
MẠCH SỐNG TRƯỜNG SINH 

 
Hồn con ngọn cỏ héo hon.      
Được Ngài mưa móc xanh non nõn nà   
Hồn thơ con tiến dâng Cha,     
Con xin ngay thẳng, thật thà, hy sinh  
Một lòng tận hiến trung trinh,    
Con thờ lạy Chúa hết tình mến yêu.      
 
Ngài là mạch sống trường sinh.    
Hồn con chan chứa Thần-Linh của Người. 
Hồn con tắm ánh sáng ngời.      
Trở thành nghĩa tử được Người yêu thương. (1) 
Ngài ban phúc cả khôn lường,  
Dẫn con đi chẳng lạc đường bình an 
 
Ngài là mạch sống trường sinh.  
Hồn con tươi tốt đẹp xinh sáng ngời 
Cho con sống mãi với Ngài  
Giữa trời đất mới đời đời hân hoan (2) 
Dầu cho lũ lụt dâng tràn  
Cũng không dâng tới hoàn toàn bình an (3) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) TV. 36: 10 & Roma. 8:14-16 

 * Ngài quả là nguồn sống. Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy 
ánh sáng (TV 36: 10) 

Ngài là mạch sống tràn-trề, 

Là nguồn ánh sáng chẳng hề tối-tăm, 

Dẫu cho trời bỗng tối sầm, 
Chúng con vẫn thấy chẳng lầm đường đi.  

(THÁNH VỊNH DIỄN CA ) 

 * Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên 
Chúa. Vì Thần khí mà anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến 
anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến 
chúng ta được kêu lên: “Abba! Cha ơi!” (Roma. 8: 14-16) 

 

(1) Sách Khải-Huyền, 21. 1-3:  Bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới..... 
Rồi tôi nghe có tiếng hô to: “Ðây là nhà tạm Thiên-Chúa ở cùng nhân-loại,  
Người sẽ cư-ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người,  
còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa ở cùng họ” 
 
(2) Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân; 
cho dầu nước lũ có ngập tràn cũng không dâng tới họ. (TV 32: 6) 

"Nên ai thành tín với Ngài, 
Cầu Ngài những lúc hiểm-tai đến gần, 

Dầu cho lũ lụt ngập tràn, 
Cũng không dâng tới hoàn toàn bình an” (TV 32:6) 

(THÁNH VỊNH DIỄN CA ) 
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