
T I E N G GOI T R O N G GIONG-TO-
(L&i khancSp xin anh chi 

Hòn hir-mìit mày sàu l>ao-bpc, 
Sóng quì găm, bàn-hpc kinb-nguy. 
Bòng-bào mircri tripu Bâc-kỳ, 
Tôi-khiên mpt già'c mè-ly muòn đòi . 
Àn-điên Chúa máy ngir<Vi rao-giàng? 
Duoe Tin-Lành soi sáng nhò - ai? 
Thtra ràng: Ba chuc anh-tài, 
Hi-sinh thàn-thé, trâi mùi đâng-cay. 

em giúp công-viè.c C.húa ă Buc-kỳ) 

Nào thanh-nicn, nào ngircVi Ião-đai, 
Bâc, Nam, Trung, đòng-loai khác chi ? 
Viêc Cha ccS-găng duy-tri, 
Ven nièm bác-ái, quăn gì thièt, han. 
Lĩjng nghe tiéng vong-hòn kêu-khóc, 
Đinh thăn xem gipt ngpc đìSy, v o i . 
Máu oan sê nhuòm tay ai? 
Muôn đíri iniu nliuôm tay ngircVi t h ò - c 

Vp- cùng con bao ngày thiê'u-théSn, 
Huyê't, mò-hôi cùngtrôn cliâu ro i . 
Quyát nu'o'iig-dira Cánh Muôn BcVi, 
BirtVngsai.nàodámquên ngtrcVi tràm-luân. 
Khi đói-lanh, khi thân đau-yéu, 
Tim anh-hũng nãy đipu xót-xa, 
Hicng thâu sâ quân phôi-pha, 
Thirong nlià, mê*n Chúa, lê sa hai hàng. 

Tirô-ng nòng-nõi giàng-đtrcrng dóng cira, 
Ngtrò'i hiru-tâm sao nõ' ngòi yèn? 
I hVi ai săn bac, du* tièn, 
Ra tay chèo-cháng con thuycn phong-ba. 
Sao chajig nghĩ: Thân ta đây-dù, 
Vp con ta chirrVng dù, màn che. 
Gánh truyên đao-lỳ n$ng-nè, 
Nõ - nào hcV-hirng, chfing kè mt>t vai ? 

Kip đirng dày, dpi-chò - chi nũa, 
Lúc ngi'ra-ngliicng tô da hi-sinb. 
Tiê'p thêtn bó đufic Tin-Lành, 
Buác gàn tàn-tát, ta đành nger u ? 
Moi ngày ir.'iy hào, xu góp lai, 

Cuoi tháiig cù.ig đem g'ri giúp nhau . 
Kia, thàn Truyèn-đao dâi-dàu, 
Chúa dùng đáp tiê'ng khàn-càu là ai ? 

Là ai hic't llnro-ng nginVi, kinh Chúa, 
Là ai mong rang-rõ- Tin-Là nh, 
Lã ai quên-bõ thàn minh, 
Xót ngirò-i Truyèn-đao hi-sinh báy chây. 
Lcri tha-thiát phô-bày inăt háo, 
Bâc, Nam, Trung, đòng-đao đùrng quên I 
Birng quên tlâng rông cùa, tiì'n , 
Giúp ngiròi cúru-vcrt băy chiên Bâc-kỳ. 


