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1.Giữa  bóng    đêm    sự                  chết 		quanh      đời      con       bước 	      con     nhìn   
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lên                Chúa        nhân     từ 		     Tình         yêu       thương  Cha      cất       hết        bao      lo 	     toan.
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Dù 	có        lúc       bão      giông      đến                  khiến   lòng        u          tối       	con    cầm 
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tay     Chúa     nhơn     từ 		       Lòng        quyết    bước      tới 	     biết        chắc     đã          có          Chúa.
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Lòng  sẽ       chẳng   hãi    hùng          thế               gian                này.	              Bởi    Chúa  luôn   ở 
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bên 	       con    	   mãi. 	                            Vì    có        Cha      luôn       ngự            trong               đêm
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 2. Ánh   sáng  Thiên  Thượng          Chúa		   soi         lòng     khao     khát     	       con    nguyện
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luôn 	      nắm         tay        Ngài.		     Sự	sáng          Chúa      chẳng  chi         có         thể       ví            sánh
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Để 	chấm  dứt     mọi    phiền 	        ưu: 		duy   quyền    năng    Chúa 	khi  ngày 
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kia       Chúa     tái       lâm		        Hãy           sống      để          biết         ý          Chúa     ngay       hôm       nay
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ngày. 	        Loài      người    làm  chi               con? 		Làm       sợ      sệt 	      lo 	          toan.
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Hỡi     Chúa   Ngài     không xa khỏi   con	           dẫu      yên          lành       và           dẫu        khó                  khăn      
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Hỡi   Chúa Ngài  không xa khỏi con          dẫu  vui   mừng hoặc với khổ      đau.    Hỡi   Chúa Ngài   không xa khỏi con
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Nguyện Ngài hằng ở với  chúng con         luôn!				                 2. ____ Ánh sáng Thiên Thượng
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___ Ánh sáng Thiên Thượng
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nguyện Ngài  hằng  ở    với  chúng con    luôn.          Ngài     luôn     đi      với  con    chẳng xa    cách        con    đâu.  
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Chúa 	     soi   lòng  khao  khát 	   con nguyện   luôn    nắm       tay      Ngài, 	            ____ những đớn  đau sẽ 
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dứt         ưu  phiền    tan    biến       trong ngày  thế giới  chung  cuộc, 		         chúng  con ngợi  khen    Chúa	             

mucsudong
Typewritten Text

mucsudong
Typewritten Text

mucsudong
Typewritten Text
vẫn  luôn ngợi  danh   Chúa		 	           Ánh  sánh Thiên Thượng... 
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Hỡi     Chúa    Ngài    không xa  khỏi con 	           dẫu       yên         lành         và          dẫu      khó          khăn 
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 Nguyện  Ngài   hằng ở    với     chúng  con       luôn.
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Hỡi   Chúa Ngài  không xa khỏi con ___    dẫu vui mừng  hoặc với khổ        đau.    Hỡi  Chúa  Ngài không xa khỏi con 
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Hỡi     Chúa   Ngài  không xa khỏi  con	       dẫu       yên        lành        và            dẫu     nguy          khốn       cùng.	
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Hỡi          Chúa     Ngài  không xa  khỏi      con            ____     dẫu   vui      mừng   hoặc   với      bao         đớn      đau. 
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Hỡi 	Chúa   Ngài     không xa khỏi    con, 	                Nguyện  Ngài  hằng  ở    với      chúng   con ___  luôn ________
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Nguyện     Ngài   hằng    ở   với     chúng      con  ___   luôn     ___________
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