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Lìa nảy chăn hâng, Chẩu Fạ đạ phac thiên 
cha Gabriel doại tin thâng nâng mẻ 
nhình Do Thái hua mả van dỏi tên lẻ 
Mary. Cần phuối xáu á: “Á xẹ mì 
nâng cần lục chài tên lẻ Jesus. 
Tua nẩy xẹ đảy mình tầu Lục 

chài cúa Cần 
Pèng Qủi. Cần xẹ 

quản tởi tởi.”



“Pền răng mì thể?” mẻ nhình piêt lạ 
xam. “Ngỏ đạ bấu dú xáu mặc chải 
cần pỏ chài hâư.” Thiên cha phuối 
xáu Mary lục đêch xẹ thâng tẳm 
Chẩu Fạ. Xẹ bấu mì cần 
pỏ thẩu hâư lẻ cần.



Lăng tỉ, thiên cha 
phuối xáu Mary pỉ 
Elizabeth cúa á đang 
sleng lục pửa đạ ké. 
Nảy cụng lẻ nâng chăn 
lạ. Diền lăng tỉ, Mary 
thâng xam dương 
Elizabeth. Hâu xày 
khẳn on Chẩu Fạ.



Mary đạ tặt căm làu lẩu 
xáu nâng cần pỏ chài tên 
lẻ Joseph. Joseph chăn 
bứa pửa chăc Mary đang 
mì đang. Cá slưởng cần 
pỏ chài đai lẻ pỏ thẩu 
cúa lục đêch.



Chang nâng đua phăn, thiên cha 
cúa Chẩu Fạ phuối xáu Joseph  lục 
đêch nẩy lẻ Lục cúa Chẩu Fạ. 
Joseph đạ pang Mary chuớng ngòi 
hẩư Chẩu Fạ Jesus.



Joseph đạ slứn nèm vạ i nèm Chẩu Fạ. Cá
cụng tỉnh cẳm luật pháp cúa nươc đang. 
Nhoòng luật mấư, cá vạ 
Mary thâng tỉ sleng cúa 
hâu, Bethlehem, 
làu toỏng thuế.



Mary đạ xày xiền làu 
sleng lục. Tọ Joseph bấu 
xa đảy nâng mụng nòn 
hâư. Bả biếng bại rườn 
tổ đạ khit.



Joseph hang hỏi đạ hăn nâng lảng cừu. Dú tỉ, lục đêch 
Jesus đạ đảy sleng. Mẻ Cần đạ tặt Cần 
chang nâng ràng nhả, tỉ dủng lăng 
làu cuá kin cúa bại 
dồng tua cúa.



Xẩư tỉ, nhựng cần khun liệng cừu đang ngòi chướng 
xá cúa hâu. Thiên cha cúa Chẩu Fạ đạ ooc nả vạ 
páo hẩư hâu mừa tin pjòi mjạc.



“Vằn nẩy, chang pền David đạ sleng nâng Cần Chỏi Hưa 
hẩư dồng cần, Cần Christ lẻ Chẩu Fạ. Mọi cần xẹ hăn lục 
đêch dú chang ràng nhả.”



Lằm loat, lai thiên cha rủng chưởn ooc nả, khẳn on Chẩu Fạ 
vạ phuối: “Tha nả Chẩu Fạ dú Cần Pèng Qủi 
vạ pình an nưa mẻ đin, tôc khoay đối 

xáu dồng 
cần.”



Nhựng cần khun liệng cừu bả biếng thâng 
lảng. Lăng pửa nhỉn Lục đêch, hâu phuối 
xáu mọi cần hâu đạ chập nhựng răng bại 
thiên cha đạ phuối mừa Chẩu Fạ Jesus.



Slí slip lai vằn lăng, Joseph vạ Mary 
slống Chẩu Fạ Jesus thâng rườn slớ 
pài dú Jerusalem. Mì nâng cần 
tên lẻ Simeon khẳn on Chẩu 
Fạ mừa Lục đêch, chang 
pửa dả ké Anna, nâng cần 

nèm hêt chậư 
cúa Chẩu Fạ, đạ 

pjom bái.



Thuổn nhỉ xày chăc Chẩu Fạ Jesus lẻ 
Lục cúa Chẩu Fạ, lẻ Cần Chỏi Hưa 
táy cằm pao xình. Joseph đạ slỉ 
mỉnh nhỉ tua nộc. Nảy lẻ chầư 
chọa tọ nèm luật cúa Chẩu 
Fạ nhựng cần khỏ pền au 

pửa hâu chiềng 
nâng lục đêch 

ngám 
sleng hẩư 
Chẩu Fạ.



Nâng cừn vằn lăng, 
mì nâng tỉ đao tải táng 
đạ tải nhựng Cần Rụ 
rủng tằm nâng nươc 
fuông Đông 
thâng Jerusalem. 

“Cần tầư pây, Cần sleng Vua 
cúa dân Do Thái?” hâu xam. 
“Boong khỏi ái i nèm Cần.”



Vua Herod đạ tỉnh mừa 
nhựng Cần Rụ rủng. Chập 
năc na, pỏ đạ xo vàn hâu 
phuối hẩư pỏ chăc đảy pửa 
tọ hâu hăn Chẩu Fạ Jesus. 
“Ngỏ cụng ái i nèm Cần,” 
Herod phuối. Tọ cá đạ tặt 
tuyện. Herod slưởng khả 
Chẩu Fạ Jesus.



Tỉ đao đạ tải bại Cần rụ rủng thâng 
chúng tuống ăn rườn tọ Mary vạ 
Joseph đạ slổng xày Lục đêch. 
Quỉ lồng làu i nèm, bại tản đạ hầư 
Chẩu Fạ Jesus nhựng mòn thương 
mac chàu đo xỏn tằng vạng vạ 

nặm hoa.



Chẩu Fạ đạ páo nhựng Cần Rụ 
rủng lèo ngoạc tẻo rườn nâng 
tàng dom pện. Herod tài khển 
slính khửn. Vẳn chẳn khả chiệt 
Chẩu Fạ Jesus, hò hêt tầu chan ac 
đạ khả bả biếng bại noọng slay 

báo dú Bethlehem.



Tọ Herod bấu thể het hại 
Lục cúa Chẩu Fạ! Đảy 
páo chang nâng đua 
phăn, Joseph đạ slống 
Mary vạ Jesus thâng tỉ 
ỏn an dú Ai Cập.



Pửa Herod thai, 
Joseph đạ slống Mary 
vạ Chẩu Fạ Jesus tẳm 
Ai Cập ngoạc 
tẻo. 

Hâu slổng dú háng phố 
eng Nazareth, xẩư pé Galilee.



Ooc tởi cúa Chẩu Fạ Jesus

Nâng cằm tuyện tẳm Cằm cúa Chẩu Fạ, Xec pí nẩy

đảy hăn dú

Xec Ma-Thi-ơ chương 1-2, 
Xec Lu-ca chương 1-2

“Tàng vạo cúa Cằm pằng phuối mì đet rủng.” 
Thánh ca Chương 119:130



Pao hang tuyện



Cằm tuyện Xec pí nẩy hẩư boong hây chăc mừa Chẩu Fạ pjòi 
mjạc, Cần đạ hêt ooc boong hây vạ lẻ Cần slưởng pằng chăc mừa Cần.

Chẩu Fạ chăc boong hây đạ hêt nhựng cằm dày loá, tọ Cần mình 
tầu thuc tội. Luồng lỏ fạt hẩư thuc tội lẻ ăn thai, tọ Chẩu Fạ slương điêp 

pằng thâng nội Cần đạ làu lục chài toọc cúa Cần, Chẩu Fạ Jesus, thai 
nưa Mạc Fạ vạ tảy luồng lỏ fạt hẩư thuc tội cúa pằng. Lăng tỉ, Chẩu Fạ 
Jesus lám thai vạ ngoạc tẻo Thiên Đàng! Vảng pằng slứn vạo Chẩu Fạ 

Jesus vạ nải Cần nhưởng ngòi hẩư thuc tội cúa pằng, Cần xẹ hêt 
cằm tỉ! Cần xẹ thâng vạ slổng căp pằng diền, vạ pằng 

xẹ slổng xáu Cần mại mại.

Vảng pằng slứn nảy lẻ cạ rình, hại phuối cằm nẩy xáu Chẩu Fạ:
Lạy Chẩu Fạ Jesus, lục slứn Cần lẻ Chẩu Fạ, vạ đạ piến pền cần làu thai 
nhoòng thuc tội cúa lục, vạ cà này Cần lám thai. Xo hại thâng pạng ăn 
tởi lục vạ nhưởng ngòi thuc tội hẩư lục, làu lục mì ăn tởi mấư, vạ nâng 

vằn hâư xẹ đảy dú pạng Cần mại mại. Xo pang lục i nèm 
Cần vạ slổng nhoòng Cần táy lục cúa Cần. Amen.

Toọc Xec pí vạ chảng vảng xáu Chẩu Fạ táng vằn! Giăng Chương 3:16
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