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Cần mẻ nhình dặng nưa pài pù 
moòng nằn, tối tha puồn 
bưá nhìn khửn nâng 
dưởng mảo tảo. 
Lục chài cúa dả 
đang ái thai. Cần 
mẻ lẻ Mary, vạ dả 
dặng xẩư tỉ Chẩu 
Fạ Jesus mẻn 
tooc teng nưa 
Mạc Fạ.



Bả biếng nhựng cằm 
nẩy đạ sleng ooc pện 
nảy tầu? Pền răng tọ 
Chẩu Fạ Jesus 
mì thể pao 
hang ăn tởi 
đây khển nâng 
tàng mảo tảo táy pện? 



Pền răng Chẩu Fạ mì 
thể làu Lục Cần mẻn 
tooc teng nưa mạc fạ 
làu thai dú tỉ? 
Chẩu Fạ 
Jesus mì 
lông lộn mừa 
Cần lẻ cầu bấu? 
Chẩu Fạ đạ slua pải lố?



Bấu! Chẩu Fạ bấu slua pải. 
Chẩu Fạ Jesus đạ bấu chập 
thuông mặc chải phit xá hâư. 
Chẩu Fạ Jesus lầng chăc 
Cần xẹ mẻn khả nhoòng 
nhựng hò chan ac.
Tằng cạ pửa Chẩu Fạ 
Jesus nhằng lẻ nâng lục 
đêch, nâng pỏ ké tên lẻ 
Simeon đạ phuối xáu 
Mary ăn bứa đang dú tó nả.



Vại vằn ngòa pửa 
Chẩu Fạ Jesus mẻn khả, 
nâng mẻ nhình thâng 
vạ cạy nươc hoa khửn kha Cần. 



“Á đang vai vac 
ngần chèn,” bại học tó 
fàn fạc. “Á đạ hêt chăn đây,”
Jesus phuối. “Á đạ hêt cằm tỉ 
lẻu phăng củ ngỏ.” Nhựng chử chăn lạ!



Lăng tỉ, Judas, nâng chang 
slip nhỉ học tó cúa Chẩu Fạ 
Jesus, xày slim fan tảo 
Chẩu Fạ Jesus hẩư bại 
pỏ mo au 30 chàng ngần.



Chang tón kin Dung Khảm 
quá cúa cần Do Thái, Chẩu Fạ 
Jesus dủng tón kin hang hỏi 
xáu bại học tó cúa Cần. Pỏ 
phuối xáu hâu nhựng cằm pjòi 
mjạc mừa Chẩu Fạ vạ nhựng 
cằm pao xình cúa 
Cần hẩư 
nhựng cầu 
điêp ái Cần. 



Pây Chẩu Fạ Jesus slống 
pẻng vạ chẻn làu hâu păn 
căn. Nhựng cằm nẩy sle dăc 
xảng hâu kình đang vạ lượt 
cúa Chẩu Fạ Jesus đảy ooc 
làu mì tẻo nhưởng ngòi 
hẩư thuc tội.



Lăng tỉ, Chẩu Fạ Jesus phuối xáu pằng bè cúa
Cần Cần xẹ mẻn fan tảo, vạ hâu pền lẻn phiến.  
“Ngỏ xẹ bấu lẻn phiến,” Peter phuối.  “Pửa
xằng cáy phủ khăn, lục xẹ pản vàn Câu slam 
pày”, Chẩu Fạ
Jesus phuối.



Cẳm vằn tỉ, Chẩu Fạ 
Jesus thâng xo vàn 
chang Sluôn 
Gethsemane. Bại học 
tó dú xáu Cần đạ nòn. 
“Hợi Pỏ Câu,” Chẩu 
Fạ Jesus xo vàn, “... 
Hại làu chẻn nẩy đảy 
tầy tẳm Câu. Tọ dạu, 
bấu lèo nèm ỉ slưởng 
cúa Câu, tọ lẻ nèm ỉ 
slưởng cúa Cần.”



Lằm loat nâng poong cần pây vạo chảng dày, 
tải tầu lẻ Judas. Chẩu Fạ Jesus bấu chổng tó, 
tọ Peter đạ cắt xu cúa nâng cần pỏ chài. 
Nâng tàng đăc đỉ, Chẩu Fạ 
Jesus tầư vạo xu cần pỏ 
chài tỉ vạ chỏi pỉnh hẩư 
cá. Chẩu Fạ Jesus chăc 
việc păt slau Cần lẻ nâng 
fấn chang ỉ slưởng 
cúa Chẩu Fạ.



Poong cần slống Chẩu Fạ Jesus thâng cần pỏ 
mo pèng qủi. Dú tỉ, bại cần xẻ tầu Do Thái 
phuối Chẩu Fạ Jesus 
pền thai. Xẩư tỉ, 
Peter đạ dặng pạng 
cong fầy cúa nhựng 
cần chậư chọ 
vạ chiếm ngòi.



Mì slam pày mọi cần lè mjặc mjặc vạo Peter 
vạ phuối: “Pỏ đạ dú xáu Chẩu Fạ Jesus!”  
Thuổn slam pày Peter 
đạ pản vàn cằm tỉ, 
mẻn táy cằm Chẩu
Fạ Jesus phuối.  
Peter thuồn
tằng nhằng
đá mang vạ
phuối tăn.



Lập luc tỉ, nâng tua cáy
phủ khăn. Mền tồng táy
cằm phuối cúa Chẩu Fạ
xáu Peter. Chứ tẻo cằm
cúa Chẩu Fạ Jesus, Peter 
hảy rỏn xảm xiêt.



Judas cụng xo lội. Pỏ chăc
Chẩu Fạ Jesus bấu mì thuc
tội răng thuổn. Judas đạ
au tẻo 30 chàng ngần, tọ
bại pỏ mo đạ bấu au.



Judas bẳn chèn lồng, 
ooc noọc - vạ rặt cò
khả đang.



Bại pỏ mo slống Chẩu Fạ
Jesus thâng tó nả Pilate, hêt
tầu La mã. Pilate phuối: 
“Ngỏ bấu hăn Cần
pỏ chài nẩy mì lội
răng.”  Tọ poong cần
bấu tặng vuột khửn, 

“Hại tooc teng Cần! 
Hại tooc teng Cần!”



Hang hỏi Pilate tò né, vạ phuc tọi 
Chẩu Fạ Jesus thai nưa Mạc Fạ. 
Nhựng cần lỉnh đạ tèng Chẩu Fạ 
Jesus, phí vạo nả Cần vạ tụp 
Cần. Hâu hêt nâng ăn mủ hôm 
ac tả nhựng ăn pán rì cồm sliểm 
vạ cuôm mền khửn hua Cần. 
Lăng tỉ, hâu tooc teng 
Cần vạo nâng 
Mạc Fạ mạy 
làu thai.



Chẩu Fạ Jesus lầng chăc Cần xẹ thai nèm tàng 
tỉ. Cần cụng chăc ăn thai cúa Cần xẹ mì tẻo 
nhưởng ngòi hẩư nhựng tội 
cần tặt slứn slim tỉ Cần. 
Nhỉ cần thuc chỏi mẻn 
tooc teng pạng xảng 
Chẩu Fạ Jesus. Nâng 
cần slứn vạo Chẩu Fạ 
Jesus - vạ đạ thâng 
Thiên đàng. 
Cần tỉ lẻ bấu.



Lăng lai dờ khôm khỏ, 
Chẩu Fạ Jesus phuối: 
“Việc tỉ đạ xày xiền” 
vạ quá. Việc cúa
Cần đạ xày xiền. 

Pằng bè đạ
phăng củ Cần
chang nâng ăn

mả táng lé.



Lăng tỉ nhựng cần
lỉnh La Mã đạ fung
pao vạ hen chực ăn
mả. Cà này bấu
cầu mì thể vạo –
rụ ooc.



Vảng nảy lẻ pao hang 
cúa cằm tuyện lẻ chăn
bứa chăc kỉ lai. 
Tọ Chẩu Fạ đạ
hêt nâng cằm
pjòi mjạc. 

Chẩu Fạ Jesus 
bấu thai táy pện!



Nâư chậư vằn tải êt chang 
tuần, nâng slổ học tó cúa 
Chẩu Fạ Jesus hăn khỏn 
hin lằn quá pây ăn 
mả. Pửa hâu lè 
vạo pạng đâư, 
Chẩu Fạ Jesus 

đạ bấu nhằng 
dú tỉ them.



Nâng cần mẻ nhình dú tỉ, hảy 
rỏn pạng ăn mả. Chẩu Fạ 
Jesus đạ ooc nả pạng á! 



Á dung dang lẻn tẻo pày 
hẩư bại học tó đai tỉnh. 

“CHẨU FẠ JESUS SLỔNG 
TẺO! CHẨU FẠ JESUS 

ĐẠ NGOẠC TẺO 
TẲM ĂN THAI!”



Bấu hâng lăng, Chẩu Fạ Jesus thâng 
pạng bại học tó vạ hẩư hâu lè phả 

mừ têm phẻo cúa Cần. Tỉ lẻ cạ rình. 
CHẨU FẠ JESUS ĐẠ SLỔNG TẺO! 

Cần đạ nhưởng ngòi hẩư Peter nhoòng đạ pản 
vàn Cần, vạ páo bại học tó cúa Cần phuối hẩư 

mọi cần chăc mừa Cần. Lăng tỉ Cần ngoạc 
tẻo Thiên đàng tỉ Cần đạ thâng.
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Nâng cằm tuyện tẳm Cằm cúa Chẩu Fạ, 
Xec pí nẩy

đảy hăn dú

Ma-thi-ơ Chương 26-28, Lu-ca Chương 22-
24, Giăng Chương 13-21

“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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

