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Giê-su chảng “Ngỏ cỏi chẩn bị tỉ nâng hử boong nỉ”.
Nhược cạ ngỏ pây chẩn bị tỉ nẩng hẩư nỉ, ngỏ cỏi mà tò tẻo
táng tắng nỉ” Giê-su pây khẩn Thiên Tàng da, tốc lăng mân
slổng mà tự thai. Slì kí hoọc trò mân chiêm, Giê-su đảy phả
phạ nâng dảu
bân khẩn.

Tự slì nẩng, lục chiên chứ vàm cúa
Chủa mà tắng boong mân. Chủa cạ
mân cỏi mừa đột ngột, mí nẳm đảy.
Tọ kí lục chiên thai tốc cón mân mà
né? Cằm vàm Phạ cạ boong mân
bân dàu thâng đuổi Giê-su.
Giởi sliệu đuổi
Chủa
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Sliên cha xáu thuổn mọi dường dú slừa Chủa chang Thiên
Tàng. Cả kẻ kí cần slấn Chủa thai dá pây khẩn Thiên
Tàng. Boong mân hạt pài nâng sle
mọp Chủa. Nẩy lè kỉ vàm dú chang
pài boong mân hạt: Mân au lượt
mân mà chuộc tội hả mọi cần tự
mọi toọc, hất
lầu pận vùa,
lầu mọp sle
slừa Chủa.

Khải Huyền, ăn xéc hang chang Cằm vàm Phạ, chảng lầu
Thiên Tàng đây pần hâư lai. Ý đây nhất lè Thiên Tàng lè
lườn cúa Chủa. Chủa dú mọi tỉ, tọ ngai cúa mân lè du
Thiên Tàng.
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Bâư hang của Cằm Vàm Phạ cạ thiên Tàng pận
“Giê-ru-salem mấư. Mưn cải lai, quảng lai, mì ăn pùng
slung nâng dua noọc. Pùng âu hin thẹch eng mà hất, slâư
chích tồng pha lê. Kim cương xáu kí hin quỉ láng tẩư pùng,
pắp pinh mì lai mầu đây báo lai. Mọi ngé tu cúa thènh au
ăn chau cải
nâng mà
hất.
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Kí nge tu cải nẩy mí hắp slắc bát. Cỏi pây mà dương… á
lối! Thiên Tàng dú chang nhằng đây hơn. Thènh phổ au
kim mà hất, hút kính slâư chích. Cả kẻ tàng cũng au kim mà
hất pận.
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Ngé tả dỉ slâư dỉ đây tjâm nặp lây tứ tỉ nẳng cúa Chủa. Cằn
tả mì co mạy cúa sự slổng, co tấn tầu chang sluôn Ê-đen.
Co nẩy tặc piệt lai. Co mì slíp nhì ăn mác, mọi ăn mác lè
bươn nâng. Bâư cúa co mạy pận nhả da hử mọi dân toọc.

Thiên Tàng mí xảy tha vằn rụ hai sle lùng. Vinh hiển cúa
Chúa táng lùng thuổn mọi tỉ. Mí mì cẳm đăm dú nẩng.
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Kí tú slúc sleng du Thiên Tàng dỉ táng. Boong mưn cạ tỉnh.
Lang dỉ kin nhả đuổi bẻ. Phụ dỉ kin nhả pận mò. Chủa cạ
“Boong mưn mí phá kí phjia cúa ngỏ”.
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Lầu nhòm nì chắc mì ý sliểu tềnh Thiên Tàng. Mí tỉnh đảy
slắc vàm đá. Mí cần nầư tò tệnh hay ích khỉ. Tu mí xảy khả
nhoòng mí mí hất lặc tềnh Thiên
Tàng. Mí cần cần pjàng,
lảng ca, mí mì cần xẩu.
Mí mì phít xá rụ hút
pận nẩng tềnh
Thiên Tàng.
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Sày mí mì cầư thai dú Thiên Tàng. Cần cúa Chủa sẹ khẳn
khẳn xáu chủa. Mí mì buồn, mí mì hảy tha, mí mì chấp. Mí
mì pỉnh, mí mì pan li, mí mì pi hai. Mọi cần tềnh Thiên
Tàng hạnh phúc xáu
chủa khẳn khẳn.

Tềnh Thiên Tàng đuổi
Chủa mí mì nặm tha.
Bấu lầng, cần cúa Chủa
hảy nhoòng kí pằn lằn
chang tời boong mân.
Tềnh Thiên Tàng, Chủa
cỏi mạt pây thuổn kí
nặm tha.
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Hơn thuổn mọi dường, Thiên Tàng lè hử đếch slao xáu đếch
báo (xáu kì cần cải nâm) Cần nầư slấn chủa. Dú Thiên Tàng
mì ăn xẹc nâng giảo pận Xẹc mỉnh cúa kí. Xẹc nẩng tjêm
thuổn ten mọi cần. Nỉ chắc ten nầư đảy việt
chang nẩng mí? Mọi cần slấn khẩu Chủa.

Vàm hang cúa Cằm vàm phạ nai thâng Thiên Tàng “Slim
châư số mẻ lùa giảo ‘Mà’ sle boong mân tỉnh ngỉn ‘Mà’
Sle cần nầư khấư mà. Sle mưn kin nặm cúa sự slổng
xung xoỏng.”

Ten nỉ mì dú
nẩng mí è?
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Thiên Tàng, ngé lườn đây báo cúa Chủa phạ
Tuyện nâng từ cằm cúa Chủa, Cằm vàm phạ
thắp đảy dú

Thuổn

Giôn 14; 2 Cô-rinh-thi-an 5;
Xéc Khải Huyền 4, 21, 22

“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.
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.
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