
  

 
 

Thơ họa từ năm 2014, Ngô Minh Hằng chỉ giữ Thơ, không còn địa chỉ 
Email của Qúy Thi Nhân để chuyển. Xin tha lỗi sự sơ sót. Vị nào quen 

biết các Thi sĩ có bài họa, xin vui lòng chuyển giúp. 
Chân thành cảm tạ. 

 
  *** 

  

Lời Nguyện Mùa Noel 
  

Kỷ niệm Giáng Sinh đã lại về 
Muôn lòng trắc ẩn mối tình quê 

Đó xưa trăm họ tràn no ấm 
Đây hiện nhà nhà ngập chán chê 

Xin Chúa quan phòng người tín thác 
Nguyện Cha thánh hóa kẻ đam mê 
Hầu gìn giữ nước,xây hưng thịnh 

Dân chủ,Tự do đẹp mọi bề 
  

Từ Thanh Hà 
 
 
 
 
 



 
 
  

Họa 1 
 

Họa nguyên vận 
  

Mỗi độ Giáng Sinh lại nhớ về, 
Đồng bào nghèo khổ ở miền quê. 
Cơm ăn thiếu thốn không đòi hỏi, 

Áo mặc tồi tàn chẳng dám chê. 
Cán bộ rặt từng bầy ngốc nghếch, 

Chính quyền toàn một lũ u mê. 
Nguyện cầu Thiên Chúa  ban ơn phước, 

No ấm, tự do được trọn bề. 
  

Chánh Minh 
Dec 07th, 2014 

 
 
  

Họa 2 
  

Lời cầu xin 
  

Chúa hỡi chừng nao Chúa lại về ? 
Giúp ngừơi dân Việt khắp trời quê 
Nhìn đàn cán bộ đông không sợ 
Ngó bọn công an mấy cũng chê 
Nhận Phước Cha ban qua cõi lú 
Vâng lời Mẹ dậy thoát cơn mê 

Từ nay xin nguyện theo chân Chúa 
Dựng lại quê hương ấm mọi bề 

 

Kế Đô 
  
 
 
 
 
 



Họa 3 

  

GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN 
  

Hai ngàn năm trước lạnh đông về 
Hang đá Belem một chốn quê 

Thiên Chúa giáng trần dân chúng muốn 
Giu Se gõ cửa chủ nhà chê 

Mục đồng thiếu mặc còn canh thức 
Quan chức thừa ăn đã ngủ mê 

Tiếng hát thiên thần vang thánh thót 
Ngôi sao dẫn lối khắp ba bề 

  

Thạch Ngọc 
12/07/2014 

  
 
 

Họa 4 

  

Mơ Ước 
  

Giáng sinh tuyết trắng lại quay về 
Đêm vắng chuông rền nhớ chốn quê 

Núi đỏ lỡ đời thêm uất hận 
Rừng xanh gạo mốc chẳng buồn chê 

Dân đen bánh vẽ ăn bùa lú 
Quan chức tham quyền uống thuốc mê 

Mơ ước an bình về chốn cũ 
Toàn gia đoàn tụ được yên bề! 

  

Lộc Bắc 
Dec2014 

  
 
 
 
 



 
 

Họa 5 

  

Thành Tâm Vọng Chúa 
  

Thành tâm vọng Chúa ngó xem về 
Việt Cộng vô thần đã bán quê 

Cửa ải Nam-Quan Tàu tước đoạt 
Hoàng-Sa hải đảo chúng đâu chê 
Quan quyền đầy túi nhờ cung cấp 

Bộ đội no lòng tiếp ngủ mê. 
Thỉnh tấu Con Trời thương đổi thể 
Đa nguyên dân chủ đẹp muôn bề ! 

  

Hoài Việt - NVT 
 
 
 
  

Họa 6 
  

CHÚA GIÁNG SINH 
  

Giáng sinh một tối lúc đông về 
Truyền bá tin lành tự dưới quê 
An ủi nhân loài bao khốn khổ 
Lánh xa tục thế lắm khen chê 

Đừng e địa ngục hay thần chết 
Đã có thiên đàng với bến mê 
Bác ái thiện tâm chờ cứu rỗi 

Yêu người mến chúa vẹn đôi bề. 
  

(PTH) 
12/9/14 

 

 

 



Họa 7 
  

Xin Thành Hiện Thực 
  

Hải ngoại hân hoan đầy đủ về 
Ăn mừng đoàn tụ giữa trời quê 
Cành đào đã thắm thôi khôn tả 

Khóm trúc càng xinh chẳng thể chê 
Tay bắt mặt mừng khai tươi sáng 

Hoa cười rượu chuốc tẩy u mê 
Hương dâng quốc tổ thương con cháu 

Đât nước nhà Nam đẹp vạn bề. 
  

LỜI CẦU ĐÊM GIÁNG SINH 
  

Giáng sinh trời lạnh gió đông về 
Lữ khách đêm nằm tưởng nhớ quê 
Nước loạn thay ngôi gieo oán hận 

Nhà tan đổi chủ bị cười chê 
Dân nghèo đói rách đau hờn tủi 

Quan lớn giàu sang mãi sướng mê 
Đất mẹ bán dần cho giặc Hán 

Cầu xin Chúa cứu khổ trăm bề. 
 

Ngô Văn Giai 
  

Họa 9 
  

CẦU CHÚA 
  

Mừng lễ Nô-En tiết lạnh về 
Từ thành đô đến chốn thôn quê 
Đèn sao rực rỡ nhìn không chán 

Vườn tược sáng ngời ngắm hết chê 
Chỉ tiếc lòng người chưa tỉnh thức 

Uổng thay tâm vật vẫn còn mê 
Khắp nơi tai họa – cầu xin Chúa 

Ban rải Hồng Ân cứu tứ bề 
  

Phương Hoa 
Xmas 2014 



  
Họa 10 

  

NGUYỆN CHÚA 
  

Giáng Sinh qui tụ cháu con về 
Ôn lại tình nhà để nhớ quê 

Đất khách dung thân lo khổ nhục 
Tha hương cầu thực ngại cười chê 

Nhà tan bỡi lắm tay ngu xuẩn 
Cữa nát vì nhiều kẻ muội mê 

Giận lũ thất phu đang hại nước 
Nguyện xin Chúa giúp vẹn tư bề 

  

Tân Khoa 
12/13/2014 

 
 
  

Họa 11 
  

NHỚ GIÁNG SINH XƯA 
  

Giáng Sinh năm ấy lại quay về 
Vọng tiếng chuông buồn từ chốn quê 
Giặc chiếm giáo đường càng đốt phá 

Địch vào xóm đạo bị cười chê 
Chúng thu tiền của gieo sầu thảm 

Đảng cướp đất nhà cứ mải mê 
Dân khổ kêu oan từ dạo đó 

Cầu xin Chúa cứu rỗi muôn bề. 
  

Thứ Trần 
Atlanta,GA 

  
 
 
 
 
 
 
 



Họa 12 
  

NGUYỆN CẦU 
  

Tiếng nhạc mừng vui bỗng lại về 
Đem theo kỹ niệm của thời quê: 

Chuông ngân thánh thót... gieo nỗi nhớ 
Đèn sáng lung linh... lấp chỗ chê 

Thế giới bây giờ đầy hỗn loạn 
Con người mỗi lúc một u mê 

Cầu xin Thiên Chúa đem ưu ái 
Cứu rỗi trần gian đủ mọi bề! 

  

LĐK Dec.16,2014 

 
  

Bài Họa 13 
  

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH 
  

Cầu khẩn Ba Ngôi hãy hướng về 
Bi hài, thưa Chúa, đắng sầu quê 
Nhà tù cộng nhốt anh không tởn 
Thực phẩm chệt làm chị đã chê 

Nhưng lũ chư hầu chưa tỉnh ngộ 
Và bày khuyển mã vẫn hôn mê 

Giáng Sinh, xin rưới lòng can đảm 
Quật khởi vùng lên đẹp bốn bề 

  

Ngô Minh Hằng 
17/12/2014 
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