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VINH DANH 

THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI 

 
 
 

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời 
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm!" 

 
 
 

Từng hồi chuông đổ 
Vang tiếng gọi thầm 
Từng hồi chuông đổ 
Niềm vui tràn dâng 
Lòng thơm hương gió hải tần 
Nhập hồn hoang đảo, hóa thân hiện về 
Con đi dự lễ nửa khuya 
Vài chùm sương lạc thầm thì bâng khuâng 
Có vì sao nhỏ 
Rũ áo phù vân 
Theo con từng bước  phong trần 
Mảnh đời du tử , những vần vô minh 
Hồi chuông 
Nốt nhạc 
Tiếng hát 
Lời kinh 
Nói lên vạn nỗi tâm tình 
Trong hồn con én nhỏ 
Con đã về đây, qùy bên máng cỏ 
Mừng Chúa chào đời 
Trong muôn tiết tấu chơi vơi 
Giữa lời kinh thánh là lời cầu xin 
Con cầu nguyện Chúa 
Chẳng để cho mình 
Xin Người  ban phép hồi sinh 
Cho quê con nghìn trùng  xa cách 
Một quê hương 
Đã hơn hai mươi năm dài người ta cướp mất 
Bên kia bờ biển Thái Bình 
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Xin Chúa nhân từ xóa hết  điêu linh 
Cho mảnh đất xưa được bừng lên sức sống 
Để bảy chục triệu dân lành có cơm no, áo ấm 
Và trẻ thơ cắp sách đến trường 
Cho cô bé năm nào  biết lược biết gương 
Để biết rằng mình đẹp 
Và mỗi chiều vàng có lửa hồng tươi bếp 
Có người vợ cười hiền trong hạnh phúc long lanh... 
Có Mẹ già 
Đôi mắt không còn ngấn lệ vòng quanh 
Khi nhớ về con trong đêm trừ tịch 
Có thằng cu hay đùa, hay nghịch 
Toét miệng cười khi bập bẹ gọi cha 
Có đàn vịt, đàn gà 
Có con trâu, con nghé 
Có ruộng lúa vàng, có vườn cau, gốc khế 
Và lịch sử oai hùng của bao thế hệ 
Cũng tươi lên rạng rỡ sơn hà 
Chúa ơi, xin hãy xót xa 
Và ban ơn  xuống cho Nhà Việt Nam 
Từ Cà mau đến Nam quan 
Bao năm lệ máu muôn hàng đã rơi! 
 
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời 
"Bình an dưới thế cho người thiện tâm!" 
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