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hak tống bấu đảy khai măn.

Té Then Jesus nhắngk dú nưa đin, Ông nặn vậu kéng 
súm mú khong Ông nặn pưng Hướn phạ. Ông nặn hịa 
ăn nị "Hướn khong Ải khỏi", cắp vậu lỏ mík bấu sút lai 
hướn ộ dú mắn. Nừng hướn ộ
lỏ nừng hướn nháư luông, 
chằn. Hướn phạ nháư 
luông cắp chằn xứa 
hướn dú đin đaư.
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Pứng phượng lả sút khong Quámk chảu pua phạ tốk 
hảu hụ Hướn phạ lỏ "Jerusalem Máư". Chắng bấu sút, 
bấu sút ộ, kéng nừng cắn thẻng sung dú nok. Cắn au 
đán jasper, saư sướngk pha lê. Trang sức cắp đán 
quý dú nưa tường đao dỏn kéng lai màu sắc hùng 
hưa. Cổng 
thẻng phố đảy 
dệt au nừng viên 
ngọc trai nháư 
luông bóm diềng!

Tô lák cắp chù sắt sính nưa phạ 
xên phón Then nưa Hướn phạ. 
Tếnh cá pứng cốnk tai cắp khửn 
Hướn phạ cọ néo. Xau khắp 
pứng siêng cók bóm diềng 
sưng nhọng Then.

Au mắn, pứng cốnk mík pông mốc Then lấng lấng chứ 
chao hẹn khong Then Jesus lỏ chí tào má cắp pák xau 
pay. Then Jesus vậu lỏ Ông nặn chí tào 
má hiêm kín, té núi cốnk áo cóng nừng. 
Hak nhắngk pứng cốnk mík pông 
mốc Then tai cón té Ông nặn 
mã hữ xư lê? Quámk chảu 
pua phạ vậu lỏ xau chí 
mã kéng Then Jesus. 
Bấu dú luk lượt hak
đảy dú kéng Then.

DÚ CHĂM 
THEN

Ăn nị nừng núi saư nừng siêng cók xau khắp: 
CỐNK ĐẢY CHỐM TỎN PỘ CỐNK HẢƯ XÚM 
KHỎI MÃ THEN AU LƯỢT KHONG 
CỐNK OK NOK CHÙ CHỰA 
CỐNK CẮP MƯỚNG CẮP CÓ 
PÊN PỨNG TẠO BẢN CẮP MO 
PHÁK MÃ THEN KHONG 
XÚM KHỎI. 
(Sóng tỏng 5:9)

Sóng tỏng, quámk lả sút saư Quámk chảu pua phạ, 
hảư xum háu hự Hướn phạ ánh hềnh xư lê. Vịa ánh 
hềnh thứ nừng lỏ, bấu sút lák khán, Hướn phạ lỏ hướn 
khong Then. Then dú chù ti, hak pặc hanh khong Ông 
nặn hữ nưa Phạ.

Then Jesus vậu lỏ: "Háu pay tặt pun ti hảư chù lụk. Cắp 
va háu pay tặt pun ti hảư chù lụk, hữ Háu chí tào má, 
pák chù lụk dú chăm Háu." Then Jesus khửn Hướn 
phạ, lăng té Ông nặn cứn làu au tai. Saư té súm mú 
khong Cốnk hên, hữ Then Jesus đảy pay khửn, cắp 
nừng phen đón dú 
nưa phạ pảy 
che Ông nặn.
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Nưa Hướn phạ kéng Then bấu 
nhắngk mík pứng nặm tà. Mík 
té, dân khong Then hảy pộ 
pứng tộc chếp ộ saư pang lún 
ni. Nưa Hướn phạ, Then chí 
bấu nhắngk nặm tà.

Pứng sắt sính nưa Hướn phạ cọ bấu pek xương néo. 
Xau khốm nhốm cắp láng mặc. Tô ma sói cắp dók 
nọi pọm căn kin nhả. Pứng tô sư tử ngô ngán cọ 
đang kin rơm sướngk tô ngúa. THEN vậu, "Xau chí 
bấu dệt tộc chếp cắp cọ bấu pé phá xăng nưa púk 
chảu pua phạ khong Háu."

Nừng sông chằn, saư khong hánh pay au pặc hanh
khong Then. Xoong cắn sông lỏ mạy, lần hua đảy 
hên saư Xuôn khong Eden. Mạy ni bấu sút bóm 
diềng. Chắng mík síp xoong pứng mák, khuốp 
bươn nừng mák. Cắp baư khong mạy lỏ vạy dau 
da khong chù mướng.

Té lé xung quanh, xúm khỏi hên lỏ mík pứng ăn 
nhắngk bấu mík au Hướn phạ. Bấu nừng quámk 
cặt kẹn đaư đảy phắngk hên. 
Bấu phaư cại hộp hự va 
hại uối. Bấu mík khóa 
nưa táng, pộ bấu mík 
cốnk trộm nưa Hướn 
phạ. Bấu mík cốnk 
vậu dối, cốnk khả 
cốnk, xội báp, hự 
va pứng cốnk bấu đi. 
Bấu mík phít sội khong 
đaư nưa Hướn phạ.

Hướn phạ bấu mík tà vên hự va bươn vạy mík piêu 
hùng. Nháư luông khong Then dệt têm au piêu 
hùng ánh hềnh. Bấu chơ đaư mík cứn dú mắn.

Pứng cánh cổng au ngọc trai nháư luông mắn bấu 
chơ đaư lấng lấng khay. Tòi pay mã cắp hên... WOW! 
Hướn phạ nhắngk chằn xứa dú phái cuông. Thẻng 
phố đảy dệt au vàng, saư sướngk thủy tinh. Táng phố 
cọ đảy dệt au vàng.

13 14

11 12

9 10



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

Hướn phạ, Hướn ánh hềnh khong Then

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

hên dú

Giăng Phượng 14; 2 Cô-rinh-tô Phượng 5
Chỏi Rủng Phượng 4, 21, 22

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

Xứa tếnh cá, Hướn phạ hảư chù lệch trai cắp lệch 
xao (cắp pứng cốnk ké), pứng cốnk mặng chừa 
Then Jesus Christ lỏ han ngán khong xau cắp phắng 
quámk Ông nặn kéng lỏ Then khong xau. Nưa Hướn 
phạ mík nừng quámk chừ lỏ Pang lún 
khong tô dók. Chắng mík pó chừ khong 
chù cốn. Tống mík hự chừ khong 
phaư đảy tẻm dú mắn bấu? 
Tếnh cá pứng cốnk 
mík pông mốc au 
Then Jesus. 

Mík chừ tống 
dú mắn bấu?

Lả sút

Pứng quámk lả sút khong Quámk chảu pua phạ pưng 
Hướn phạ lỏ nừng quámk ha ánh hềnh. "Cắp Chảu 
pua phạ cắp tỏn pạư vậu, 'Tòi mã!' Cắp tòi vạy cốnk 

phắngk đảy 'Tòi mã!' Tòi vạy pứng cốnk hịa nặm mã… 
Cắp phaư hiêm kín, tòi vạy xau au nặm tứ táng. "

Bấu mík tai nưa Hướn phạ, hự va. Dân khong Then 
chí đảy dú kéng Then lấng lấng. Bấu nhắngk tộc 
chếp, bấu nhắngk hảy, bấu nhắngk chếp báp. Bấu 
chếp hại, bấu páy lá, bấu phi sang. Chù cốn nưa 
Hướn phạ bun cốnk 
lấng lấng kéng Then.
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