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Chủa hất oóc mọi dường! Slì
Chủa hất oóc cần pò chài sliền tầu,
A-đam, mân sl ổng dú chang sluôn
cúa Ê-đen xáu mẻ mân, Ê-va Kí

mân slổng dung dang
tâử tỉnh Chủa thâng 

vằn nâng ...



“Chủa cạ nỉ mí
đảy kin thuổn mọi
mác mí?” Ngù
tham Ê-va. “Kí ngỏ đảy kin 
mọi mác tan chừ nghé nẩy” 
mân pjá. “Nhược cạ ngỏ
kin tẻ tủng khảu mác
nẩng, ngỏ cỏi thai”.



“Nỉ mí thai né,” 
tua ngù nhòi. 
“Nỉ cỏi hút pần
Chủa.”  Ê-va ái mác dú
co nẩng.  Mân tình tua
ngù kin mác nẩng.



Tâử lăng Ê-va mí tẩư tỉnh
Chủa, mân tái Adam thâng
dì kin mác nẩng. A-đam sá
chừ cạ “Mí! Ngỏ mí hất mí
tẩư tỉnh cằm
cúa Chủa”.



Slì A-đam
tằng Ê-va pận tội, kí mân ngám
chắc kí mân kẻ càng. Nhặp bâư mạy pần slửa 
khóa, kí mân nùng sle mùng cần mân xáu đỏ 
dú chang lầm mạy sle náu Chủa. 



Pài đăm mạt Chủa thâng sluôn.
Mân chắc Adam tằng Eve hất cà
lăng dá. A-đam đổ tội hử Ê-va.
Ê-va đổ tội hử tua ngù. Chủa cạ,
“Tua ngù ngài phạt dá.
Mẻ nhình cỏi ngàichấp

slì oóc lục.”



“A-đam, nhòong tội cúa nỉ, tâm tỉ
ngài nguyền rủa mì kia co nam xáu
nhả khoác.  Nỉ phải hất fiệc xáu
óoc hứa sle mì húa kin ăn vằn.”



Chủa tặt A-đam tằng Ê-va
oóc khói nghé sluôn đây đén. 
Tại kí mân phạm lội, kí mân
ngài tách khói tời slổng
cúa Chủa! 



Chủa tặt chảo ăn kiếm nâng 
sle boong man oóc khói. 
Chủa hất bâư slửa năng 
nâng hử A-đam tằng Ê-va. 
Chủa au năng 
nẩng dú hâư?



Mà lăng, lườn nâng đảy óoc hử A-đam tằng 
Ê-va. Lục báo tầu cúa mân, Ca-in, lè cần 
hất sluôn. Lục báo tài nhì cúa mân,
Abel, là cần liệng bẻ. 



Vằn nâng Ca-in au kí phjắc kheo hử Chủa
hất quà.  Abel au kỉ tua bẻ đây nhất cúa mân
hất quà hử Chủa.  Chủa nắt quà cúa A-bê.



Chủa mí nắt quà cúa Ca-in. 
Ca-in slính lai. Tọ Chủa cạ
“Sá chừ nỉ hất fiệc đây,
nỉ mí đảy nhận mé?” 



Ca-in vẫn nhằng slính. Slắc
slì lăng tềnh nà tồng mân
thẻnh Abel, tằng khả mân. 



Chủa chảng đuổi Ca-in. “Noọng báo cúa nỉ 
hâư, Abel?” “Ngỏ mí chắc” Ca-in pjàng. 
“Ngỏ hen Noọng báo ngỏ à lứ?” Chảu phạt 
Ca-in hất mân mí hất nà đảy
xáu hất mân pần lảng ca. 



Ca-in pây khói Chủa. Mân au cần lan cúa 
Adam tằng Eve hất mẻ. Kí mân pần lườn nâng. 
Khoái kí lục lan cúa Ca-in tjâm
thuổn thènh phố mân tặt chảo.



Chang slì nẩng, cần lườn cúa A-đam 
tằng Ê-va mì lai khoái lai. Mửa 
nẩng, tua cần slổng hâng hơn mửa 
nạy lai lai. 



Slì lục báo cúa mân Sết ooóc mà, Ê-va
cạ “Chủa au Sết hử ngỏ tháy A-bê.”  
Sết lè cần quai slổng thâng 912 pi xáu
mì kỉ lai kí lục lan. 



Tềnh tỉ dả, tời tốc lăng tời tua cần càng 
vằn càng ác. Chủa slưởng khả

thai thuổn cần xáu.  Thuổn mọi
loại slúc sleng tằng nộc. Chủa
tội mân hất oóc

cần.

Tọ mì cần
nâng so Chủa ...



Mân giảo hất Nô-ê. Lục lan cúa Sết. Mân
pây tò sày Chủa. Mân dì slon slam
lục báo của mân tẩư tỉnh Chủa.

Slì nẩng Chủa nẳm
dủng Nô-ê theo
tàng táng.



Tua cần pắt tầu pằn lằn

Tuyện nâng từ cằm cúa Chủa, Cằm
vàm phạ

thắp đảy dú

Lùng thế cỏ 3-6

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



Thuổn



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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