
                            Ánh Sáng Tình Yêu 
                       
                                 ( Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 11/6/21 ) 
  
“Ta đặt ngươi như Ánh Sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất” 
                    ( Is.49 : 1- 6 ) 
 “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp                       
của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em.” 
                    ( Mt.5 : 16 ) 
“Thiên Chúa chiếu Ánh Sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của 
Người” 
                    ( 2Cr.3 : 15 ) 
   
Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, 
Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng, 
Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, 
Ban tặng quả tim biết yêu thương.  
 
Hỡi Ánh Sáng reo vui vào thế giới, 
Là từ bi là nhựa sống cho đời, 
Đổ máu đào làm giá chuộc bày tôi, 
Khỏi thần chết, hỡi Ki-tô Cứu Chúa !  (*) 
 
Thánh Tâm Chúa tỏa Ánh Sáng Tình yêu, 
Truyền sức sống con tim  loài người, 
Để mở rộng lòng yêu thương chia sẻ, 
Bao khổ đau tràn ngập trên đời. 
 
Sáng mai thức dậy nở nụ cười, 
Vầng kim ô rực rỡ sáng ngời, 
Ngàn hoa khoe sắc màu lộng lẫy, 
Tiếng chim ca hót đang gọi mời. 
 
Ánh sáng văn minh tỏa nơi nơi, 
Mong cho nhân loại dưới vòm trời, 



Đón nhận cuộc đời luôn tươi đẹp, 
Đem lại hạnh phúc cho con người, 
 
Lung linh huyền ảo đuổi bóng đêm, 
Tỏa ánh huyền quang thật êm đềm, 
Che đi những gì trong hào nhoáng, 
Tô bồi uốn lượn để đẹp thêm. 
 
Trong mái tranh nghèo đượm u buồn, 
Ngọn đèn hiu hắt lịm hoàng hôn, 
Thoảng nghe trong gió lời than thở, 
Tiếng vọng đêm khuya một tâm hồn. 
 
Ánh sáng chẳng soi tâm hồn mình, 
Làm sao lan tỏa được ân tình, 
Vẫn còn trùm phủ trong bóng tối, 
Đó là thảm họa kiếp nhân sinh. 
 
Gương người Samaritanô, 
Thấy kẻ hoạn nạn không chần chờ, 
Băng bó vết thương lòng xúc động, 
Chiếu sáng tình yêu thật bất ngờ. 
 
Thánh nhân bác ái Mạctinô, 
Gặp người run lạnh đứng chơ vơ, 
Xé nửa áo choàng đem trao tặng, 
Ánh sáng yêu thương không bến bờ. 
 
Mẹ Teresa  Calcutta , 
Nhìn người nghèo khổ thương thiết tha, 
Hiến dâng phục vụ đầy nhân ái, 
Ánh sáng tin yêu thật bao la ! 
 
Chiến tranh hủy diệt đang xảy ra, 
Dịch bệnh gieo rắc khắp gần xa, 
Lại dám khoe khoang là cứu khổ, 



Hạnh phúc trần gian bị xóa nhòa. 
 
Ánh sáng văn minh của trần gian, 
Mơ biến trái đất thành địa đàng, 
Bóng đêm che lấp đầy tội lỗi, 
Nhân loại vẫn chìm trong lầm than ! 
 
‘Lúc này đây lạy Thần Linh cực thánh, 
Rủ tình thương xin ngự đến tâm hồn, 
Xin Chúa Cha hợp cùng với Chúa Con, 
Tỏa bao la rạng ngời muôn Ánh sáng’  
 

Đêm lặng lẽ buông màn tăm tối, 
Chuông vọng về tiếc nuối thời gian,  
Niềm tin thắp lửa thiên đàng, 
Hồn thiêng rực ánh hoa đăng chói lòa (*) 
 
*Lời nguyện. 
Lạy Thánh Tâm Chúa là Ánh sáng Tình yêu muôn đời ! 
Xin Chúa truyền Ánh sáng Chúa cho con, để con truyền lại cho tha nhân bằng những hành động yêu 
thương. 
Xin Chúa tỏa Ánh sáng soi đường cho nhân loại đang chìm trong tăm tối vì chiến tranh, hận thù, dịch 
bệnh, 
 biết hối cải tìm về con đường hạnh phúc tình yêu. 
Chúng con cảm ta Ánh sáng Hồng ân Ba Ngôi Cực Thánh đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài- đã hy sinh 
giáng trần nhận cái chết bi tương cứu độ loài người và luôn ban ân sủng thánh hóa cho mọi người được 
sống hạnh phúc  
            

ĐINH  QUÂN 
(*) Trích Thánh Thi Phụng vụ  
 
 
 
 


