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Laïy Chuùa, xin tình yeâu Chuùa luoân haèng chaùy saùng ngaäp taâm trí con ñeâm
Laïy Chuùa, con ñaày yeáu ñuoái, con ñaày baát xöùng, hoàn con nhuoác nhô hö
Laïy Chuùa con caàn ñeán Chuùa con tìm kieám Chuùa giöõa ñeâm toái taêm mòt

                

ngaøy Ñeå con luoân haèng tuaân giöõ giaùo huaán Chuùa ban, Thaùnh yù Chuùa
heøn Laïy Chuùa bao laàn con ñaõ choái Chuùa, Chuùa ôi; ñaùnh maát Chuùa

muøng. Laïy Chuùa xin Ngaøi thöông xoùt ñeán cöùu vôùt con, daãn daét loái
     

    


   


 

soi, vaâng theo luaät Ngaøi. Lôøi Chuùa seõ maõi khaéc ghi, seõ maõi thaám
ñi treân con ñöôøng ñôøi. Hoàn con soáng giöõa boùng ñeâm, soáng vôùi toái
ñi; con ñang muø loøa. Nguyeän xin Chuùa seõ xoùt thöông, Chuùa ñeán vôùi

               

saâu trong linh hoàn con ñeâm ngaøy. Vì khi taâm tö bình
taêm, neân con laïc loái ñeâm daøi. Vì Chuùa yeâu thöông hoàn
con; con van naøi Chuùa thöông nhìn. Laïy Chuùa xin cho hoàn

           
    

an, khi ôn Thaùnh Chuùa ngaäp traøn, duø con ñi qua vöïc saâu hay gaëp saàu
con bao dung tha thöù mong chôø. Tình yeâu bao la cuûa Chuùa chöùa chan hoàng
con luoân troâng leân Chuùa ñeâm ngaøy vì Chuùa chính laø tình yeâu chính laø gioøng

           
    

  

ñau, vaãn khoâng sôï gì; coù Chuùa luoân beân con cuøng ñi saùnh vai ñoàng
aân, suoái tuoân ngoït ngaøo; maõi chöùa chan khoâng bao giôø vôi ngaát say ngaøn
suoái chaûy tuoân ôn laønh ñeán nhöõng ai khieâm nhu thaønh taâm khaùt mong tìm

  
             

haønh.
ñôøi.
Ngaøi

    


