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Kính quí vị, quí ban Giám khảo, quí bạn đọc, c ùng quí tác giả
Ban Tổ chức “CUỘC THI NHÁNH HUỆ N ƯỚC TRỜI” xin chân

thành tri ân:
- Quí websites Công Giáo đã đăng bản tin sơ khảo số 1
- Quí ban giám khảo vòng Sơ Khảo đã tận tình xem, xét và cho điểm

từng bài thơ dự thi
- Quí bạn đọc đã quan tâm theo dõi cuộc thi
- Quí tác giả đã tham gia cuộc thi
Kính xin quí websites tiếp tục  hỗ trợ giới thiệu bản tin nầy.

Kính quí vị,
Cuộc thi đã rộ lên. Cụ thể là  Ban Tổ chức đã nhận hơn 250 bài thơ sự

thi. Tuy nhiên, theo kết quả chấm điểm của các Giám Khảo, th ì số lượng đạt
yêu cầu chưa đủ cao và vẫn còn rất mong chờ những tác phẩm đặc sắc của
quí tác giả.

Trong bản tin nầy, BTC xin giới thiệu một số b ài thơ từ mã số 51 đến
150 tương đối đã đạt theo nhận xét của BGK.

Những bài không được chọn hầu hết rơi vào các lỗi; Thất niêm, thất
luật, khắc lục, thất đối, lạc đề....

Kính mong quí tác giả tiếp tục sáng tác và gửi bài dự thi.
Kính chúc Quí Vị một Mùa Giáng Sinh An Lành.
Kính
TM. BTC
Phụ trách tổ Thơ

PM. Cao Huy Hoàng



T-057. VƯỢT CƠN CÁM DỖ.

Đêm thanh lặng, gió nhẹ lay rèm cửa,
Ngọn đèn khuya leo lét mái tranh đơn.
Thao thức sao giấc ngủ cứ chập chờn,
Giu-se dậy bước sang buồng con trẻ.

Chân rón rén mắt ngắm nhìn lặng lẽ!
Mẹ và con đang giấc ngủ nồng say.
Một dung nhan toàn bích tuyệt vời thay!
Lòng chao động bừng lên cơn khao khát...

Tim rộn rã nhưng bờ môi mím chặt,
Bởi lương tâm giục giã bước quay lưng.
Ngoài sân khuya còn phảng phất mùi hương,
Của đóa huệ trong ngần đêm trăng sáng.

Lạy Thiên Chúa! Tâm hồn con mê đắm,
Xin chở che gìn giữ khối băng tâm.
Chớ để con sa cám dỗ mê man,
Theo sắc dục lỗi nguyền câu minh thệ.

Đây giáo huấn lưu truyền bao thế hệ!
Hỡi tiền nhân bốn mươi bậc nối dòng!
Xin gia phù con giữ vẹn trinh trong,
Hầu xứng đáng hoàn thành câu thiên mệnh.

Sương thấm ướt bờ vai run lành lạnh,
Mà làn hương huệ tỏa ngát thanh cao...

T-058. THÁNH CẢ GIU-SE

Giờ đã đến! Trời khai ân cứu độ,
Giữa muôn người tuyển dưỡng phụ hài nhi.
Ai xứng danh làm bạn đức Ma-ri?
Nên gương mẫu vẹn toàn trong gia thất!

Chư thần thánh bừng lên reo ngây ngất!



Khi Chúa Trời chọn danh tánh Giuse,
Đóa huệ thơm mộc mạc chốn chân quê,
Là hậu duệ vương triều ngai Đa- vít.

Và Thiên sứ xuống trần trao thánh điệp:
Chớ ngại ngần khi nhận ý trung nhân.
Ma-ri-a thuần khiết đã cưu mang,
Chính Thánh Tử  Ngôi Hai rầy giáng hạ!…

Ơi kiếp sống đời thường bao vất vả,
Nhưng trong ngần như huệ trắng khiết trinh.
Đôi bàn tay luôn ấp ủ gia đình,
Tâm công chính nên mẫu gương gia trưởng.

Từ đồng vắng Be-lem đầy gió chướng,
Đến lưu vong Ai- Cập đất cằn khô.
Về Na-gia quê cũ rất đơn sơ,
Luôn tín thác trung thành theo thánh ý.

Nay trần thế lòng vui mừng hoan hỷ,
Nhận Giuse: đấng bảo trợ linh hồn.
Công chính – trung thành – nhẩn nhịn – sạch trong,
Trời chiếu rạng ánh hồng quang muôn thuở.

T-059. HUỆ TRẮNG.

Đóa huệ mong manh giữa cánh đồng,
Đẹp hơn áo gấm Sa-lô-mông.
Đêm sương thắm đượm hương ngan ngát,
Mưa gió thêm nồng ngây ngất thơm.

Vũ lai hương hay dạ lai hương!
Từ trong mạch sống rất phi thường,
Càng trong nguy biến càng lan tỏa,
Ngào ngạt mùi hương trong gió sương.

Như thánh Giuse cha đáng kính,
Trinh trong trọn vẹn kiếp trần ai.



Bão đời xô lấp luôn công chính,
Cứ vững vàng tin tưởng Thiên sai.

Diệu kỳ thay mái ấm gia đ ình,
Phu thê trần thế vẫn đồng trinh.
Thần khí ngập tràn nên vẹn sạch,
Tôn trọng nhau luôn phỉ nghĩa tình.

Gẫm trong hoàn vũ nào ai sánh?
Chỉ một không hai kiếp lứa đôi!
Vẹn tuyền cao quý nên đại thánh,
Gương sáng soi chung mãi rạng ngời.

T-060. NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Giu-se sống thánh tuyệt vời,
Cảnh nghèo ở thế không lời than van.
Ngày đời thợ mộc bình an,
Đêm về thầm lặng kính dâng lời cầu.

Tình thương Thiên Chúa nhiệm mầu,
Giu-se yêu mến thấm sâu Lời Ngài.
Cả đời chỉ biết van nài,
Sống đời khiết tịnh hòa hài yêu thương.

Ước mơ, mơ ước vấn vương,
Sống đời công chính là hương Nước Trời.
Cha nuôi Con Chúa Ngôi Lời,
Làm người gia trưởng một đời hy sinh.

Ngày đời bên vợ huyền linh,
Song hành dâng hiến trung trinh lòng thành.
Ẳm bồng Con Chúa chân thành,
Tay cầm huệ trắng liền cành Cây yêu.(Giêsu)

Ẩn trong tình Chúa mĩ miều,
Hiền lành khiêm nhượng Chúa yêu bảo tồn.
Quyết tâm dâng Chúa bông hồng,



Gai châm không sợ, quỷ trông đợi chờ.

Bao nhiêu cạm bẩy hững hờ,
Nắm bàn tay Chúa không mơ thú đời
Nhìn lên Thánh Cả dâng lời,
Xin Ngài chuyển tiếp cho đời con thơ.

T-061. THÁNH GIU SE  GIA TRƯỞNG.

Thánh Kinh chép: Giu Se Người Công Chính.
Chân dung Ngài huệ trắng giữ trong tay.
Đoàn chúng con cầu khấn Cha hàng ngày
Đức khiết tịnh cần được Cha cổ vũ

                   ooo
Xưa Cha Thánh đem hết lòng phụng tự
Chúa Hài Nhi ngay từ thuở xuống thai
Cha hy sinh  phục vụ Mẹ Chúa Trời
Bằng tất cả cuộc đời hằng khiết tịnh.

Đức nhẫn nại của Cha thật đáng kính,
Là quản gia hoạt động như  gia nhân
Đức kính tin, thương mến, đức thanh bần
Đức can đảm hành động khi cần thiết

Tại Ai Cập, Be Lem, Na Gia Rét
Cha bình tâm trong lao động cần cù
Ba mươi năm trải biết bao công phu
Cha bảo vệ Chúa Con và Mẹ Thánh
                          ooo
Đoàn gia trưởng cúi đầu trước Cha Thánh
Dâng kinh cầu Hội Thánh đã ban ra
Chúng con tin rằng công đức của Cha
Đáng Thiên Chúa ban mọi điều Cha muốn.

Cha chỉ dẫn chúng con đi đúng hướng
Lái con thuyền nhỏ bé vượt gian nan
Đem gia đình vào Bến Cửa Bình An
Theo Cha Thánh định cư trong Nước Chúa.



T-065. THÁNH ÂN DẠT DÀO

Ngỡ ngàng quá, Ma Ri A... Tội nghiệp!(1)
Thôi cũng đành - Vĩnh biệt cách âm thầm.
Trong giấc mơ, lời báo mộng Thiên Thần
Lòng thanh thản, đầy Thánh Ân dào dạt.

Ngày qua ngày như huệ trời thơm ngát
Sống hiền phu, mặn nhạt vẫn khiêm, trung.
Sinh GiêSu nơi hang đá lạnh lùng
Cha hạnh phúc, thủy chung bên Mẹ Thánh.

Hung tin đến, mang hài nhi trốn tránh (2)
Đêm mịt mùng lần theo ánh sao khuya...
Giông tố, hiểm nguy, gìn giữ không lìa
Nơi đất khách sẻ chia bao khốn khó.

Đền Thánh năm nào, bặt tin trẻ nhỏ (3)
Mẹ cùng Cha sóng gió dậy tâm hồn;
Lật đật, long đong, mắt lệ trào tuôn
Cha nhân ái là mạch nguồn che chở.

Lạy Thánh GiuSe, trái tim rộng mở
Xin ban ơn nâng đỡ, dắt dìu con.
Suốt cuộc đời tỏ rạng tấm lòng son
Tin - Cậy - Mến sống cho tròn Thánh Ý.

Chú thích:
(1)khi biết tin Đức Mẹ có thai, Thánh GiuSe có ý bỏ trốn âm thầm.
(2)Khi nghe tin vua Hêrôđê t ìm giết con trẻ, Thánh GiuSe cùng gia đình trốn
sang Ai Cập
(3)Chúa GiêSu bị lạc nơi Đền Thánh

T-069. HUỆ TRẮNG

Như bông Huệ trắng, mẫu gương cha
Trinh khiết nêu cao dựng nếp nhà
Thân tịnh, hồn trong băng thử thách



Lời vâng, tâm phục vượt bôn ba
Trung trinh, mạnh mẽ an thê – tử
Cần mẫn, hiền hòa xứng trưởng – gia
Theo bước gương Cha xin nguyện hứa
Xác hồn tinh sạch hợp lời ca.

T-070. NHƠN ĐỨC THÁNH GIUSE
Lạy Thánh Giuse! Nhơn đức Cha,
Sáng gương muôn thuở khắp muôn nhà.
Thánh thần nhường kính người muôn một,
Nhân thế tôn sùng thánh tháng ba
Công chính khó nghèo người dưỡng phụ
Thanh bần khiết tịnh bậc vương gia
Ngắm nhìn Cha Thánh càng say đắm
Nhơn đức rạng ngời, cất tiếng ca.

T-089. THÁNH GIU SE

Hương thiêng từ Huệ Trắng tay Cha:
Ngào ngạt hồng ân toả mọi nhà.
Khiết tịnh tin yêu Trinh Thánh Mẫu,
Khiêm nhu thờ kính Chúa Ngôi Ba.
Khôn ngoan bảo vệ Con Thiên Chúa,
Dũng cảm điều hành Trưởng Thánh Gia.
Giới trẻ cầu xin Cha bảo trợ
Gia đình kính tiến khúc đồng ca…

T-090. NHỮNG  ĐÔI  LỨA  ĐẸP .

Tương lai anh sẽ được làm cha
Nội tướng riêng em đảm việc nhà
Chung thủy anh thề dầu sóng gió
Trắng trong em hứa dẫu phong ba
Dõi chân Thánh Cả men trong xóm



Nối gót Nữ Vương muối tại gia
Là Huệ(*) , là Hồng(**) vinh Hội Thánh
Con hiền cháu thảo mãi vang ca .

 (*)(**) : Là những Giu-se , Ma-ri-a của thời đại mới .

T-091. RẠNG DANH CHA

Vâng lời, khiết tịnh rạng danh Cha
Gương sáng Giuse chiếu mọi nhà
Chăm sóc Ngôi Hai nhiều biến cố
Dưỡng nuôi Âú Chúa lắm bôn ba
Hương thơm Huệ Trắng bay muôn nẻo
Sắc thắm Sen Hồng tỏa mọi gia
Tiết hạnh, đoan trang luôn qúy trọng
Mọi người cất tiếng chúc hoan ca

T-095. THỆ ƯỚC .

Tiền hôn anh quyết chẳng làm cha
Theo bước Giu-se giữ nếp nhà
Công chính, khiết trinh dầu sóng gió
Thẳng ngay, trong trắng dẫu phong ba
Anh gìn trắng Huệ, vui toàn tộc
Em giữ trinh Hồng, thoả trọn gia
Vườn Huệ , vườn Hồng thơm ngát mãi
Lương dân kính ngưỡng vịnh thi ca.

T-098. DÒNG  TỘC  HUỆ  THÁNH .

Vui buồn sướng khổ phận làm cha
Theo Thánh Giu-se giữ nếp nhà
Sương gió gian nan đành phận bố
Nắng mưa vất vả chịu thân ba
Con dòng cháu giống trong tông tộc
Hiền phụ hiền phu giữa tiểu gia
Công chính khiết trinh giờ học tập
Mai ngày vĩnh phúc khải hoàn ca.



T-102. NHÁNH HUỆ ĐẸP Ý CHA

Nhánh huệ Giuse đẹp ý cha
Mẩu gương khiết tịnh rọi muôn nhà
Tinh thần khiêm nhượng tày hai tám
Nhân đức hiền lành trọn bảy ba
Cùng mẹ đồng cam nơi đất khách
Với con cộng khổ chốn lân gia
Quyết tâm phò Chúa không chùn bước
Đời đẹp như là một khúc ca.

T-105. HUỆ TRẮNG

Dâng mình chẳng biết chuyện chồng,  cha
Nhưng Chúa truyền sai lập nếp nhà
Dạ cậy, hồn trong  dằn tục lụy
Lòng tin, tâm phục đón bôn ba
Thanh cao mẫu mực vai thân - phụ
Lao nhọc chuyên cần bậc quản – gia
Tinh bạch  hương thơm ngàn Huệ trắng
Giu- se gương Thánh, Thánh khen ca.

T-109. TIẾNG LÒNG ÔNG THỢ MỘC .

Ông Thợ Mộc cắm cúi bào chăm chỉ
Mà con tim  rộn rã khúc tri ân
Chúa đã ban ngàn phúc cả tự Trời
Từ sâu  thẳm, tiếng lòng ông thổn thức .

Ông hít thở : Khí trời không ngừng nghỉ
Ông lắng nghe : Bao chim hót líu lo
Ông ngắm xem : Hoa muôn sắc muôn màu
Và trăng gió , của Trời kho vô tận.

Mỗi tiếng búa là tiếng Trời đáp trả
Ban của ăn nuôi sống xuống Thánh Gia
Từng đường cưa , đường công chính rạch ròi



Đường khiết tịnh , tin yêu và phó thác .

Ông suy ngẫm bao phen đời khốn đốn
Bóng với hình , Chúa ở cạnh bên ông
Những Bê-Lem , những Ai-Cập lạc loài …
Qua sóng gió , phong ba , trời lại sáng .

Mắt ngấn lệ , Chúa thương ông quá đỗi
Tự khởi nguyên cho đến tận cánh chung
Sao chọn ông giữa muôn thuở , muôn người
Làm hiền phụ, hiền phu Gia Thất Thánh !

Nói gì đây khi tiếng lòng nức nở
Khi bên ông “Lời Chúa” vẫn ngây thơ
Khi “Nữ Vương các Thánh” vẫn  phục tùng !
Trong thinh lặng tiếng lòng dường bất tận .

T-117. NGUYỆN ƯỚC

Thái sơn khôn ví nổi công Cha,
Nguồn suối tràn lan ân phúc nhà.
Trọng trách, Cha-Nuôi-Con-Độc-Nhất,
Trung thành, Bạn-Thiết-Chúa-Ngôi-Ba.
Một đời khiết tịnh, gương trăm họ,
Trọn kiếp khó nghèo, hạnh bách gia.
Chiêm ngắm đời Cha, con nguyện ước,
Hồn như huệ trắng đẹp bài ca.

T-119. ABBA

Chiều xuống ngân nga tiếng gọi  Cha,
Thênh thang nhẹ bước trở về nhà.
Tim reo rộn rã lời Fiat,
Miệng hát thì thầm tiếng Abba.
Gốc Jesse, đâm chồi vọng tộc,
Nhà Đavít, trổ nhánh vương gia.
Đóa hoa huệ trắng hương thơm ngát,



Dòng dõi tinh tuyền nức tiếng ca

T-120. BÀI  CA HUỆ TRẮNG

Giuse, Con Chúa gọi là Cha,
Gương sáng rạng soi mọi nếp nhà.
Khiết tịnh, tôi rèn trang tuấn mã.
Trinh trong, gọt giũa nét thu ba.
Thanh bần đâu bỏ tình thân tộc,
Nghèo khó chẳng lìa nghĩa thế gia?
Huệ trắng, thơm nồng hương huệ trắng,
Bài ca, đẹp nhất vạn bài ca.

T-125. HUỆ TRẮNG

Mẫu mực Giu-se, sáng bậc Cha,
Danh thơm Huệ Trắng, tỏa muôn nhà.
Tròn đầy khiết đạm, nơi trần thế,
Trọn vẹn trinh trong, ở chốn ba*.
Dưỡng dục Con Ngoan, vui ý Chúa,
Yêu thương Thục Nữ, rạng danh gia.
Trung trinh quyết giữ, con ghi khắc,
Kính khấn dâng Cha, khúc hỷ ca.

Chú thích: Chốn ba* : Chốn ba đào.

T-126. GƯƠNG THÁNH GIUSE

Giuse gương mẫu bậc làm cha
Chúa đặt trông nom, quản việc nhà.
Che chở Hiền Thê, đâu ngại khó
Dưỡng nuôi Con Chúa, dẫu phong ba.
Hiền hoà, chính trực, gương thôn xóm
Khiết tịnh, thanh bần, sáng đạo gia.
Bàu chữa, ủi an, ơn Thánh Cả
Đoàn con xin tiến vạn lời ca.



T-133. CÀNH HUỆ GIỮA ĐỜI

Lần này xướng họa lấy vầng cha
Thánh đức Giuse biểu tượng nhà
Vững chí kiên trung dù nghịch cảnh
Bình tâm khiết tịnh mặc phong ba
Chở che con Chúa tròn thiên chức
Bao bọc vợ hiền rạng thất gia
Cành Huệ giữa đời khoe sắc thắm
Hát mừng Cha Thánh một bài ca.

T-147. BẠCH HUỆ.

Thánh cả nêu gương xứng phận cha
Thiên hương Bạch Huệ toả thơm nhà
Bạn hiền bảo bọc qua cuồng hải
Con Chúa chở che vượt ác ba
Công chính trinh trong nên Thánh Thất
Thanh cao nghèo khó tựa thôn gia
Gương Ngài thệ hứa con theo bước
Kính tiến Giu-se khúc hỷ ca.

T-148. BẠCH HUỆ

Vâng phục chu toàn ý Chúa Cha
Khiêm nhường Thánh Cả ngụ quê nhà.
Phận gia trưởng, một sương hai nắng
Thân Bạch Huệ, chìm bảy nổi ba.
Nhỏ bé, thanh tao, thơm nội cỏ
Đơn sơ, khiết tịnh, rạng danh gia.
Ngàn đời tán tụng Hoa Vinh Phúc
Vạn thế dâng Người khúc diệu ca.

T-149. NHÁNH HUỆ TINH KHÔI.

Nhánh huệ tinh khôi tự Chúa Cha
Hồng hoang tạo tác khắp muôn nhà
Gương trinh vẫn trắng, lời FIAT



Đức mến còn xanh, tiếng ABBA
Đạo Chúa, vẹn tròn ơn dưỡng dục
Tình thân, giữ trọn đức tề gia
Khiêm nhu giữ lấy lời công chính
Trần thế ngàn năm vẫn tụng ca.


