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Then Jesus dệt lai khống. Chù khống hảư hên Then 
Jesus tẹ tẹ lỏ Lụk khong Then. Vịa lák khán hua mã 
saư nừng pựak kin pang tỏn. Nừng vịa mã. Bấu mík 
po lảu hảư tếnh cá chù cốn.



Ba Mary, ếm khong Then Jesus, vậu kéng Ông 
nặn hự vịa ni, lẹo vậu pứng cốnk chuồng hóng 
phắng tòi uôn chướng khong Then Jesus.



"Tòi dệt têm nặm saư pứng bók ni", 
Then Jesus vậu. "Nặm?" Xau tham. 
Mèn, nặm lỏ ăn Then Jesus vậu.



Lăng mắn, Then Jesus 
vậu nừng cốnk chuồng
hóng âu au nừng bók
ộ cắp vạy cốnk mík vịa
chọ pựak kin sủ.  Nặm
kháy nị lỏ lảu!  Lảu đi! 
Lảu đi thứ nừng!



Pứng cốnk chuồng hóng hên 
bấu tún lák khán. Then 
Jesus có pên lảu au nặm. 
Then máư mi thể dệt 
đảy pứng vịa lák khán 
sướngk néo.



Then Jesus dệt pứng khống 
ténk. Nừng nhàm khằm, 
Cốnk cắp súm mú mã hướn 
Peter. Ếm mia khong Peter 
chếp hại pưa nựa.



Then Jesus khẳm phá mứk phủ nhính pák bệnh.  Bấu
sút vắnk, ba nặn đảy chọng hánh.  Ba tứn khửn vạy
chuồng hóng Then Jesus cắp súm mú khong ông nặn.



Tếnh cá thẻng phố 
dú táng nọk tu saư 
nhàm khằm mự mắn. 
Pứng cốnk chếp hại 
mã – cốnk ta bót, hu 
núak, câm, hắc lúk. 
Tếnh cá pứng cốnk 
mík phi dệt cọ mã 
kéng Then Jesus. 
Cốnk mi thể chòi 
dứa đảy lai 
cốnk bấu?



Then Jesus, Lụk khong Then, mi thể chòi dứa. Then 
Jesus chòi dứa. Tếnh cá pứng phaư mã kéng Ông 
nặn đảy dau da. Pứng cốnk khảm cai hỏng kin nưa 
xoong tin mạy kháy nị mi thể pay má cắp lèn.



Mík pứng cốnk, 
pứng cốnk hại uối 
pưa bệnh phong.



Xau đảy chọng hánh 
cắp pẹ saư té Then 
Jesus dau da hảư xau.



Pò táy cắp mè pák mík khỏng nuống phi dệt dú cón 
Then Jesus. 
Ông nặn hịa ha 
phi sang ok khói 
xau. Té pứng 
phi sang phắng 
quámk, pứng 
cốnk dú saư hăm 
hốt, cặt cúng 
đảy dúk dang 
cắp muồn mấng.



Táng lăng, xí pò táy chóng hánh chòi dứa tống 
khong xau mã kéng Then Jesus. Hak xau bấu 
thể mã sảư. Xau mi thể dệt xăng?



Nhé cốnk pák bệnh khửn cổn 
túnk, xí cốnk pắn cổn túnk ok cắp 
nhé áik nặn lống. Kháy 
nị áik nặn đảy dú sảư 
Then Jesus.



Then Jesus hên 
xí cốnk tống mík 
láng mặc. Ông 
nặn vậu kéng 
cốnk pák bệnh: 
"Phít sội khong 
lụk đảy dáng.
Tòi tứn khửn 
cắp pay ma." 
Pò táy khoák 
hụ mữa, chọng 
hánh. Then 
Jesus dau da 
hảư áik nặn.



Lăng mắn, Then Jesus dú nưa 
bẳng hữa kéng súm mú. Nừng 
lạo cók cáy ngô ngán dệt 
phướn biển cả. Then Jesus 
đang nón. Súm mú hăm 
hốt hịa Ông nặn. "Phón 
Then, xo chòi dứa xúm 
khỏi", xau ví cái. 
"Xum háu đang láy 

mò lẹo!"



"Tòi cuốm năn đaư," Then Jesus hịa ha pứng me 
phóngk. Lăng mắn, biển on. "Ôi pò táy lák khán?" 
Súm mú khong ông nặn tiện sặp. Tếnh cá lốm cắp 
biển cọ phắng quámk Ông nặn. Xau mặng 
Then Jesus lỏ Lụk khong Then 
pưa chù khống hảư hên 
nháư luông khong Ông 
nặn. Súm mú bấu hự vịa 
mắn, hak xau chí hên 
Then Jesus dệt pứng 

khống cắp nháư luông 
xứa té Ông nặn chuồng 
hóng Then dú phủ cốnk.



Chù khống khong Then Jesus

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

hên dú

Ma-thi-ơ Phượng 8-9; Mác Phượng 1-2, 4
Lu-ca Phượng 4, 8; Giăng Phượng 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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