“IF I Am..”
*********

If I am a King, my crown I will give to Him
If I am caroler, I’ll sing to Him the best Hymns
If I am a shepherd the best lamb I’ll bring
If I am an angel, I’d give Him my wings.
If I am the wise man, I’d give my wealth away
If I am a soldier, I’ll die for Him all the way
But I am just a poor little boy with nothing much to give
But to offer my little hands and little feet.
To glorify the One in the manger was born
The hope and light of this mixed up world
I give my heart to the One who was born to die
And brings freedom to whole mankind.
I am just a little boy today
I’ll do bigger things for Him one day
I’d give my life, my all, to the One who calls me
Jesus Christ was born to set me free.

And this what Christmas means to me.
By Easyday.snydle.com

********

NẾU EM LÀ…
***********

Nếu tôi là một Minh-Quân
Đem Vương Miện đến quỳ dâng lên Ngài.
Nếu tôi ca sĩ có tài
Xin dâng lên Chúa ngàn bài thánh ca.
Đang chăn chiên đồng cỏ xa
Mang chiên đẹp khỏe làm quà Chúa nuôi.
Còn nếu Thiên Sứ là tôi…
Xin hiến đôi cánh lên Ngôi cao Ngài.
Nếu tôi giàu có, hiền tài
Chia hết gia sản cho ai đang cần.
Còn nếu là một quân nhân
Hy sinh thân báu vẹn phần tín trung.
Nhưng tôi cậu bé khốn cùng
Chẳng có chi hết cúc cung dâng Ngài !
Đôi tay, chân bé cả hai
Sẵn sàng dâng hiến năng tài Chúa ban.
Hầu tôn cao Đấng Thành Toàn
Sanh nơi máng cỏ lầm than vì người.
Nguồn hy vọng, ánh sáng Trời
Làm thay đổi hết cõi đời rối bươi.
Lòng thành nhỏ bé Chúa ơi…
Nguyện dâng Đấng chết thay người tội ô.
Hầu đem đến sự tự do
Cho toàn nhân thế âu-lo đọa đầy.
Dù thân bé nhỏ bữa nay
Nguyện làm việc lớn cho Ngài hôm mai.
Dâng thân, linh, thể nhỏ này
Thuận theo tiếng gọi của Ngài mỗi khi.
Giê-Su Giáng-Sanh diệu kỳ
Khiến tôi mạnh dạn bước đi theo Ngài.
Tâm hồn thỏa vui từ nay
Chính đây ý-nghĩa “MỪNG NGÀY CHÚA SANH”.
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