
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 
 

Lạy Chúa Giêsu, lạy Ngôi Hai “Hài Đồng”, 

Sinh ra nghịch cảnh giữa dòng đời! 

Trong cung lòng Trinh Nữ, vốn không biết đến người nam. 

Không là cung điện hay gấm lụa cao sang, 

Không kèn trống, không yến tiệc linh đình! 

Chẳng như bao Vua Chúa nơi trần thế, 

Ngài sinh ra giữa cánh đồng đêm tối, 

Nơi máng cỏ, ươm ấm áp bởi bò lừa. 

Danh Ngài cao cả, trên các vua, 

Âm thầm Ngài đến trong giá rét, 

Sống khiêm nhu lượt là qua máng cỏ. 

Ngài muốn dạy cho chúng con đời sống bé nhỏ, 

Trong trung tín, yêu thương và tha thứ,  

Đức khiêm nhường cao quý dệt cao sang, 

Rồi một hôm: 

Thiên thần báo mộng, Ngôi Hai giáng trần, 

Giữa bầu trời, xuất hiện ánh sao dẫn lối, 

Đưa ba Vua tìm đến bái thờ. 

Mẹ Maria âm thầm trìu mến nuôi dạy con khôn lớn, 

Chúa Hài đồng vâng phục theo cha sống nghề thợ mộc, 

Sống hạnh phúc trong mái ấm Thánh Gia. 

Theo tháng năm, con trẻ lớn dần trong ơn nghĩa Thánh Linh. 

Ngài ra đi rao giảng Ý Chúa Cha  

Báo Tin Mừng Cứu Độ Nước Trời đến muôn dân. 

Lạy Giêsu, Vua Hài Đồng, Chúa của con ơi, 

Ngài là Đấng, con yêu mến, tôn thờ trong tâm trí, 

Ngài là Đấng trường tồn, bất tử, vĩnh cửu của lòng con,  
Xin tuôn đổ trên chúng con muôn Hồng Ân của cõi phúc./. 

Las Vegas đêm mừng Chúa Giáng Sinh 25/12/2011 

Nguyễn Mike 

***** 

Lời Nguyện Giáng Sinh 
Trăng sao đâu trường dạ vẫn u minh? 

Tuyết rơi mãi thông nặng lòng nghĩ ngợi 

Cả nhân gian là một cõi tội tình 

Luôn khắc khoải trong cung lòng diệu vợi 

Thiên thần nhỏ chắp cánh hạc hình hài 

Thắp nến trắng sáng soi niềm hy vọng 

Có ba vua trời đông đang nghe ngóng 

Nơi Bê Lem vừa sinh hạ Ngôi Hai 

Mỗi chúng sinh là bạch lạp canh tân 

Cả thế giới bừng lên ơn giác ngộ 

Cây thông xanh sáng tỏ ánh thiên thần 

Đêm lạnh giá dải ngân hà sáng tỏ 

Con thành tâm khấn nguyện Chúa Hài Nhi 

Ban hồng ân trong hành trình Cứu Thế 

Xin thiên thần chắp cánh hạc lạ kỳ 

Mà thắp sáng cõi u minh nhân thế. 

 

Giáo Xứ Paris, mùa Giáng sinh 2010  

Lê Đình Thông  

VIẾNG TƯỢNG “MẸ SẦU BI” 
 

Mẹ ơi! Bao lâu rồi không kể 

Con quỳ bên tượng "Mẹ sầu bi". 

Đêm khuya cây cỏ thầm thì 

Con cùng Mẹ khóc thương vì trần ai. 

                  *** 

Phiến đá buồn ôm dáng sầu thiên cổ 

Tự trời cao xuống cứu độ trần gian 

Hôm nay từ giã xác phàm 

Đường mây dong ruổi dặm ngàn Thiên cung. 

                    *** 

Trời chuyển động mưa tuôn gió hú 

Đồi Gô ta bóng rũ tà huy 

Khăn tang lệ thảm sụt sùi 

Dang tay vuốt mặt ngậm ngùi chia ly. 

                     *** 

Ôm tử thi sầu bi não nuột 

Nỗi đoạn trường đứt ruột từng cơn 

"Phi-la-tô ! Phi-la-tô, 

Tội ai mà đóng Chúa ngươi rã rời?" 

                     *** 

Trên Thánh giá máu rơi thương tích 

Nét mặt còn thương tiếc trần gian 

Ngoảnh nhìn mặt Mẹ khăn choàng 

Thều thào tiếng được tiếng không phân kỳ: 

 

"Mẹ, Mẹ hỡi! Con đi! Giã biệt! 

Chốn Thiên đình sẽ tiếp Mẹ sau, 

Mấy mươi năm bấy cháo rau 

Đắng cay Mẹ chịu dãi dầu Mẹ cam." 

                     *** 

"Con,Con hỡi! Cõi trần đất hứa 

Nay hoàn thành lệnh Chúa truyền ban 

Thong dong sứ mệnh lên đường 

Chớ lo cho Mẹ bình an vâng lời". 

                     *** 

Người gục xuống im hơi lặng tiếng 

Chúa Thánh thần đến viếng ủi an: 

"Viên dung sứ mệnh hồng trần, 

Ngôi lời bên phải Chúa ban cho Người". 

                      *** 

Kẻ thân yêu lần rời hang đá 

Phủ mặt Người, táng xác bịt hang 

Ba hôm thức dậy lên đàng 

Xác hồn bay bổng Thiên đàng bái Cha 

                     *** 

Kể từ đó, hai ngàn năm có lẻ 

Mẹ bồng Con lặng lẽ đêm thâu 

Bóng chiều đã ngã về đâu, 

Linh hồn tượng đá vẫn màu thiên thu. 

                      

Phaolồ Stephen Trần 

(Las Vegas, nhân ngày lễ Mẹ Sầu Bi 9/8/2014 ) 
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