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Mửa đía, Chủa phjác sli ên cha Gáp-ri-ên 
hử nhình ón đây cần Do Thải ten Ma-ri. 
Chủa chảng xáu mân, “Nỉ cỏi mì lục 
báo nâng giảo mân hất Giê su. Mân 
cỏi đảy giảo pần lục báo cúa Cần 
slung nhất. Mân cỏi chưởng 

chực khẳn 
khẳn.”
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Ma-ri ái xa oóc lục dá. 
Tọ Giô-sép bằn thắp 
đảy tì dú. Kí dan lỉ 
tjâm thuổn dá.

Chang phjăn hăn nâng, sliên 
cha cúa Chủa cạ Giô-sép đếch 
nẩy lè lục báo cúa Chủa. 
Giô-sép lèo pang Ma-ri còi 
chượng Giê-su.

Sliên cha ngám cạ Ma ri 
noọng họ mân Ê li sa bét 
sày mì đếch pi tò tồng. 
Khoái mà lăng, Ma-ri 
dương Ê-li-sa-bét. 
Boong mân tò sày 
khấn Chủa. 

Giô-sép slấn xáu tỉnh Chủa. Mừn dỉ tỉnh lẹ nước cúa mân.
Nhoòng lẹ mấ ư, mân xáu Ma-ri 
pây khói bản cúa boong 
mân Bết-lê-hem sle khai 
khẩu xỏ cần.

Ma-ri Slưởng đảy khai 
hử pò chài tên Giô-sép.
Giô-sép vuồn slì chắc 
Ma-ri làm đang. Mân 
nẳm pò chài táng 
lè cống. 

“Hất lừ pần nẩng đảy” mẻ nhình 
đây tham. “Ngỏ bắn kin dú xáu 
slắc pò chài hâư chạy” Sliên cha 
cạ Ma-ri đếch tứ Chủa. Mí
mì cống lè tua cần. 
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Bấu lâng mà lăng, 
mì í đao nâng tái 
cần thông thải tẳm 
bưởng tung thâng 
Giê-ru-sa-lem.

“Vùa cúa dân Giu-đa 
ngám vài oóc mà du 
hâư?” “Boong hâu 
slưởng mọp mân”.

Kí cần liệng chiên pây khoái thâng lảng mạ. 
Nhỏm hăn đếch boong mân cạ mọi cần kí ca 
lăng kí sliên cha chảng mà Giê-su.

Dú sẩ ư nẩng, kí cần liệng chiên đang còi chiên cúa boong 
mân. Sli ên cha cúa Chủa óoc mà cạ xáu boong mân fiệc 
đây. Vằn nẩy dú thènh phổ Đa-vít Christ 

lè Chủa đảy 
oóc mà dá.  
Boong nỉ 
cỏi thắp hăn 
mân đang 
slì 

ngai dú chang 
ngé làng nhả 
mạ nâng.

Slí slíp vằn lăng, Giô-sép tằng Ma-ri 
au Chủa thâng Giê-ru-sa-lem. Mì pò
chài nâng ten Si-me-on đang 
mọp Chủa pảo pỉ hử lục 
đếch, chang slì ké An-na, 
sliên táng cúa chủa pjom 
bái.  Boong mân sày chắc 

Giê-su lè lục báo 
cúa Chủa.  
Giô-sép hất 
lệ au đếch 

ngám vài 
oóc xáu 
sloong tua 
nộc hử Chủa.

Lai kí Sliên cha oóc mà, khấn Chúa 
xáu cạ “Pảo pỉ thâng Chủa tềnh slung 
tằng tẩ ư tâm, pảo dạu hử tua cần”.

Giô-sép thắp hăn ngé lảng mạ nâng. Dú nẩng, đếch Giê-su
đảy oóc mà. Mé của mân tặt mân 
dú chang ngé làng nhả nâng, tỉ 
sle kí tua slúc 
sleng kin. 
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Chủa Giê-su oóc mà

Tuyện nâng từ cằm cúa Chủa, Cằm vàm phạ 

thắp đảy dú

Ma-thi-ơ 1-2, Lu-ca 1-2

“Càm Chủa lè tàng pây thâng tỉ lùng.”
Thơ Phạ 119:130

Tọ Hê-rốt mí khả đảy lục 
báo cúa Chủa. Phjăn hăn 
đảy cạ hử, Giô-sép tái 
Ma-ri tằng Giê-su an ỏn 
thâng Ai cập. 

Ngé đao tái kí cần thông thải 
thâng lườn Ma-ri tằng Giô-sép 
dú xáu Chủa ón. Mọp tềnh hu 
kháu, boong mân au hử Giê-su
lai kjim tằng nhả hom. 

Slì Hê-rốt thai 
Giô-sép tái Ma-ri 
tằng Giê-su mừa 
tứ Ai cập.

Boong mân 
slổng dú thènh sláy cúa 
Na-da-rét, sẩư hải cáu Ga-li-lê.

Chủa slặn cạ kí cần thông 
thải mừa lườn mí hử nầư chắc. 
Hê-rốt slính khẩn. Mân khiển 
binh khả thai thuổn kí đếch 
chài dú Bết-lê-hem. 

Vùa Hê-rốt tỉnh đảy kí 
cần thông thải chảng. 
Mân slặn boong tẻ thắp 
hăn Giê-su cạ mân đuổi. 
“Ngỏ dỉ sl ưởng mọp 
mân” Hê-rốt cạ. Tọ 
mân pjàng sày. Hê-rốt 
ái khả thai Giê-su. 
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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.

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.

Đọc Cằm vàm phạ số chảng cỏ tó Chủa vằn vằn.36 60

Thuổn
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