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Tán tụng Chúa vô cùng phép tắc 

dựng đất trời sắp đặt nguy nga 

cúi xin Chúa xuống phước hãi hà 

cho hai Cha mạnh hồn khoẻ xác 

chúng con nay bấy lâu khao khát 

nghe đồn rằng Cha đến Bãi Xan 

thương con chiên không màn cực khổ 

nghe như vậy chúng con thảo mộ 

trông đến ngày hôi ngộ gặp Cha 

thật rỏ ràng chẳng chút khai ngoa 

lời giảng dạy thật là đủ lễ 

bài Cha giảng khiến cho nhiều kẻ 

bấy lâu nay nguôi lạnh trể tràng 

cũng đem lòng cảm mến nhiêu lo 

quay trở lại thêm lòng thờ Chúa 

lòng thương xót hai Cha … 

đến mỗi nhà trong họ Bãi Xan 

hỏi sau trước cho biết rỏ ràng 

ai là người hoang đàng cứng cỏi 

Cha an ủi đôi lời dặn hỏi 

dầu sắc đá thì cũng phải siêu 

họ Bãi Xan trở lại thật nhiều 

ơn đức thánh chăng tài rộng biển 

sách có chử “sinh cao thành viễn” 

phải tự ti tự trọng mới thành 

trong họ đành nhiều kẻ xưng thanh 

sự đôi bạn thật là trái ngược 

Cha ra sức lấy tào thao lược 

kẻ “hôn hoang” thì phải phân ly 

ai chẳng nghe là kẻ vô nghì 

Cha không bị kẻ tôi thường dạy 

cứ theo luật thẳng băng là phải 

cải lời Cha là kẻ vô thần 

biết chừng nào gặp hội Long Vân 

ơn Toàn Xá nguyên phân tha thứ 

Dòng Cứu Thế thật ngoan ngôn ngử 

lời Chúa Trời chẳng phải dễ đâu 

mở miệng ra giải ngọc phun châu 

dầu sắt đá cũng đành tan rả 

nay trong họ Bãi Xan thong thả 

no phần hồn phần xác cũng no 

nhớ lời Cha dạy bảo dặn dò 

sự khôn khéo quanh co đủ lễ 

chắc sau nầy Bãi Xan nhiều kẻ 

gặp hai Cha trên nước Thiên Đàng 

Cha con mình thờ Chúa hiển vang 

sự khoái lạc thể nào kể xiết 

lòng thương mến đôi lời cần thiết 

cho chúng con xem thấy mặt Cha 

nhớ tới Cha nước mắt chan hoà 

mai nầy lúc kẻ nam người bắc 

nhớ đến Cha can tràng oặn thắt 

lòng thương Cha nước mắt phải rơi 

xin phụ từ tha thứ nhậm lời. 

Chúng con kính xin Cha chúc phước. 
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