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Cầu đạ hêt ooc boong hây? Xec pí, Cằm cúa Chẩu Fạ, 
hẩư chăc dồng cần khay tầu pện nảy tầu. Lìa nảy chăn hâng, 
Chẩu Fạ đạ hêt ooc cần pỏ chài tầu đú vạ tặt tên lẻ Adam. 

Chẩu Fạ đạ hêt ooc Ađam tẳm mửn đin. Pửa Chẩu 
Fạ pấu ăn tởi vạo Adam, pỏ đạ đảy slổng tẻo. Pỏ đạ 

hăn đang dú chang nâng búng 
sluôn đây mjạc 
tên lẻ Eden.
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Chẩu Fạ cụng páo lệnh hẩư mảy mac vạ bjooc, nhựng pá 
mạy vạ nhựng mạy chinh ooc nả. Vạ boong 

đạ ooc nả. Vạ tằng cẳm vạ 
tằng nâư tỉ lẻ vằn 

tải slam.

Vạ pửa đạ mì đet rủng. Chẩu Fạ đạ roọng đet 
rủng lẻ Vằn vạ đăm Cần mình tầu Cừn. Vạ 

tằng cẳm vạ tằng nâư tỉ lẻ vằn tầu đú.

Diền tẳm khay tầu, pửa xằng Chẩu 
Fạ hêt ooc mặc chải thình răng, bấu 
mì răng nhằng tẻo thuổn bấu án 
Chẩu Fạ. Bấu mì cần rụ búng dú 
rụ cúa cái. Bấu răng thuổn. 
Bấu mì đet rủng vạ bấu 
mì đăm. Bấu mì khửn 
vạ bấu mì lồng. Bấu 
mì vằn ngòa vạ bấu mì 
vằn chục. Tán mì Chẩu Fạ 
lẻ Cần pửa chưa mì khay tầu. 
Pây Chẩu Fạ đạ lồng mừ!

Tầu đú, Chẩu Fạ đạ hêt ooc thiên
đàng vạ mẻ đin.

Vạo vằn tải nhỉ, Chẩu Fạ đạ slống nặm cúa bại đại dương, 
pé vạ vằng thôm vạo cón lăng dú Thiên đàng. Vạo vằn tải 
slam, Chẩu Fạ phuối: “Hại làu hẩư búng đin khẩư khoáng 
ooc nả.” Vạ cằm tỉ đạ sleng ooc.

Vạ mẻ đin bấu mì dưởng noọc 
vạ tán mì chang hả. Vạ 
đăm pao hốm chang 
lậc cụm. Pây Chẩu 
Fạ phuối. “Hại 
mì thâng đet 
rủng.”

Pửa xằng Chẩu Fạ hêt ooc Adam, Cần đạ hêt ooc nâng tẩu 
fạ khển xáu têm nhựng cằm chăn đây pjòi. Tứng dám Chẩu 
Fạ hêt ooc nhựng pù pài vạ nhựng cọ nà, bjooc vạ mảy mac, 
nhựng tua nộc mì slửa khóa mjạc rủng roàng vạ nhựng 
mèng nẻo ú xu, nhựng pja voi tèo đit vạ nhựng tua hoi 

ngửa mỉn mjảo. 

Nưa cạ rình, Chẩu Fạ đạ hêt ooc 
mọi thình dú nảy – bả 

biếng mọi thình.
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Vạ CHẨU FẠ đạ phuối: “Chăn bấu đây pửa cần dú nâng 
đang. Câu xẹ hêt ooc pằng dạu pang chỏi hẩư cần.” Chẩu 
Fạ đạ au bả biếng bại dồng nộc vạ tua cúa 
hẩu Adam. Adam đạ tặt tên hẩư boong. 
Pỏ đạ lèo chăn môc rủng làu hêt việc tỉ. 
Tọ chang slổ bả biếng bại dồng nộc 
vạ tua cúa lẻ bấu mì phua mả hâư 
ngám đây xáu Adam.

Chẩu Fạ đạ hêt nâng cằm tải táng vạo vằn tải hôc - nâng 
cằm chăn tải táng. Mọi thình đạ xày xiền hẩư cần. Mì cuá 
kin nưa rẩy nà vạ tua cúa làu chậư chọ cần. Vạ Chẩu Fạ 
phuối, “Hại hêt ooc cần nèm dưởng slướng cúa Boong hây. 
Hại làu cần hêt Chẩu Fạ cúa mọi 
cuá nưa mẻ đin.” NHOÒNG 
CHẨU FẠ ĐẠ HÊT OOC CẦN 
NÈM DƯỞNG SLƯỚNG 
CÚA ĐANG HÂY ĐANG; 
NÈM DƯỞNG SLƯỚNG 
CÚA CHẨU FẠ ĐẠ 
HÊT OOC CẦN ...

Liệp nèm lẻ bại tua cúa pé, 
pja vạ nộc chang bảng ten 
cần cúa Chẩu Fạ. Vạo vằn 
tải hả, Cần đạ hêt ooc 
nhựng tua pja kiếm cải vạ 
pja mòi eng, nhựng tua đà 
điểu kha rì vạ nhựng tua 
nộc khăn chich chec. 
Chẩu Fạ đạ hêt ooc mọi 
dồng pja làu hêt têm nặm 
nưa mẻ đin vạ mọi dồng 
nộc làu chồm đin, pé 
luông vạ fạ. Vạ tằng cẳm 
vạ tằng nâư tỉ lẻ vằn tải hả.

Chẩu Fạ đạ chảng vảng 
xáu Adam. “Hại kin 
nhựng răng lục slưởng 
chang sluôn. Tọ dá kin 
bại mạy tọ lục chăc mừa 
cằm đây vạ cằm rại. 
Vảng lục kin tẳm mạy tỉ, 
lục mắn chat xẹ thai.”

Lăng tỉ, Chẩu Fạ tẻo phuối. Cần phuối , “Hại làu mẻ đin thư 
bại tua cúa slổng...” Mọi dồng tua cúa vạ mật mèng, chàn 
pản đạ oọc tởi. Mì nhựng tua voi hêt fèn fổm mẻ đin vạ 
nhựng tua hải ly cặt nhắng. Nhựng tua khỉ liển lỏ vạ nhựng 
tua pja sấu chả dat. Nhựng tua non quăt qué vạ sóc chuột 
màn pì. Tua nạn slung cò quai quẳn vạ dồng mèo ngằm ngè.
Bả biếng bại dồng tua cúa xày pjom Chẩu Fạ hêt ooc vạo 
vằn tỉ.

Vạ tằng cẳm vạ tằng nâư tỉ lẻ vằn tải hôc.

Lăng tỉ, Chẩu Fạ đạ hêt ooc tha 
vằn, hai vạ lai đao tằng nội bấu 
cầu mì thể án đảy. Vạ tằng cẳm 
vạ tằng nâư tỉ lẻ vằn tải slí.
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Pao hang tuyện

Chẩu Fạ đạ hêt ooc mọi thình tán chang hôc vằn. 
Lăng tỉ, Chẩu Fạ đạ ooc ơn hẩư vằn tải chêt vạ mền 
piến pền nâng vằn làu ngoẹp chải. Chang Sluôn 
Địa Đàng, Adam vạ mẻ cúa pỏ - Eva đạ mì đảy 
hôn hỉ đo xày pửa vâng cằm cúa Chẩu Fạ. 
Chẩu Fạ lẻ CHẨU FẠ cúa họ, Cần 
sleng chượng vạ Pằng cúa họ.

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

Pửa Chẩu Fạ hêt ooc mọi thình

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

đảy hăn dú

Sáng Thế Ký Chương 1-2

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

Chẩu Fạ đạ slống Adam vạo đua nòn chăn đăc vạ lậc. Dồng 
dut nâng chang nhựng đuc xảng cúa cần pỏ chài đang nòn, 
Chẩu Fạ hêt ooc Cần mẻ nhình tẳm đuc 
xảng cúa Adam. Cần mẻ nhình 
tọ Chẩu Fạ hêt ooc tọi mấư thư 
hạp pửa piến pền pằng 
tởi cúa Adam.
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