tâm đắt,
Chuộc con bằng máu nước mắt tận tình.
Nuôi con chính Thịt Máu Mình,
Con nên đồng dạng đồng hình Cha mong.

*Còn gì con phải ngóng ngong,
Được phúc to lớn nhất trong cuộc đời.
Làm con của Đức Chúa Trời,
Con còn chỉ biết ngàn đời Tạ Ơn.
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*Mỗi ngày con phải tốt hơn,
Xứng nơi Chúa ngự chứa ơn Thánh Thần.
Tuôn đổ cho con không ngừng,
Con nên dấu chỉ Tin Mừng nơi nơi.

*Con Nguyện yêu Chúa không ngơi,
Hết lòng hết sức mọi nơi trong đời.
Ca khen Danh Chúa rạng ngời,
Trong môi trường sống đường đời con đi.

*Đáp tình Ơn Chúa ân thi,
Dù con thức, ngủ, cả khi sai đường.
Chúa không chấp nhất đo lường,
Luôn luôn kề cận yêu thương giữ gìn.

*Kể sao cho hết muôn nghìn,
Tình Cha vô tận đoái nhìn đến con.
Nguyện dâng trái tim sắt con,
Khắc sâu Tình Chúa trong con mãi hoài.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TẠ ƠN CHA

*Hôm nay giá lạnh bất thường,
Con còn may mắn được hưởng an khương.
Chúa ơi! Sao Chúa quá thương...
Quang tâm cung ứng ẩn nương phận hèn.

*Nửa khuya điện thoại kêu reng...
Đầu giây nhắc nhở một phen lạnh về.
Chăn dày áo ấm chớ chê,
Cũng đừng dại dột lê thê phố phường.

*Nhớ người nghèo khổ cuối đường,
Thiếu chăn thiếu áo phố phường lạnh căm.
Chúa muốn con hãy viếng thăm,
Nhưng con còn mãi lo chăm cho mình.

*Chẳng phải bởi họ tội tình, 
Mà con thì có công trình chi đâu!
Tội con đeo mang còn đây,
Nhưng Tình Thương Chúa vẫn đầy cho con.
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*Ước chi những kẻ bên đường,
Được người thương mến áo nhường cơm chia.
Già trẻ nơi nầy nơi kia,
Cho họ no ấm sớt chia Ơn Thầy.

*Cho con ở giữa chốn nầy,
Đừng lo tích luỷ đong đầy riêng con.
Biết mau tìm kẻ héo hon,
Khơi lên đốm lửa tình con cho đời.

*Tạ ơn Thiên Chúa cao vời,
Con xin dâng kính muôn lời ngợi ca.
Đứa con nhỏ bé của Cha,
Được Cha yêu mến luôn tha lỗi lầm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

CA, đêm gió rét bất thường.
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TÀ ÁO MẸ!

*MA-RI-A! Mẹ của con,
Là Đấng cưu mang Chúa Con xuống đời.
Từ khi mới có đất trời,
Chúa Cha đã ban hứa lời ước giao:

*Rằng Thiên Chúa ở trên cao,
Qua cung lòng Mẹ đi vào trần gian.
Để mà nâng đỡ ủi an,
Đoàn con khốn khổ lầm than đọa đày.

*Hỡi ai ở giữa đời nầy,
Không may thất bại lòng đầy khổ đau.
Đừng vội thất vọng hãy mau,
Nép tà áo Mẹ, Mẹ lau lệ nhoà.

*Tựa khi con khóc o-oe ...
Mẹ nào lại chẳng vội xoè đôi tay,
Ẳm con lên hát thật hay,
Ôm con dỗ ngọt rằng nay yêu nhiều.
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*Mẹ nào mẹ lại chẳng yêu,
Đứa con lận đận mẹ yêu gấp mười.
Trao mẹ nước mắt nụ cười,
Dẫu con cần một, gấp mười mẹ cho.

*Mẹ ơi! Con như thỏa no,
Khi con biết Mẹ lắng lo từng ngày.
Không kể rằng con xưa nay,
Quên tìm đến Mẹ, đêm ngày buồn thêm.

*Nay sà lòng Mẹ ấm êm,
Và xin trao gởi vững bền lòng con.
Mẹ như thắm đỏ màu son,
Tô hồn con đẹp lại còn vấn an.

*Cám ơn tình Mẹ vuông tròn,
Quý hơn châu báu bạc vàng cho con.
Tình Mẹ tựa trái thơm ngon,
Cho con ngào ngọt chín còn ngọt hơn.

*Áo Mẹ tỏa ngát hương thơm,
Hào quang chiếu sáng đẹp hơn mây hồng.
Cho con núp ẩn tình nồng,
Sưởi trong áo Mẹ lửa hồng ấm êm.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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TÌNH MẸ VÔ NGẦN!
*Mẹ ơi! Mẹ ở nơi đâu,
Con tìm Nhan Mẹ ngày thâu đêm ngày.
Dầu chẳng thấy Mẹ nơi nầy,
Nhưng tin có Mẹ xưa rày bên con.

*Những lúc lòng con héo hon,
Thầm kêu Mẹ hỡi bỏ con sao đành.
Mẹ ơi! Xin thương chúc lành,
Mẹ hiền đáp trả luôn dành cho con.

*Mối tình của Mẹ sắt son,
Làm sao nói hết lòng con cho vừa.
Mẹ ơi! chỉ biết xin thưa,
Con yêu Mẹ mãi sớm trưa tới chiều.

*Tình con có được bao nhiêu,
Xin dâng Mẹ hết tin yêu trọn tình.
Mẹ con như bóng với hình,
Đời con được hưởng ân tình Mẹ cho.

*Hồn xác con được ấm no,
Khi buồn, lúc tủi, sầu lo, nguyện cầu...
Mẹ nào nở bỏ con đâu,
Cho con tình Mẹ nép sâu bên lòng.

*Thì thầm với Mẹ rằng mong...
Dẫu con rong ruổi ở trong cuộc đời.
Bên con có Mẹ tuyệt vời,
Tình như biển rộng bầu trời mênh mông.  

Kính dâng Mẹ yêu,
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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CHA TRƯƠNG BỮU DIỆP 
THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU.

*Trần gian lắm nỗi khổ đau,
Cái khổ lớn nhất ghét nhau quanh mình.
Trên cao Chúa thật quang minh,
Ban Cha Bữu Diệp hy sinh đời mình...

*Noi gương Chúa chịu đóng đinh,
Cha Trương Bữu Diệp lặng thinh phó mình.
Bằng lòng lảnh án tử hình,
Đầu lìa khỏi cổ hố sình vùi sâu.

*Ngài rằng chẳng tiếc chi đâu,
Đổi cho dân khỏi lo âu khốn cùng.
Ngài xin cho kẻ tàn hung,
Được ơn tha thứ, nấu nung lửa tình.

*Trương Bữu Diệp! Vị cứu tinh,
Nêu gương cho kẻ u minh bạo tàn.
Ngài về quê chốn Thiên Đàng,
Quan tâm giúp đỡ lân bang xa gần.
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*Ngài chẳng phân biệt ngại ngần,
Cùng tin Chúa, hay thờ thần nơi nao.
Khi gặp phải cảnh lao đao,
Ra tay cứu vớt đông như sao trời.

*Trương Bữu Diệp! Cha tuyệt vời,
Danh Cha đáng được muôn đời ngợi ca.
Người ơi! Xin noi gương Cha,
Yêu thương giúp đỡ vị tha quanh mình...

*Thế giới sẽ được an bình,
Không còn áp bức dân tình khổ đau.
Cha ơi! Xin hãy mau mau,
Ra tay cứu vớt khổ đau không còn.

*Ơn Cha cao tựa núi non,
Ngàn năm hoa trái mãi còn trổ sinh.
Tình thương Chúa được chứng minh,
Trao ban ân lộc sinh linh hưởng nhờ.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

người con mang ơn Cha.
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CÙNG MỘT GIA ĐÌNH

*Nhân loại là một gia đình,
Người Kinh người Thượng lộ trình rất xa.
Không chỉ là một màu da,
Vàng Đen Nâu Trắng chúng ta một nhà.

*Cùng chung một Mẹ một Cha,
Luôn thương nhau thật, ý Cha đó mà.
Cha không hề ở đâu xa,
Người luôn hiện diện nơi nhà anh em.

*Tìm Ngài thì hãy nhìn xem,
Anh em khốn khổ để đem Tin Mừng.
Xin đừng lưỡng lự ngập ngừng,
Mà mau vội vã Tin Mừng đem loan.

*Như xưa Mẹ thăm Thánh Gioan,
Vượt xa ngàn dặm lo toan lên đường.
Mang theo hành lý tình thương,
Đỡ nâng người chị tuổi già cưu mang.

*Thiên Đàng mở rộng thênh thang,
Đón người cửa hẹp lầm than tiến vào.
Chúa ơi! cho con biết trao,
Một mai được Chúa đón vào Thiên Cung.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Kỷ niệm chuyến thăm người Dân tộc  thiểu số miền Cao Nguyên 
Việt Nam.
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QUÀ TẶNG VÀ NIỀM VUI

*Gởi quà xong vui quá thể,
Nhớ bạn bè khuyết cơ thể chân tay.
Người thì miệng chẳng nói hay,
May Chúa còn cho đôi tay nói thế.

*Có người ngồi buồn tựa ghế,
Chẳng đứng được vì liệt phế đôi chân.
Kẻ thì ngớ ngẩn phân vân,
Tai không nghe được để vâng hay đừng.

*Kẻ khác sờ soạn chừng chừng,
Mắt không thấy được...mò mần bước đi.
Sáng tối chẳng phân biệt chi,
Tủi thân trách phận thầm thì than van.

*Thế mà chiều nay hân hoan,
Cười vui hớn hở tin loan cả nhà.
Soeur vừa vui vẻ gọi qua,
Nô-En đến lại được quà Phao-lô.

*Lễ về, ly chén cụng tô,
Tạo nên khúc nhạc vui Nô-En về.
Tình thương Giáng Thế tràn trề,
Quan tâm lo lắng không hề bỏ bê.

*Nô-En đến ôi vui ghê,
Bên ni Bác Ái hướng về bên quê.
Sớt cơm chia áo chẳng nề,
Chắc rằng Chúa cũng vui ghê với mình.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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HỒNG ÂN 
GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ
*Bao nhiêu năm Mẹ đong đầy,
Người già người trẻ ơn nầy ơn kia.
Nụ hồng bé nhỏ ơ kìa,
Một lòng một ý xẻ chia thực hành.

*Quan tâm Mẹ đổ ơn lành,
Ban cho Phaolô lòng thành thương nhau.
Chung sức người trước kẻ sau,
Góp công xây dựng cùng nhau một lòng.

*Mẹ ơi! chúng con ước mong,
Luôn noi gương Mẹ sống trong cuộc đời.
Lời Mẹ căn dặn tuyệt vời:
“Tiên vàn kính Chúa - sống đời yêu thương.

“Đừng để lời Chúa vải vương,
Hãy là hạt giống ngấm sương nẫy mầm.
Vai mang bông hạt tay cầm,
Gieo rắc phân phát ân cần muôn nơi”.

*Cám ơn tình Mẹ tuyệt vời,
Con xin quyết chí một đời vâng nghe.
Trần gian không thể lấp che,
Lời khuyên của Mẹ lắng nghe đêm ngày.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Kỷ niệm 45 năm Gia Đình Bác Ái Phaolô: 1977-2022
* Xin ơn Mẹ tiếp tục đồng hành.
* Ghi ơn Cha Đominico Nguyễn Văn Hộ dòng Đaminh VN 
người thành lập GĐBAPL với nhóm 12 tiên khởi.
* Cám ơn Cha Phaolo Trần Đức Hùng SDB tận tình linh hướng 
dẫn dắt GDBAPL mấy mươi năm dài...
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NHỚ ƠN MẸ LA VANG!

*Mẹ ơi! Nhờ Mẹ dẫn dắt,
Thương yêu nâng đỡ tâm đắc đồng hành.
Từ khi khởi sự Mẹ dành,
Mười hai tiên khởi làm thành Phaolô.

*Mẹ hằng rèn luyện điểm tô,
Gia đình Bác Ái Phao-lô mỗi ngày.
Việt Nam qua tới bên nầy,
Bốn mươi lăm năm, tháng ngày còn hơn.

*Phao-lô Bác Ái ghi ơn,
Mẹ cho nhiều Vị áo cơm chia phần.
Cùng nhau chuyển đạt Tin Mừng,
Đui mù tàn tật bớt phần khổ đau.

*Phao-lô Bác Ái cùng nhau,
Xin dâng lên Mẹ trước sau một lòng.
Chăm lo những kẻ long đong,
Chắc rằng Mẹ cũng ước mong hơn nhiều.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

Kỷ niệm 45 năm thành lập Gia Đình Bác Ái Phao-lô
(25.1.1977- 25.1.2022)
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XIN CHO GIA ĐÌNH BÁC ÁI 
PHAOLÔ MÃI LÀ MÙA XUÂN.

*Hôm nay Dân Việt tưng bừng,
Rộn rã chào đón Chúc Mừng Xuân sang.
Phaolô Bác Ái phấn khởi hân hoan,
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn vàn...

*Hồng Ân qua Mẹ đầy tràn,
Cho con cái Chúa an nhàn năm qua.
Xuân về xin Chúa là Cha,
Xuống muôn ơn trên Cha Gia Trưởng mình.

*Phần hồn được Chúa Thánh Linh,
Sáng soi chiếu tỏa ánh minh cho Ngài.
Mỗi ngày tăng đức thêm tài,
Hoàn thành sứ mạng Chúa sai Cha làm.

*Phần xác mọi sự bao hàm...
Tài năng sức khỏe Chúa làm cho Cha.
Ngày thêm thăng tiến thật xa,
Mọi người nghe biết ngợi ca Chúa Trời.

*Phaolô Bác Ái cũng xin kính lời,
Chúc mừng Quý Cụ một đời sống lâu.
Ngày ngày dâng tiếng nguyện cầu,
Cho mọi dân nước ngõ hầu sống an.
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*Chúc các Bà Mẹ an khang,
Cháu con hiếu thảo nên sang nên giàu.
Thân chúc toàn Ban Phục Vụ,
Hai Mươi Lăm Nhóm hợp hoà cùng nhau.

*Tay trong Chúa, tay trong tay,
Giúp nhau sống tốt thi nhau trổ tài...
Tài Yêu - Tài Mến - Tài Hoà,
Trong Thần Linh Chúa tuyệt tài Ngôi Ba.

*Ngày ngày tán tụng ngợi ca,
Tình yêu Thiên Chúa ôi là cao siêu.
Cầu cho Gia Đình Bác Ái Phaolô,
Hăng say phục vụ người nghèo tháng năm.

*Nụ Hồng tham gia gấp trăm,
Dậy men sốt sắng mỗi năm tăng nhiều.
Xin được ước thêm một điều,
Thiên Chúa mời gọi càng nhiều Thành Viên.

*Cùng nhau ca tụng tung hô,
Tình Chúa tuôn đổ nơi mô cũng nhiều.  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

CA. Mùa Xuân Nắng Ấm.
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VƯỜN NGUYỆN CẦU!

*Tên con mang nghĩa chữ vườn,
Ngàn đời Chúa đã chọn đường con đi.
Vườn con nắng gắt..., mưa thì...
Như làn nước mắt chảy vì đơn côi.

*Ý Chúa chắc phải tuyệt vời,
Không là Thượng Uyển để đời vui chơi.
Mà là vườn Giệt chơi vơi,
Đá xanh là bệ làm nơi nguyện cầu.

*Ba lần than thở âu sầu,
Nghĩ về Thập Giá đội đầu mão gai.
Xin Thầy ghi khắc chớ phai,
Tim con dấu ấn mão gai của Thầy.

*Giúp con chấp nhận hao gầy,
Đau buồn khốn khổ đời nầy không nao.
Cho hồn con được vươn cao,
Dõi theo tình Chúa ôi sao tuyệt vời!  

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện
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NHỚ BẠN NGHÈO!
(Bài thơ NHỚ BẠN NGHÈO trang 127)

Một vài hình ảnh Uyển Nguyện có dịp về Việt Nam chia sẻ với 
những thân phận khổ đau:

Hai thai nhi sinh đôi được cứu sống ở Mái ấm Bình Minh ngoài 
miền Trung gần Huế.

Kỷ niệm chuyến viếng thăm người nghèo tại Việt Nam từ 15/11 
đến 12/12/2006 của Gia Đình Bác Ái Phaolô.
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Thăm các em bại liệt!

Cha Linh Hướng thăm các em ung bứu.
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Thăm các em mồ côi và gia đình nghèo các Sr đang chăm sóc 
(28-12-1992)

Bạn nghèo tôi hỡi ở nơi xa
Gặp rồi vương vấn mãi trong ta

Nhớ chuyến về quê hương sinh trưởng
Thấy nhiều bạn nghèo sống vất vưởng

Thiếu cơm rách áo đời tả tơi
Tranh giành hứng lấy bát cơm vơi

Nhiều lắm trẻ em bị bỏ rơi
Không cha chẳng mẹ trên cõi đời.
(Trích NHỚ BẠN NGHÈO tr. 127)
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Nhóm 12 tiên khởi của Gia Đình Bác Ái Phaolô tại Việt Nam 
1977

Gia đình BAPL tại Mỹ mừng Lễ Thánh Phaolô Bổn mạng

*Ngày ngày tán tụng ngợi ca,
Tình yêu Thiên Chúa ôi là cao siêu.
Cầu cho Gia Đình Bác Ái Phaolô,

Hăng say phục vụ người nghèo tháng năm.
(Trích XIN CHO GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ 

MÃI LÀ MÙA XUÂN tr. 182)
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DÂNG CHÚA TÌNH CON 
Thơ Elizabeth Trần  Thị Uyển Nguyện

Qùa tặng không bán
Tác giả giữ bản quyền

Nếu ai đồng cảm với Uyển Nguyện, mời gia nhập 
vào Gia Đình Bác Ái Phaolô - một gia đình thiêng 
liêng và bác ái phục vụ người đói khổ tật nguyền, 
anh chị em Dân Tộc Thiểu Số, do linh mục Phaolô 

Trần Đức Hùng, SDB, làm linh hướng.

Xin liên lạc: 
714-230-9443

Hoặc thư về: 
Gia Đình Bác Ái Phaolô

P.O. Box 2472
Garden Grove, CA 92842

Email: 
stpaulfamilyofcharity@yahoo.com
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1 Thầy đã chọn con 4

2 Những lời yêu thương 5

3 Tình yêu đáp trả tình yêu 6

4 Lời nguyện trong đêm 7

5 Mẹ trên trời, Mẹ dưới thế 8

6 Ánh mắt diệu huyền Giêsu 10

7 Xin cho con nên giống Ngài 11

8 Đấng vô tội tình 12

9 Lộ Đức ơn Mẹ tràn đầy 14

10 Món quà khổ nạn: chết cho tình yêu 15

11 Khi vắng Ngài 16

12 Cuộc tình ăn năn 18

13 Xin tha tội Chúa ơi 19

14 Xin cho con trở nên thơ bé 20

15 Chúa từ nhân 21

16 Trước máng cỏ 22

17 Nguyện dâng 23

18 Bó hoa dâng Giêsu 24

19 Maria, Mẹ tuyệt vời 25

20 Thiên Chúa là Cha 26

21 Đồi ân sủng 28

22 Một chuyện tình 30

23 Tiệc thánh 32

24 Tình yêu, ôi tình yêu 33

25 Đi trong Thánh Linh 34

DÂNG CHÚA TÌNH CON
MỤC LỤC
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26 Quê hương chúng ta 35

27 Tâm tình cùng Mẹ 37

28 Xin Mẹ đồng hành 39

29 Mẹ của con 40

30 Linh địa Lavang 41

31 Nhớ Mẹ Lavang 43

32 Đường hẹp đến cửa trời thêng thang 45

33 Khi cô đơn 47

34 Chỉ vì yêu 48

35 Chúa là tất cả 49

36 Ngày thương đau 51

37 Chiêm ngưỡng tình Cha 53

38 Thấy trong cõi mộng 54

39 Xin Thầy ở với con 56

40 Xin Thầy chỉ cho con 57

41 Ngọc quý tin yêu 59

42 Mối tình Giêsu 61

43 Lời ca trong đêm 62

44 Xin Chúa chiếm hữu con 64

45 Xin có Mẹ  cùng con 65

46 Xin cho con được thấy 66

47 Mẹ Maria từ mẫu tuyệt vời 68

48 Tỉnh giấc chiêm bao 70

49 Còn có Ngài 71

50 Tâm tình Giêsu 72

51 Tình cho đi 74

52 Những món quà 76

53 Chứng nhân đức tin 78
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54 Chúa vẫn đi tìm 81

55 Cho con nghe được tiếng Chúa 83

56 Gieo giống 85

57 Hãy vươn cao 86

58 Kiếm tìm gương Chúa 87

59 Đẹp thay từ Thiên Chúa 89

60 Những tiếng gọi yêu thương 91

61 Bàn tay, ôi bàn tay 94

62 Mừng năm Linh Mục 96

63 Dấu chân cha thánh Phanxicô 97

64 Thánh Elizabeth Hungary 99

65 Lời cầu cho con cháu 101

66 Yêu Mẹ mãi không thôi 102

67 Giêsu, Ngài ở nơi đâu? 104

68 Giêsu, con đã thấy Ngài 105

69 Niềm hãnh diện về Cha trên trời 107

70 Xin cho con biết đếm thời gian 109

71 Mẹ Trà Kiệu 111

72 Lời của bình an 113

73 Xin có tâm hồn tự do 114

74 Đi tìm bước tiến thiêng liêng 115

75 Lời nào cho đủ Chúa ơi 116

76 Giêsu, mục tử nhân lành 117

77 Sinh nhật Mẹ Maria 118

78 Ân sủng Chúa 119

79 Ôi Giêsu chí ái 121

80 Tình tuyệt hảo 123

81 Giá trị khổ đau 125
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82 Nhớ bạn nghèo 127

83 Bờ vai Giêsu 130

84 Nỗi ước mong 131

85 Chuyện tình muôn thuở 132

86 Cha trên trời 133

87 Tình Chúa vô bờ 134

88 Xin được làm tôi Chúa Trời 135

89 Tìm Ý Chúa 136

90 Lời Chúa tỏ bày 137

91 Trở về 139

92 Một trời nở hoa 140

93 Chìa khoá Nước Trời 141

94 Còn nơi vĩnh cửu 142

95 Đích điểm cuộc đời 143

96 Tình Chúa nào ai hiểu thấu 144

97 Xin Thầy dẫn dắt 146

98 Con xin đáp trả ân tình 148

99 Mẹ yêu ơi! 150

100 Giêsu ơi! 151

101 Quà nào dâng Chúa Hài Đồng Giêsu 152

102 Nguyện yêu Chúa miệt mài 154

103 Bến bờ yêu thương 155

104 Điều răn mới 156

105 Xin Chúa chữa vết thương khó lành 157

106 Nép thân bên Ngài 158

107 Tri kỷ tri âm! 159

108 Đến cùng yêu thương 160

109 Ôi lạ lùng thay! 161
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110 Trên trời, ngài sao ca tụng Chúa 162

111 Hai ngón út 164

112 Mùa thời gian 166

113 Toả hương 167

114 Chúa quan phòng kỳ diệu 168

115 Tình Cha vô tận 169

116 Tạ ơn Cha 171

117 Tà áo Mẹ 173

118 Tình Mẹ vô ngàn 175

119 Cha Trương Bửu Diệp theo gương Chúa Giêsu 176

120 Cùng một gia đình 178

121 Quà tặng và niềm vui 179

122 Hồng ân Gia Đình Bác Ái Phaolô 180

123 Nhớ ơn Mẹ Lavang 181

124 Xin cho Gia Đình Bác Ái Phaolô mãi là Mùa Xuân 182

125 Vườn nguyện cầu 184
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Trong vòng tay Mẹ yêu thương,
Tám Tư rất mực ẩn nương Mẹ hiền.

Elizabeth Uyển Nguyện 
    15/3/22 Sinh Nhật 84



*Tên con mang nghĩa chữ vườn,
Ngàn đời Chúa đã chọn đường con đi.

Vườn con nắng gắt..., mưa thì...
Như làn nước mắt chảy vì đơn côi.
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ELIZABETH TRẦN THỊ UYỂN NGUYỆN


