
Quámk chảu pua phạ hảư lếch nọi
pák mã

Tộc chếp hua
khong Phủ cốnk



Tẻm au: Edward Hughes

Tốk hảu hụ au: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Dệt tòi: M. Maillot; Tammy S. 

Dệt máư au: www.Christian-translation.com

Có pên au: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
Chảu chom: Tống mi thể ép nắm hự va pên quámk ni, 

hak tống bấu đảy khai măn.



THEN CÓ PÊN TẾNH CÁ! Té Then 
có pên pò táy hua, Adam, ông nặn dú 
saư xuôn khong Eden kéng mia chảu, 
Eva. Xau bun cốnk té phắng tòi Then 
cắp mík hỏng kin kéng Ông nặn mã 

nừng mự ..........



"Mík thứk Then vậu
kéng lụk bấu đảy kin 
tếnh cá mạy?" Nừng tô
ngúk tham Eva. "Xum
háu mi thể kin tếnh cá mák nuối, váng xia
nừng nuối," ba nặn chắng vả.  "Va xum
háu kin hự va khẳm nuối mắn, xum háu chí
láy mò."  "Lụk chí bấu láy
mò," Tô ngúk khắt khin.  
"Lụk chí có pên pek xương 
Then." Eva é mík đảy nuối 
mắn. Ba nặn phắng tòi tô ngúk 

cắp kin nuối mắn.



Lăng té Eva pịch xia Then, ba nặn 
uôn chướng Adam tòi căn kin nuối 
mắn. Adam pên vậu, "Bấu! Áik 
chí bấu pịch xia Then."



Té Adam cắp Eva mík phít sội, 
xau hự chảu bấu mík xửa. Sủ lai pứng 
baư có pên xửa, xau ốt hík cắp dăm chảu 
saư đông mạy vạy xuần dăm Then.



Saư nừng nhàm khắm dên Then mã xuôn. 
Ông nặn hự pứng xăng Adam cắp Eva dệt. 
Adam hỉa sội hảư Eva. Eva hỉa sội hảư tô 
ngúk. Then vậu: "Tô ngúk đảy cha ván. 
Nhắngk phủ nhính chí chếp báp té ók 
lụk.  Adam, pưa lụk mík phít sội, đin 
chí cốm cá au pứng mạy nam. Lụk 
chí pỉn pók cắp hỉa hứa vạy mík 

đảy pựak kin khuốp mự."



Then nhé Adam cắp Eva ok 
khói xuôn ánh hềnh mắn. 
Pưa xau mík phít sội, pên 
xau thứk ok khói hỏng kin 
Then nhé hảư!



Then có pên nừng mịt híkhùa 
phếch vạy nên đé xau. Then có 
pên xửa năng hảư Adam cắp 
Eva. Then au năng dú đaư?



Pỏng giàn nỉ, nừng chúa hướn đảy có pên au 
Adam cắp Eva. Lụk trái cốc bấu xau, Cain, lỏ 
nừng cốnk dệt xuôn. Lụk trái xoong khong 
xau, Abel, lỏ nừng cốnk tảnh liệng dók.



Nừng mự mắn, Cain pák mã hảư Then nừng 
núi phắc sướngk nừng chường. Abel pák 
nừng mả tô dók đi xứa thứ nừng khong chảu 
dệt chường hảư Then. Then xôm 
chaư kéng chường khong Abel.



Then bấu xôm chaư kéng chường 
khong Cain. Cain bấu tún cặt kẹn. 
Hak Then vậu, "Va lụk dệt vịa mèn, 
lụk làu bấu đảy chấp nhặn hự sư?"



Cặt kẹn khong Cain bấu xia. Nừng 
pỏng giàn lăng nưa cắn ná, ông nặn 
xốn chính Abel – cắp khả áik nặn!



Then vậu kéng Cain. "Nọong chài khong lụk, Abel cá 
đaư?" "Khỏi bấu hự," Cain vậu bẻo. "Khỏi lỏ pảy 
che khong nọong chài khoong khỏi sư?" Then cha 
ván Cain au vịa Cain bấu thể púk 
bông đảy cắp dệt áik nặn lỏ 
nừng cốnk cặt cúng.



Cain ok tu hỏng kin khong THEN. Áik nặn âu nừng 
lụk xao khong Adam cắp Eva. Xau có pên nừng 
chúa hướn. Bấu hâng, chù lan khong Cain 
dệt têm thẻng phố Ông nặn có pên.



Saư té mắn, chúa hướn khong Adam 
cắp Eva mả mé vắnk. Pứng mự mắn, 
phủ cốnk dứn hâng xứa lai pỏng giàn nị.



Té lụk trái Seth đảy ók, Eve vẩu: 
"Then pák mã Seth hảư khỏi vạy 
piến Abel." Seth lỏ nừng pò táy 
mặng chừa, dứn 912 pi cắp lai lụk.



Nưa phén đin, phủ cốnk ténk ngô ngán xứa 
té lún lăng sứp tam. Lả sút, Then thứk quát 

xia phủ cốnk cắp tếnh cá pứng sắt 
sính cắp tô nộc. Then láng xông pưa 
ông nặn có pên phủ cốnk. Hak mík 
nừng pò táy dệt xôm 

chaư Then .......



Pò táy ni lỏ Noah. Nừng lún lăng khong Seth, 
Noah lỏ cốnk sừ đi cắp bók phắng.  Ông nặn
nhâng pay pọm kéng Then.  Ông nặn cọ
bók xon xam lụk trái khong chảu hự

phắng quámk Then. 
Kháy nị Then có pên
luống pun sủ

Noah bấu
tún lák

khán!



Tộc chếp hua khong Phủ cốnk

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

hên dú

Cốc Co Phượng 3-6 

“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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