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Mí chử! Chủa mí slư.
Giê-su bắn phít xá.
Giê-su vận chắc mân cỏi
ngài cần xẩu khả thai.
Cả kẻ Giê-su nhằng sláy,
cần ké ten Si-mê-ôn tấu cạ
Ma-ri cạ mọi pằn lằn cỏi
khẩn bẩu mân.

Hất pần lừ tèo pần nẩng?
Hất pần lừ Giê-su thai đây
lao pần nẩng? Hất pần lừ
Chủa tẻo hử lục báo mân
ngài teng tềnh co
xập dỉ tằng thai
dú nẩng?
Giê-su phít
xá mân lè nầư?
Chủa slư dá chử mí?
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Mà lăng, Giu-đát, cần nâng dú
chang slíp nhỉ Kí họoc chò
khai đía Giê-su hử kí quan lệ
sle au slam slíp min ngần.

Kỉ vằn cón slì Chủa
ngài khả thai, mì mẻ
nhình nâng thâng đính
dầu hom khẩn kha mân.
Kí họoc chò pì nhì “Mân
phỉ chèn”. Giê-su cạ “Mân hất fiệc
đây” “Mân hất sle vằn phjăng ngỏ”.
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Dú chang vằn pạt quá cúa cần Do
Thải, Giê-su kin tón cuổi duổi kí
họoc chò cúa mân. Mân chảng kí
cằm đây tỉnh mà Chủa cỏi hửa cần
nầư điếp mân. Bát nẩy Giê-su au
bénh mì xáu chẻn tò păn hử boong
mân. Cả nẩy cạ boong mân nả
mỉnh tầu xáu lượt cúa Giê-su sle
cứu au cần phít xá.
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Bát nẩy Giê-su cạ pậu cúa mân lè mân cỏi ngài pj àng xau
boong mân cỏi ni khói pây. “Ngỏ mí ni pây nớ” Pi-tơ
khăng khăng. “Cón slì cáy khăn, nỉ cỏi mí nhặn ngỏ slam
pày”.
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Cần Giu-đa nâng tái phang cần pây thâng
sluôn nẩng. Giê-su mí tủng tình, tọ Pi-tơ
phặt xu cần nâng. Bát nẩy Giê-su tủng
khẩu xu cần nẩng, mân tèo đây pận cáu.
Giê-su chắc cạ mân ngài
cặp rèo ý Chủa.

Thâng chang cừn cẳm
nẩng, Giê-su thâng
sluôn Ghết –sê-ma-nê
sle mọp mọ. Kí họoc
chò cúa mân tấu hăn
mốc nòn. “Cống cúa
ngỏ” Giê-su mọp,
“…Sle ăn chẻn nẩy
khói ngỏ. Mái cạ mí
pận ngỏ tọ pận nỉ cỏi”.
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Phang cần tái Giê-su thâng quan lệ tải cải. Dú nẩng,kí cần
ké cạ Giê-su cỏi thai. Xẩư nẩng, Pi-tơ din cằn áng phầy của
kí sa dạ mà nhòm. Slam
pày mọi cần nhòm khẩu
Pi-tơ chảng “Nỉ Pây xày
Giê-su!” Slam pày Pi-tơ
mí nhặn, ngắm pận kí
lăng chủa cạ mân
cỏi. Pi-tơ nắm
tan chảng xá tái
nhằng cằm
mang.
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Giu-dát dỉ ăn hặn. Mân chắc
Giê-su mí mì phít xá rụ tội lăng.
Giu-dát pjá păng slam slíp min
ngần tọ quan lệ mí au.
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Ngám slì nẩng, tua cáy
nâng khăn. Ngám pận
tiếng Chủa cạ xáu Pi-tơ.
Chứ thâng vàm Chủa cạ,
Pi-tơ hảy ứt ứt.
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Giu-dát vít chèn lồng,
pây táng slặt cò.
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Mà lăng Phi-lát họp, phán cạ
Giê-su cỏi ngài thai tềnh co xập
dỉ nâng. Phang lỉnh thẻng tệnh
Giê-su, thấu nài khản nả mân.
Boong mân hất ăn mạo tứ kí co
nam lì, nhẳn khẩn hua tẻ. Bát
nẩy boong mân tác teng tẻ tềnh
co xập dỉ thâng thai.

Quan lệ tái Giê-su thang tói nả
Phi-lát, quan chưởng chực. Phi-lát
cạ “Ngỏ mí hăn cần nẩy mì slắc ý
phít xá”. Tọ Phang cần
hảy cạ “Tác teng mân!
Tác teng mân”.
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Giê-su vận chắc mân cỏi thai pận nẩng. Mân dỉ xày chắc cạ
mân thai nì mọi cần slấn mân cỏi sla tội hử kí cần xẩu. Mì
sloong cần dỉ ngài toóc teng dú cằn Chủa. Cần nâng slấn
chủa dỏ pây khẩn Thiên Tàng.
Cần đai nì mí.
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Kỉ dờ nhỉn, Giê-su cạ “Thâng nẩy
thuổn dá” vạ thai. Fiệc cúa mân
xoong dá. Kí pậu cúa mân
phăng mân dú chang
ăn tỉ phằn nâng.
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Nhược cạ cỏ thâng
nẩng là thuổn, pận
vuồn kỉ lai ố. Tọ
Chủa hất đây lai
Giê-su mí thai.

Kí cần lỉnh Rô-man hắp
xáu còi phằn. Mí mì câư
nầư khẩu tẻ oóc đảy.
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Mẻ nhình nâng dú nẩng, hảy cón
ngé phằn. Giê-su ooóc mà tó mân.
Mân fằng khứ lẻn mà cạ hử cần
táng “Giê-su nhằng slổng, Giê-su
tự thai slổng tẻo”.

Nâư xạu vằn tầu của tuần, kỉ hooc trò
cúa Chủa hăn cào hin lẳn khói
phằn. Bát nẩy boong mân
nhỏm khẩu chang pây,
Giê-su mí dú
nẩng thêm.
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Pày Phục Sleng tầu
Tuyện nâng từ cằm cúa Chủa, Cằm vàm phạ
thắp đảy dú

Chăn khoái Giê-su mà xáu kí hoọc trò,
hử boong mân hăn mày toóc teng tềnh mừ.
Chừ chăn, Giê-su slổng tò tẻo. Mân sla hử
Pi-tơ nhoòng mí nhặn mân. Bát nẩy mân mừa
Thiên Tàng tỉ mân dú nẩng thâng.

Ma-ti-ơ 26-28, Lu-ca 22-24, Giôn 13-21
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“Càm Chủa lè tàng pây thâng tỉ lùng.”
Thơ Phạ 119:130
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Cằm vàm phạ nẩy chảng xáu lầu Chủa hất
oóc lầu đây pần hâư xáu cần nầư Ái chắc thâng mân.
Chủa chắc lầu hất kí fiệc xẩu, mưn giảo tội. Tội phạt thai,
Chủa điếp boong lầu lai lai! Chủa phjác lục báo cảu mưn
Giê-su sle thai tềnh co xập dỉ nâng vạ pjá hẩư phít xá cúa
boong lầu. Giê-su slổng tò tẻo xáu mừa thâng Thiên Tàng.
Nhược cạ mưng slấn khẩu Jesus xáu xo mưn sla hử tội cúa
mưng, mưn ti hất pần nẩng. Mân cỏi thâng, slổng dú
chang nỉ, nỉ cỏi slổng xáu mân khẳn khẳn.

Thuổn

Nhược cạ nỉ slấn nẩy chừ chăn, chảng cả nẩy đuổi Chủa “Chủa
ới, ngỏ slấn Giê-su thai hẩư ngỏ xáu nạy slổng tò tẻo. Mà thâng
tời cúa ngỏ vạ sla tội hẩư ngỏ sle ngỏ mì tời mấư nạy, mà lăng
xáu nỉ mại mại. Pang ngỏ sl ổng xáu nỉ pần lục cúa nỉ, A-men.
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Đọc Cằm vàm phạ số chảng cỏ tó Chủa vằn vằn.
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