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Vui tươi

   1.        Tình   của    Chúa    như    là         hạt     giống    được   vung   gieo    không   chọn      đất      trồng.

 



  

      TÌNH NHƯ 

      

    Sr. Hường Nguyễn

       


  1.     Tình      cứ          gieo,     gieo      vào      trần       thế        để       lòng    người   cảm  thấu   tình   thương. 

 2.     làm      trổ           sinh     bông      huệ     thơm     ngát,    đượm   mùi    hương   của   đức   khiết    trinh. 

 3.          Tình   đã     trao      như     là       mưa    xuống,  tình    đã    vương      như      là          nắng     hồng,

  2.         Vì     tình    Chúa     như     là        mưa    móc,   tựa     sương    sa       trải      trên      cánh     đồng,

  

             




   



   3.     để       thế          nhân     mãi       còn       khắc    khoải      tìm      về     nguồn   Thiên  Chúa   Tình  Yêu.

 
     

       

     

      



ĐK:         Cũng  như   mưa  như   tuyết    từ       trời    rơi   xuống  lòng     đất          không    trở    về      nếu   chưa  thực

     

          


    



     hiện     ý     muốn   của      Ta,          chưa   chu   toàn  điều    Ta    giao       phó                là         làm       cho

    
 

  
    


         


   giống,                 cho           người               đói                   có        bánh               để                    ăn.

  đất    đai     phì   nhiêu,    cho       cây   cối    đâm   chồi    nảy     lộc,              cho     kẻ     gieo   có    thêm   hạt
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