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Hâng lai lẹo, Then vạy tô lák Gabriel 
chiến páo hảư nừng me xao ham Do 
Thái lỏ Mary. Cốnk vậu kéng a nặn: 
"Lụk chí mík nừng lụk trái cắp chừ 
lỏ Jesus. Ông nặn chí đảy hịa 
lỏ Lụk trái khong Pặc hanh 

nháư luông. 
Cốnk chí khốm 

nạp mạt đới."



"Pên sư mi thể?" A nặn tà mốn quặc 
tham. "Khỏi bấu dú kéng pò táy 
đaư." Tô lák vậu vậu kéng Mary 
lỏ lụk trái nị chí mã au Then. 
Chí bấu mík ải đaư lỏ phủ cốnk.



Lăng mắn, tô lák vậu 
kéng Mary lỏ ưởi 
Elizabeth khong a 
nặn đang osk lụk té 
pi ké. Nị cọ lỏ nừng 
khống. Lăng mắn, 
Mary mã tham kháo 
Elizabeth. Xau 
pọm căn sưng 
nhọng Then.



Mary au nừng pò 
táy chừ lỏ Joseph. 
Joseph bấu sút tộc 
chếp té hự Mary đang 
pák lụk. Ai nặn ngắm 
lỏ pò táy đaư mắn lỏ 
ải khong cốnk lụk.



Ai nặn phăn, tô lák khong Then 
vậu kéng Joseph lỏ cốnk lụk ni lỏ 
Cốnk khong Then. Joseph chòi 
dứa Mary liệng cưa Then Jesus.



Joseph mặng chừa cắp phắng quámk Then. Ai nặn cọ 
chấp nắm hịt khong mướng chảu. Pưa hịt máư, ai nặn 
cắp Mary mứa bản mướng 
khong xau, Bethlehem, 
vạy păng thuế.



Mary khặn kháng vạy 
ók lụk. Hak Joseph 
bấu sọ xáo đảy nừng 
hướn đaư. Tếnh cá 
chù hướn đảy têm.



Joseph lả sút sọ xáo đảy nừng cọ dók. Dú nị, cốnk lụk 
Jesus đảy ók. Ếm khong Ông nặn vạy ông nặn saư 
nừng hángk nhả, ti lấng chớ vạy 
pựak kin khong pứng sắt sính.



Sảư mắn, pứng cốnk tảnh liệng dók đang pảy che phen 
khong xau. Tô lák khong Then mã cắp vậu kéng xau 
pưng vịa ánh hềnh. "Mự ni, saư thẻng phố David ók 

nừng han ngán khong phủ cốnk, han ngán 
Christ lỏ Then.  Chù cốn chí 
sọ xáo hên 
Lếch nọi dú 
saư hángk 
nhả."



Lák khán, lai tô lák hùa phếch mã, sưng nhọng Then 
cắp vậu lỏ: "Piêu hùng Then dú Pặc hanh 
nháư luông cắp chùm yên nưa đin, đi 

chằn mã kéng phủ 
cốnk."



Pứng cốnk tảnh liệng dók vắnk mã cọ. 
Lăng té hên Lếch nọi, xau vậu kéng 
chù cốn lỏ xau hên pứng xăng chù 
tô lák vậu pưng Then Jesus.



Xí síp lăng, Joseph cắp Mary nhé 
Then Jesus mã lỏ hỏng hóng dú 
Jerusalem. Mík nừng cốnk 
chừ lỏ Simeon sưng 
nhọng Then hảư Lếch 
nọi, saư té ba ké Anna, 
nừng cốnk chuồng hóng 

khong Then, 
tóp công 
khúnk.



Xau hự Then Jesus lỏ Lụk khong 
Then, lỏ han ngán sướngk chao 
hẹn. Joseph láy mò xoong 
tô nộc. Nị lỏ pang au hịt 
khong Then vậu pứng 
cốnk cặt cúng pên mík 

té xau cựp 
khửn nừng 

lếch nọi 
hảư Then.



Nừng pỏng giàn 
lăng, mík nừng đao
lák khán uôn 
chướng pứng Cốnk 
Chaư lồng au 
nừng mướng 

phương Đông mã 
Jerusalem. "Ông nặn cá đaư, 
Cốnk ók tạo bản khong chựa 
cốnk Do Thái?" Xau tham. 
"Xúm khỏi é xên phón Ông nặn."



Tạo bản Herod phắngk 
pưng pứng Cốnk Chaư 
lồng. Mík khu khổ, ông 
nặn vậu xau chiến páo 
hảư ông nặn hự đảy té 
xau hên Then Jesus. 
"Khỏi cọ é xên phón 
Ông nặn," Herod vậu. 
Hak ông nặn vậu bẻo. 
Herod é khả Then Jesus.



Đao uôn chướng chù Cốnk Chaư lồng 
mã mèn hướn Mary cắp Joseph dú 

kéng Lếch nọi. Cổm hua vạy 
xên phón, xau nhé hảư Then 
Jesus pứng chường quí

cắp nặm bók.



Then páo pứng Cốnk Chaư 
lồng thứk mứa hướn hiêm 
kín. Herod bấu tún cặt kẹn. 
Lẳn liết khả Then Jesus, cốnk 
khốm nạp hại uối khả tếnh cá 
nọi trái dú Bethlehem.



Hak Herod bấu thể
nhủng nhao đảy Lụk
khong Then! Đảy
chiến páo té phăn, 
Joseph nhé Mary 
cắp Jesus mã ti đi
xứa dú Ai Cập.



Té Herod láy mò, 
Joseph nhé Mary 
cắp Then Jesus 
au Ai Cập tào má. 

Xau dú thị trấn 
nọi Nazareth, sảư biển Galilee.



Cốc co khong Then Jesus

Nừng quámk au Quámk khong Then, 
Quámk chảu pua phạ,

hên dú

Ma-Thi-ơ phượng 1-2, Lu-ca phượng 1-2

“Táng mã Quámk khong tống pák piêu hùng.” 
Khắp một Phượng 119:130



Lả sút



Quámk chảu pua phạ ni hảư xum háu hự pưng Then ánh hềnh, 
Cốnk pên xum háu cắp lỏ Cốnk é tống hự pưng Ông nặn.

Then hự xum háu dệt pứng vịa hại, Ông nặn hịa lỏ phít sội. Cha 
ván hảư phít sội lỏ láy mò, hak Then hặc sương tống lai Ông nặn 
hảư lụk trái khong Ông nặn, Then Jesus, láy mò nưa Mạy hún sư 

cốc tók cắp chọ cha ván hảư phít sội khong tống. Lăng mắn, 
Then Jesus cứn má cắp tào má Hướn phạ! Va tống mặng chừa 
Then Jesus cắp xo Ông nặn dáng sội, Ông nặn chí dệt vịa mắn! 
Ông nặn chí mã cắp dứn pọm tống, cắp tống chí dứn kéng Ông 

nặn lấng lấng.

Va tống mặng chừa ăn nị tẹ tẹ, tòi vậu quámk ni kéng Then:
Phón Then Jesus, lụk mặng chừa Cốnk lỏ Then, cắp pên cốnk 
thứ láy mò pộ phít sội khong lụk, cắp chơ Cốnk cứn má. Xo tòi 
mã chăm pang lụk cắp dáng sội hảư lụk, hảư lụk mík hỏng kin 

máư, cắp nừng mự đaư nặn chí đảy dú chăm Cốnk lấng lấng. Xo 
chòi lụk phắng quámk Cốnk cắp dú pộ Cốnk sướngk lụk khong 

Cốnk. Amen.

Bấng Quámk chảu pua phạ cắp vậu kéng Then khuốp mự! 
Giăng Phượng 3:16
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