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Phaư có pên xum háu? Quámk chảu pua phạ, Quámk 
khong Then, hảư hự phủ cốnk cốc co xư lê. Té mưa 
đai, Then có pên pò táy hua cắp chừ lỏ Adam. Then 

có pên Adam au đin. Té Then nhé hánh hảư 
Adam, ông nặn đảy cứn làu. Ông nặn hên chảu 

dú phái saư nừng xuôn 
chằn chừ lỏ Eden.



Cón té Then có pên Adam, Cốnk có pên nừng phén đin 
chằn kéng lai lák khán. Au cuốm năn Then có pên 
pứng púk cắp pứng hày, nuối cắp mạy, pứng tô nộc 
mík khôn hùng hưa tòi pứng tô ong, pứng tô pa cắp 
pứng tô ốc sên. Nưa tẹ tẹ, Then có pên tếnh cá dú 

nị – tếnh cá.



Hâng lai lẹo, cón té 
Then có pên tô xăng, 
bấu xăng dú nị mík chảu 
Then. Bấu mík cốnk hự 
va ti đaư hự va tô xăng. 
Bấu mík xăng. 
Bấu mík piêu hùng 
cắp bấu mík mựt. 
Bấu mík khửn cắp 
bấu mík lống. Bấu mík 
mự ngoa cắp bấu mík 
mự pụ. Mík chảu Then 
Cốnk. Lẹo Then dệt!



Niếu hua lỏ, Then có pên
Hướn phạ cắp mák đìn.



Cắp mák đìn bấu mík
hún cắp quảng phấng. 
Cắp mựt múa plêm
plám. Lẹo Then 
vậu.  "Tòi pák
mã piêu hùng."



Cắp mík piêu hùng. Then hịa piêu hùng lỏ Mự
cắp mựt múa Cốnk hịa lỏ Cứn.  Cắp mựt cắp

hùng mắn lỏ mự hua.



Mự xoong, Then hảư nặm khong pứng đại dương, 
biển cắp me nặm au cuốm năn tảu Hướn phạ. 
Mự xam, Then vậu: "Tòi pák mã đin kháư." 
Cắp vịa mắn đảy dệt.



Then cọ hịa ha nhả mạy cắp mák nuối, lai mạy cắp
pứng co ộ mã nị.  Cắp phen mã. Cắp mựt

cắp hùng mắn lỏ mự xam.



Lăng mắn, Then có pên tà vên, 
bươn cắp lai đao bấu phaư mi 
thể nặp đảy. Cắp mựt cắp 
hùng mắn lỏ mự xí.



Sứp tam lỏ chù sắt sính 
biển, tô pa cắp nộc au 
cuốm năn khong Then. 
Mự hả, Cốnk có pên 
pứng tô pa kiếm ộ cắp pa 
mòi nọi, pứng tô đà điểu 
tin hík cắp pứng tô nộc 
khắp siêng dáo. Then có 
pên lai tô pa dệt têm nặm 
nưa đin cắp lai tô nộc dú 
chăm đin, biển cắp phạ. 
Cắp mựt cắp hùng mắn 
lỏ mự hả.



Lăng mắn, Then vậu. Ông nặn vậu, "Tòi vạy đin pák 
mã chù sắt sính..." Tếnh cá sắt sính đảy có pên. Mík 
pứng tô chạng dệt phướn đin cắp pứng tô hải ly bók 
phắng. Pứng tô săn pé tê cắp pứng tô pa sấu ngoát. 
Pứng tô sâu phột phọn cắp sóc pứng tô họ nu ka răng. 
Tô phánk cók hík đắc văn cắp tô nhí nọi ngô ngán. 
Tếnh cá pứng sắt sính đảy Then có pên mự mắn.

Cắp mựt cắp hùng mắn lỏ mự hốc.



Then dệt nừng vịa máư mự hốc - nừng vịa máư. Pứng 
vịa khặn kháng hảư phủ cốnk. Mík pựak kin nưa ná 
cắp sắt sính vạy cọ hóng phủ cốnk. Cắp Then vậu, 
"Tòi có pên phủ cốnk au hún khong Xum háu. Tòi vạy 
phủ cốnk lỏ then khong tếnh 
cá nưa đin." PƯA THEN CÓ 
PÊN PHỦ CỐNK AU HÚN 
KHONG CHẢU; AU HÚN 
KHONG THEN CÓ 
PÊN PHỦ CỐNK ...



Then vậu kéng 
Adam. "Tòi kin tô 
xăng lụk é dú xuôn. 
Hak bấu kin pứng 
mạy lụk hự pưng vịa 
đi cắp vịa hại. Va 
lụk kin au mạy mắn, 
lụk nẻn na láy mò."



Cắp THEN vậu: "Bấu đi té phủ cốnk dú nừng chảu. 
Háu chí chòi dứa hảư phủ cốnk." Then nhé tếnh cá 
pứng tô nộc cắp sắt sính hảư Adam. Adam có pên 
chừ hảư phen. Ông nặn thứk chaư 
lồng vạy dệt vịa mắn. Hak tếnh cá 
pứng tô nộc cắp sắt sính bấu mík 
phaư hế thuổm cỏ kéng Adam.



Then vạy Adam nón lắp cắp lậc. Váng 
xia nừng khẳng lúk sườn khong pò táy 
đang nón, Then có pên phủ nhính au lúk 
sườn khong Adam. Phủ nhính 
Then có pên hế thuổm cỏ 
lỏ tống pang khong Adam.



Then có pên tếnh cá saư hốc mự. Lăng 
mắn, Then cụm cuôm hảư mự chết cắp 
có pên mắn lỏ nừng mự dặng. Saư xuôn 
khong Eden, Adam cắp mia khong ông nặn 
Eva mík đảy bun cốnk nẻn na té phắng 
tòi Then. Then lỏ THEN khong xau, 
Cốnk ók cắp lỏ Tống khong xau.



Té Then có pên Tếnh cá

Nừng quámk au Quámk khong Then, 
Quámk chảu pua phạ,

hên dú

Cốc Co Phượng 1-2

“Táng mã Quámk khong tống pák piêu hùng.” 
Khắp một Phượng 119:130



Lả sút



Quámk chảu pua phạ ni hảư xum háu hự pưng Then ánh hềnh, 
Cốnk pên xum háu cắp lỏ Cốnk é tống hự pưng Ông nặn.

Then hự xum háu dệt pứng vịa hại, Ông nặn hịa lỏ phít sội. Cha 
ván hảư phít sội lỏ láy mò, hak Then hặc sương tống lai Ông nặn 
hảư lụk trái khong Ông nặn, Then Jesus, láy mò nưa Mạy hún sư 
cốc tókcắp chọ cha ván hảư phít sội khong tống. Lăng mắn, Then 
Jesus cứn má cắp tào má Hướn phạ! Va tống mặng chừa Then 
Jesus cắp xo Ông nặn dáng sội, Ông nặn chí dệt vịa mắn! Ông 
nặn chí mã cắp dứn pọm tống, cắp tống chí dứn kéng Ông nặn 

lấng lấng.

Va tống mặng chừa ăn nị tẹ tẹ, tòi vậu quámk ni kéng Then:
Phón Then Jesus, lụk mặng chừa Cốnk lỏ Then, cắp pên cốnk 
thứ láy mò pộ phít sội khong lụk, cắp chơ Cốnk cứn má. Xo tòi 
mã chăm pang lụk cắp dáng sội hảư lụk, hảư lụk mík hỏng kin 

máư, cắp nừng mự đaư nặn chí đảy dú chăm Cốnk lấng lấng. Xo 
chòi lụk phắng quámk Cốnk cắp dú pộ Cốnk sướngk lụk khong 

Cốnk. Amen.

Bấng Quámk chảu pua phạ cắp vậu kéng Then khuốp mự! 
Giăng Phượng 3:16
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