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Chẩu Fạ Jesus đạ hêt chăn lai fap lạ. Bại fap lạ lẻ ròi hún 
hẩư hăn Chẩu Fạ Jesus cạ rình lẻ Lục cúa Chẩu Fạ. Cằm 
chăn đây pjòi tầu đú đạ sleng ooc chang nâng pooc lẩu. 
Nâng tàng lỏ sleng ooc. Bấu mì đo lẩu hẩư bả biếng mọi cần.



Dả Mary, mẻ cúa Chẩu Fạ Jesus, đạ phuối xáu 
Cần mừa tàng lỏ nẩy, pây páo nhựng cần chậư 
chọ hêt nèm lệnh cúa Chẩu Fạ Jesus.



“Hại cạy têm nặm vạo nhựng ăn lọ
nẩy”, Chẩu Fạ Jesus phuối. “Nặm?” 
hâu pện cạ đạ xam. Mẻn, nặm lẻ
thình tọ Chẩu Fạ Jesus xo vàn.



Lăng tỉ, Chẩu Fạ Jesus 
đạ páo nâng cần chậư 
chọ au tẳm nâng ăn mỏ 
cải vạ làu cần quản ngòi 
tón kin chìm slứ. Nặm 
cà này lẻ lẩu! Lẩu 
nảy! Lẩu van êt!



Nhựng cần chậư chọ tài khển 
piêt lạ. Chẩu Fạ Jesus đạ piến 
nặm pền lẩu. Tán mì Chẩu 
Fạ mấư mì thể hêt đảy 
nhựng cằm chăn đây 
pjòi táy pện.



Chẩu Fạ Jesus đạ hêt nhựng fap 
lạ đai. Nâng tằng cẳm, Cần vạ 
bại học tó thâng rườn Peter. Mẻ 
tái cúa Peter fát năc nhoòng fat.



Chẩu Fạ Jesus đạ tầư vạo mừ cần mẻ nhình pỉnh pot.
Chang dăp nọi, á đạ rèng ngoạc tẻo. Á tứn dặng làu 
chậư chọ Chẩu Fạ Jesus vạ bại học tó cúa pỏ.



Pện cạ táy thuổn háng 
phố đạ mà thom noọc 
tu vạo tằng cẳm vằn tỉ.  
Nhựng cần pền khẩy 
thâng – cần bot lài, xu 
nuôc, vặm, tăc khen 
kha.  Tằng cạ nhựng 
cần mì khoăn khuy 
slổng chang hâu cụng 
thâng xáu Chẩu 
Fạ Jesus.  Cần 
mì thể pang đảy 
lai cần bấu?



Chẩu Fạ Jesus, Lục cúa Chẩu Fạ, mì thể pang chỏi. Chẩu 
Fạ Jesus đạ pang chỏi. Bả biếng nhựng cầu thâng xáu Cần 
xày đảy chỏi pỉnh. Nhựng cần khảm quá ăn tởi nưa sloong 
tậu ngàm cà này mì thể pây tẻo, lẻn vạ đit.



Nhựng cần đai 
thâng, nhựng cần 
đạ mẻn hêt hẩư 
lóa lứng nhoòng 
pỉnh phong.



Hâu đạ piến pền 
pền cáu vạ slâư 
sloỏng pửa Chẩu 
Fạ Jesus chỏi 
pỉnh hẩư hâu.



Pỏ chài vạ mẻ nhình chập lằn chằn xáu khoăn 
khuy dặng tó nả 
Chẩu Fạ Jesus. 
Pỏ páo lệnh hẩư 
nhựng tua khoăn 
khuy tả lìa hâu. 
Pửa nhựng tua 
khoăn khuy tỉnh 
cẳm, nhựng cần 
đạ dú chang 
dưởng slổng lao 
mop mep, bấu 
xải sló piến pền 
dăm lưởng vạ 
dung dang.



Pạng lăng poong cần, slí cần pỏ chài xéng xẻ pang 
pằng cúa hâu thâng xáu Chẩu Fạ Jesus. Tọ hâu 
bấu thể thâng xẩư. Hâu mì thể hêt răng?



Ham cần pỉnh khửn chông 
mạ rườn, slí cần pằng lạc 
pài rườn ooc vạ slống cá 
lồng. Cà này cá đạ đảy dú 

xẩư Chẩu Fạ Jesus.



Chẩu Fạ Jesus hăn 
slí cần pằng mì 
chăn slim. Cần 
phuối xáu cần 
pỉnh: “Thuc tội cúa 
lục đạ đảy nhưởng 
ngòi. Hại quá pây 
chường vạ càm 
pây.” Cần pỏ chài 
tứn dặng, rèng lạt. 
Chẩu Fạ Jesus đạ 
chỏi pỉnh hẩư cá.



Diền lăng tỉ, Chẩu Fạ Jesus đạ dú 
nưa lưà xáu bại học tó. Nâng lồm 
cải mảo tảo đạ hêt ngào động pé 
luông. Chẩu Fạ Jesus đang nòn.

Bại học tó lao mop mep đạ
pjôc tứn Cần. “Lạy Chẩu

Fạ, xo cháu boong lục”,
hâu vuột khửn. “Boong
hây đang thai cỏi dằng!”



“Hại tặng xich hâư ,” Chẩu Fạ Jesus páo lệnh hẩư bại lục 
foòng nặm. Făn fi, pé tặng. “Rối cần pỏ chài chăn lạ?”
Bại học tó cúa pỏ páo xáp. Tằng cạ lồm vạ pé cụng i nèm 
Cần. Hâu đạ slứn Chẩu Fạ Jesus lẻ Lục cúa Chẩu 
Fạ nhoòng bại fap lạ đạ hẩư hăn 
cải luông cúa Cần. Bại 
học tó bấu chăc cằm tỉ, 
tọ hâu xẹ hăn Chẩu Fạ 
Jesus hâu nhựng fap 

lạ thuồn tằng nhằng cải 
luông quá pửa Cần pang việc 
Chẩu Fạ búng dồng cần.



Bại fap lạ cúa Chẩu Fạ Jesus

Nâng cằm tuyện tẳm Cằm cúa Chẩu Fạ, Xec pí nẩy

đảy hăn dú

Ma-thi-ơ Chương 8-9, 
Mác Chương 1-2, Mác Chương 4, 
Lu-ca Chương 4, Lu-ca Chương 8, 

Giăng Chương 2

“Tàng vạo cúa Cằm pằng phuối mì đet rủng.” 
Thánh ca Chương 119:130



Pao hang tuyện



Cằm tuyện Xec pí nẩy hẩư boong hây chăc mừa Chẩu Fạ pjòi 
mjạc, Cần đạ hêt ooc boong hây vạ lẻ Cần slưởng pằng chăc mừa Cần.

Chẩu Fạ chăc boong hây đạ hêt nhựng cằm dày loá, tọ Cần mình 
tầu thuc tội. Luồng lỏ fạt hẩư thuc tội lẻ ăn thai, tọ Chẩu Fạ slương điêp 

pằng thâng nội Cần đạ làu lục chài toọc cúa Cần, Chẩu Fạ Jesus, thai 
nưa Mạc Fạ vạ tảy luồng lỏ fạt hẩư thuc tội cúa pằng. Lăng tỉ, Chẩu Fạ 
Jesus lám thai vạ ngoạc tẻo Thiên Đàng! Vảng pằng slứn vạo Chẩu Fạ 

Jesus vạ nải Cần nhưởng ngòi hẩư thuc tội cúa pằng, Cần xẹ hêt 
cằm tỉ! Cần xẹ thâng vạ slổng căp pằng diền, vạ pằng 

xẹ slổng xáu Cần mại mại.

Vảng pằng slứn nảy lẻ cạ rình, hại phuối cằm nẩy xáu Chẩu Fạ:
Lạy Chẩu Fạ Jesus, lục slứn Cần lẻ Chẩu Fạ, vạ đạ piến pền cần làu thai 
nhoòng thuc tội cúa lục, vạ cà này Cần lám thai. Xo hại thâng pạng ăn 
tởi lục vạ nhưởng ngòi thuc tội hẩư lục, làu lục mì ăn tởi mấư, vạ nâng 

vằn hâư xẹ đảy dú pạng Cần mại mại. Xo pang lục i nèm 
Cần vạ slổng nhoòng Cần táy lục cúa Cần. Amen.

Toọc Xec pí vạ chảng vảng xáu Chẩu Fạ táng vằn! Giăng Chương 3:16
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