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Nơi trần thế bao la tìm đâu quê nhà
Ôi! cuộc sống mong manh dường như sương chiều
Bao khát vọng khơi lên nỗi đau trong tôi bao ngày
Cô đơn! Lạc loài!

Tôi giờ đã như chim dạt trôi phương nào
Không tìm thấy nơi đâu vòng tay ân tình
Bao tháng ngày mơ hồ bước đi trong cơn đau buồn
Tất cả chỉ là những bước hoang

Đời như bóng mây dạt theo gió hoang
Muôn phương trôi mãi biết đâu quê nhà
Nào biết nơi đâu là chốn nương thân 
Giúp cho hồn tôi mãi luôn bình an

Tôi giờ đã an vui tình yêu đong đầy
Ân tình Chúa yêu tôi Ngài luôn quan phòng
Trong cõi đời bao mưa gió gian nguy tôi không sờn
Bên Cha tuyệt vời!

Ôi! Tình Chúa bao la, tình luôn êm đềm
Ôi! Tình Chúa thiêng liêng, tình luôn dâng tràn
Thơm ngát hồn
Từng giây phút thiêng liêng... Ôi! Tuyệt vời!
Bên Cha với tình yêu ngất ngây

Người ơi! Hãy nghe!
Lời Cha kính yêu
Bao nhiêu năm tháng Chúa đang mong chờ
Dừng bước chân hoang, về bến an vui
Chúa đang chờ mong, cứu ân Ngài ban

Đời thôi vấn vương sầu đau đắng cay
Bên Cha yêu dấu phước ân ngập tràn
Người hỡi! Nhanh lên! Dừng bước nơi đây
Bến bờ bình an Chúa đang chờ mong
Người hỡi! Nhanh lên! Dừng bước nơi đây
Bến bờ bình an Chúa đang chờ mong
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