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LƠI NÓI ĐẦU 
 
Tôi từ IOWA dời về Austin cuối năm 2012, đầu năm 2013 mới tham gia Thờ phượng CHÚA ở HT Austin. 
Tạ ơn Chúa, nhờ được xem Tập san kỷ niệm 20 năm thành lập của HT Austin 
Nhân dịp vào những Xuân 2014, 2015, 2016, 2018 tôi viết Tâp Thơ nầy để Ca ngợi Chúa và Hội Thánh  
Austin là nơi tôi đang thờ phương Ngài. 
Thành thật tạ ơn Mục Sư quãn nhiệm Huỳnh Văn Linh và tất cả Anh Chị Em trong HT đã dìu dắt tôi học hỏi 
Lời Chúa trong những ngày ở tại xứ sở thân yêu nầy. 
                                                       Tạ ơn Chúa. 
                                                       Tạ ơn Hội thánh. 
                                                       Austin tháng 12/2018 
                                                       BS Tô Đình Đài 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
  



1           XUÂN MỚI (2014) 
 
Ôi vui qúa... mùa xuân năm nay! 
Hương Xuân rạng rỡ mặt mày! 
Nơi đây góc trời Texas...  
Suối tình ngây ngất men say! 
 
Mai Đào... ong bướm rộn ràng! 
Áo dài, khăn đóng... khang trang...  
Thơm mùi bánh chưng, bánh tét! 
Sưởi ấm con tim... ánh đạo vàng! 
 
Gần 40 năm lìa bỏ quê nhà! 
Vùng trời Mỹ Quốc ngập đầy hoa! 
Hội Thánh Austin ngời ánh sáng! 
Đàn con Thánh Thiện hoan ca! 
 
Cầu cho Quê Mẹ Việt nam! 
Giòng máu Rồng Tiên bị nhúng chàm! 
Đã qua rồi... những ngày thử thách...  
Rạng danh Hòn Ngọc Viễn Đông!! 
 
Cầu cho Mỹ Quốc lái thuyền mơ! 
Năm Châu... Bốn Biển nương nhờ...  
Diều nhân loại... thoát bờ vực thẳm! 
Hướng về Thiên thượng rạng tiếng tơ 
 
 
 
2        HỘI MÙA XUÂN 
 
Hội Thánh... là Hội mùa Xuân! 
Bốn mùa ca hát vui mừng! 
Ôi ngọt ngào... thân thể Chúa! 
Tình anh em hồ hởi lâng lâng!! 
 
Hằng tuần học tập đổi trao...  
Lời Cha... suối mát ngọt ngào! 
Xua đuổi nắng Hè khắc nghiệt! 
Ân tình thắm thiết tựa trăng sao! 
 
Lời ca tiếng hát thân thương! 
Nắng Thu lấp ló chân tường...  
Kính Cha... thương yêu bè bạn! 
Ánh sáng... lan truyền khắp bốn phương!! 
 
Lời Cha... ôi qúa nghĩa tình.! 
Dòng đời dù bảo táp chong chênh...  
Đông Hè khắc nghiệt... có Cha dìu dắt ...  
Chồi non búp ụ... triểu nặng cành!! 
 
Xuân nầy...  khác với Xuân xưa! 
Tạ ơn Cha...  đất trời nay đã hiệp hòa...  
Mãi hưởng mùa Xuân của Chúa! 
Thuyền tình... chẳng ngại gió mưa!! 
 

3        HỘI THÁNH AUSTIN 
 
Mừng vui Hội thánh Austin! 
Xuân về như hội tiêc mừng  
Đàn con ngày càng đổi mới! 
Tơ lòng rạng rỡ hoa bông! 
 
Trùng dương mờ mịt trời xa! 
Nỗi niềm thương nhớ quê nhà! 
Nơi đây... xứ người đất khách! 
Ngậm ngùi... vang khúc tình ca! 
 
Tình ca vang dội cõi đời! 
Lệ tình mặn cả vành môi! 
Đó...  đây cũng chỉ là cõi tạm! 
Quê ta... ở tận trên trời! 
 
Tạ ơn Đấng Tạo Hóa cao sang! 
Cho con ân điển tuôn tràn...  
Ai ơi...  nỡ đành xao lảng...  
Mau quay về... hối cải ăn năn!! 
 
Cha đang mỏi mắt chờ ta...  
Ôi mùa Xuân thơm phức ngọt ngào 
Cuộc sống đời này chỉ là cõi tạm...  
Vườn trời vang dội hoan ca!  
 
 
 
4          HT AUSTIN VÀO XUÂN 
 
Tết về... ôi qúa mừng vui! 
Trời Austin rộ rã tiếng cười! 
Ôi đẹp qúa... đất trời Sa mạc! 
Muôn ngàn hoa bướm lả lơi! 
 
Xuân ơi... chớ vội qua nhanh! 
Con cháu Việt nam với lòng thành! 
Ca hát đẹp lòng trời Mỹ Quốc 
Nhân tình tỏa sáng long lanh! 
 
Đây Hội Thánh... thân Cha...  
Kỳ diệu thay... thân ngọc mình ngà! 
Chuyên tâm học hỏi lời Chúa...  
Suối tình trong gió ngân nga! 
 
Anh Chị Em ơi...  siết chặt tay! 
Nhìn nhau cho rõ mặt mày...  
Con một Cha... nhà có nóc...  
Hương tình sâu đậm... cất cánh bay! 
 
Người thân... chưa chắc gặp nhau! 
Chúng ta có Chúa lái con tàu...  
Dù kẻ sau... người về trước...  
Cõi đời đời... sương tuyết trắng phau!! 
 



5         CHÚC MỪNG (2014) 
 
Đầu năm... đàn con Thánh chúc mừng! 
Suốt năm mãi mãi... hưởng mùa Xuân! 
Hè lui, Đông tới...  thêm bồi sức...  
Tháng qua ngày lại... mãi nghĩa nhân! 
Bước đi vững chắc lòng Kính Chúa...  
Siết tay bè bạn... khắp xa gần! 
Lời Chúa gieo mầm... tình thương mến! 
Thánh linh... nở rộ chín hoa bông!! 
 
 
 
6         LỜI CHA 
 
Anh Em... lời Cha mãi gọi kêu! 
Khách lữ hành... vững tay lái chèo! 
Trần gian... còn lắm điều quyến rủ...  
LẼ THẬT, CÔNG CHÍNH phải vâng theo! 
Cái TÔI... cũng luôn luôn trổi dậy...  
Xin Cha thêm sức... vượt hiểm nghèo! 
Bạn ơi... còn sống còn phấn đấu...  
Đường về Tiên cảnh... tiếng hò reo!! 
 
 
 
 
 
 
7        HỘI THÁNH KỸ NIỆM 20 NĂM (2011) 
 
Hội Thánh kỹ niệm hai mươi năm 
Thời gian... nước chảy xuôi dòng! 
Con chiên Việt nam... chạy tán loạn! 
Niềm đau chồng chất ngổn ngan! 
 
Đa tạ... vùng đất Mỹ thân yêu! 
Tình thương ấm cả mây chiều! 
Trời Austin... vòng tay rộng mỡ! 
Ôm ấp đàn con... cảnh cô liêu! 
 
Con Thánh tụ họp nguyện cầu! 
Tình Cha nghĩa nặng ơn sâu! 
Niềm vui... ngày càng phát triển...  
Chói chan ánh sáng nhiệm mầu!! 
 
Hội Thánh đầu tiên được dựng xây 
Mừng vui mở hội... ánh trăng đầy! 
20 Xuân qua... một trời kỷ niệm! 
Nụ cười tiếng hát... rộn trời mây!! 
 
Tạ ơn... Anh Chi Em tiên phong! 
Được Cha sưởi ấm tấm lòng! 
Theo gót chân Cha từng bước 
Đàn em... hồ hỡi ngợi khen!! 
 

8           MỪNG  XUÂN NĂM NAY 
       (Kính tặng MS NGUYỄN TẤN CẢNH ) 
 
Thác lủ... đất đá cũng trôi...  
Lang thang khắp bốn phương trời! 
Từ Seatle về Austin... tìm bè bạn! 
Tạ ơn... Mục sư Cảnh ngược dòng bơi! 
 
Đầu tiên nhóm họp ở tư gia...  
Lời cầu chạm đến Cha Gìa! 
Hội Thánh bạn... cho hôi họp...  
Lần lần... sây trái đầy hoa! 
 
Rồi từ từ... đứng trên đôi chân! 
Hội Thánh Austin hình thành! 
Hai mươi bốn mùa Xuan phát triển...  
Thân Cha rạng rỡ long lanh!! 
 
Tạ ơn... những TẢNG ĐÁ đầu tiên! 
Chung lưng đậu cật... lái con thuyền! 
Ánh sáng Cha... lan truyền khắp xứ...  
Lời ngợi khen... xao xuyến muôn tim!! 
 
Năm nay... Hội thánh đón mừng Xuân! 
Đất trời rộn rã reo mừng! 
Tâm hồn dũng mảnh như đá cội! 
Ơn Cha... mọi việc sẽ thành công!! 
 
 
9         KHÁCH LY HƯƠNG 
 
Chúng con người Việt ly hương! 
Hướng về quê... trăm nhớ ngàn thương! 
Trời Austin... mùa Xuân hoa nở...  
Hương thơm... ngập cả phố phường! 
 
Dòng đời như giấc chim bao! 
Mây trôi... gió thoảng thì thào! 
Xác thân ... nặng nề cát bụi! 
Xin hồn linh cất cánh bay cao!! 
 
Tạ ơn... vùng đất Austin! 
Ôi tên MỸ QUỐC... qúa diệu hiền! 
Cho chúng con xây mộng đẹp! 
Nương cậy nơi Cha... cõi Thần Tiên!! 
 
Tạ ơn... cuộc sống tạm thời! 
Mỗi độ Xuân về... rộ hoa tươi! 
Chín trái Thánh linh ngon ngọt...  
Hẹn hò nhau... nơi chốn thuyệt vời!! 
 
 
 
 
 
 



10         PHỤ NỮ HỘI THÁNH AUSTIN 
 
Hằng năm... mỗi độ Xuân về...  
Mái ấm gia đình... gội bến mê! 
Hoa thơm trái ngọt... về giới nữ! 
Rạng rỡ thân Cha... đẹp bốn bề! 
 
Lời nguyện cầu vang dội trời mây! 
Đuổi xua cám dổ... cõi đời nầy! 
Trang điểm tâm linh theo Chúa...  
Đàn chim ưng... cất cánh bay! 
 
Giỏi việc Thánh... đảm đang việc nhà! 
Ngọt ngào,thơm ngác... những bó hoa 
Sắc Duyên... chỉ là hư ảo! 
Hiếu trung... trọn đạo vói Cha Gìa! 
 
Tấm gương soi sáng cháu con! 
Tình thương nẻo sống trường tồn! 
Lo vuôn xới mầm non búp nụ! 
Nữ giới Austin... rạng nét vàng son! 
 
Đa tạ... Hội thánh Austin! 
Những con tim... ân nghĩa nhân tình! 
Trang điểm thân Cha thêm ngà ngọc! 
Xứng danh con cháu TRIỆU TRƯNG!! 
 
 
 
 
11         TẠ ƠN (2014) 
 
Tạ ơn... Đấng Tạo Hóa tnương yêu! 
Sinh dưỡng và đã dắt diều...  
Bà con Việt nam yêu Chúa...  
Hưởng nguồn ơn phước cao siêu!! 
 
Tạ ơn... nước Mỹ Quốc tuyệt vời! 
Vùng Austin... nhân nghĩa đầy vơi! 
Đã bao bọc đàn con lánh nạn...  
Tạ ơn... Hội Thánh Bạn không hết lời! 
 
Tạ ơn Mục Sư Linh đầu đàn! 
Qúy gia đình đã cưu mang! 
Cho anh em tập trung thờ Chúa! 
Quê người đất khách rỡ ràng! 
 
Tạ ơn... Ân điển của Cha! 
Cho chúng con có cửa có nhà! 
Thân Cha ngày càng phát triển...  
Cây cành... sây trái đầy hoa!! 
 
Tạ ơn... đàn con thánh Việt nam! 
Trông cậy Cha... nhân hậu ngọc vàng! 
Ánh sáng lung linh... lan tỏa rộng...  
Ngày Tái lâm... sông núi hò vang!! 

12         XUÂN ĐẾN... XUÂN ĐI 
 
Xuân đến... rồi Xuân lại đi! 
Xuân ơi... Xuân để lại gì! 
Cho tim Em...  khô héo! 
Nhìn đời... lệ ngập bờ mi!! 
 
Xuân đến... nhưng vẫn chưa đi...  
Em ơi... than khóc làm gì! 
Khô héo...  vì tình người khô cạn...  
Dối gian xảo quyệt hiểm nguy! 
 
Xuân đến... thay áo Mới đi...    
Học lời Cha... dạy bảo những gì! 
Sống theo công bình, lẽ thật...  
Nụ cười... nâng bước chân đi! 
 
Em ơi... phải biết cách đi...  
Bỏ ngoài tai... tất cả những gì! 
Khôn ngoan từ Cha mà có...  
Đời đời... khúc hát họa mi!! 
 
 
 
13       PICNIC 10/12/13 
 
Đa tạ... trời tạnh cơn mưa 
Công viên... mây gió vui đùa! 
Đàn con...  về đây hồ hỡi...  
Ánh mắt nụ cười... rộn nắng trưa  
 
Lời cầu chân thật trong tim! 
Ngôi cao... Cha liếc mắt nhìn...  
Thân thể cha... vổ tay ca ngợi! 
Suối tình... ấm cả Xứ Austin! 
 
Răng-môi... lẽ sống người đời...  
Kề vai chung sức... cố nín hơi...  
Có Cha sẽ giành chiến thắng! 
Sóng nước hồ Thu... rộn tiếng cười! 
 
Ôi vui sao... tiếng hát lời ca! 
Dơ tay trái phải giao hòa...  
Thân thể Cha ngày càng hòa hợp! 
Sa mạc Texas... nở ngàn hoa!! 
 
Bửa ăn đạm bạc đơn sơ! 
Thông công thân thiết vô bờ...  
Ngọn lửa hồng cười khúc khích! 
Đất trời chắp mối cung tơ!! 
 
Gỉa từ Công viên với nụ cười tươi i! 
Nẽo hồn mơ mộng chốn xa xôi! 
Chiếc xe con tung tăng lướt gió...  
Nắng vàng khe khẻ... mở cửa trời!! 
 



14         ÁO MÙA XUÂN 
 
Xuân về... chiếc áo đổi thay...  
Áo mới xinh tươi... rỡ mặt mày! 
Xao xuyến muôn loài... hoa đua nở...  
Tơ tình... ong bướm ngất ngây say!! 
 
Đời người chỉ là một loài hoa! 
Hương thơm ngào ngạc... dáng ngọc ngà! 
Trang điểm cho đời thêm hương vị...  
Tạ ơn... công đức của Thánh Cha! 
 
Ngợi khen... mãi mãi không thôi! 
Bốn mùa chia xẻ ngọt bùi...  
Khởi sắc những mùa Xuân kế tiếp! 
Bến đậu... thuyền về cảnh tốt tươi! 
 
Xinh tươi... mái ấm tơ lòng! 
Biến đời đang đục... thành trong! 
Chị Hằng hớn hở... nhìn đáy nước...  
Khơi cho nước chảy xuôi dòng! 
 
Xuôi dòng... muôn vật hò reo! 
Vượt qua rừng núi thác đèo...  
Mang tình thương... ruộng đồng thôn xóm...  
Dòng sông sóng vổ... ngóng nhìn theo!! 
 
 
 
15      CHÚC BÀ CON 
 
Chiến tranh thù hận còn rền vang! 
Máu xương nhân loại  ngập tràn! 
Gây ra bởi Satan Qủy dữ 
Tình người xơ xác giữa rừng hoang! 
 
Chủ nghĩa cá nhân đang tung hoành! 
Kiêu ngạo, gian ác... rất ma lanh! 
Luôn luôn từ chối đấng Tạo Hóa...  
Dòng đời như sợi chỉ treo mành! 
 
Cây có gốc... nước có nguồn 
Nở lòng nào... phản nghĩa bội ân! 
Ai ơi... trời cao luôn có mắt! 
Tự mình đào hố... sẽ sụp hầm! 
 
Xuân nầy... xin chúc qúy bà còn...  
Thân cát bụi... phải qúy linh hồn! 
Hảy nhanh chân... mau chọn lựa...  
Đừng nên để... khi nước đến trôn! 
 
Việt nam... dân tộc vốn thờ trời...  
Nhưng Thiên Đàng... thì qúa xa xôi! 
Nay có con Cha... nhịp cầu chắp nối 
Mau ăn năn hối cải... vâng lời! 
 

16     THANKSGIVING (2014) 
 
Trước 300 năm, dân Anh đến xứ nầy...  
Mềm lòng... người Da Đỏ tiếp tay 
Vượt qua bao nhiêu gian khổ! 
Hiệp Chủng Quốc... như ánh trăng đầy! 
 
Việt nam... bị bọn giặc Vô thần! 
Đàn con chiên... chạy loạn tứ tung...  
Tạ ơn... được Cha thương yêu diều dắt! 
Trong vòng tay Mỹ Quốc ân cần! 
 
Tạ ơn Cha... sắp đặt chúng con! 
Vượt qua cõi chết... được sống còn! 
Quyết một lòng... tạ ơn Chúa 
Vùng đất Hứa... mái ấm vàng son!! 
 
Còn sức... Cha cho có việc làm...  
Giúp cha mẹ... nuôi dưỡng cháu con 
Chiếc áo tình thương... Cha bao bọc! 
Mang danh “Quốc tịch Mỹ”mộng vàng! 
 
Tuổi trẻ thì được học hành...  
Bao mầm non... nay đã thành danh! 
Kính sợ Cha... thương yêu bè bạn 
Ngợi khen Cha... với tất cả lòng thành! 
 
Năm nay... mùa Tạ ơn lại về...  
Dù rằng... một cảnh hai quê! 
Hò reo nhảy múa và ca ngợi! 
Tạ ơn... ngày vui sum họp gần kề!! 
 
 
17         ANH EM ƠI 
 
Chúng ta... thân thể Cha! 
Ôi...  nụ cười nhân hậu hiền hòa! 
Vui mừng... nhìn con mang áo Mới! 
Gió mây hòa nhịp hát ca! 
 
Tiêng ca vang dội đó đây! 
Phước lành ban xuống tràn đầy.! 
Cả rừng hoa đua nhau nở...  
Hương tình ngây ngất cỏ cây! 
 
Lời ca khen ngợi Đấng yêu thương! 
Xuyến xao rung chuyển khắp phố phường! 
Đánh thức... bao tim còn đang ngủ...  
Tay bắt mặt mừng... khúc tơ vươn! 
 
Vấn vươn hòa hợp lòng nhau...  
Kẻ sau người trước kịp chuyến tàu...  
Nơi ăn ở... Cha đà sắp đặt...  
Thuyền tình hồ hỡi... sóng lướt mau! 
 
 



Vui mừng qúa... anh em ơi! 
Đa tạ... mùa Xuân của Cha trời! 
Năm Châu, bốn Bể đều trông ngóng ...  
Niềm vui bất tận... chẳng hề vơi!! 
 
 
18      CON VỀ ĐÂY 
 
Con về đây... như chim lạc đàn! 
Trời Austin... ôi nắng chang chang! 
Cỏ cây hoa lá... đều khô héo! 
Cô đơn ... hiu quạnh... lệ tràn! 
 
Dù biết có Chúa trong tim...  
Nhưng không thể... sống một mình! 
Con Chúa... luôn cần hiệp nhất...  
Thanh lọc... trau dồi máu Thánh Linh! 
 
May thay... có Bạn dắt diều! 
Về nhà Đấng Tạo Hóa thương yêu! 
Lòng con vui như mở hội...  
Tình Anh Em... như dải lụa điều! 
 
Ôi mừng vui... hình ảnh quê hương! 
Lời Chúa ngọt liệm như đường! 
Thân Chúa tràn đầy sức sống...  
Ánh sáng long lanh tỏa bốn phương! 
 
Tạ ơn Cha... sắp đặt cho con! 
Ở đâu rồi... qủa đất vẫn tròn... . 
Dù cho nắng chiều le lói...  
Ngày về vinh hiển vàng son!  
 
 
 
19         HẰNG TUẦN. 
 
Hằng tuần... vui qúa là vui! 
Thân Cha... rạng rỡ reo cười! 
Tay bắt mặt mừng thắm thiết...  
Hội Thánh ngọt ngào... bó hoa tươi! 
 
Hoa tươi... khen ngợi tình Cha! 
Dòng sông tươi mát hiền hòa...  
Hằng tuần... chúng con tắm gội...  
Hồn linh thanh thản... hát ca! 
 
Hát ca... ơn đức tuyệt vời! 
Ân tình mang mác biển khơi! 
Rung động bao tim xao xuyến...  
Ước mơ về cõi đời đời!! 
 
Cõi đời đời... đóm lửa tim con! 
Ngày đêm suy gẩm thì thầm...  
Sản sinh hoa thơm trái ngọt...  
Muôn người nhìn thấy... thèm ăn! 

 
Thèm ăn... lời ngọc thương yêu 
Hơi Cha thơm phức muôn chiều...  
Phủ lên chiều rộng nhiều ngăn cách...  
Dòng đời... sống lại cảnh mừng vui! 
 
Mừng vui... thì phải biết ơn! 
Gió mây nhảy múa vang rền! 
Sa mạc Austin... vùng thức giấc...  
Tiếng hò... xuôi mái chèo êm 
 
 
 
 
20          VÀO XUÂN (2014) 
 
Vào Xuân... trời đất rộn ràng! 
Tưng bừng hoa bướm hân hoan! 
Thiên nhiên vạn vật đều hớn hở! 
Chim bay, cá lượn hò vang! 
 
Đến Hội Thánh rồi... ôi ngọt ngào! 
Nắng đùa mây gió xôn xao! 
Tơ tình tung tăng nhảy múa...  
Đoàn con Thánh vổ tay chào! 
 
Thân Cha thơm phức ngọt ngon! 
Gái trai, gìa trẻ... cười dòn! 
Ánh mắt, nụ tình xao xuyến! 
Chuyện đời gạt bỏ... hết bon chen! 
 
Niềm vui rộn rã sóng tình! 
Diệu dàng dẫn dắt bởi Thánh linh! 
Tay bắt mặt mừng như hoa nở! 
Ấm áp con tim khách lữ hành! 
 
Nhìn lên Thập Tự Gía trên tường 
Hoa lòng ôm chặc Chúa Yêu thương! 
Lời Cha... thức ăn nước uống...  
Hơi Cha sáng chói cõi vô thường!! 
 Đa tạ Chúa của mùa Xuân! 
Vũ trụ bao la đã chuyển mình...  
Chúng con được thay áo mới...  
Con với Cha... như bóng với hình! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21        GIÁNG SINH 2014 
 
Giáng sinh... điệp khúc bình minh! 
Thiên nhiên vạn vật trở mình...  
Tạ ơn Cha...  hằng năm thăm viếng! 
Đất trời nối kết mãi đẹp xinh!! 
 
EM ơi... đời lạnh lẽo cô đơn! 
Đường xa... vó ngựa mõi mòn...  
Đấng Siêu Nhân xuống làm bè bạn...  
Theo gót Ngài... hưởng vàng son! 
 
BẠN ơi... màn đen bao cả trời mây! 
Trần gian tội lỗi tràn đầy...  
Sự Sống xuống trần chuộc tội! 
Đồi Gô-tha... phơi xác phân thây! 
 
QÚY VỊ ơi... tuyết trắng phau! 
Vì cuộc sống... cắn xé càu nhàu...  
Hảy mau ăn năn hối cải ...  
Con có Cha... thoát cảnh đắng cay! 
 
Mừng vui... đón rước Giáng sinh! 
Ngợi ca Chúa tể Công Bình! 
Đã nghe... và làm theo lời Cha dạy 
Đời đời hạnh phúc quang vinh!! 
 
 
 
22         XUÂN CỦA CHA 
 
Mùa Xuân... là của Cha 
Là Đấng HẰNG SỐNG hãi hà! 
Đất trời vui cười hòa nhịp...  
Gió mây nhảy múa đờn ca! 
 
Mùa Xuân là mùa của Cha! 
ÁNH SÁNG rạng soi đến muôn nhà! 
Sương đêm lấp lánh đầy châu ngọc...  
Bình minh rạng rỡ một trời hoa! 
 
Mùa Xuân là của Cha...  
Cho CON MỘT của Cha Gìa! 
Xuống trần cứu chuộc tội lỗi...  
Ngày vui sum họp... không còn xa!! 
 
Xuân nầy... tuyệt diệu Xuân ơi! 
Ngợi ca mãi không hết lời! 
Hồn thơ, nốt nhạc... nhảy múa...  
Men tình say đắm... chẳng hề vơi!! 
 
 
 
 
 
 

23            XUÂN NẦY 
 
Đã qua rồi ... 78 mùa Xuân...  
Vì CÁI TÔI... hồn mãi lưng chừng! 
Xuân nầy... con xin dứt khoác...  
Những ngày còn lại... xin hiến dâng! 
 
Từ nay trọn vẹn con Cha...  
Xin Đấng Cao siêu hãi hà! 
Thương xót đứa con hư hỏng! 
Đổi mới đời con... nở Thánh hoa! 
 
Thánh hoa... nhờ lời ngọc tiếng vàng 
Nhờ Thánh Linh... dạy dỗ khôn ngoan! 
Thân cát bụi... không còn lên tiếng! 
Gương Cha soi lối dẫn đàng! 
 
Dẫn đường... con cúối phục vâng...  
Bám gót Cha... hạnh phước vô ngần! 
Dòng máu con... ngập đầy Thánh Chúa...  
Xúc cảm... không còn niếu kéo chân con . 
 
Lối sống cát bụi qua rồi! 
Giờ chỉ còn... mình Cha mà thôi! 
Men tình Phụ Tữ... luôn say đắm! 
Hồn thơ, nốt nhạc... gởi lại đời!! 
 
 
 
24        CHÚC TẾT ÂM LỊCH 
 
Qua rồi... chúc phước chúc tài...  
Đường xưa, lối cũ lảng phai! 
Giờ đây... đời con đổi mới...  
Tạ ơn Chúa gọi và dạy bày! 
 
Thông nhau... con mắt tâm linh...  
Nhiều ân tứ... chỉ một sóng tình...  
Chúc nhau... chung đồi Bác phước! 
Tơ trời rạng rỡ ánh bình minh! 
 
Đừng chậm rải... bạn mình ơi! 
Kìa... thiên nhiên vạn vật chê cười...  
Tâm linh đang cáo trách bạn đó! 
Xa nguồn lìa cội... phận bèo trôi! 
 
Xin Bạn...  mở cửa con tim...  
Giác quan số sáu nhận nhìn! 
Ánh sáng mùa Xuân đang réo gọi 
Ăn năn hối hận... nhận niềm tin! 
 
Tạ ơn... tơ lòng đã hiệp thông! 
Hương Xuân xao xuyến muôn lòng! 
Chúc Bạn... một mùa Xuân Mới! 
Tương lai rạng rỡ... vinh quang! 
 



25        XUÂN BẤT TẬN 
 
Mừng vui Cha ở trong con! 
Giúp con... tháo củi sổ lồng...  
Xác hồn con đều đổi mới! 
Tơ trời hòa hiệp hanh thông! 
 
Đa tạ... ân điển của Cha! 
Gọi con thành Thánh ngọc ngà! 
Cô Dâu duyên dáng chờ chú Rể...  
Khao khát tân hôn... pháo nở hoa! 
 
Vui sao... Xuân bất tận mở màn! 
Thiên đàng... mở hội ở trần gian! 
Cuốn trôi... dòng đời tạm bợ...  
Sống mãi bên Cha... cõi Vĩnh hằng! 
 
Đa tạ... Xuân bất tận đất trời! 
Men tình sung mản... chẳng hề vơi! 
Thù hận, chiến tranh không còn nữa! 
An bình hạnh phúc khắp nơi nơi! 
 
 
 
26         BẠN TÌNH ƠI 
 
Xuân về... trời đất đổi thay! 
Vạn vật hò reo... rỡ mặt mày! 
Đón mừng khí thiên huyền diệu! 
Đuổi xua... cuộc sống đắng cay! 
 
Đắng cay... ươm rể vui mừng... . 
Ngọt bùi hương sắc khó rẻ phân! 
Bình minh... sương rơi ngà ngọc! 
Hồn ta cảm thấy lâng lâng! 
 
Lâng lâng... hởi bạn tình ơi! 
Tỉnh đi... mơ mộng đã qua rồi...  
Kìa Xuân đến... đổi thay màu áo.! 
Sao còn ngơ ngẩn giữa dòng trôi! 
 
Kìa xem con bướm khoe mình 
Từ con sâu rạm... thật đáng kinh! 
Nay được ngàn hoa quyến rủ! 
Là nhờ bám chặc nẽo tình! 
 
Người là sinh vật khôn ngoan! 
Phước ân từ ở Thiên đàng...  
Ngài tạo ra và cứu chuộc! 
Nở nào phản bội... chịu nát tan! 
 
Hảy mau hối cải ăn năn 
Nương cậy Cha chốn Vĩnh hằng! 
Đông Hè dù lắm khắc nghiệt...  
Xuân về... hoa bướm tung tăng!! 
 

27          THÁNH LINH 
 
Cha tạo con... trong lòng Mẹ...  
Vào đời... nhờ Thần khí của Cha! 
Mẹ Cha ruột...  không còn nữa...  
Chỉ còn nương cậy Đấng ngọc ngà! 
 
Cha ơi... có đuôi phải có đầu! 
Tạ ơn... Đấng tạo Hóa cao siêu! 
Đã tạo nên con có mục đích...  
Ngợi khen Cha kỳ diệu nhiệm mầu! 
 
Xin Thánh linh luôn ở trong con! 
Diều dắt con qua khắp nẽo đường...  
Ngài là Bà Mẹ vĩ đại! 
Dạy con thành... thánh vàng son!! 
 
Những lúc... con không biết cầu xin 
Mẹ Thánh linh biết rõ nỗi niềm...  
Thay con..cầu lên Cha cứu giúp...  
Tạ ơn...  Mẹ đời đời ở trong con! 
 
 
28        NGÀY LỄ TẠ ƠN 
 
Em ơi... hôm nay ngày lễ Tạ ơn! 
Hảy cầu nguyện... cho bao Linh hồn! 
Người Anh và dân tộc bản xứ...  
Tạo nên Hiệp Chủng Quốc vàng son!! 
 
Em ơi... cầu nguyện... để Tạ ơn! 
Biển Đông... sóng biển dập dồn! 
Bao người Việt... vùi sâu đáy biển! 
Vì quân Cọng sản ác nhân!! 
 
Tạ ơn Cha... con được đến xứ nầy! 
Hương Tự do... tỏa sáng trời mây! 
Ân tình bao người MỸ giúp đở! 
Cha ơi... hai vai ơn nghĩa triểu đầy!! 
 
Xin Tạ ơn... Đấng Tối Cao! 
Lời Đấng Tể trị ngọt ngào! 
Sưởi ấm bao con tim đau khổ! 
Ngẩn đầu lên... nhìn ánh trăng sao! 
 
Chúng con... dân thánh Austin 
Gương Cha... in khắc tim mình! 
Ở đâu... cũng chỉ là cõi tạm...  
Tạ ơn Cha...  giữ vững niềm tin!! 
 
 
 
 
 
 
 



29        THỜ PHƯỢNG 
 
Ngoài vườn cây cỏ xanh tươi! 
Lắng nghe hoa lá reo cười! 
Bạn ơi... qua tuần bận rộn...  
Đời tạm bợ... lạnh lùng trôi! 
 
Vào trong... sưởi ấm tơ lòng! 
Thân Cha kỳ diệu trắng trong! 
Ánh mắt thương yêu hòa họp...  
Lời Cha... ngọn đưốt soi đường! 
 
Soi đường... rộn tiếng hát ca...  
Đuổi xua... hư ảo gian tà! 
Cá lội ngược dòng... ươm men sống...  
Xin Cha chèo lái vượt đường xa! 
 
Đường xa...  thêm sức cho con 
Neo tình bám chặc nẽo hồn! 
Đã được cứu, luôn bảo vệ...  
Vững chân... vượt suối trèo non! 
 
Thời gian tuyệt diệu trôi qua! 
Dĩa cơm thông cảm mặn mà! 
Xác hồn luôn được phấn khởi! 
Xem thường cám dỗ Qủy ma! 
 
Tạ ơn... Hội thánh hằng tuần! 
Hồn con nhẹ bổng lâng lâng! 
Đàn chim hướng về nguồn cội...  
Núi rừng ngóng đợi chờ trông!! 
 
 
 
31        CHÚA LÀ MÙA XUÂN 
 
Em ơi... đón tiếp mùa Xuân! 
Lòng anh pháo nổ vui mừng! 
Mùa Xuân là mùa của Chúa...  
Vạn vật reo hò... thỏa ước mong!! 
 
Ôi đẹp qúa... đón Xuân sang! 
Tung tăng... ong bướm họp đoàn! 
Muôn hoa, mai, đào... đua nở...  
Hồn anh... mây gió lang thang! 
 
Lang thang tắm gội hồn ta! 
Chúa Xuân... ngọt liệm muôn nhà! 
Xao xuyến thiên nhiên vạn vật! 
Sóng tình nhảy múa hát ca!! 
 
Hát vang lên... đẹp lòng Ngài! 
Xuân là ánh sáng tương lai! 
Qủa đất tròn xoay kỳ diệu!! 
Màng đêm đen tối chạy dài! 
 

 
Chạy dài vì khiếp sợ quyền oai! 
Tình Xuân biển rộng sông dài...  
Ngợi ca... mùa Xuân bất tận! 
Đã đến rồi... ngập nắng mai!! 
 
 
 
 
 
30       NHỚ NGÀY ẤY 
 
Em ơi... nhớ ngày ấy, mới tới đây 
Ngẩn ngơ như nhạn lạc bầy! 
Tạ ơn... tình người bản xứ! 
Nhựa  tuôn tràn... nhánh liền cây! 
 
Bao Xuân... nay đã về chiều! 
Đâu còn lo lắng cảnh chắc chiu! 
Tạ ơn...  Bồng lai Tiên cảnh! 
Thân con bao phủ lụa điều! 
 
Lụa điều vang dội ngân nga ...  
Tạ ơn... hơi ngọc lời ngà! 
Bao mầm non đang cất cánh...  
Tình người nhảy múa hát ca!! 
 
Hát ca vang dội khắp nơi! 
Công bình, sự thật rạng ngời! 
Đàn con vui mừng hồ hởi! 
Men tình mang mác chảng hề vơi! 
 
Đầy vơi... lan đến trời Nam...  
Xót thương con cháu Hồng Bàng! 
Văn hóa thờ Trời, nhân nghĩa! 
Xóa tan Cọng sản cuồn ngông! 
 
Em ơi... đâu cũng chẳng là quê! 
Dòng đời sống gởi thác về ...  
Cha ta đang mõi mòn trông đợi! 
Ngày vui sum họp... đã gần kề!! 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 XUÂN 2016 
 
Xuân đến rồi, Xuân đến rồi! 
Ôi... Xuân đẹp qúa đi thôi! 
Nắng vàng long lanh nhảy...  
Ngàn hoa uốn éo lả lơi! 
 
Ta lang thang... giữa trời hoa 
Cùng chim đùa dởn... hát ca 
Suối mộng mơ... như mở hội 
Xuân ơi, Xuân của muôn nhà! 
 
Niềm vui tràn ngập trong lòng 
Mãi mê dưới ánh trời trong! 
Dĩ vảng  chập chờn trong trí! 
Lệ sầu, từ đâu...  đã lưng tròng! 
 
Tôi ngẩn ngơ... vội vào nhà 
Rùng mình, hiu quạnh... xót xa! 
Văng vẳng bên tai...  lời nhắc nhở! 
Đây Quê người... đâu phải quê ta! 
 
Chấp tay... tôi lại nguyện cầu! 
Cha ơi... nghĩa nặng, tình sâu! 
Lòng con... xin gió cuốn về nơi ấy! 
Xin Hồn Thiêng đưa lối, bắt cầu! 
 
 
33    ĐA TẠ CHÚA XUÂN 
 
Xuân mới tới... Xuân cũ đi...  
Thiên nhiên có nhịp có kỳ 
Đa tạ... ơn Đấng Tạo hóa! 
Tơ trời vang khúc họa my! 
 
Họa my thánh thót reo mừng! 
Ngợi khen hình bóng Lang Quân! 
Cô Dâu hướng lòng trông đợi...  
Ngày vui xác pháo đỏ đường! 
 
Đỏ đường lay động gió mây! 
Tơ duyên hạnh phúc tràn đầy! 
Ân tình ngày càng sâu đậm...  
Thời gian như cánh chim bay! 
 
Bay đi... hẹn ước trở về...  
Suối tình vượt khỏi bến mê! 
Đời đời cao sang vinh hiển! 
Đa tạ Chúa Xuân vẹn lời thề!! 
 
 
 
 
 
 
 

34       XUÂN ĐÃ VỀ 
 
Xuân đã về em ơi! 
Hồn anh xao xuyến...  ngậm ngùi! 
Đó đây... phương trời biềng biệt...  
Men tình...  xin gởi áng mây trôi! 
 
Em ơi... còn nhớ không ? 
Xa xưa... bên bếp lửa hồng...  
Bên nồi bánh... mẹ con trò chuyện...  
Ngoài vườn... có kẻ đợi trông! 
 
Mẹ ơi... hảy đi ngủ đi...  
Để con lo... chớ ngại gì! 
Tim anh phập phồng... nghe lời ấy! 
Tơ lòng... khúc nhạc họa mi! 
 
Bổng nghe tiếng em thì thầm...  
Coi chừng Ba Mẹ... có thấy không! 
Thôi... anh về đi nhé! 
Văng vẳng đâu đây... tiếng pháo đì đùng!! 
 
Rồi từ đó... tình ta vỡ tan! 
Gió mưa, giông bảo phũ phàng! 
Động rừng... chim cất cánh...  
Biết tìm đâu... tiếm ngắc chiều hoang! 
 
Giờ đây... Em ở nơi đâu!! 
Xa xa cánh nhạn... gợi cung sầu! 
Mỗi độ Xuân về... hồn anh ngơ ngác...  
Đò xưa hiu quạnh... suốt canh thâu!! 
 
35         VỀ SÀI GÒN 
 
Đến rồi... đây Sài gòn...  
Ôi lòng tôi... qúa xốn xang! 
Phải Sài gòn không em nhĩ!! 
Bóp méo mùa Xuân... giết nẽo hồn! 
 
Sài gòn nay vậy... hả em 
Kìa hàng me... xơ xác buồn tênh! 
Phố xá... chìm trong khói bụi...  
Mọi người che mặt dấu tên!! 
 
Anh chết điếng... lặng cả người! 
Rừng người... vây hảm quanh tôi...  
Em ơi... làm sao anh chen bước...  
Còi xe... la hét vang trời! 
 
Anh ghé vào quán nhỏ...  
Ồ đây... quán cốc năm xưa...  
Bên ngoài đầy sơn phết...  
Nụ cười kiêu ngạo... tạt gió mùa! 
 
 
 



Thôi ... anh nhớ lại rồi...  
Mùa Xuân thuở ấy... thoi đưa 
Tên Sài gòn... nay đã thay đổi...  
Dòng đời... ôi bảo táp gió mưa! 
 
Thôi thì vững dạ đi em! 
Cầu cho chân cứng đá mềm...  
Không có gì... được vỉnh viển ! 
Rồi đây... gió thuận thuyền êm! 
 
 
36      HỘI MÙA XUÂN 
 
Hội Thánh... là Hội mùa Xuân! 
Bốn mùa ca hát vui mừng! 
Ôi ngọt ngào... thân thể Chúa! 
Tình anh em hồ hởi lâng lâng!! 
 
Hằng tuần học tập đổi trao...  
Lời Cha... suối mát tuôn trào! 
Xua đuổi nắng Hè khắc nghiệt! 
Ân tình thắm thiết tựa trăng sao! 
 
Lời ca tiếng hát thân thương! 
Nắng Thu lấp ló chân tường...  
Kính Cha... thương yêu bè bạn! 
Ánh sáng... lan truyền bốn phương!! 
 
Lời Cha... ôi qúa nghĩa tình.! 
Dòng đời dù bảo táp chong chanh...  
Đông khắc nghiệt... có Cha dìu dắt ...  
Chồi non búp ụ... triểu nặng cành!! 
 
Xuân nầy... chẳng khác Xuân xưa! 
Tạ ơn Cha... vạn vật mãi hiền hòa...  
Mãi hưởng mùa Xuân của Chúa! 
Thuyền tình... chẳng ngại gió mưa!! 
 
 
37        XUÂN VỀ 
 
Xuân về... Hội thánh mừng vui! 
Thiên đàng Hạ giới...  đây rồi...  
TIN CẬY, VÂNG LỜI Thánh Chúa! 
Men tình Xuân Mới  hoa tươi! 
 
Xinh tươi... áo mới đổi thay...  
Khôn ngoan rạng rỡ mặt máy! 
Xa lánh cõi đời hư ảo...  
Hương thơm Christ... cất cánh bay! 
 
Bay theo...  ân tứ Chúa ban...  
Mầm non xây dựng Thiên đàng...  
Mỗi độ Xuân về... thêm khởi sắc! 
Lời thơ, nốt nhạc... hò vang! 
 

Hò vang... theo bước chân đi! 
Đại Mạng Lệnh... đã đến kỳ! 
Ra đi...  tìm chiên thất lạc...  
Mau về cội... khúc họa my! 
 
Họa my ca ngợi tình Cha! 
Ánh Xuân trời đất giao hòa! 
Khách lữ hành ngóng chờ Chúa...  
Ân tình Phụ Tữ... ngân nga!! 
 
 
 
 
38       MỪNG XUÂN (2015)  
 
Xuân về, Xuân về... qúa mừng vui! 
Thiên nhiên, vạn vật reo cười! 
Đàn con Thánh... vui mở hội! 
Thân Cha rực rỡ... bó hoa tươi! 
 
Xuân về, Xuân về... mọi việc đổi thay...  
Đàn con Thánh... tươi thắm mặt mày! 
Vóc dáng, hồn linh tăng trưởng...  
Hò hởi mừng vui... mộng hăng say! 
 
Đa tạ... Chúa Tể mùa Xuân 
Tình thương diệu vợi... vô cùng! 
Bức tranh đời được Cha trang điểm...  
Hương sắc chói lòa bốn phương! 
 
Mãi ngợi khen Đấng Chí cao 
Lời Cha... ôi qúa ngọt ngào! 
Hạt giống nẩy mầm... châm rể...  
Dòng đời long lánh trăng sao! 
 
Dù nay... lữ khách trần gian! 
Hồn linh xao xuyến mây ngàn! 
Mọi con tim... đều hướng Thượng! 
Trông ngày sum họp... hò vang!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 XUÂN NHỚ MẸ 
 
    Xuân về... nhớ qúa Mẹ ơi! 
Hình bóng của Mẹ... suốt đời mộng mơ! 
    Nhà tranh, vách đất đơn sơ! 
Đường làng, chân đất... nét thơ tuyệt vời! 
 
    Lời Mẹ ngọt liệm chơi vơi! 
Không gian yên tỉnh, đất trời thương yêu! 
    Vòng tay âu yếm... nương chiều! 
Thân con thuở ấy... lụa điều bọc quanh! 
 
    Thương Mẹ cố gắng học hành...  
Kính Thầy,mến Bạn... bức tranh vào đời...  
     Nhờ ơn... sóng gió êm xuôi! 
Công thành, danh toại... theo lời Mẹ thương! 
 
    Theo mắt Mẹ con lên đường...  
Tình nhà, nợ nước... bốn phương đua tài. 
    Lời Mẹ văng vẳng bên tai...  
Băng rừng, vượt suối... kề vai chung tình! 
 
    Mẹ ơi, nhớ qúa quê mình! 
Mùa Xuân thuở ấy... lung linh mây ngàn! 
    Đón con ở tận đầu làng! 
Ôm con ve vuốt... lệ tràn yêu thương!! 
 
 
41       CHÚC MỪNG XUÂN 
 
Đầu Xuân... con Thánh chúc mừng nhau! 
Bác phước tâm linh lái chuyến tàu...  
KHÓC THAN, NGHÈO KHÓ... Cha an ủi! 
NHU MÌ,CÔNG CHÍNH... tọa lòng nhau! 
THƯƠNG XÓT,SẠCH LÒNG... Cha yêu mến! 
Anh em HÒA THUẬN chẳng càu nhàu...  
Vì yêu Cha... bị đời BẮT BỚ...  
Ân phước đời đời... sẽ đến mau! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 MẸ ƠI 
 
Mẹ ơi... con đã về đây 
Hương Xuân ve vuốt thân gầy...  
Nhưng thiếu bàn tay Mẹ...  
Hồn con tê lạnh... lá thu bay! 
 
Hỏi trời đất... hỏi gió mây...  
Lặng thinh, hờ hững... chau mày! 
Mẹ ơi... hồn con khô héo! 
Chạnh lòng hoa bướm cỏ cây! 
 
Ôi nhớ mùa Xuân... thuở xa xưa 
Lòng con rộn rã... pháo Giao thừa 
Mẹ cho con một trời thương mến...  
Chân tình Mẫu tữ... nắng hạn gặp mưa! 
 
Bao Xuân trôi dạt ... xứ người 
Mỗi độ Thu về... đếm lá vàng rơi 
Chắc chiu... mong về thăm Mẹ...  
Mẹ ơi...  cách trở phương trời! 
 
Xuân này mong có đổi thay...  
Nắng Vàng trang điểm lại mặt mày 
Bếp lửa hồng... thiếu vắng Mẹ 
Đất nước mừng vui... khóe mắt cay! 
 
 
43     ĐÓN MỪNG XUÂN  
 
Xuân về... Hội Thánh đón mừng Cha 
Tung tăng trong cánh tay Ngà 
TIN rằng có Cha chăn giữ...  
Đàn Chiên con... vui vẻ hát ca! 
 
Dù xa... nhưng vẫn thấy gần! 
Thánh linh ngọt liệm bạn thân! 
Dạy theo đường ngay lẽ thật! 
HY VỌNG tương lai đẹp vô ngần! 
 
Vô ngần trong suối YÊU THƯƠNG! 
Ánh Xuân soi lối dẫn đường! 
Thân thể Cha ngày càng khởi sắc...  
Ngọt ngào lan tỏa bốn phương! 
 
Bốn phương hồ hỡi mừng vui! 
Núi rừng sông biển vổ tay cười! 
Thôi thúc muôn tim hướng về Chúa...  
Đường về Tiên cảnh... nở hoa tươi!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
44     MỪNG XUÂN  2016 
 
Austin... Hội thánh đón mừng Xuân! 
Kể sao cho hết vui mừng! 
Tạ ơn Cha... Công bình, Thánh khiết! 
Hoa trái tràn đầy khắp Tây Đông! 
 
Đã qua... mấy chục mùa Xuân...  
Mỹ Quốc... nghĩa mặn tình nồng! 
Đã ôm ấp đàn con xa xứ! 
Giờ đây... cuộc sống hanh thông!! 
 
Xuân nay... ôi qúa mừng vui! 
Đàn con Thánh... hương sắc rạng ngời! 
Nước Trời phát triển nơi trần thế...  
Neo tình bám chặc... chẳng hề vơi! 
 
Lạy Cha... luôn ở bên con! 
Thánh Linh người bạn chân thành! 
Diều chúng con đi từng bước ...  
Càng ngày... càng được khôn ngoan! 
 
Trông ngày hội ngộ đoàn viên! 
Đông Tây... chung một chuyến thuyền...  
Đời đời sống bên Cha yêu qúy! 
Qua rồi... cõi tạm truân chuyên!! 
 
 
 
45         XUÂN MỚI 
 
Ôi vui qúa... mùa xuân năm nay! 
Hương Xuân rạng rỡ mặt mày! 
Nơi đây góc trời Texas...  
Suối tình ngây ngất men say! 
 
Mai Đào... ong bướm rộn ràng! 
Áo dài, khăn đóng... khang trang...  
Thơm mùi bánh chưng, bánh tét! 
Sưởi ấm con tim... ánh đạo vàng! 
 
Hơn 40 năm lìa bỏ quê nhà! 
Vùng trời Mỹ Quốc ngập đầy hoa! 
Hội Thánh Austin ngời ánh sáng! 
Đàn con Thánh Thiện hoan ca! 
 
Cầu cho Quê Mẹ Việt nam! 
Giòng máu Rồng Tiên bị nhúng chàm! 
Đã qua rồi... những ngày thử thách...  
Rạng danh Hòn Ngọc Viễn Đông!! 
 
Cầu cho Mỹ Quốc lái thuyền mơ! 
Năm Châu... Bốn Biển nương nhờ...  
Diều nhân loại... thoát bờ vực thẳm! 
Hướng về Thánh Chúa rộn cung tơ! 

 
46     XUÂN VỀ EM ƠI!! 
 
Xuân đã về em ơi! 
Hồn anh xao xuyến...  ngậm ngùi! 
Đó đây... phương trời biềng biệt...  
Men tình...  xin gởi áng mây trôi! 
 
Em ơi... còn nhớ không ? 
Xa xưa... bên bếp lửa hồng...  
Bên nồi bánh... mẹ con trò chuyện...  
Ngoài vườn... có kẻ đợi trông! 
 
Mẹ ơi... hảy đi ngủ đi...  
Để con lo... chớ ngại gì! 
Tim anh phập phồng... nghe lời nói! 
Tơ lòng... khúc nhạc họa mi! 
 
Bổng nghe tiếng em thì thầm...  
Coi chừng Ba Mẹ... có thấy không! 
Thôi... anh về đi nhé! 
Văng vẳng đâu đây... tiếng pháo đì đùng!! 
 
Rồi từ đó... tình ta vỡ tan! 
Gió mưa, giông bảo phũ phàng! 
Động rừng... chim cất cánh...  
Biết tìm đâu... tiếm ngắc chiều hoang! 
 
Giờ đây... Em ở nơi đâu!! 
Xa xa cánh nhạn... gợi cung sầu! 
Mỗi độ Xuân về... hồn anh ngơ ngác...  
Đò xưa hiu quạnh... suốt canh thâu!! 
 
 
47        CHÚC MỪNG 
 
Chúc mừng Hội Thánh Austin! 
Xuân về... vạn vật reo mừng! 
Mong Tôi tớ ... đầy ơn Chúa! 
Là nơi...  Chiên Chúa cậy trông! 
 
Chúc mừng Qúy vi Lão niên! 
Chung tay lèo lái con thuyền...  
Càng gìa... niềm TIN vững chăc! 
Lòng thành thật... chạm Hoàng Thiên! 
 
Chúc mừng trụ cột gia đình! 
Cậy ơn...  soi dẫn bởi Thánh linh...  
Chăm lo mái ấm và Hội Thánh...  
Vượt qua cõi tạm gập ghềnh! 
 
Chúc mừng giới trẻ tương lai! 
Cành nho đã ghép với thân Ngài...  
Vâng lời thầy Cô và Cha Mẹ...  
Bình minh rực rỡ... ánh nắng mai! 
 



Mỗi năm mỗi mới... con Chúa ơi! 
Tạ ơn Cha... sự sống đời đời! 
Tận hưởng... và vui lòng chia xẻ...  
Nước Trời chói sáng khắp nơi 
 
 
48      ĐÓN  XUÂN 
 
Hò reo... hội họp đón mừng Xuân! 
Đất trời nhảy múa tưng bừng! 
Hương tình Cha... thơm ngây ngất! 
Trải thảm ngọc ngà khắp Tây Đông! 
 
Tây Đông... vang dội bản tình ca! 
Nhạc vàng ru mây gió giao hòa...  
Cha Con như hình với bóng...  
Men tình say đắm cả trời Hoa! 
 
Trời Hoa... ngào ngạc sắc hương! 
Hội Thánh Austin... cõi vô thường...  
Hồn Linh luôn luôn chấp cánh...  
Hướng nhìn lên Đấng Yêu thương! 
 
YÊU THƯƠNG... pháo nổ trong con! 
NIỀM TIN... bánh mức, lồng đèn! 
LỜI CHA... ôi ngọt ngào thơm phức! 
Câu thơ, nốt nhạc ngợi khen! 
 
Ngợi khen vang dậy... mãi không thôi! 
Xuân đến rồi đi... đổi mới đời! 
Đất đá, cỏ cây... đều ca hát...   
Bến mộng thuyền về... mãi êm xuôi!! 
 
 
49 XUÂN TÌNH 
 
Xuân nầy... trời đất đổi thay...  
Nắng Xuân tươi mát mặt mày! 
Bướm hoa...  đua nhau tình tự...  
Chim ca, cá lượn... ngất ngây say! 
 
Loài người hớn hở... mừng vui 
Khoát lên ÁO MỚI... nhoẻn miệng cười 
Ánh mắt long lanh... vì sao sáng 
Thân thể Chúa hòa nhịp vui tươi! 
 
Ôi mùa Xuân... chúa Thanh bình 
Trời Austin sáng chói long lanh! 
Hương sắc rộn ràng... ngày Lễ Hội 
Gió mây...  gỏ nhịp khúc tơ tình! 
 
Màu da, sắc tộc... dựa kề nhau 
Xuân ơi... muôn sắc vạn màu...  
Trời cho... loài người tận hưởng 
Ngợi khen Chúa... ánh Sao Mai! 
 

Muôn ngàn... đa tạ Chúa Xuân 
Xuân đến, Xuân đi mấy vạn lần...  
Xuân nầy... đúng  là điểm hẹn...  
Xóa tan ảo ảnh...  cõi phù vân! 
 
 
50 NIỀM ĐAU DĨ VÃNG 
 
Bao Xuân hoa bướm rộn ràng! 
Muôn loài hương sắc hò vang! 
Hò reo trong vòng tay Tạo hóa 
Hồn ta... ngây ngất mộng vàng! 
 
Bầu trời mây trắng nở hoa...  
Gió mây xỏa tóc bến Ngân hà! 
Chim én... tung tăng  bay lượn...  
Nhớ về quê Mẹ...  ôi xót xa! 
 
Thú rừng nhảy nhót leo trèo 
Suối đèo thác nước... vắng teo...  
Cả đất nước... chìm trong tù ngục 
Xuân ơi... cứu thoát ngặt nghèo! 
 
Chúng con là hoa của đời...  
Xuân về... sầu héo tả tơi! 
Nhìn về phương ấy... ôi đau xót! 
Nguyện cầu... giọt lệ thay lời! 
 
Nhìn xem khắp đó đây...  
Việt nam ơi... sao khổ thế nầy! 
Cả thế giới mừng vui trẩy hội...  
Mẹ... Mẹ ơi... tram đắng ngàn cay! 
 
 
51         XUÂN VỀ 
 
Xuân nầy khác với Xuân qua! 
Đào, Mai... cội gốc đã gìa...  
Sắc hương u buồn mây gió! 
Men tình ngấn lệ trời hoa! 
 
Trời hoa... áo mới hữu hình! 
Sương mai réo gọi Bình minh! 
Thời gian có bao giờ trở lại...  
Trách than... cuộc sống vô tình! 
 
Vô tình... vì con mà thôi! 
Ân điển Tạo Hóa tuôn trào! 
Cơ hội...  sao không bắt lấy...  
Mây trôi gió thoảng ngậm ngùi! 
 
Ngậm ngùi vì qúa yêu thương...  
Lấy huyết cứu  kẻ lạc đường! 
Ngẩn ngơ... bình tan gương vỡ! 
Thôi rồi một kiếp sầu vương! 
 



Sầu vương quặn thắt hồn Cha! 
Tình thương con mãi không gìa! 
Phận hèn sao không nương cây...  
Xuân về vang khúc xuân ca!! 
 
 
52         XUÂN MỚI 
 
Mùa Xuân là của đất trời...  
Bọn vô thần, hoang tưởng đười ươi! 
Gần 100 năm dân ta đau khổ! 
Núi xương sông máu nghẹn lời! 
 
Từ ngày thống nhất Bắc Nam 
Dưới bàn tay khát máu bạo tàn! 
Mẹ Việt nam... đang tụt dốc...  
Tan tành văn hóa...  bốn ngàn năm! 
 
Kinh tế, chịnh trị...  lùi xa 
Lại thêm “cõng rắn cắn gà nhà” 
Núi rừng, biển Đông dâng hiến...  
Áo dài chữ “S” khóc la! 
 
Xuân nầy... là Xuân cuối cùng! 
Hồn Thiêng réo gọi khắp núi sông 
Quyét sạch Satan nghịch tữ 
Xây lại... uy danh giống Tiên Rồng! 
 
Đa tạ... Tiên Tổ Cha Ông 
Anh thư, Hào kiệt đồng lòng...  
Xuân nầy... quyết  thay áo mới...  
Rạng ngời Hòn Ngọc Viễn Đông! 
 
 
 
53      NEO TÌNH 
 
Mừng vui... hội ngộ hôm nay! 
Mái ấm đơn sơ... vạn sắc màu ...  
Khơi dậy hồn con... trời nhung nhớ! 
Dòng đời hư ảo... tuyết trắng phau! 
 
Cha ơi... nhớ lại dáng xưa! 
Trùng dương sóng bảo, gió mùa! 
Cha ôm con... lau khô dòng lệ...  
Gắng lên con... thử thách sẽ vượt qua! 
 
Rồi thời gian... như gió qua mành...  
Lữ hành... giữa chốn mong manh! 
Trói cột tim con vào vật chất...  
Giọt lệ xưa ấy... lá lìa cành! 
 
Giờ đây ... ôi vui sướng biết bao! 
Tình Cha sao qúa ngọt ngào! 
Không hề ... trách con bội bạc...  
Suối tình mang mác... lại hiến trao! 

 
Qùy xuống đây... đón nhận tình Cha! 
Đứa con hư... xao lảng Cha Gìa! 
AUSTIN ơi... trời mây hứa hẹn! 
NEO TÌNH đã bám... khó rời xa!! 
 
 
54     MÙA TẠ ƠN 2016 
 
Tạ ơn... Cha cho cảnh cô đơn! 
Giúp con nuôi dưỡng tâm hồn...  
Khách Lữ hành... thêm vững bước...  
Tháng ngày... gần gũi  Cha hơn! 
 
Tạ ơn... cảnh sống cô đơn! 
Lời Cha đâm rể trong lòng! 
Suối tình mầu nhiệm tắm gội! 
Biến đời con... đục thành trong! 
 
Tạ ơn... Hội thánh Austin! 
Vườn trời Vinh hiển nghĩa tình! 
Hương thơm tràn ra ngào ngạc...  
Hò reo đón ánh Bình minh! 
 
Đa tạ... thời gian qua nhanh! 
Bao Thu... có Chúa đồng hành...  
Từng bước... đời con đổi mới...  
Mừng vui... giọt lệ long lanh!! 
 
 
55       MỪNG XUÂN  
 
Xuân về, Xuân về... qúa mừng vui! 
Thiên nhiên, vạn vật reo cười! 
Đàn con Thánh... vui mở hội! 
Thân Cha rực rỡ... bó hoa tươi! 
 
Xuân về, Xuân về... mọi việc đổi thay...  
Đàn con Thánh... tươi thắm mặt mày! 
Vóc dáng, hồn linh tăng trưởng...  
Hò hởi mừng vui... mộng hăng say! 
 
Đa tạ... Chúa Tể mùa Xuân 
Tình thương diệu vợi... vô cùng! 
Bức tranh đời được Cha trang điểm...  
Hương sắc chói lòa bốn phương! 
 
Mãi ngợi khen Đấng Chí cao 
Lời Cha... ôi qúa ngọt ngào! 
Hạt giống nẩy mầm... châm rể...  
Dòng đời long lánh trăng sao! 
 
Dù nay... lữ khách trần gian! 
Hồn linh xao xuyến mây ngàn! 
Mọi con tim... đều hướng Thượng! 
Trông ngày sum họp... hò vang!! 



56     MÙA TẠ ƠN 
 
Ơn Cha Mẹ... Cho con vào đời 
Có công tạo dựng... dưỡng nuôi! 
Tạ ơn hồn thiêng Tiên tổ...  
Đấng Tạo Hóa cao sang tuyệt vời! 
 
Tạ ơn... cho con trưởng thành...  
Giữa dòng đời... bảo táp chông chênh! 
Hồn con luôn luôn Cầu nguyện...  
Thuận chèo mát mái... xuôi giòng! 
 
Tạ ơn... con đã đến xứ nầy! 
Vượt cõi chết... được ngắm trời mây...  
Tạ ơn... bao người đi trước! 
Cho con ... thừa hưởng hằng ngày! 
 
Tạ ơn thân thể... Cha cho con! 
Neo tình bám chặc nẽo hồn! 
Lời thơ, nốt nhạc... luôn ca ngợi! 
Tơ lòng dâng hiến... đấng Càng khôn! 
 
Còn sống... con còn ngợi ca! 
Tin yêu, hy vọng... cõi ngọc ngà! 
Cha ơi... kiếp người qúa ngắn ngủi! 
Con nguyền ôm gót theo Cha!! 
 
 
 
57      THANKSGIVING (IOWA ) 
 
Lưng trời ... mây trắng lửng lơ...  
Đại dương xỏa tóc... dưới sương mờ! 
Thuở ấy khổ đau... gỉa từ MẸ! 
Ẵm con...  xuôi về xứ mộng mơ! 
 
Mộng mơ... nhưng cũng chỉ ảo vời! 
Vùng đất mới... hoa nở vành môi...  
Nhớ thương... phương trời cách biệt! 
Biết nói gì đây... xin Tạ ơn Trời! 
 
Tạ ơn... mọi sự tạm bình yên! 
Tơ trời... tình đất...  diệu hiền! 
Vuôn đắp cho con sức sống mới...  
Tạ ơn Cha!! qua mọi truân chuyên! 
 
Truân chuyên... nay đã đổi màu...  
Cỏ cây hòa hợp cùng nhau! 
Đò tình ... an bình lướt sóng...  
Tạ ơn Cha... lái con tàu! 
 
Năm nay...  lại mùa tạ ơn! 
Mùa Đông gía tuyết đến gần...  
Khắc nghiệt... chỉ là thử thách! 
Mùa Xuân đến... tiếng sáo ngân!!  
 

58         MẸ MỘT TRỜI HOA 
               ( Ngày Mother‘s Day ) 
 
“Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình” 
Con chào đời... nắng ấm bình minh! 
Dòng sông ngọt bùi bao Thời đại! 
Thuyền Mơ giữa bến Nhân tình! 
 
Mẹ là gió mát...  trưa hè 
Vòng tay hiền diệu vuốt ve! 
Dòng sửa ngọt ngào... lời âu yếm! 
Giấc An bình... mưa nắng chở che! 
 
Mắt Mẹ tươi mát... ánh Trăng Thu! 
Long lanh xua đuổi cõi sương mù...  
Ca dao, tục ngữ... một trời thương nhớ 
Giúp cõi đời ... trăng sáng... đèn lu! 
 
Mê là Lò Sưởi đêm Đông...  
Hơi trầu cau... môi má ửng hồng 
Bức tranh nghèo... cơm dưa mắm 
Vui lòng khách Qúy... viếng thăm! 
 
Đời Mẹ... nhưa sống ươm mùa Xuân 
Vạn vật hò reo... pháo nổ tưng bừng 
Bao ong bướm cùng hoa tình tự 
Mây mưa... suối mộng mãi chung tình! 
 
Tạ ơn Mẹ... Một Trời Hoa 
Long lanh chiếu sáng dải Ngân Hà 
Phủ lên chiều rộng... nhiều ngăn cách 
Tình thương diệu vợi... gió mưa sa! 
 
 
 59     TẠ ƠN CHA 
        (Ngày Father’s Day) 
 
Từ bé... con chưa biết rõ CHA 
Lớn lên giữa bảo táp... phong ba...  
Vô tình... nên tự tay lèo lái...  
Hoang tím trời mây... gió là đà!! 
 
Tự làm khổ... rồi lại khóc than!! 
Tâm can ray rức... bẽ bàng...  
Lòng TIN như cơn sóng vỗ...  
Hởi ôi...  lạc chuyến đò ngang! 
 
Đội ơn...  CHA đem con về đây! 
Vầng trăng khuyết ... nay lại đầy 
Đứa Con Hoang... được gần Cội...  
Suối Tình  mang mác... men say...  
 
Đò Chiều... con chẳng cô đơn! 
Hồng ân... .bao phủ ngập tràn...  
Ngày Đêm... cùng CHA thủ thỉ! 
Thuận bườm xuôi gió bến bình an!! 



 
Đa tạ ngày Cha... nay lại về...  
Hồn thơ... soi sáng bến mê 
Ngọt ngào... ngợi ca trời Texas ...  
Đời đời vinh hiển đã gần kề!!! 
 
 
 
60      MỪNG GIÁNG SINH 2016 
 
Bầu trời...  còn lác đác sương mù...  
Trời Austin huyền diệu ánh trăng Thu! 
Nơi mán cỏ... trái tim nhân hậu! 
Tặng máu hồng xóa bỏ ngục tù!! 
 
Hởi ơi... thế gian còn lắm kẻ ngủ yên! 
Mãi đắm say... mơ mộng hảo huyền! 
Sự thật...  còn chìm trong đêm tối! 
Thiên thần... réo gọi triền miên!! 
 
Chúng ta là con của Cha! 
Đền thờ Cha... rồi sẽ nở hoa! 
Cầu xin cây cành được đổi mới! 
Cội nguồn... sự sống ngân nga! 
 
Ngân nga ngào ngạc hương thơm! 
Trái Thánh Linh... thiên hạ mong thèm! 
Ước mong được học lời Chúa! 
Tìm đến nhà Cha... để ngợi khen!! 
 
Đa tạ... mùa Giáng sinh năm nay! 
Trời Austin... sẽ rạng rỡ mặt mày! 
Sỏi đá... rồi cũng thay màu áo...  
Đàn chim ưng cất cánh tung bay!! 
 
 
61 XUÂN ĐẾN RỒI 
 
Xuân đến rồi...  
Hồ hởi...  bà con ơi! 
Áo mới choàng lên muôn vật...  
Hương sắc lung linh... dáng tuyệt vời! 
 
Mừng ca... đa tạ Chúa Xuân 
Đất trời mở hội reo mừng! 
Ngoài vườn đầy hoa bướm! 
Xóm Làng ngào ngọt nghĩa nhân! 
 
Mọi nhà rộn rã... mừng vui 
Gia đình sum họp... rạng nụ cười 
Nhìn nàng bánh chưng, bánh tét...  
Mai vàng nghiêng bóng lả lơi! 
 
Mừng vui ... tưởng nhớ Ông Bà 
Tạ ơn công đức Mẹ Cha...  
Năm Mới... hưởng nhiều ơn phước 

An bình, Hạnh phúc... khắp muôn nhà! 
 
Đì đùng... pháo nổ rền vang...  
Trẻ thơ... áo mới rộn ràng! 
Lì xì... miệng cười chum chím 
Hoa lòng  rộng mở thênh thang...  
 
Đa tạ mừng Xuân năm nay 
Sữ sách sang trang...  rỡ mặt mày! 
Con cháu Rồng Tiên cất cánh 
Hòn ngọc Biển Đông... cất cánh bay. 
 
 
62 XUÂN MỚI  
 
Chúc mừng Xuân Mới nước ta 
Tình Xuân ngây ngất ngọc ngà! 
Không ai còn chết thê thảm! 
Mới bị Công an bắt hôm qua!! 
 
Đây rồi...  Mậu Tuất bà con ơi 
Chúa Xuân chăm sóc cõi đời...  
Ruộng vườn, nhà cửa được trả lai 
Không còn lang thang khiếu kiện khắp nơi! 
 
Xuân nầy...  hoa bướm rộn ràng! 
Ngục tù...  lao xá...  mở toan...  
Mừng vui... Anh chị em về quê cũ 
Gia đình sum họp... lệ tràn! 
 
Ngợi ca... .đa tạ Chúa Xuân 
Thiên nhiên vạn vật reo mừng! 
Quyền được sống, Tự do ăn nói...  
Văn minh nhân loại... đã đồng tình. 
 
Qua rồi thời  đại khổ đau 
Satan qũy dữ đã chìm tàu! 
Trả lai Tự do,Nhân quyền, Dân chủ 
Con cháu Rồng Tiên cất cánh bay. 
 
 
63 LY RƯỢU MỪNG THÀNH CÔNG 
 
LY rượu mừng...  mọi việc thành công...  
RƯỢU ngon, Xuân đẹp... nở hoa lòng! 
CHÚC mừng...  diệt xong quân bán nước 
MỪNG thay... Hán Tặc sắp suy vong! 
ĐẦU năm... mọi việc đều suôn sẻ...  
XUÂN tình hoa bướm... pháo nở bông 
MẬU vị hưởng đầy...  Ơn Phước Chúa 
TUẤT ngợi ca... con cháu Lạc Long 
 
 
 
 
 



64 LY RƯỢU CHÚC DỰNG XÂY 
 
LY rượu chúc... đất nước dựng xây 
RƯỢU ngon... hưng phấn nở mặt mày 
CHÚC mừng... đang Hồi sinh đất nước! 
MỪNG vui hòa hợp...  khắp đó đây! 
ĐẦU năm... ánh Bình minh rạng rỡ...  
XUÂN tình... hương sắc đổi thay! 
MẬU mậu bà con... chung xây  đắp 
TUẤT nầy vang dội khắp trời mây!  
 
 
 
65 XUÂN 2017 
 
Xuân đến rồi, Xuân đến rồi! 
Ôi... Xuân đẹp qúa đi thôi! 
Nắng vàng long lanh nhảy...  
Ngàn hoa uốn éo lả lơi! 
 
Ta lang thang... giữa trời hoa 
Cùng chim đùa dởn... hát ca 
Suối mộng mơ... như mở hội 
Xuân ơi, Xuân của muôn nhà! 
 
Niềm vui tràn ngập trong lòng 
Mãi mê dưới ánh trời trong! 
Dĩ vảng  chập chờn trong trí! 
Lệ sầu, từ đâu...  đã lưng tròng! 
 
Tôi ngẩn ngơ... vội vào nhà 
Rùng mình, hiu quạnh... xót xa! 
Văng vẳng bên tai...  lời nhắc nhở! 
Đây Quê người... đâu phải quê ta! 
 
Chấp tay... qùy gối nguyện cầu! 
Cha ơi... nghĩa nặng, ơn sâu! 
Lòng con gió cuốn về nơi ấy! 
Xin Hồn Thiêng đưa lối, bắt cầu! 
 
 
 
66 XUÂN HỌP ĐOÀN 
 
Động rừng tung cánh chim bay, 
Tinh hoa LẠC VIỆT bị đọa đày! 
Tìm nơi đất lành chim đâu...  
Xây đời xuân mộng hăng say! 
 
Vận nước nay đã sang trang...  
Trôi đi giấc mộng kinh hoàng! 
Tình Mẹ... biển lòng réo gọi...  
Ngày XUÂN chim én họp đoàn! 
 
 
 

Ngày xưa giọt lệ ra đi! 
Nay về ngọc sáng lưu ly! 
Hoa nở tình yêu nhân loại...  
Xây lại quê xưa... nét diêu kỳ! 
 
Mẹ ơi, hát khúc khải hoàng! 
Đi sau... về trước vẻ vang! 
Con cháu Rồng Tiên rạng rỡ! 
Trời Nam... hòn ngọc sáng choang!! 
 
 
 
67    MỪNG GIÁNG SINH 2017 
 
Bầu trời...  còn lác đác sương mù...  
Trời Austin huyền diệu ánh trăng Thu! 
Nơi mán cỏ... trái tim nhân hậu! 
Tặng máu hồng xóa bỏ hận thù!! 
 
Hởi ơi... thế gian còn lắm kẻ ngủ yên! 
Mãi đắm say... mơ mộng hảo huyền! 
Sự thật...  còn chìm trong đêm tối! 
Thiên thần... réo gọi triền miên!! 
 
Chúng ta là con của Cha! 
Đền thờ Cha... rồi sẽ nở hoa! 
Cầu xin cây cành được đổi mới! 
Cội nguồn... sự sống ngân nga! 
 
Ngân nga ngào ngạc hương thơm! 
Trái Thánh Linh... thiên hạ mong thèm! 
Ước mong được học lời Chúa! 
Tìm đến nhà Cha... để ngợi khen!! 
 
Đa tạ... mùa Giáng sinh năm nay! 
Trời Texas...  rạng rỡ mặt mày! 
Sỏi đá... rồi cũng thay màu áo...  
Đàn chim ưng cất cánh tung bay!! 
 
                                            
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     68    VỀ        NHÀ  
 
 
     Tạ ơn Ánh sáng CHA TRỜI 
Ba ngôi Thiên thượng cứu đời khổ đau 
    Ngợi ca công đức nhiệm màu 
Bao người đi trước... theo sau vẹn toàn  
 
    Làm sao tả hết công ơn  
AUSTIN bừng sáng... chứa chan nghĩa tình 
               Bước vào nhà Mới đẹp xinh! 
      Chúng con hồ hỡi vui mừng ngợi ca! 
 
    Tạ ơn... LỜI CHÚA ngọc ngà 
 Đổi thay áo mới... bông hoa triểu cành! 
    Chúng con nhất quyết một lòng 
Tình yêu Thiên thương... nuôi con nên người 
 
 

 
MỚI       (2018 ) 
 
 
    Trần gian là chốn tạm thời 
NGÔI TRỜI vinh hiển đang chờ chúng con 
    Xin THÁNH LINH... soi lối dẫn đường 
Tẩy lòng trong trắng để thờ phượng Cha 
 
    Ánh áng lan rộng gần xa 
THÂN CHA cường tráng... vượt qua mọi điều 
    Ra đi đôi lúc buồn thiêu! 
Khi về phấn khởi nụ cười dòn tan! 
 
    Xin CHA luôn ở với con.. 
Tấm gương THẬP TỰ trường tồn trường sinh! 
    Cầu xin sâu rạm biến hình 
Trở thành cánh bướm... lung linh mây ngàn! 
 
                               BÁC SĨ TÔ ĐÌNH ĐÀI 

 
 
 
 
 
 
      TỦ SÁCH THƠ DÂNG CHÚA 
                              của Tô Đình Đài 
 
1   Hoa Lòng 
2    Traí tim nhân loại 1,2 
3   Cành Vàng Lá Ngọc (CƯU ƯỚC ) 
4    Con Cha 
5   Trường ca Thi Thiên Vua David 
6   Ngơi ca 
7   Học hỏi 
8  Những bài học sách TÂN ƯỚC 
9   Hội Thánh Đầu Tiên 
10 Tâm tình Thánh PAUL 
11  Tâm tình ba Thánh James, Peter và John 
12   Bài học sách KHẢI HUYỀN 
13  Suối Nguồn Tình Yêu 
14  Khúc Sáo Ân Tình 
15  Nhịp Múa Sông Thanh 
16  Đạo Sống DŨNG LẠC 
17  Đường đi tới nguồn 
18  Cuộc đời 
19  Mục đích đời sống 
20  Sự đời 
21  Tìm đời sống có ý nghĩa 
22  Hội Thánh                                          
23  Hoa Xuân 2014-2018 
24 Quy vi Nữ Lưu trong CỰU ƯỚC 
25  Qúy vị Nam Giới trong CỰU ƯỚC 
 
 


