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CHẨU FẠ ĐẠ HÊT OOC MỌI THÌNH! 
Pửa Chẩu Fạ hêt ooc cần pỏ chài tầu đú, 
Adam, pỏ đạ slổng chang Sluôn Địa Đàng 
xáu mẻ đang, Eva. Hâu tọi mấư hôn hỉ pửa 

vâng cằm Chẩu Fạ vạ đảy 
mì nả cúa Cần thâng nâng vằn ...



“Mì lèo Chẩu Fạ đạ 
phuối xáu lục bấu đảy 
kin mọi dồng mạy?”
Nâng tua ngù đạ xam Eva. 
“Boong hây mì thể kin mọi dồng mac, bấu án nâng 
dồng,” dả đạ pjá cằm. “Vảng boong hây kin rụ tầư 
vạo mac tỉ, boong hây xẹ thai.” “Lục xẹ bấu 
thai tầư,” tua ngù nhúm pac.
“Lục xẹ piến pền tồng táy 
Chẩu Fạ.” Eva slưởng mì 
đảy mac tỉ. Dả tỉnh cằm tua 

ngù vạ đạ kin 
mac tỉ.



Lăng pửa Eva hêt pjẳn tẻo cằm cúa
Chẩu Fạ, dả đạ tải Adam xày kin 
mac tỉ. Adam cảng mà lèo phuối, 
“Bấu! Ngỏ xẹ bấu hêt pjẳn tẻo Cằm
cúa Chẩu Fạ.”



Pửa Adam vạ Eva thuc chỏi, 
thuổn nhỉ xày chăc đang đạ kẻ cảng. May 
nhựng ăn toong vạo pền ăn khân, hâu tảng đang
vạ ni chang pá mạy làu ni mì nả cúa Chẩu Fạ.



Chang tằng cẳm lường xoài Chẩu Fạ ooc sluôn. Pỏ 
chăc nhựng răng Adam vạ Eva đạ hêt. Adam lải chỏi 
hẩư Eva. Eva lải chỏi hẩư tua ngù. Chẩu Fạ đạ 
phuối: “Tua ngù đạ mẻn viến slổi. Nhằng 
cần mẻ nhình xẹ chêp đat pửa sleng lục”.
“Adam, nhoòng lục đạ thuc chỏi, mẻ
đin xẹ mẻn viến slổi nhoòng nhựng
lền pán. Lục xẹ nả đăm vạ ooc hứa

làu mì đảy cuá
kin ăn vằn.”



Chẩu Fạ đạ slống Adam vạ Eva 
ooc quá chảng dày pjòi mjạc tỉ. 
Nhoòng hâu thuc chỏi, pền hâu 
mẻn ooc quá ăn tởi tọ Chẩu Fạ 
đạ ooc hẩư!



Chẩu Fạ đạ hêt ooc dạu mạc 
dáng fộp fộp làu làn chăt hâu.
Chẩu Fạ hêt ooc slửa năng hẩư 
Adam vạ Eva. Chẩu Fạ đạ au 
năng tẳm tầu?



Chang cừn vằn nẩy, nâng tu rườn đạ đảy sleng nhoòng 
Adam vạ Eva. Lục chài côc cúa hâu, Cain, lẻ nâng cần hêt 
sluôn. Lục chài tải nhỉ cúa họ, Abel, lẻ nâng cần khun liệng 
cừu. Nâng vằn nọ, Cain hẩu Chẩu Fạ kỉ phjăc kheo táy nâng 
mòn thương mac. Abel đạ au nâng slổ tua 

cừu đây hạng êt cúa đang 
hêt thương mac hẩư 

Chẩu Fạ. Chẩu 
Fạ chăn cò lồng 

xáu mòn thương 
mac cúa Abel.



Chẩu Fạ bấu cò lồng xáu mòn thương 
mac cúa Cain. Cain đạ chăn slính 
khửn. Tọ Chẩu Fạ phuối, “Vảng lục 
hêt cằm mẻn tàng, bấu thúng lục tẻo 
bấu đảy ầu nhẳn?”



Dua fat slính cúa Cain bấu lồng. 
Nâng cừn vằn lăng nưa cọ nà, cá 
tụp Abel - vạ khả cá tỉ!



Chẩu Fạ đạ chảng vảng xáu Cain. “Noọng khủ cúa lục, Abel 
tầư pây?” “Ngỏ bấu chăc,” Cain tặt tuyện. “Ngỏ lẻ chướng 
chực cúa noọng khủ ngỏ răng?” Chẩu Fạ đạ fạt Cain au 
tàng au slức rèng kha bẳn cúa cá vạ cá 
piến pền nâng cần ngũ ngả.



Cain đạ ooc mì nả cúa CHẨU FẠ. Cá đạ xỉnh lầu 
xáu nâng cần lục nhình cúa Adam vạ Eva. Hâu đạ 
hêt ooc nâng tu rườn. Bấu hâng, lan lẩn cúa 
Cain đạ puồn têm háng phố tọ pỏ hêt ooc.



Chang pửa tỉ, tu rườn cúa Adam vạ Eva pjẻ 
pjoòng khoái táng. Chang nhựng vằn đó, 
cần slổng hâng quá lai tò pỉ xáu vằn này.



Pửa lục chài Seth đảy sleng, Eve phuối: 
“Chẩu Fạ đạ ooc Seth hẩư ngỏ làu tối tang 
Abel.” Seth lẻ nâng cần pỏ chài mì slứn 
slim, slổng 912 pi vạ mì lai lục.



Nưa tẩu fạ, cần vằn piến pền ac quá pửa slắm 
pan nẩy nem hang slắm pan đai. Hang hỏi, 
Chẩu Fạ đạ vẳn chẳn khả chiệt dồng cần 
vạ bả biếng bại dồng tua cúa vạ nộc. 
Chẩu Fạ chăn sliêt nhoòng
ông đạ hêt ooc cần.  

Tọ mì nâng cần
đạ hêt cò lồng
Chẩu Fạ ...



Cần pỏ chài nẩy lẻ Noah. Nâng slắm pan lăng cúa Seth, 
Noah lẻ cần ngay chính vạ pền on. Pỏ đạ càm pây xáu
Chẩu Fạ. Pỏ cụng tạy slam cần lục chài cúa
đang chăc i nèm Chẩu Fạ. Cà này Chẩu

Fạ đạ khửn kế hoạch
dủng Noah nèm nâng tàng
chăn chăn lạ vạ tải táng!



Khay tầu ăn bứa cúa Cần

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

đảy hăn dú

Sáng Thế Ký Chương 3-6

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



Pao hang tuyện



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
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