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         Con  khẩn     cầu       chúa  chúa           ơi !                                trần       gian  đau  xót  tơi        bời 
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        Con khẩn    cầu  chúa  chúa      ơi !                     lầm   than   là     kiếp   con   người                               con 

  

   Con  khẩn     cầu       chúa  chúa           ơi !                                trần        gian  gieo  rắc  oán     hờn .
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   Con  khẩn   cầu  chúa  chúa       ơi !                    giờ   đây   thế    giới    điêu    tàn                                   xin 

 Người  là       tội     lổi   của  trần   gian  hơn       thua   bon    chen  và     ganh   ghét. . .                                
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.....  Mong ơn   cứu         độ          của           ngài .....                               con       nguyện    cầu        ngàn       lần            vạn 

  Ngài   hãy   cứu      lấy   vì   đàn  con  trông ......
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    Lần  xin   ngài   cứu  lấy trần   gian          xin     ngài  cứu lấy   đàn     con                       đàn    con  đau  thương  đầy nước
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   Mắt                             con    trông    cậy    ơn            ngài                  con    trông          cậy        ơn                 ngài  như giọt
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 Sữa    mẹ             hiền .                                               chúa    ơi   con     biết     rằng   niềm      tin  là    sự       sống 
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   Niềm  tin   con  dâng  trọn về         ngài         Niềm   tin     con      dâng  trọn    ngài       ơi ! 
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