
Nhåc chi‰n th¡ng vang dÆy rŠn

Dòng máu

tr©i,

th¡m tô ÇËp cu¶c Ç©i còn

dòng máu lÜu

lÜu danh thiên

danh ngàn

thu.

thu lÜu danh ngàn

ñây nh»ng anh hùng ViŒt

thu.

Nam trung thành theo

ñây nh»ng anh hùng ViŒt

bÜ§c Chúa Giê -

Nam trung thành theo

Su. GÜÖm

Chúa Giê - Su, gÜÖm

Çao thêm dÛng

Çao thêm kiên

chí, nhøc

trì dÛng trí tº

hình thêm can

sinhnguyŒn can

cÜ©ng. TØng

cÜ©ng tØng l§p

l§p l§p ti‰n

l§p, tØng l§p l§p

lên pháp

ti‰n lên pháp

trÜ©ng.

trÜ©ng.

Hân hoan khi lao

tù, mØng

Hân hoan khi lao

r« lúc gÜÖm

tù nhìn

vung,

gÜÖm vung mØng

nguyŒn theo Chúa Ç‰n

r«

cùng dù thÎt

nguyŒn theo Chúa Ç‰n

LÜu Danh Thiên Thu
Kim Long
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tan xÜÖng

cùng dÅu tan xÜÖng

nát.

thÎt.

Bao nhiêu gian nan khÓn khó

KhÓn khó

dŒt thành chi‰n th¡ng

quang vinh.

quang vinh

TriŠu thiên thánh Tº ñåo lÃp lánh

triŠu thiên lÃp lánh

soi thiên

chói hi‹n

Çình.

vinh.

ñi gieo trong châu lŒ gieo

ñi gieo trong châu

ñi gieo trong châu
trong châu

lŒ thäm

lŒ vŠ
lŒ

thê, trª

chi‰n th¡ng reo

vŠ bao sÜ§ng

vui

vui. TØng håt giÓng chôn

rÀy tr°

vùi rÀy tr°

sinh hoa

sinh hoa

trái.

trái.

Bao con dân nay

Bao con dân nay

bi‰t Chúa

bi‰t Chúa

nh© dòng máu r¡c

bªi máu Çào Çã

gieo xÜa

gieo xÜa.

và ca khúc khäi
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hoàn së ti‰p

KhäI hoàn ca së

liên vang

ti‰p nÓi vang

hoà.

xa. Nhåc chi‰n

Ôi cha ông kiêu

Cha ông kiêu

hùng dù

hùng

ch‰t vÅn kiên

m¶t lòng kiên

trung,

trung

rÀy trên chÓn cºu trùng phù tr®

ki‰p sÓng kh°

cho con

Çau.

cháu theo gÜÖng xÜa luôn ti‰n bÜ§c

Nhìn thÆp giá quy‰t

nguyŒn

hy sinh,

hy sinh

Ç‹ tông giÓng anh

Ç‹ tông giÓng anh

hùng th¡p sáng

hùng làm rång

quê hÜÖng

quê hÜÖng

mình.

mình. Nhåc chi‰n
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