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                  Bao        nhiêu            lần       lòng      con         xa           lánh      chối       chê       tình          Chúa ,        Bao       nhiêu            lần       tình      con         quên       lãng      cách       xa         tình           Chúa ,

 tâm  tình
  

Lòng   Chúa   Xót   Thương

         

Hương Giang

   

 

             vì        vương         vấy      những      hệ         lụy         tội           lỗi ,              bợn            nhơ . 
            vì        mê              đắm      những     dục       vọng       hèn         yếu               nhỏ            nhen .

                Mang      danh            lợi        đời       con        quay        quắt     khát       khao     tìm            kiếm ,
 


            

 

               Chúa      vẫn          biết       cuộc     đời     con             vương,   bao       nhiêu      yếu         đuối , 

                       
                 tìm      chân            lý         đích        thực      của          phận       kiếp             phàm         nhân.

     

      


    

 

                         về        bên            Ngài       là        nguồn      xót          thương               vô                        bờ .
               Ngài    vẫn             trọn       một     lòng        xót           thương               trăm                    chiều .

                 Chúa      mãi           mãi       từng    ngày   trông          mong      con        mau     quay        bước ,      
                 Chúa       đã            đến        gọi      mời     chỉ             ban         cho         con      lẽ             sống ,
      

      


     




                   tình     yêu             Ngài      là         cùng      đích          con                    kiếm                     tìm .

                           Lạy              Chúa            muôn     ngàn             đời     Chúa   vẫn    trọn     tình           thương ,
   



 

 



  

 
 

    




                           thân            con        hư     hèn      được             Ngài           thương         nhìn              tới .

 


 







 



 

 
 

 

    




                          Lạy                Chúa             xin         cảm              tạ      tình      Ngài     luôn      tín           trung ,





 

 



 



 

  
 

 
    




                                         tín          thác          nơi       Ngài     là          nguồn         mạch      xót               thương .
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