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Phủ nhính dú nưa tang 
púk hưới hượi, xoong 
ta tộc chếp hên nừng 
vịa hăm hốt. Lụk trái 
khong ba nặn đang 
sảư tai. Ếm lỏ Mary, 
cắp ba nặn dú sảư ti 
Then Jesus dú nưa 
mạy hún sư cốc tók.



Tếnh cá pứng vịa ni lỏ xư 
lê? Pên sư Then Jesus 
mi thể cha ván sút chùa 
đáng giản sướngk 
néo? Pên sư 
Then mi thể 
vạy Lục khong 
ông nặn tai nưa 
mạy hún sư cốc tók? 
Then Jesus mík hự phít 
pưng Ông nặn lỏ phaư 
bấu? Then mík sội bấu?



Bấu! Then bấu mík sội đaư. 
Then Jesus bấu mík phít 
đaư. Then Jesus lấng lấng 
hự Ông nặn chí tai au pứng 
cốnk xội báp. Té Then 
Jesus lỏ nừng lếch nọi, 
nừng ông ké chừ lỏ Simeon 
vậu kéng Mary lỏ tộc chếp 
đang dú táng nả.



Núi mự cón té Then 
Giê-su pộ khả, nừng
phủ nhính mã cắp hỉa
nặm bók khửn tin Ông nặn. 
"Me nặn đang slạ ngớn," chù súm
mú vậu.  "Me nặn dệt bấu sút đi" 
Jesus vậu.  "Me nặn dệt vịa mắn vạy
phăng khỏi."  Pứng quámk lák khán!



Lăng mắn, Judas, nừng saư 
síp xoong cốnk khong súm 
mú Then Jesus, xôm chaư 
pịch xia Then Jesus vạy chù 
mo au 30 ngớn.



Saư pựak kin Pang khảm cai 
khong cốnk Do Thái, Then Jesus 
sủ pựak kin lả sút kéng súm mú 
khong Ông nặn. Ông nặn vậu kéng 
xau pứng quámk ánh hềnh pưng 
Then cắp pứng chao hẹn khong Ông 
nặn hảư pứng phaư hặc sương Ông 
nặn. Then Jesus nhé pẻng cắp 
chẻn vạy xau păn 
căn. Pứng vịa ni 
vạy xau chứ lỏ 
luk lượt khong 
Then Jesus đảy 
nhé vạy dáng sội.



Lăng mắn, Then Jesus vậu kéng tống khong chảu lỏ 
Ông nặn chí pộ pịch xia, cắp xau chí len xia. "Khỏi chí 
bấu len xia," Peter vậu. "Cón té káy po khăn, mưng 
chí nái ươn Háu xam quámk", Then Jesus vậu.



Nhàm khằm mắn, 
Then Jesus mã xên 
phón saư Xuôn 
Gethsemane. Súm 
mú dú kéng Ông nặn 
nón lẹo. "Xo chiếng 
Ải Háu," Then Jesus 
xên phón, "... Tòi vạy 
chẻn ni đảy nhé au 
Háu. Hak, bấu thứk 
au áo cóng khong 
Háu, mắn lỏ au áo 
cóng khong Ải."



Lák khán nừng súm mú pay mã xuôn, 
cốnk khắm hua lỏ Judas. Then Jesus 
bấu xốnk chínhk, hak Peter xén cút hu 
khong nừng pò táy. Hiêm kín, Then 
Jesus khẳm hu pò táy mắn cắp dau 
da hảư áik nặn. Then Jesus hự 
vịa nạp tênh Ông nặn lỏ nừng 
vịa saư áo cóng khong Then.



Súm mú nhé Then Jesus mã hướn mo cấp sung. Dú 
nị, chù tạo bản Do Thái vậu lỏ Then Jesus pên láy mò. 
Sảư mắn, Peter dú náư sảư pháy mảy khong 
pứng cốnk chuồng hóng 
cắp bấng. Mík xam 
quámk chù cốn hên Peter 
cắp vậu lỏ: "Mưng dú 
kéng Jesus!"  Tếnh cá 
xam quámk Peter 
bấu nhặn vịa mắn, 
mèn sướngk 
quámk Then 
Jesus vậu. 
Peter nhắngk ngàu ók lắc 
ngón cắp pák khót nắc.



Mèn chơ mắn, nừng tô káy 
po khăn. Măn pek xương 
quámk vậu khong Then 
kéng Peter. Chứ làu 
Quámk khong Then 
Jesus, Peter hảy pỉn pók.



Judas cọ xo sội. Ông nặn 
hự Then Jesus bấu mík phít 
sội đaư. Judas au làu 30 
ngớn, hak chù mo bấu nhặn.



Judas váng ngớn
lống, ok nok –
khả chảu.



Chù mo pák Then Jesus mã cón
Pilate, tạo bản La mã.  Pilate vậu
lỏ: "Khỏi bấu hên Pò táy ni mík
sội xăng."  Hak súm mú cọ ví cái, 
"Tòi vạy Ông nặn khửn! 
Tòi vạy Ông nặn khửn!"



Lả sút Pilate pấng chaư, cắp cha 
ván Then Jesus tai nưa mạy hún sư 
cốc tók. Pứng cốnk lính tó tếch ok 
Then Jesus, hỉa ok nả ta khong Ông 
nặn cắp xốn chính Ông nặn. Xau 
dệt nừng vóng xội báp au pứng 
khẳng nam hík lem cắp pun chắng 
khửn hua Ông nặn. Lăng mắn, xau 
vạy Ông nặn khửn nừng mạy hún 
sư cốc tók au mạy vạy tai.



Then Jesus lấng lấng hự Ông nặn chí tai sướngk néo. 
Ông nặn cọ hự lỏ vịa láy mò khong Ông nặn chí dáng 
sội hảư pứng cốnk mík pông mốc Ông nặn. Xoong 
cốnk mík sội khửn mạy sảư 
Then Jesus. Nừng cốnk 
mặng Then Jesus - cắp 
pay khửn Hướn phạ. 
Cốnk nặn hữ bấu.



Lăng lai chơ khu khổ, Then 
Jesus vậu: "Vịa mắn lẹo lẹo"
cắp ok pay. Via khong Ông 
nặn lẹo lẹo. Tống khong 
Ông nặn phăng Ông 
nặn saư nừng ti 
bóm diềng.



Lăng mắn pứng cốnk lính 
La Mã pắn tu cắp 
phảu cặt tực ti nị. 
Kháy nị bấu phaư mi 
thể khảu hự va ok.



Va ăn nị lả sút khong quámk 
hữ bấu tún tộc chếp. Hak 
Then dệt nừng vịa ánh 
hềnh. Then Jesus bấu 
tai sướngk néo!



Hùng mự thứ nừng, núi cốnk saư 
súm mú khong Then Jesus hên 
đán ok au ti nị. Té au lé 
phái cuông, Then Jesus 
bấu dú mắn.



Nừng phủ nhính dú làu, hảy sảư 
mắn. Then Jesus dú chăm! Me 
nặn muồn mấng len làu vậu kéng 
súm mú phắngk. "THEN 
JESUS CỨN LÀU! THEN 
JESUS TÀO MÁ AU TAI!"



Bấu hang lăng, Then Jesus dú chăm súm mú 
cắp nhé hảư xau hên phá mứk tộc chếp khong 
Ông nặn. Ăn nị lỏ tẹ tẹ. THEN JESUS CỨN 
LÀU! Ông nặn dáng sội Peter pộ nái ươn Ông 

nặn, cắp vậu súm mú khong Ông nặn chiến páo 
chù cốn hự pưng Ông nặn. Lăng mắn Ông nặn 

tào má Hướn phạ ti Ông nặn mã.



Pang lọk khay hua

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

hên dú

Ma-thi-ơ Phượng 26-28; Lu-ca Phượng 22-24 
Giăng Phượng 13-21

“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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