
Khu Vườn Lê Bảo Tịnh 

Tình Chúa Yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời…                                                                                                                                              

Tôi rất vui được mừng kỷ niệm 25 năm 

thành lập Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tinh, được 

vun trồng từ các ca đoàn, các giáo đoàn 

của CĐCGVN  Sydney . 

Bài hợp xướng Tình Chúa Yêu Tôi của nhạc 

sĩ Hải Linh cùng với những giai điệu đã vang 

trong tim tôi niềm hạnh phúc của một tạo 

vật được yêu thương….  

Tình Chúa Yêu tôi, ôi tình Chúa tuyệt vời……                                                          

Từ bao năm qua, con đã làm gì cho Chúa,                                                              

Từ bao năm qua, con đã làm gì cho nhân 

sinh ?                                                                                                    

Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên,,,,                      

là đầy tớ vô duyên,,,                                                                         

vô duyên bất tài,  con vô duyên bất tài !!!                                                                   

Nhưng con kiên vững chân thành,,,,     

Nhưng con kiên vững chân thành,,,,                  

Con luôn kiên vững”” chân thành……..   

Vâng thưa Chúa; con kiên vững chân thành 

vì Chúa cho con có quí anh chị em trong ca 

đoàn, LCĐ cùng đồng hành với con, để con 

vượt qua được rất nhiều khó khăn và gian 

nan từng năm tháng dài nơi xứ Người .                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môi trường ca đoàn, Liên Ca Đoàn, 

CĐCGVN cha tuyên úy, các anh chị đoàn 

trưởng, ca trưởng đã cống hiến tài năng để 

Khu Vườn Lê Bảo Tịnh luôn được chăm 

bón, được phát triển và con được sống 

trong khu vườn này 25 năm rồi, với những 

anh chị em bây giờ đã thành ông bà, xen 

vào những nụ đang bò dưới thảm hay đang 

nở thật dễ thương trong ban nhạc của các 

ca đoàn . 

Con tạ ơn Chúa, nguyện xin cha thánh Lê 

Bảo Tịnh phù giúp để mỗi ca viên chúng 

con luôn vui mừng trong cuộc lữ hành bằng 

những lời ca hiệp cùng với giáo hội loan Tin 

Mừng Thiên Chúa Yêu thương hết mọi 

người, không trừ một ai . Alleluia! Alleluia! 

Nhân sinh bao la  (haha ha)                                            

Ôi nhân sinh mặn,,, mà …..                                               

Chúa đã sinh ra tôi,,,                                                   

trong bầu trời ánh sáng !!!                                                                        

Chúa đã sinh ra tôi,,,,                                                   

trong cõi nhân sinh huy hoàng ..... 

Ca viên Lakemba                                                                                                                                                 

Anna Đặng Thanh Hương                                                                                             

                                                                


