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Pửa Chẩu Fạ Jesus nhằng slổng nưa mẻ đin, 
Cần đạ phuối xáu bại học tó cúa Cần mừa 
Thiên đàng. Pỏ roọng tỉ lẻ 
“Rườn cúa Pá ngỏ”, 
vạ phuối mì chăn 
lai rườn lầu dú tỉ. 



Nâng rườn lầu lẻ nâng ăn rườn quảng cải, 
đây khển. Thiên đàng quảng cải vạ đây quá 
mặc chải ăn rườn tầư fạ hâư .



Chẩu Fạ Jesus phuối: “Câu pây tọn búng 
hẩư bại lục. Vạ vảng câu pây vạ tọn búng 
hẩư bại lục, lẻ Câu xẹ tẻo thâng, rặp bại lục 
mừa pạng Câu.”



Chẩu Fạ Jesus đạ khửn Thiên đàng, lăng pửa 
Cần slổng tẻo tẳm cõi thai. Chang pửa bại học 
tó cúa Cần chiếm ngòi, lẻ Chẩu Fạ Jesus đảy 
bên khửn, vạ nâng piếng phả đạ tảng dà Cần.



Cảng tọ tẳm tỉ, nhựng cần nèm đạo Thiên Chúa 
đạ chứ cằm pao xình cúa Chẩu Fạ Jesus lẻ 
xẹ vín tẻo vạ au hâu pây. Chẩu Fạ 
Jesus phuối Cần xẹ ngoạc
tẻo lằm loat, pửa nọi 
cần ngoòng tắng êt. 

AU THÂNG PẠNG 
CHẨU FẠ



Tọ nhằng nhựng cần Cơ đốc thai cón pửa 
Cần thâng lẻ răng? Xec pí phuối hâu 
thâng kit toọc xáu Chẩu Fạ Jesus. 
Bấu mì nả dú đuc đang tẻo 
đảy mì nả xáu Chẩu Fạ.

AU THÂNG PẠNG 
CHẨU FẠ



Chỏi Rủng, khon xec hang hỏi chang Xec pí, 
hẩư boong hây chăc Thiên đàng pjòi mjạc pện 
nảy tầu. Cằm pjòi mjạc êt lẻ, nèm nâng tàng 
chăn tải táng, Thiên đàng lẻ rườn cúa Chẩu Fạ. 
Chẩu Fạ dú khop mọi tỉ, 
tọ ngai vàng cúa 
Cần dú nưa 
Thiên đàng.



Thiên cha vạ bại tua cúa nưa fạ đai slớ pài 
Chẩu Fạ nưa Thiên đàng. Bả 
biếng nhựng cần đạ thai vạ 
khửn Thiên đàng cụng pện. 
Hâu hat nhựng bài hat tải 
táng khẳn 
on Chẩu Fạ.



Nảy lẻ nâng slổ cằm chang nâng bài hat tọ hâu 
hat: CẦN TẢY NHOÒNG CẦN ĐẠ SLỐNG 
BOONG KHỎI THÂNG 
CHẨU FẠ TẢ LƯỢT CÚA 
CẦN KHẢM QUÁ NOỌC 
MỌI DÂN HÂY VẠ NƯƠC 
VẠ ĐẠ HÊT OOC NHỰNG 
TẢN VUA VẠ PỎ MO 
PHAC THÂNG CHẨU 
FẠ CÚA BOONG KHỎI.
(Chỏi Rủng Chương 5:9)



Nhựng pạng hang hỏi cúa Xec pí lẩn Thiên 
đàng lẻ “Jerusalem Mấư”. Mền chăn, chăn 
cải, xáu nâng păc chình pền slung dú noọc. 
Păc chình au hin jasper, chang táy pha lê. 



Đồ trang sức vạ hin tảy chèn dà nưa chình 
rủng rường xáu lai slăc slướng mjạc mjào. 
Táng tu ảng pền đảy hêt tả nâng hón pảo cải 
luông toọc!



Nhựng tu ảng tả hón pảo cải luông tỉ bấu pửa 
tầư hăp. Hại vạo vạ chiếm ngòi quằng què... 
WOW! 



Thiên đàng nhằng đây quá dú pạng đâư. 
Chình đảy hêt tả vạng, chang táy thủy tinh. 
Tằng cạ tàng phố cụng đảy hêt au vạng.



Nâng kha tả đây khển, slâứ tich cúa ăn tởi lây 
tả ngai vàng cúa Chẩu Fạ. Nhỉ pạng cằn tả lẻ 
mảy mac, pày tầu đú đảy hăn chang Sluôn Địa 
Đàng. Mảy nẩy chăn tải táng. Mền mì slip nhỉ 
dồng ăn đai căn, táng bươn nâng dồng. Vạ 
toong cúa mạy lẻ làu chỏi pỉnh hẩư bại nươc.



Thiên đàng bấu cần tha vằn rụ hai làu mì đet 
rủng. Cải luông cúa Chẩu Fạ puồn têm mền 
tả đet rủng pjòi mjạc. Bấu pửa tầư mì cừn 
hâư dú tỉ.



Tằng cạ nhựng dồng tua cúa nưa Thiên đàng 
cụng đai. Boong xày tỉnh rèo cần vạ nua net. 
Ma nuầy vạ cừu tua xày kin nhả. Tằng cạ nhựng 
tua kì lân màn ac cụng đang kin fàng táy tua 
mò. CHẨU FẠ phuối, “Boong xẹ bấu hêt vải 
vạ cụng bấu khả chiệt mọi thình nưa pù Thiên 
cha cúa 
Câu.”



Pửa lè quằng què, 
boong khỏi ngòi 
ooc mì nhựng 
thình nhằng sliểu 
tẳm Thiên đàng. 
Bấu nâng cằm 
slính khửn hâư  
đảy tỉnh hăn. 
Bấu cầu tò 
eó rụ khăt khi. 



Bấu mì khỏa nưa 
tu, nhoòng bấu mì 
pỏ lặc nưa Thiên 
đàng. Bấu mì hò 
tặt tuyện, hò khả 
cần, dả dửn, rụ 
nhựng hò dày loá 
đai. Bấu mì thuc 
tội cúa mặc chải 
dồng hâư nưa 
Thiên đàng.



Nưa Thiên đàng xáu Chẩu 
Fạ bấu nhằng mì nhựng đâc 
nặm tha. Mì bat, dân cúa 
Chẩu Fạ hảy rỏn nhoòng 
nhựng ăn bứa cải chang ăn 
tởi nẩy. Nưa Thiên đàng, 
Chẩu Fạ xẹ xit slâư nặm tha.



Bấu mì ăn thai nưa Thiên đàng, rụ dân cúa 
Chẩu Fạ xẹ đảy dú xáu Chẩu Fạ mại mại. 
Bấu nhằng ăn bứa, bấu nhằng hảy rỏn, bấu 
nhằng chêp slương. 



Bấu pền khẩy, bấu pịạc căn, bấu phi thang. 
Mọi cần nưa Thiên đàng xày hôn hỉ mại mại 
xáu Chẩu Fạ.



Hơn mọi tỉ, Thiên đàng dom hẩư bại noọng 
slay báo vạ slao (vạ tằng nhựng cần cải mả), 
nhựng cần đạ slứn vạo Chẩu Fạ Jesus Christ 
lẻ Cần Chỏi Hưa cúa hâu 
vạ đạ i nèm Cần xáu tha 
nả lẻ Chẩu Fạ cúa hâu.



Nưa Thiên đàng mì nâng khon xec tên lẻ Ăn 
tởi cúa tua cừu. Mền mì đo xày tên cúa mọi 
cần. Pằng mì chăc tên cúa cầu đảy slể dú tỉ 
bấu? Bả biếng nhựng cần 
tặt slứn slim tỉ Chẩu Fạ Jesus. 

Mì tên pằng 
dú tỉ bấu?



Nhựng cằm hang hỏi cúa Xec pí mừa Thiên 
đàng lẻ nâng cằm mấư pjòi mjạc. 



“Vạ Thiên cha vạ mẻ lùa phuối, 'Hại thâng!' 
Vạ hại làu cần tỉnh phuối 'Hại thâng!' Hại làu 
nhựng hò cò thâng… Vạ mặc chải ai ái, hại làu 

hâu au nặm sloac rực.”



Thiên đàng, Ăn rườn đây khển cúa Chẩu Fạ

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

đảy hăn dú

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

“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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