
Giáng Sinh An Bình 

 

 

Cả vạn vật chìm trong thinh lặng 

Giữa đêm trường trống vắng canh ba  

Từ trời cao thẳm chốn xa 

Thiên triều nhập thế bôn ba cứu đời.  

 

Sách Cựu ước Ngôi Lời nói trước 

Linh ứng trong Tân ước Luca : 

‘‘Mừng vui có Chúa cùng Bà 

Hạ sinh con trẻ tên là Giêsu.’’  

 

Trong đêm tối âm u cuối tháng 

Dải ngân hà sáng láng chói chan 

Đêm đông máng cỏ cơ hàn 

Ngôi Hai xuống thế cứu trần thoát nguy. 

 

Thánh danh Chúa Giêsu Cứu Thế (ישוע) 

Là Kitô (χριστός) phổ hệ Thiên sai 

Ngày nay loài quỷ ra oai 

Khắp nơi máu đổ cuồng quay ruột mềm. 

 

Trong máng cỏ Bê Lem sưởi ấm 

Nhờ thánh gia trải tấm lòng son 

Tình yêu thánh hóa vuông tròn 

Noi gương ta hãy thật lòng yêu thương  

 

Nghe nhạc tấu cung thương thắm thiết 

Tiếng đàn tranh khôn xiết bình an 

Nghe như lưu thủy hành vân 

Hài nhi thưởng thức cung đàn đã lâu.  

   

Tiếng nghé ọ đàn trâu ấm cúng 

Trẻ mục đồng xin chứng lòng thành 

Kết tình huynh đệ trung trinh 

Cùng nhau nối lại nghĩa tình anh em.  

 

Ngài sinh xuống trong đêm tăm tối 

Chiên bình an xóa tội người trần 

Tình thương thánh hóa ân cần 

Nào cùng hòa giải, giận hờn chuyện xưa.  

 

Nơi Giáo xứ thi đua hang đá 

Có thấy chăng Thánh Cả Giuse 

Ngài mặc chiếc áo dài the 

Hai tay chắp lại duyên se đạo đời. 

 

Và Đức Mẹ sáng ngời thánh đức 

Cất tiếng ru thiên chức mẹ hiền : 

‘‘Con ơi an giấc thần tiên 

Mai này con sẽ là chiên cứu đời’’.   

 

Lê Đình Thông 

(tranh sơn mài Giáng sinh do họa sĩ  

Nguyễn Gia Trí thực hiện) 
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