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1. Thoi                           đưa                 thấm         thoát            năm           trôi
2. Năm                           qua                 Chúa        giữ                ta              an
3. Giê           -                 xu                   Cứu         Chúa             xin           lắng
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      qua                       đì                     đùng                      tiếng                pháo                      mừng
      ninh                     và                     hằng                       giúp                 đỡ                           ban
      nghe                     lời                    cầu                         khẩn                thiết                        lên           
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       năm                                           mới                              ríu                    rít      chim    ca     chào
       ơn                                             phước                           khá                  hát     vang     lên     lời
       Ngôi                                         thánh                             Hỡi                 Đấng   yêu   thương đầy   
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  mừng    xuân                sắc             thắm   muôn    hoa      tiếp           đón     xuân               Xuân
  tụng      vinh                Chúa           Đấng    yêu    thương  đáng         chúc     tôn,               Chúa
  lòng       nhân               Hãy             xót    thương  con      ban             ơn      lành,              năm

          

      
 

     

 

 

 









    đến                           đem               vui                            lại                     mọi
   sống                           trong             ta,                             đời                   đẹp
   nay                             mai                sau                            cả                    mọi
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  CODA      


     nơi                                             Hôm    nay      xuân    sang
     luôn
     đàng 

  Nơi      nơi       ca      mừng

   
  



 

 

 







      Ta      mau     hân      hoan         tiếp      đón        Chúa  Xuân!          Giê   

         

 



 


  Mừng   Xuân    đã         về

   
 

 
 






Xu                                                  Chúa                                              Xuân.     

        Fine


Giê    -   Xu      Chân    Chúa
     

 
 

 



