
CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM 
 

Đường thi: 

"Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại?" 

 

Tạm dịch: 

Mây quanh núi Lĩnh xa vời 

Xót xa quạnh hỏi quê nhà là đâu? 

 

 Lời kinh hòa bình: 

 Để con... 

đem yêu thương vào nơi oán thù 

đem thứ tha vào nơi lăng nhục 

đem an bình vào nơi tranh chấp 

đem chân lý vào chốn lỗi lầm... 

                                      (Kim Long) 

 

 

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM 
 

Lạy Chúa Cả! Xin dừng tay ác quỷ 

Gọi Ma vương đến quở mắng đôi lời 

Rằng: Ta là Thiên Chúa đã lên ngôi 

Vua các Vua từ vô chung vô thủy. 

                     *** 

Từ Liên xô đến tận cùng nước Mỹ 

Từ Việt Nam đến đại hán Trung Hoa 

Ta chẳng thấy đâu có cái gọi là 

Tình Yêu thương đã lùi vào bóng tối. 

                    *** 

Bao người dân khóc than trong bóng tối 

Chốn ngục tù lạnh lẽo bọc xương da 

Cũng vì yêu dân mến nước thương nhà 

Án bất công treo đầu không lối thoát. 

                    *** 

Biểu ngữ giương lên rợp cờ phấn khởi 

Đòi nhân quyền dân chủ khắp mọi nơi 

Lũ chó săn roi điện quất tơi bời 

Máu thịt văng ra chúng ăn tươi nuốt sống. 

                   *** 

Khắp nước VN đong đầy thống khổ 

Mẹ bán con, chồng bán vợ, buôn người 

Già yếu ăn xin lê lết khắp nơi 

Trên lầu cao, lũ quỷ cười trụy lạc. 

                    *** 

Đất nước ta đây rừng vàng biển bạc 

Chúng ngang nhiên xây cất cướp dầu thô 

Bọn trong nhà cứng họng ngó làm lơ 

Dân đi biển đội mồ lên cúng bái. 

                   *** 

Con đến đây quỳ van bên Chúa Cả 

Hãy cho con nước Việt được sống còn 

Lúa chín đầy đồng chim chóc véo von 

Và dân Chúa được làm người tử tế.  

                  *** 

 

 

 

Con đến đây quỳ xin bên Đức Mẹ 

Mẹ ban ơn dân nước được an lành 

Không khí trong lành vắng bóng ngoại xâm 

Chúng con thở đầy hương thơm của Mẹ. 

                    *** 

Con đến đây Mẹ La Vang Đền Thánh 

Bóng Mẹ hiền phủ khắp cả đâu đây 

Ma quỷ ngoài kia tội lỗi giăng đầy 

Đều khiếp sợ lảng xa nơi Thánh địa. 

                   *** 

Thánh địa của con! Trong con là Thánh địa 

Cha của con là Chúa Cả muôn loài 

Mẹ thương con, con xa xứ lạc loài 

Đêm nay nhớ Mẹ, nước mắt dài tuôn rơi. 

                   *** 

Mẹ thương con, đâu để con mồ côi bất hạnh 

Lây lất xứ người quạnh quẻ biết bao 

Đêm nay đêm tối dường bao 

Ngẩng lên trời thẳm đếm sao nguyện cầu. 

                      *** 

(Viết nhân ngày hiệp thông cầu nguyện cho nước VN tại 

ĐTMLV, Las Vegas 22-5-2014 ) 

Phaolô Trần Stephen 

***** 

QUYẾT TÂM SỬA ĐỔI 
“Làm Con Người Mới” 

 
Xuân về hoa lá nở hoa, 
Vui mừng đón gió Mùa Xuân thổi về, 
Xuân về rộn tiếng chim kêu, 
Quyết lòng sửa đổi những điều làm sai. 
  
1- Điều Nên Làm: 
  
Kính nhường kẻ dưới, người trên, 
Dùng lời khen ngợi, khác hơn chê cười. 
Học người điều tốt, điều hay, 
Từ tâm, kiên nhẫn, sửa ngay lỗi lầm. 
Thật thà, kiên dũng, tín trung, 
Yêu thương, tha thứ, hầu nên trưởng thành. 
  
2- Điều Không Nên Làm “Tối Kỵ”: 
  
Bữa cơm nên tránh nói hành, 
Tránh điều tâng bốc, khoe khoang thân mình. 
Tránh điều làm hại tha nhân, 
Xây dựng thân hữu: khôn ngoan, nhẹ nhàng. 
Không nên, bợ đỡ, cầu danh, 
Hầu mong mối lợi, đua tranh với đời./. 

Mike Nguyễn 
(Ngày dài và buồn tại Lovely Nail Salon 

944 EH Crump Memphis) 
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