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Vượt Qua 

 

Hãy nghe đây! Hỡi quỷ-vương, thần dữ! 

Lui xa mau cùng bè lũ âm-binh! 

Trở về ngay chốn đời đời giam giữ, 

Vì Ngôi Lời đã toàn thắng phục sinh! 

Ngươi phải nát dưới chân Người Trinh-Nữ, 

Vì chính Người: Mẹ Thiên-Chúa hiển-vinh. 

Hãy nghe đây! Hỡi biển khơi, thác lũ! 

Hỡi thông ngàn, suối mát gió rung-rinh! 

Cất tiếng lên, hoà vang lời thiên-sứ, 

Cao tiếng nữa, tung-hô Chúa thiên-đình! 

 
                     *** 

Linh-hồn tôi nay không còn ủ-rũ, 

Linh-hồn tôi giờ ngợp ánh quang-minh, 

Vì nhờ Người tôi tràn ơn cúu-độ, 

Vì nhờ Người, tôi đầy phúc Thánh-Linh. 

Linh-hồn tôi đã đoạn-tuyệt lối cũ, 

Linh-hồn tôi thẳng tiến tới bình-minh, 

Vì với Người, tôi luôn được ấp-ủ, 

Vì với Người, tôi được phúc trường-sinh. 

Linh-hồn tôi không ươn hèn gục ngủ, 

Linh-hồn tôi không sợ hãi thất kinh; 

Vì trong Người, tôi luôn được gìn-giữ, 

Vì trong Người, tôi có Chúa bên mình. 

Linh-hồn tôi tôn-vinh Người làm chủ, 

Thế-gian này, tôi nhất quyết ghét khinh. 

Linh-hồn tôi đã có Người phù-trợ, 

Vượt thành đêm, tôi tới cửa huyền-linh, 

Hồn tôi hoan-hỷ tái-sinh, 

Mong xin cháy mãi lửa tình mến yêu. 

 
                   *** 

Tôi đã thấy muôn sắc hoa rộ nở 

Trên Thánh-Giá u-buồn hết đăm-chiêu. 

Tôi đã thấy thắm nụ cười rạng-rỡ 

Trên môi gầy héo úa thôi hắt-hiu. 

Tôi đã thấy những cửa phên rộng mở 

Đón mặt trời sưởi ấm mái tranh xiêu. 
 
                 *** 

Lạy Mẹ mến yêu! 

Mẹ thật điềm-đạm, 

Mẹ rất dịu hiền. 
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Mẹ giầu quả-cảm, 

Mẹ rất trung-kiên 

Mẹ đầy ơn phúc, 

Không vướng tội nguyên. 

Xin Mẹ hãy sống trong hồn con bất lực, 

Xin Mẹ hành-động trong tâm trí con liên. 

Để con sống với Mẹ đời nhân-đức, 

Trải lo âu trên lối vào hạnh-phúc, 

Lót gian-nan trên đường tới vinh-quang. 

 

           *** 

Lạy Chúa toàn năng! 

Lạy Thầy cực mến! 

Ngài đã từ cõi chết, 

Ngài sống lại vẻ-vang. 

Trời đất hân-hoan, 

Địa-ngục rên xiết, 

Thần thánh hiên-ngang, 

Quỷ thần trốn biệt, 

Ngày mới chói-chan, 

Đêm cũ tận diệt, 

Gió mới tràn lan, 

Oi nồng tan hết. 

Con chắp tay nài van, 

Con xin Ngài hơi thở, 

Con xin Ngài Thần-Khí chứa-chan,    

Cho con chấp-nhận gian-khổ, 

Đào đau thương tìm mạch suối ủi-an; 

Cho con vượt qua thách-đố, 

Chấp truân-chuyên xây đời sống canh-tân. 

Hồn con đến trước Thiên-Nhan, 

Mang Thánh-Giá trổ ngàn hoa tươi, 

Gục đầu bên Trái Tim Người, 

Nhổ từng gai nhọn đâm cài tim Cha, 

Khắc sâu huyền-nhiệm Vượt Qua, 

Tim con rộn-rã khúc ca Lên Đường. 

  

Ben. Đỗ Quang Vinh 
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