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C c ꞌKhoẹk

1

Chảu Pua ꞌPhạ có ꞌdệt ꞌphạ ꞌdệt đin
1C

c ꞌkhoẹk Chảu Pua ꞌPhạ có ꞌdệt ꞌphạ ꞌdệt đin ók. 2 ꞌMưa ꞌnặn phén đin
ꞌmướng ꞌlum ꞌháu dú ꞌnị ꞌnh ng báu ꞌh pên hún pên ꞌngáu săng, ꞌnặm b
quảng nháư ꞌcọ ꞌnh ng ꞌmựt ꞌnh ng đăm dú, Khuôn Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ớn dú
ꞌtua ꞌt ng ꞌnặm ꞌnặn.
3 Chảu Pua ꞌPhạ ch ng bók ꞌva, “Hảư ꞌmí ꞌhung,” ꞌcọ ꞌdi n ꞌmí ꞌhung ók ꞌmá.
4 ꞌTan chảu đảy hên seng ꞌhung ꞌnặn lỏ sôm chaư, ꞌlẹo ch ng béng ꞌmựt kéng
ꞌhung ók kh n sia căn. 5 ꞌTan chảu khék ꞌhung ꞌva “ꞌt ng ꞌv n”, khék ꞌmựt ꞌva
“ꞌt ng ꞌcứn”. ꞌT ng ꞌcăm tứn ꞌchạu cai pay lỏ ꞌmen ꞌmự thứ ꞌnưng.
6 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva, “Hảư ꞌmí váng páu béng ꞌnặm ók sia căn, ch ng ꞌmí
ꞌnặm dú ꞌlum dú ꞌt ng.” 7 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng hảư ꞌmí váng páu ꞌpưa
hảư ꞌnặm háng ók sia căn, ch ng ꞌmí ꞌnặm dú ꞌtáng ꞌlum ꞌtáng ꞌt ng, ꞌcọ ꞌdi n
pên ók. 8 ꞌTan chảu khék váng páu ꞌnặn ꞌva “ꞌphạ”. ꞌT ng ꞌcăm tứn ꞌchạu cai
pay lỏ ꞌmen ꞌmự thứ song.
9 ꞌTan chảu bók ꞌva, “Hảư ꞌnặm dú cỏng ꞌphạ ꞌh m dú bón điêu kéng hảư
ꞌmí bón kháư.” ꞌNặm ꞌdi n ꞌh m dú bón điêu. 10 Chảu Pua ꞌPhạ ch ng khék
ꞌva “ꞌnặm b ”, ꞌlẹo bón kháư ꞌnặn ꞌTan chảu khék ꞌva “phén đin”. Hên ꞌsướng
ꞌnặn, ꞌTan chảu lỏ sôm chaư.
11 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva, “Hảư phén đin ꞌmí ók ꞌchu ꞌnéo co, ꞌnéo ꞌmí kén
ꞌmí mák ꞌvạy ꞌdệt ꞌchựa,” ꞌlẹo ꞌcọ ꞌmí ók ꞌsướng ꞌnặn. 12 Ók n ng đin ꞌmá ꞌchu
ꞌnéo co ꞌmạy co nhả, ꞌmí kén ꞌtoi ꞌchựa ꞌtoi ꞌnéo. ꞌTan chảu hên ꞌsướng ꞌnặn
lỏ sôm chaư. 13 ꞌT ng ꞌcăm tứn ꞌchạu cai pay lỏ ꞌmen ꞌmự thứ sam.
14 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva, “Hảư ꞌmí đuông ꞌhung n ng ꞌtọng ꞌphạ, hảư béng
ók pên ꞌt ng ꞌv n ꞌt ng ꞌcứn, mai hảư ꞌhụ ꞌmự ꞌhụ ꞌmúa ꞌhụ pi. 15 Đuông ꞌhung
ꞌnặn hảư ꞌhung ꞌl ng ꞌmá sáư phén đin,” ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌnặn. 16 ꞌTan chảu ꞌdệt
song đuông nháư ꞌhung, đuông ꞌvén nháư ꞌmen ta ꞌv n ꞌvạy ꞌhung ꞌt ng ꞌv n,
đuông ꞌvén ꞌnọi ꞌmen đuông bươn ꞌvạy ꞌhung ꞌt ng ꞌcứn, kéng ꞌdệt ꞌpứng
đuông đao ók. 17 ꞌTan chảu hảư ꞌchu đuông ꞌhung dú cỏng ꞌphạ ꞌnặn ꞌhung
ꞌl ng ꞌmá sáư phén đin, 18 ꞌpưa béng ꞌmựt kéng ꞌhung ók sia căn, hảư ꞌhung
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C c ꞌKhoẹk 1.19–2.5

ꞌt ng ꞌv n ꞌt ng ꞌcứn. ꞌTan chảu hên ꞌsướng ꞌnặn lỏ sôm chaư. 19 ꞌT ng ꞌcăm
tứn ꞌchạu cai pay lỏ ꞌmen ꞌmự thứ sí.
20 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌva, “Hảư ꞌmí s t lai ꞌnéo dú n ng cuông ꞌnặm, hảư ꞌmí
ꞌnộc bin dú cang hao.” 21 ꞌSướng ꞌnặn ch ng bók hảư ꞌmí lai ꞌnéo pa nháư,
kéng lai ꞌnéo s t ứn dú n ng cuông ꞌnặm, lai ꞌnéo ꞌnộc dú ꞌt ng đin. ꞌTan chảu
hên ꞌsướng ꞌnặn lỏ sôm chaư. 22 ꞌTan chảu ch ng cóp ꞌphái hảư s t ꞌt ng lai
ꞌnặn mả ꞌpe ók lai ꞌtua ꞌnặm, ꞌchu ꞌnéo ꞌnộc ꞌcọ hảư ꞌpe ók lai ꞌt ng phén đin.
23 ꞌT ng ꞌcăm tứn ꞌchạu cai pay lỏ ꞌmen ꞌmự thứ hả.
24 ꞌTan chảu bók ꞌva, “N ng đin ꞌcọ hảư ꞌmí ꞌnéo s t sính, ꞌmí s t bản, s t pá,
ꞌt ng s t táy ꞌchán ꞌlói ꞌlứa ꞌtoi ꞌchựa ꞌtoi ꞌnéo,” ꞌcọ ꞌmí ꞌsướng ꞌnặn. 25 ꞌTan
chảu hên ꞌmí khửn lỏ sôm chaư.
26 Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌva, “ꞌHáu ꞌchí téng sảng phủ ꞌc n hảư pên ꞌsướng
ꞌháu, hảư ꞌmí ꞌqui n nháư sung ꞌsứa m t pa n ng ꞌnặm, ꞌnộc bin cang hao, s t
ꞌlói ꞌlứa táy ꞌchán c p ꞌchu ꞌnéo ứn ꞌtua phén đin.”
27 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ꞌdi n téng sảng phủ ꞌc n pék ꞌsướng ꞌTan chảu, ꞌmí
ꞌc n ꞌchái ꞌc n ꞌnhính. 28 ꞌLẹo ꞌTan chảu cóp ꞌphái hảư sau ꞌva, “Hảư mả ꞌpe
ꞌlụk tảu ók lai ꞌtua ꞌchu bón ꞌchu ꞌti, ꞌvạy hảư ꞌlăm đu téng đa phén đin, ꞌmí
ꞌqui n nháư ꞌsứa pa n ng ꞌnặm, ꞌsứa ꞌnộc bin cang hao, c p ꞌt ng cá s t ꞌhụ
nưng n ng ꞌt ng đin.”
29 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu máư, “ꞌHáu téng ꞌvạy ꞌchu ꞌnéo co ꞌmí kén ꞌmí mák
hảư pên ꞌchương kin ꞌpứng chảu, 30 ꞌlẹo téng ꞌchu ꞌnéo co nhả ꞌvạy hảư ꞌpứng
tô s t tô ꞌnộc s t ꞌlứa táy ꞌchán kin,” ꞌlẹo ꞌmí ók ꞌsướng ꞌnặn. 31 ꞌTan chảu hên
ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo đảy ꞌdệt ók lỏ sôm chaư lai. ꞌT ng ꞌcăm tứn ꞌchạu cai pay
lỏ ꞌmen ꞌmự thứ h c.
1 Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌdệt pên ꞌphạ pên đin, c p ꞌchu sính ꞌchu ꞌnéo ꞌmộm
ꞌlẹo. 2 ꞌDệt ꞌviạk ꞌmộm ꞌlẹo, ꞌhọt ꞌmự thứ ch t Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdi n ꞌdặng.
3 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng téng ꞌmự thứ ch t ꞌvạy pên ꞌmự ꞌTan chảu.
Cuông ꞌmự ꞌnặn ꞌTan chảu ꞌdặng, báu ꞌdệt ꞌviạk săng, ꞌpưa ꞌva ꞌviạk đaư ꞌcọ
ꞌlẹo.

2

Suôn Ê‑đên
4 ꞌMưa

ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ đảy có pên ꞌphạ pên đin ꞌlẹo, 5 ꞌTan chảu
báu ꞌh hảư ꞌmí phôn, báu ꞌh ꞌmí ꞌc n ꞌdệt ꞌhay háy ꞌná, ꞌsướng ꞌnặn ꞌnh ng
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báu ꞌh ꞌmí ꞌchương púk ꞌhứ ꞌva co ꞌmạy t n nhả ók ꞌmá n ng đin. 6 Hák ꞌva
ꞌmí ꞌnặm n ng cuông đin pên ai khửn ưn ꞌchứm nả đin.
7 ꞌTan chảu ch ng au đin ꞌmá p n pên phủ ꞌc n, ꞌlẹo páu ꞌl m ha chaư khảu
ꞌhú đăng, ꞌdi n pên ꞌc n ꞌmí ꞌminh khuôn hảo ꞌhéng.
8 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ đảy ꞌdệt suôn quảng bón ꞌnưng n ng Ê‑đên dú ꞌtáng
ꞌphượng ta ꞌv n ók, ꞌlẹo au ꞌc n phủ ꞌTan chảu p n ꞌnặn ꞌmá dú. 9 ꞌTan chảu
bók hảư ꞌmí co ꞌmạy ꞌchu ꞌnéo bớng ꞌchăn c p ꞌmí mák kin ꞌchẹp. Dú cang
suôn ꞌnặn ꞌmí song co mák, co ꞌnưng kin báu ꞌhụ tai, co ꞌnưng kin ꞌhụ đi
ꞌhụ ꞌhại.
10 ꞌMí ꞌme ꞌnặm ꞌnưng n ng Ê‑đên lay ꞌmá sáư hảư đin ꞌchứm. ꞌMe ꞌnặm ꞌnị
lay béng ók pên sí ꞌqué. 11 ꞌQué ꞌnưng ꞌchư ꞌva Pi‑ꞌsôn lay ỏm cai ꞌmướng
ꞌHa‑ꞌvi‑ꞌla, bón ꞌnị ꞌmí bó ꞌc m. 12 ꞌC m ꞌnéo đi lai, ꞌmí co dang hom c p ꞌmí
ꞌngọc ꞌnéo ꞌpéng. 13 ꞌQué thứ song ꞌchư ꞌva Ki‑ꞌlôn lay ỏm cai ꞌmướng Cu‑ꞌsê.
14 ꞌQué thứ sam ꞌchư ꞌva Tích‑ꞌlịt, lay ꞌmá ꞌtáng ta ꞌv n ók ꞌmướng t‑ꞌsi‑ꞌlia.
ꞌNh ng ꞌmí ꞌqué thứ sí ꞌchư ꞌva Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt.
15 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng au phủ ꞌc n ꞌTan chảu p n ꞌnặn khảu ꞌmá dú
bớng l m đu suôn ꞌnặn, 16 ꞌTan chảu ch ng bók ꞌm n ꞌva, “Mák cuông suôn ꞌnị
chảu kin đảy m t ꞌchu ꞌnéo. 17 Hák ꞌva ꞌnh ng ꞌto co mák ꞌhụ đi ꞌhụ ꞌhại ꞌnặn
ꞌnhá đảy kin ꞌnớ, ꞌva hák kin ꞌchớ đaư chảu ꞌchí tai.”
18 ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌva, “ꞌC n dú phủ điêu báu pên, ꞌháu ꞌchí ꞌdệt phủ ꞌnưng
hảư sôm ꞌvạy ꞌchoi ꞌm n.”
19 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng đảy au đin p n pên s t ꞌchu ꞌnéo, ꞌpứng ꞌnộc
bin cang hao. ꞌMưa ꞌchớ ꞌnặn ꞌTan chảu hảư ꞌpứng tô s t tô ꞌnộc ꞌmá tó nả phủ
ꞌc n ꞌnặn hảư ꞌm n púk ꞌchư hảư, tô s t đaư ꞌcọ ꞌmí ꞌchư s t ꞌnặn. 20 ꞌSướng
ꞌnặn ꞌm n ch ng púk ꞌchư hảư ꞌchu ꞌnéo s t bản s t pá kéng ꞌchu ꞌnéo tô ꞌnộc.
Hák ꞌva ꞌpứng tô s t ꞌnặn báu ꞌmí chaư pék ꞌsướng phủ ꞌc n, báu ꞌhụ ꞌchoi
săng ꞌm n. 21 ꞌSướng ꞌnặn ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng ꞌdệt hảư phủ ꞌchái
ꞌnặn ꞌnón l p đôn, ch ng au đúk sảng ꞌhi u ꞌnưng khong ꞌm n ók ꞌmá. ꞌLẹo
ꞌTan chảu au ꞌnựa năng ꞌmá h m sáư căn. 22 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng au
đúk sảng ꞌnặn ꞌdệt pên phủ ꞌnhính, ꞌlẹo dao hảư phủ ꞌchái ꞌnặn. 23 ꞌA‑đam
ꞌvạu ꞌva,
“Phủ ꞌnị lo, đúk ꞌm n ók ꞌmá té đúk cu,
nhứa năng ꞌm n ók ꞌmá té nhứa năng cu.
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Phủ ꞌnị khék ꞌva phủ ꞌnhính
ꞌpưa ꞌva ꞌm n ꞌmá té phủ ꞌchái.”
24 ꞌSướng ꞌnặn phủ ꞌchái ꞌt ng lai ch ng ók sia ꞌhướn ꞌpo ꞌme pay cót ꞌp n dú
c p ꞌmía, ꞌt ng song pên ꞌmo ꞌnưng ꞌkính điêu căn.
25 Phua ꞌmía té ꞌkhoẹk pứng pươi, báu ꞌhụ ch c nả ai.

3

Phủ ꞌc n t c váng ꞌlứa pên ꞌc n ꞌsội báp
1 Cuông

ꞌpứng s t pá ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ đảy ꞌdệt ók ꞌnặn, tô ꞌngú pên
tô s t l c lem ꞌsứa m t. ꞌMưa ꞌnặn tô ꞌngú tham phủ ꞌnhính ꞌva, “Chảu Pua
ꞌPhạ hảm su báu hảư kin mák n ng suôn ꞌnị a?”
2 Phủ ꞌnhính ch ng tóp ꞌva, “Mák dú n ng cuông suôn ꞌnị ꞌsúm phu ꞌtó ꞌhéng
kin đảy, 3 hák ꞌva co mák n ng cang suôn ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌnhá đảy
kin kéng ꞌnhá đảy thứk ꞌhọt ꞌm n, ꞌva kin ꞌsúm phu ꞌchí tai.”
4 Tô ꞌngú ꞌvạu ꞌva, “Báu ꞌmen cá đaư, báu tai ꞌnệ, 5 Chảu Pua ꞌPhạ hảm su
ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌpưa ꞌTan chảu ꞌhụ ch c ꞌlẹo, ꞌchớ đaư su kin su ꞌchí ꞌhụ ꞌchí
l c ók, ꞌhụ ꞌviạk đi ꞌviạk ꞌhại ꞌsướng ꞌTan chảu.”
6 ꞌSướng ꞌnặn phủ ꞌnhính ꞌlé hên mák ꞌnặn ꞌcọ pék ꞌchí ꞌchẹp bớng ꞌchăn ta
sép lai, kin ꞌcọ ꞌchí ꞌsặm hảư ꞌmí ꞌhụ ꞌmí l c máư. ꞌDi n pít au ꞌmá kin, ꞌlẹo
păn hảư phua ꞌm n kin ꞌtoi. 7 Kin ꞌlẹo sau ꞌdi n ꞌhụ ch c ꞌva ꞌmo ꞌkính pứng
pươi m t, ch ng au baư ꞌngoa ꞌmá ꞌnhịp ꞌdệt pên phén pảy ꞌmo.
8 ꞌCăm ꞌmá sau đảy ꞌnghín siêng ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ꞌnhang n ng cuông
suôn, sau ꞌdi n pay b t dú n ng pá ꞌmạy sia ꞌTan chảu. 9 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu
ꞌPhạ khék ha phủ ꞌchái ꞌnặn ꞌva, “Chảu dú cá đaư?”
10 Phủ ꞌchái ꞌnặn tóp ꞌva, “Khỏi đảy ꞌnghín siêng ꞌTan chảu ꞌmá n ng cuông
suôn, khỏi dú pứng pươi, dản lỏ ꞌmá b t ꞌló.”
11 ꞌTan chảu ch ng tham ꞌm n, “Phaư bók hảư ꞌmứng ch ng ꞌhụ ch c ꞌmo
ꞌkính chảu pứng pươi ꞌsịn ꞌl . ꞌMứng đảy kin mák co ꞌháu hảm ꞌnặn ꞌlẹo ꞌquá?”
12 ꞌM n tóp ꞌva, “Phủ ꞌnhính ꞌTan chảu au ꞌmá dú ꞌtoi khỏi, ꞌm n nhé mák
hảư khỏi, khỏi ꞌcọ đảy kin ꞌtẹ lo.”
13 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng ꞌvạu hảư phủ ꞌnhính ꞌnặn ꞌva, “Pên săng
ꞌmứng ch ng ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn?”
Phủ ꞌnhính ꞌnặn tóp ꞌva, “Tô ꞌngú bẻo ꞌlứa khỏi, khỏi lỏ đảy kin.”
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C c ꞌKhoẹk 3.14–24
Chảu Pua ꞌPhạ sáư ꞌtội
14 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva

Chảu ꞌPhạ ch ng ꞌvạu hảư tô ꞌngú ꞌnặn ꞌva, “ꞌMứng đảy bẻo

ꞌlứa phủ ꞌc n,
ꞌSướng ꞌnặn ꞌmứng ꞌchí đảy chu p kh báp ꞌsứa m t ꞌchu ꞌnéo s t.
ꞌChí ꞌlói ꞌlứa pum ꞌmứng pay,
c p ꞌchí kin khỉ khún ꞌt ng ꞌchua ꞌmứng.
15 ꞌHáu ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌmứng c p phủ ꞌnhính ꞌnặn,
ꞌchựa sai ꞌmứng c p ꞌchựa sai phủ ꞌnhính ức ꞌthú căn,
ꞌc n ꞌchí au tin ꞌtựp hua ꞌmứng hảư ték,
ꞌmứng ꞌchí tót s n tin ꞌc n.”
16 ꞌTan chảu ch ng ꞌvạu hảư phủ ꞌnhính ꞌnặn ꞌva,
“Cuông ꞌchớ ꞌmứng dú ꞌpá hên nả,
ꞌháu ꞌchí tứm lai khu ch p sép hảư ꞌmứng.
Thơng pan ꞌnặn chaư ꞌmứng ꞌnh ng é cót ꞌp n c p phua,
ꞌlẹo phua ꞌchí pên phủ ꞌlăm đu ꞌmứng.”
17 ꞌTan chảu ꞌvạu hảư phua ꞌm n ꞌva, “ꞌMứng ꞌph ng ꞌquám ꞌmía, su đảy kin
mák co ꞌháu bók ꞌnhá kin,
ꞌHáu ꞌchí khớn mang sáư đin ꞌpưa ꞌmứng,
sút ꞌchua ꞌmứng ꞌchọ ꞌdệt ꞌdượn khó ꞌmo khó chaư ch ng ꞌchí ꞌmí kin.
18 Đin ꞌchí ók co nam co nhả hảư ꞌmứng,
ꞌmứng ꞌchí ꞌchọ sáo ha kin ph c kin nhả đom ꞌtông đom ꞌná.
19 ꞌMứng ꞌchí ók ꞌhéng ꞌdệt ꞌdượn chao hứa lay ꞌcáy ꞌdọi, ch ng ꞌchí đảy kin,
ꞌtạu ꞌhọt sút ꞌchua ꞌmứng ꞌcứn pay sú đin,
ꞌpưa đin p n pên ꞌmứng, ꞌmứng ꞌchọ ꞌcứn pay sú đin ꞌsướng cáu.”
20 ꞌA‑đam púk hảư ꞌmía ꞌm n ꞌchư Ê‑ꞌvá, mai ꞌva ꞌnáng ꞌchí pên ꞌme ꞌchu
ꞌph n ꞌc n.
21 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ au năng s t ꞌmá ꞌdệt ꞌchương ꞌnung hảư phua ꞌmía
sau. 22 ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu ꞌPhạ ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌKhạy ꞌnị phủ ꞌc n ꞌcọ ꞌhụ
ꞌviạk đi ꞌviạk ꞌhại ꞌsướng ꞌháu ꞌlẹo, báu é hảư sau diêu ꞌmứ pít mák kin báu ꞌhụ
tai s c ꞌtưa ꞌnặn máư.” 23 ꞌTan chảu ch ng s p sau ꞌpai ók sia suôn Ê‑đên, hảư
sau pay ꞌdệt ꞌdượn khút đin ꞌph n ꞌmạy ha kin n ng đin, ăn p n téng ꞌm n ók
ꞌmá ꞌnặn. 24 ꞌMưa s p sau ꞌpai ók khói sia suôn ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌTan chảu ch ng téng
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m t ꞌt đa ꞌSê‑ꞌlu‑bim phủ chức nháư ꞌmá phảu suôn ꞌtáng ta ꞌv n ók, ꞌmí đáp
quéng seng lưởn pa‑láp pay ꞌmá, c n s m ꞌtáng khảu pay sú co mák kin báu
ꞌhụ tai s c ꞌtưa ꞌnặn.

4

ꞌQuám ꞌt Ca‑in c p ꞌA‑bên
1 Phua

ꞌmía ꞌA‑đam kin dú n ng căn, ꞌnáng ꞌmặt ꞌhám ch ng ók đảy
ꞌlụk ꞌchái, ꞌnáng ꞌvạu ꞌva, “ꞌDọn ꞌto Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchoi ch ng đảy ꞌmí
ꞌlụk ꞌchái”, ꞌlẹo púk ꞌchư Ca‑in*. 2 Tó ꞌmá ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái phủ thứ song, púk
ꞌchư ꞌA‑bên, pên ꞌc n ꞌliệng ꞌdo. Ca‑in pên ꞌc n ꞌdệt ꞌná.
3 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng Ca‑in phủ pên ꞌpi au ꞌchương khong púk đảy ꞌnặn ꞌmá ꞌsớ
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva. 4 ꞌA‑bên phủ pên ꞌnọng lỏ au ꞌdo tô ók cón ꞌmá khả, au
nhứa tón đi ꞌpí ꞌmá ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva. ꞌTan chảu sôm chaư ꞌA‑bên kéng
ꞌchương ꞌsớ. 5 Hák ꞌva ꞌTan chảu báu sôm chaư Ca‑in kéng ꞌchương ꞌsớ. ꞌSướng
ꞌnặn Ca‑in ch ng ꞌmí chaư pút nhay ꞌchiệt nả mỏm pay. 6 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
ch ng ꞌvạu hảư Ca‑in ꞌva, “Pên săng ꞌmứng ch ng pút nhay ꞌchiệt nả mỏm pay
ꞌsịn ꞌl . 7 ꞌVa ꞌmứng ꞌdệt ꞌlu ng ꞌmen, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí sôm chaư ꞌló. Hák ꞌmứng
ꞌdệt báu đi, ꞌquám báu đi ꞌnặn ꞌchí pên ꞌsướng điêu tô s t ꞌhại phảu ꞌdệt ꞌhại
hảư ꞌmứng, hák ꞌva hảư ꞌmứng ꞌpẹ ꞌm n.”
8 Ca‑in chướng ꞌchứa ꞌnọng ꞌm n ꞌva, “ꞌHáu au căn ꞌnhang pay cá ꞌtông
ꞌná ꞌnọ.” ꞌChớ sau đang dú n ng ꞌtông ꞌná, Ca‑in ꞌdi n p m ꞌnọng ꞌm n ꞌl ng
khả sia. 9 Pên ꞌsướng ꞌnặn, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng tham ꞌm n ꞌva, “ꞌNọng
ꞌmứng dú cá đaư?”
Ca‑in tóp ꞌva, “Khỏi báu ꞌhụ, báu ꞌmen khỏi pên ꞌc n bớng đu ꞌnọng khỏi
cá đaư.”
10 ꞌTan chảu ch ng tham ꞌva, “ꞌMứng ꞌdệt săng ꞌnéo ꞌnặn ꞌl ? ꞌLượt ꞌnọng
ꞌmứng n ng đin khék ꞌhọt ꞌháu. 11 ꞌPưa ꞌmứng khả ꞌnọng ꞌmứng sia, đin ch ng
đảy chúp au ꞌlượt ꞌm n, ꞌkhạy ꞌháu ꞌchí téng ꞌviạk kh báp sáư đin hảư ꞌmứng,
c p ꞌháu ꞌchí s p ꞌmứng ók sia ꞌtông ꞌná bón đin chúp au ꞌlượt ꞌnọng ꞌmứng.
12 ꞌMưa ꞌnhám ꞌmứng ꞌdệt ꞌhay háy ꞌná, đin ꞌnặn púk săng ꞌcọ ꞌchí báu pên,
ꞌmứng ꞌchí báu ꞌmí bón dú, ꞌchí pay ꞌquang cún ꞌtua phén đin.”
13 ꞌLẹo Ca‑in ch ng ꞌchi ng sáư Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌva, “ꞌTan chảu téng ꞌsội
sáư hua khỏi n c lai, khỏi ꞌchí ꞌcặm báu đảy. 14 ꞌKhạy ꞌnị ꞌTan chảu ꞌchí s p
4:1 Ca‑in: ꞌChư ꞌnặn ꞌmí siêng pék ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ ꞌmen “đảy ꞌmí”.
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khỏi ók sia bón đin ꞌdệt ꞌdượn, báu đảy dú tó nả ꞌTan chảu. Khỏi ꞌchí pên ꞌc n
ꞌquang cún pay ꞌtua phén đin. ꞌVa sáu hên khỏi ꞌcọ ꞌchí khả khỏi sia.”
15 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bók ꞌva, “Báu ꞌmí phaư ꞌchí khả ꞌmứng ꞌnệ. ꞌVa phủ đaư
khả ꞌmứng, phủ ꞌnặn ꞌchí chu p ꞌsội báp ꞌsứa ꞌmứng ch t ꞌto.”
ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng ꞌdệt mai sáư tô ꞌkính Ca‑in, phaư hên ꞌnhá đảy
khả. 16 ꞌLẹo Ca‑in ꞌdi n páy ꞌlá háng cay sia ꞌTan chảu, pay dú cá ꞌmướng ꞌNột,
ꞌtáng ta ꞌv n ók suôn Ê‑đên.
ꞌChựa sai Ca‑in
17 Ca‑in

kin dú c p ꞌmía ꞌm n, ch ng ꞌmặt ꞌhám ók đảy ꞌlụk ꞌchái púk
ꞌchư ꞌva Ê‑ꞌnộc. Ca‑in đảy sảng ꞌmướng khửn khék ꞌva ꞌmướng Ê‑ꞌnộc púk
ꞌtoi ꞌchư ꞌlụk ꞌchái. 18 ꞌLẹo Ê‑ꞌnộc ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌI‑ꞌlạt, ꞌI‑ꞌlạt ꞌmí ꞌlụk
ꞌchái ꞌchư ꞌMê‑ꞌhu‑da‑ên, ꞌMê‑ꞌhu‑da‑ên ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsa‑ên,
ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsa‑ên ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLa‑ꞌmệc.
19 ꞌLa‑ꞌmệc ꞌmí ꞌmía song ꞌc n, ꞌchư ꞌA‑đa c p ꞌSin‑ꞌla. 20 ꞌNáng ꞌA‑đa ók ꞌlụk
ꞌchái ꞌchư Da‑ban. Da‑ban ꞌchí pên pảu pú ꞌchựa ꞌph n ꞌpứng dên ꞌliệng s t,
sau kin dú n ng túp phả ꞌmúng. 21 ꞌNọng ꞌchái ꞌm n ꞌchư Du‑ban, ꞌchí pên pảu
pú ꞌchựa ꞌph n ꞌpứng ꞌc n tói tính c p páu pí. 22 ꞌNáng ꞌSin‑ꞌla ꞌcọ ók ꞌlụk ꞌchái
ꞌchư Tu‑ba‑ca‑in, ꞌm n pên ꞌchang l c, ꞌtặp l c ꞌtặp ꞌtóng, ꞌdệt ꞌchương ꞌmứ.
Tu‑ba‑ca‑in ꞌmí ꞌnọng ꞌnhính ꞌchư ꞌNa‑ꞌma.
23 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng, ꞌLa‑ꞌmệc ꞌvạu ảng c p song ꞌmía ꞌva,
“ꞌA‑đa c p ꞌSin‑ꞌla song ꞌnọng ꞌhới, ꞌpi ꞌchí ꞌvạu hảư song ꞌnọng ꞌph ng ꞌnớ,
ꞌPi đảy khả ꞌchái núm phủ ꞌnưng, ꞌpưa ꞌm n đảy ꞌtặp ꞌpi ch p ꞌcaư c m
khửn.
24 ꞌVa phủ đaư khả Ca‑in tai, phủ ꞌnặn ꞌchí chu p báp ch t ꞌto,
ꞌVa phủ đaư khả ꞌpi tai, phủ ꞌnặn ꞌchí chu p báp ch t síp ch t ꞌto máư.”
25 ꞌA‑đam đảy sôm sú dú c p ꞌmía, ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ók phủ ꞌnưng máư. Phủ
pên ꞌ m ch ng púk ꞌchư hảư ꞌva ꞌSệt*. Ê‑ꞌvá ch ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌhặc ꞌpéng ch ng hảư khỏi ꞌmí ꞌlụk ꞌchái tứm ꞌvạy pi n ꞌA‑bên, ꞌA‑bên ꞌchọ
Ca‑in khả sia ꞌlẹo.” 26 Tó ꞌmá ꞌSệt ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌnột.
Té ꞌnặn ꞌmá phủ ꞌc n ch ng ꞌhụ vảy so ꞌhọt ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva.
4:25 ꞌSệt: ꞌChư ꞌnặn ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ kẻ ꞌva “au hảư ꞌlẹo”.
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ꞌChựa sai ꞌA‑đam
1 Ăn

ꞌnị ꞌmen s chủm ꞌchựa ꞌA‑đam.
ꞌMưa Chảu Pua ꞌPhạ téng sảng ꞌph n ꞌc n, ꞌTan chảu đảy ꞌdệt pên ꞌsướng
ꞌTan chảu. 2 Hảư ꞌmí ꞌchái ꞌmí ꞌnhính. ꞌMưa ꞌdệt ꞌlẹo, ꞌTan chảu ꞌcọ cóp ꞌphái
hảư sau, ꞌlẹo khék sau ꞌva “phủ ꞌc n”.
3 ꞌMưa ꞌA‑đam đảy 130 pi, ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái pék ải, púk ꞌchư hảư ꞌva ꞌSệt.
4 Lăng đảy ꞌSệt ꞌlẹo, ꞌA‑đam ꞌdứn 800 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
5 ꞌA‑đam ꞌdứn ꞌhọt 930 pi, ꞌcọ đảy m t ꞌchua.
6 ꞌMưa ꞌSệt đảy 105 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌnột. 7 Lăng đảy Ê‑ꞌnột ꞌlẹo,
ꞌSệt ꞌdứn 807 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 8 ꞌDứn ꞌhọt 912 pi ꞌcọ đảy
m t ꞌchua.
9 ꞌMưa Ê‑ꞌnột đảy 90 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Kê‑ꞌnan. 10 Lăng đảy Kê‑ꞌnan ꞌlẹo,
Ê‑ꞌnột ꞌdứn 815 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 11 ꞌDứn ꞌhọt 905 pi ꞌcọ đảy
m t ꞌchua.
12 ꞌMưa Kê‑ꞌnan đảy 70 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMa‑ꞌha‑ꞌla‑ꞌlên. 13 Lăng đảy
ꞌMa‑ꞌha‑ꞌla‑ꞌlên ꞌlẹo, Kê‑ꞌnan ꞌdứn 840 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
14 ꞌDứn ꞌhọt 910 pi ꞌcọ đảy m t ꞌchua.
15 ꞌMưa ꞌMa‑ꞌha‑ꞌla‑ꞌlên đảy 65 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Da‑ꞌlệt. 16 Lăng đảy
Da‑ꞌlệt ꞌlẹo, ꞌMa‑ꞌha‑ꞌla‑ꞌlên ꞌdứn 830 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 17 ꞌDứn
ꞌhọt 895 pi ꞌcọ đảy m t ꞌchua.
18 ꞌMưa Da‑ꞌlệt đảy 162 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌnộc. 19 Lăng đảy Ê‑ꞌnộc ꞌlẹo,
Da‑ꞌlệt ꞌdứn 800 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 20 ꞌDứn ꞌhọt 962 pi ꞌcọ đảy
m t ꞌchua.
21 ꞌMưa Ê‑ꞌnộc đảy 65 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsê‑ꞌla. 22 Lăng đảy
ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsê‑ꞌla ꞌlẹo, Ê‑ꞌnộc ꞌhặc ꞌpéng ꞌtoi ꞌn m Chảu Pua ꞌPhạ đảy 300 pi tứm,
ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 23 Ê‑ꞌnộc ꞌdứn ꞌhọt 365 pi. 24 ꞌM n ꞌhặc ꞌpéng ꞌtoi
ꞌn m Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌcọ ꞌdi n báu hên ꞌm n, ꞌpưa ꞌva ꞌTan chảu au ꞌm n ꞌmứa.
25 ꞌMưa ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsê‑ꞌla đảy 187 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLa‑ꞌmệc. 26 Lăng đảy
ꞌLa‑ꞌmệc ꞌlẹo, ꞌMê‑ꞌthu‑ꞌsê‑ꞌla ꞌdứn 782 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
27 ꞌDứn ꞌhọt 969 pi ꞌcọ đảy m t ꞌchua.

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

9

C c ꞌKhoẹk 5.28– 6.13

ꞌLa‑ꞌmệc đảy 182 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái, 29 púk ꞌchư ꞌva ꞌNô‑a*. ꞌLa‑ꞌmệc
đảy ꞌvạu ꞌva, “Ta ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ téng báp sáư đin hảư ꞌháu đảy báp ꞌmo
khó chaư ꞌdệt ꞌdượn ꞌcọ đi, hák ꞌva ꞌlụk phủ ꞌnị ꞌchí pên phủ ꞌdệt hảư ꞌháu
ún m c ún chaư, ꞌmưa ꞌchớ ꞌháu n c nưới.” 30 Lăng đảy ꞌNô‑a ꞌlẹo, ꞌLa‑ꞌmệc
ꞌdứn 595 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính. 31 ꞌDứn ꞌhọt 777 pi ꞌcọ đảy
m t ꞌchua.
32 ꞌMưa ꞌNô‑a đảy 500 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái sam ꞌc n ꞌchư: ꞌSêm, ꞌHam, Da‑ꞌphệt.
28 ꞌMưa

6

ꞌNặm thúm thu m ꞌmướng ꞌlum
1 Pang

ꞌchạu ꞌmưa ꞌph n ꞌc n đảy mả ꞌpe ók n ng ꞌt ng đin, phủ sao ꞌcọ
ꞌmí lai. 2 ꞌPứng ꞌt đa đảy hên sao ꞌchăn ꞌdi n ꞌlưạk au ꞌmá pên ꞌmía.
3 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌHáu báu hảư ꞌph n ꞌc n dú ꞌdứn báu ꞌhụ
tai, sau pên ꞌc n ꞌchọ tai, ꞌchua ꞌc n sau ꞌchí báu ꞌdứn cai 120 pi.” 4 ꞌChua ꞌnặn
c p ꞌchua tó ꞌmá ꞌmí ꞌc n nháư sung dú n ng ꞌt ng đin. ꞌMưa ꞌpứng ꞌt đa đảy
ꞌmá dú ꞌhuôm phủ ꞌnhính ꞌmướng ꞌlum ꞌnặn ch ng đảy ók ꞌlụk, pên ꞌph n ꞌc n
nháư sung ꞌhéng cả lai ꞌmí ꞌchư ꞌmí siêng n ng pang cón.
5–6 ꞌNhám ꞌnặn ꞌc n phén đin phaư ꞌcọ ꞌmí ꞌto ꞌmặc ꞌdệt ꞌnéo u i ꞌnéo ꞌhại,
cuông chaư ng m ꞌto ꞌviạk u i ꞌhại thôi. Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hên ꞌph n ꞌc n ꞌTan
chảu ꞌdệt ók n ng ꞌmướng ꞌlum pên ꞌsướng ꞌnặn, ꞌTan chảu đảy ꞌláng sông,
kéng khí khôm cuông chaư lai. 7 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌPh n
ꞌc n ꞌháu téng sảng ók n ng đin ꞌmá ꞌnặn, ꞌháu ꞌchí ꞌdệt hảư sau đ p siêu sia
m t, ꞌt ng cá ꞌnộc, cá s t, cá s t ꞌlứa ꞌchán. ꞌHáu đảy téng sảng ꞌph n ꞌc n c p
ꞌpứng s t sính hák đảy sia chaư ꞌtẹ ꞌná.” 8 Hák ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva phớng
ꞌdứa au ꞌNô‑a.
9 Nả ꞌviạk ꞌNô‑a pên ꞌsướng ꞌnị, ꞌm n pên ꞌc n ꞌnặm saư chaư ꞌsư. Pang ꞌnặn
ꞌNô‑a phủ điêu ꞌmí hua chaư ꞌpẹk saư, ꞌhụ ꞌhặc ꞌhụ ꞌpéng ꞌtoi ꞌn m Chảu Pua
ꞌPhạ. 10 ꞌNô‑a ꞌmí ꞌlụk ꞌchái sam ꞌc n ꞌchư: ꞌSêm, ꞌHam, Da‑ꞌphệt.
11 ꞌMưa ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ hên ꞌc n ꞌt ng phén đin ꞌdệt ꞌnéo ꞌhại ꞌnéo u i
lai, bón đaư ꞌcọ ꞌmí ꞌto ꞌnéo ác ꞌhại. 12 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌlé hên ꞌt ng phén đin
u i ꞌhại lai, ꞌpưa ꞌph n ꞌc n n ng phén đin phaư ꞌcọ ꞌmặc ꞌdệt ꞌnéo u i ꞌhại.
13 ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng bók ꞌNô‑a ꞌva, “ꞌPh n ꞌc n n ng ꞌt ng đin
ꞌhương ꞌmự ꞌhương ꞌdệt ꞌnéo ác ꞌhại sáư căn, ꞌháu ꞌchí ꞌdệt hảư sau đ p sia
5:29 ꞌNô‑a: ꞌChư ꞌnặn ꞌmí siêng pék ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ ꞌmen “ún m c ún chaư”.
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m t ꞌt ng cá ꞌchu ꞌnéo n ng phén đin ꞌnị. 14–15 Hảư chảu au ꞌmạy kén ꞌmá ꞌdệt
b ng ꞌhứa nháư ꞌnưng hảư m n hảư na ꞌnớ, ꞌlu ng ꞌhí 90 ꞌvá, ꞌlu ng quảng
15 ꞌvá, ꞌlu ng sung 9 ꞌvá, kh n ók pên lai hỏng, ꞌlẹo au dang ꞌmá ꞌtá ꞌtáng ꞌnọk
ꞌtáng cuông hảư đi, 16 ꞌmúng ꞌtáng ꞌt ng, ꞌdệt táng ꞌlu ng sung sók ꞌnưng, hảư
ꞌdệt sam thản, c p ꞌdệt pák tu ꞌtáng sảng. 17 ꞌHáu ꞌchí ꞌdệt ꞌnặm thúm thu m
ꞌmướng ꞌlum, ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌchu sính ꞌhụ ha chaư tai đ p sia. ꞌChu s t sính
ꞌt ng đin ꞌcọ ꞌchí tai m t. 18 Hák ꞌva ꞌháu nh n pao c p chảu, ꞌchí báu hảư
chảu tai. Chảu ch ng au ꞌmía c p ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌpạư khảu pay dú cuông
ꞌhứa ꞌnớ. 19 ꞌPứng s t ꞌnặn, hảư chảu au khảu ꞌtoi, mỏi ꞌnéo lỏ đôi, ꞌmí tô ꞌpo
tô ꞌme, ꞌpưa hảư sau ꞌnh ng dú. 20 Mỏi ꞌnéo ꞌnộc, s t bản s t pá kéng s t ꞌhụ
ꞌlứa ꞌhụ ꞌchán, mỏi ꞌnéo lỏ đôi, sau hák ꞌchí ꞌmá ha chảu ꞌchoi khói tai. 21 Chảu
ch ng au ꞌchu ꞌnéo ꞌchương kin khảu ꞌhứa ꞌtoi hảư c m ꞌchúa ꞌhướn chảu kéng
tô s t.”
22 Chảu Pua ꞌPhạ bók hảư ꞌNô‑a ꞌdệt ꞌsướng đaư, ꞌm n ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi ꞌsướng
ꞌnặn.
1 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng bók ꞌNô‑a ꞌva, “ꞌC n pang ꞌnị ꞌháu hên ꞌto chảu
lỏ phủ ꞌmí ꞌnặm saư chaư ꞌsư, ꞌsướng ꞌnặn hảư chảu au ꞌchúa ꞌhướn khảu
ꞌhứa pay m t ꞌnớ. 2 ꞌNéo s t đaư téng ꞌvạy vảy ꞌsớ lỏ au ch t đôi ꞌmí tô ꞌpo
tô ꞌme, ꞌnéo báu pên vảy ꞌsớ lỏ au tô ꞌpo tô ꞌme đôi điêu. 3 Tô ꞌnộc ꞌcọ au mỏi
ꞌnéo ch t đôi ꞌpưa ꞌchí hảư ꞌmí ꞌchựa ꞌmí ꞌph n ꞌvạy n ng ꞌt ng đin. 4 ꞌNh ng
ch t ꞌmự máư ꞌháu ꞌchí ꞌdệt hảư phôn t c cuông 40 ꞌv n 40 ꞌcứn, ꞌchu s t sính
ꞌháu đảy ꞌdệt ók ꞌnặn ꞌchí hảư ꞌnặm thu m tai đ p m t.”
5 ꞌNô‑a đảy ꞌdệt m t ꞌchu ꞌlu ng ꞌtoi ꞌquám Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bók. 6 ꞌMưa
ꞌchớ ꞌnặm thu m phén đin ꞌnặn ꞌNô‑a đảy 600 pi ꞌlẹo, 7 ꞌm n au ꞌmía c p ꞌlụk
ꞌchái ꞌlụk ꞌpạư khảu ꞌhứa hảư khói ꞌnặm thu m. 8 S t ꞌnéo đaư téng ꞌvạy vảy
ꞌsớ ꞌhứ ꞌva ꞌnéo báu pên ꞌvạy vảy ꞌsớ, ꞌt ng cá tô ꞌnộc kéng s t ꞌlứa ꞌchán ꞌnéo
lỏ đôi, 9 s t đaư ꞌcọ pên đôi ꞌmí tô ꞌpo tô ꞌme ꞌmá ha ꞌNô‑a khảu cuông ꞌhứa
ꞌtoi ꞌm n m t, pên ꞌsướng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌvạy ꞌnặn. 10 ꞌHọt ch t
ꞌmự ꞌlẹo, ꞌnặm ꞌdi n thu m phén đin.
11 ꞌMự 17 ꞌcăm bươn song, ꞌmưa ꞌNô‑a đảy 600 pi, ꞌchu bó ꞌnặm ꞌcọ pút
ꞌpung khửn, ꞌphạ ꞌcọ phôn há nháư, 12 t c 40 ꞌv n 40 ꞌcứn báu ưởn.
13 ꞌMự phôn t c té ꞌkhoẹk ꞌnặn phua ꞌmía ꞌNô‑a c p ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌpạư, ꞌlụk
ꞌchái ꞌchư, ꞌSêm, ꞌHam, Da‑ꞌphệt, khảu ꞌhứa pay ꞌtoi căn. 14 ꞌCọ ꞌmí ꞌchu ꞌnéo
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s t pá s t ꞌliệng, s t ꞌhụ bin ꞌhụ ꞌlứa ꞌchán, 15 ꞌt ng ꞌchu ꞌnéo s t ꞌhụ nưng ꞌhụ
ha chaư pên đôi đaư đôi ꞌnặn ꞌmá khảu ꞌhứa ꞌtoi ꞌNô‑a. 16 ꞌChu ꞌnéo s t khảu
ꞌhứa ꞌnặn ꞌmí tô ꞌpo tô ꞌme, pên ꞌsướng ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌNô‑a
ꞌnặn. ꞌLẹo Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng h p tu ꞌhứa.
17 ꞌNặm thúm thu m phén đin cuông 40 ꞌmự, ꞌnặm ꞌnóng ꞌnhưng khửn ch ng
ꞌdệt hảư ꞌhứa ꞌphú ꞌt ng ꞌnặm. 18 ꞌNặm ꞌhương ꞌmự ꞌhương mả khửn, ꞌhứa ꞌcọ
ꞌphú khửn ꞌtoi ꞌnặm. 19 ꞌNặm ꞌhương ꞌmự ꞌhương khửn thu m ꞌpú sung ꞌchu
bón. 20 ꞌPứng pom ꞌpú sung ꞌnặm ꞌcọ thu m cai khửn sí ꞌvá pai. 21–22 S t sính
ꞌnéo đaư ꞌhụ ha chaư, báu ꞌva tô ꞌnộc, s t ꞌliệng s t pá, s t ꞌlứa ꞌchán ꞌhứ ꞌva
phủ ꞌc n, ꞌnặm thu m tai đ p m t. 23 ꞌSướng ꞌnặn ꞌnéo s t sính ꞌhụ ha chaư dú
n ng đin, phủ ꞌc n tô s t tô ꞌnộc ꞌchu ꞌnéo tai đ p m t, ꞌnh ng lưa ꞌto ꞌchúa
ꞌhướn ꞌNô‑a c p ꞌpứng tô s t dú cuông ꞌhứa khói tai thôi.
24 ꞌNặm đảy thu m dú phén đin 150 ꞌmự.

8

ꞌNặm hẻng ꞌl ng
1 Chảu

Pua ꞌPhạ ꞌnh ng báu ꞌlứm ꞌNô‑a kéng ꞌchu ꞌnéo s t pá s t bản
dú n ng cuông ꞌhứa. ꞌTan chảu ch ng ꞌdệt há ꞌl m luông ꞌpặt sáư ꞌt ng
nả ꞌnặm, ꞌnặm ch ng hẻng ꞌl ng. 2 ꞌPứng bó ꞌnặm ꞌcọ tăn, phôn ꞌcọ ưởn.
3 ꞌNặm ch ng hẻng ꞌl ng ꞌtưa ꞌnọi. ꞌNặp té ꞌmự ꞌnặm thúm thu m ꞌtạu ꞌhọt
ꞌmự ꞌnặm hẻng ꞌl ng đảy 150 ꞌmự. 4 ꞌHọt ꞌmự 17 ꞌcăm bươn ch t ꞌhứa ch ng
ꞌdặng ꞌcá dú ꞌt ng ꞌpú ꞌmướng ꞌA‑ꞌla‑ꞌlặt. 5 ꞌNặm ꞌcoi hẻng ꞌl ng ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự
ꞌcăm ꞌnưng bươn síp, ch ng phó hên ꞌpứng chom ꞌpú. 6 Đảy 40 ꞌmự, ꞌNô‑a
ch ng khay táng ꞌhứa ók, 7 ꞌlẹo pói tô ca ꞌnưng ók pay. Ca bin pay bin ꞌmá thả
ꞌnặm hẻng ꞌl ng ꞌhọt đin. 8 ꞌLẹo ꞌNô‑a ch ng pói tô ꞌnộc co ke ꞌnưng ók pay
máư, ꞌnặm hẻng ꞌl ng ꞌhọt đin ꞌlẹo ꞌhứ báu. 9 Hák ꞌva ꞌnặm báu ꞌh hẻng, bón
ꞌngói ꞌcọ báu ꞌmí, ꞌnộc ꞌdi n bin ꞌcứn ꞌmá, ꞌNô‑a ch ng nhé ꞌmứ kh m au khảu
cuông ꞌhứa. 10 ꞌNô‑a thả dú ꞌhọt ch t ꞌmự, ch ng pói tô ꞌnộc co ke ók pay máư,
11 ꞌnộc bin pay ꞌtạu ꞌhặn ꞌcăm ch ng hên ꞌnộc ꞌcạp baư ꞌmạy p ng ón ꞌmá.
ꞌNô‑a ꞌhụ ch c ꞌnặm hẻng ꞌl ng ꞌhọt đin ꞌlẹo. 12 ꞌM n thả dú ꞌhọt ch t ꞌmự,
ch ng pói tô ꞌnộc co ke ók pay máư. ꞌTưa ꞌnị báu hên ꞌnộc bin ꞌcứn ꞌmá.
13 ꞌMự ꞌcăm ꞌnưng bươn ꞌnưng, ꞌchớ ꞌnặn ꞌNô‑a ꞌdứn đảy 601 pi, ꞌnặm hẻng
ꞌl ng ꞌlẹo. ꞌNô‑a ch ng khay lăng ꞌcá ꞌhứa ók, ꞌcọ ꞌlé hên đin hẻng ꞌlẹo.
14 ꞌMự 27 ꞌcăm bươn song đin ꞌcọ hẻng kháư. 15 Chảu Pua ꞌPhạ ch ng bók
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ꞌNô‑a ꞌva, 16 “Chảu au ꞌmía c p ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌpạư ók ꞌhứa ꞌnớ. 17 Hảư pói
ꞌpứng s t sính dú ꞌtoi ꞌnặn, ꞌchu ꞌnéo ꞌnộc ꞌnéo s t nháư s t ꞌnọi ók pay, hảư
sau mả ꞌpe ꞌtua phén đin.”
18 ꞌSướng ꞌnặn phua ꞌmía ꞌNô‑a c p ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌpạư ꞌchu ꞌc n ch ng au
căn ók ꞌhứa. 19 S t sính ꞌchu ꞌnéo, ꞌnộc, b ng ꞌméng, s t ꞌhụ nưng n ng ꞌt ng
đin ꞌcọ ók pay, ꞌph n đaư pay ꞌtoi ꞌph n ꞌnặn. 20 ꞌNô‑a ch ng t ng bón ꞌsớ ꞌpưa
vảy ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌm n ꞌlưạk au ꞌnéo s t ꞌnéo ꞌnộc ꞌchu ꞌnéo pên ꞌsớ,
ꞌmá khả đa sáư ꞌt ng bón ꞌsớ, ꞌlẹo chút phau ꞌsớ ꞌmứa ha ꞌTan chảu. 21 Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva sôm chaư n ng ꞌchương ꞌsớ ai hom ꞌnặn ꞌt ng ng m ꞌva, “ꞌPưa ꞌva
chaư phủ ꞌc n báu đi đảy u i ꞌhại ꞌmá té ꞌnọi, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí báu khớn mang
sáư đin ꞌpộ phủ ꞌc n ꞌlẹo, kéng ꞌcọ ꞌchí báu khả đ p sính đaư, ꞌsướng ꞌháu đảy
ꞌdệt ꞌmá ꞌtưa ꞌlẹo ꞌnị.
22 ꞌVa phén đin ꞌnh ng dú,
ꞌNhám púk, ꞌnhám ki u
ꞌNhám ꞌhọn, ꞌnhám nao
ꞌNhám phôn, ꞌnhám ꞌlẹng
ꞌT ng ꞌv n, ꞌt ng ꞌcứn
ꞌcọ ꞌnh ng sứp tam báu ꞌmí ꞌchớ sút.”

9

Chảu Pua ꞌPhạ nh n pao c p ꞌNô‑a
1 Chảu

Pua ꞌPhạ ch ng cóp ꞌphái hảư ꞌNô‑a kéng ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌm n
ꞌva, “ꞌHáu hảư ꞌpứng chảu ꞌmí ꞌlụk tảu mả ꞌpe ꞌtua phén đin, 2 hảư ꞌpứng
chảu ꞌmí ꞌqui n nưa ꞌchu ꞌnéo s t ꞌnéo ꞌnộc ꞌnéo b ng ꞌméng pu pa, kéng ꞌchu
s t sính ꞌchí dản phủ ꞌc n. 3 Hảư phủ ꞌc n kin đảy ꞌchu ꞌnéo s t ꞌhụ nưng,
ꞌcọ ꞌsướng ꞌháu đảy téng ꞌpứng ph c nhả ók hảư ꞌpứng chảu kin ꞌlẹo ꞌnặn.
Té ꞌkhạy pay nả ꞌháu téng ꞌpứng s t sính ꞌnặn ꞌvạy hảư ꞌsúm chảu kin máư.
4 Hák ꞌva nhứa ꞌnh ng ꞌmí ꞌlượt, ꞌpứng chảu ꞌnhá đảy kin, ꞌdọn ꞌlượt ꞌnặn ꞌdệt
hảư ꞌchua ꞌlới ꞌnh ng dú. 5 Phủ đaư khả ꞌc n, ꞌháu ꞌchí sáư ꞌsội phủ ꞌnặn ꞌhọt
tai. ꞌVa s t đaư đảy khả ꞌc n, ꞌháu ꞌchí khả s t ꞌnặn sia. Phủ đaư hák đảy khả
căn, ꞌháu ꞌchí sáư ꞌsội phủ ꞌnặn. 6 ꞌVa phủ đaư khả ꞌc n, phủ ꞌnặn ꞌchí ꞌchọ ꞌc n
khả pék căn, ꞌcọ ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ téng sảng phủ ꞌc n hảư pên ꞌsướng ꞌTan
chảu. 7 Hảư ꞌpứng chảu ꞌmí ꞌlụk mả ꞌpe ók lai ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌnớ.”
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8 Chảu

Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌvạu c p ꞌNô‑a kéng ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌm n ꞌva, 9 “ꞌKhạy
pay nả ꞌháu nh n pao c p ꞌpứng chảu, c p ꞌchựa sai 10 kéng ꞌchu s t sính ꞌhụ
nưng đảy dú ꞌhứa ꞌtoi chảu, tô ꞌnộc s t pá s t bản, ꞌchu s t sính dú cuông ꞌhứa
ók ꞌmá ꞌnặn, 11 ꞌháu ꞌchí báu ꞌdệt ꞌnặm thúm thu m phén đin hảư tai đ p sia
s c ꞌtưa.”
12 ꞌTan chảu ꞌvạu máư ꞌva, “ꞌHáu ꞌdệt mai nh n pao c p ꞌpứng chảu ꞌpọm c p
ꞌpứng s t ꞌnh ng dú ꞌtoi chảu, ꞌvạy ꞌtạu ꞌhọt ꞌchua ꞌc n hơng ꞌhí ꞌmứa nả, mai
ꞌnặn lỏ ꞌsướng ꞌnị: 13 ꞌháu ꞌdệt ꞌhúng kin ꞌnặm ꞌvạy ꞌt ng pi ng phả pên hún
mai ꞌva ꞌháu nh n pao c p chảu kéng ꞌpứng s t ꞌnặn. 14 ꞌChớ đaư ꞌháu ꞌdệt
ꞌpứng pi ng phả ꞌh m dú ꞌt ng đin, ꞌchí hên ꞌhúng kin ꞌnặm, 15 ꞌchớ ꞌnặn ꞌháu
ꞌchí ng m ꞌhọt ꞌquám đảy nh n pao c p ꞌpứng chảu ꞌt ng ꞌchu ꞌnéo s t ꞌnh ng
n ng ꞌt ng đin, ꞌchí báu ꞌdệt ꞌnặm thúm thu m ꞌmướng ꞌlum hảư tai đ p s c
ꞌtưa. 16 ꞌMưa đaư hên hún ꞌhúng ꞌnặn, ꞌháu ꞌchí ng m ꞌhọt ꞌquám nh n pao
c p ꞌchu ꞌnéo s t ꞌhụ nưng kéng phủ ꞌc n n ng ꞌt ng đin ꞌchạt ꞌchạt ꞌlới ꞌlới.”
17 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu c p ꞌNô‑a máư ꞌva, “Ăn ꞌnị ꞌmen mai ꞌquám nh n
pao c p ꞌchu ꞌnéo ꞌnh ng n ng ꞌt ng đin.”
ꞌChựa sai ꞌNô‑a
18 ꞌPứng

ꞌlụk ꞌchái ꞌNô‑a dú n ng ꞌhứa ók ꞌmá ꞌmí ꞌchư ꞌva, ꞌSêm, ꞌHam kéng
Da‑ꞌphệt. Lăng ꞌmá ꞌHam ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ca‑ꞌna‑an. 19 ꞌDọn ꞌmí ꞌto sam đôi
phua ꞌmía ꞌlụk ꞌchái ꞌNô‑a ók ꞌhứa ꞌmá ꞌnặn, phủ ꞌc n ch ng mả ꞌpe ók ꞌtua
phén đin.
20 ꞌNô‑a pên ꞌpo ꞌhay ꞌpo ꞌná, pên phủ té ꞌkhoẹk ꞌdệt suôn mák ít. 21 Lăng ꞌchớ
ꞌNô‑a kin lảu mák ít ꞌmáu, ꞌlứm ꞌmo ꞌnón pươi dú cuông túp. 22 ꞌHam phủ pên
ꞌlụk ꞌNô‑a, ꞌmen ải Ca‑ꞌna‑an ꞌnặn, hên ải ꞌnón pươi ꞌkính dú, ꞌm n ch ng ók
pay ꞌt sú ꞌpi ꞌchái ꞌph ng. 23 ꞌSướng ꞌnặn song ꞌnọng ꞌpi ꞌSêm kéng Da‑ꞌphệt,
sau ꞌpọm căn au phưn sửa binh kh m ꞌc n ꞌnang ꞌpạt bá ꞌnhang hôn lăng khảu
túp ꞌmứa h m hảư ải, sau ꞌngoại nả pay ꞌtáng ứn sia ꞌdọn báu é hên ải sau
ꞌnón pươi ꞌkính. 24 ꞌMưa ꞌNô‑a ꞌhụ ꞌmưa sáng lảu ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌva ꞌlụk
ꞌchái lả ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn hảư. 25 ꞌNô‑a ꞌvạu ꞌva,
“Ca‑ꞌna‑an ꞌchí chu p báp ꞌv n,
pên khỏi ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng ꞌm n.
26 ꞌCh m ꞌmuôn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ khong ꞌSêm,

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

14

C c ꞌKhoẹk 9.27– 10.9

hảư Ca‑ꞌna‑an pên khỏi cá ꞌchựa sai ꞌSêm,
27 So Chảu Pua ꞌPhạ hảư Da‑ꞌphệt đảy ꞌmí đin quảng tứm,
Da‑ꞌphệt c p ꞌSêm dú bản điêu hák dú ꞌc n túp,
hảư Ca‑ꞌna‑an pên khỏi cá ꞌchựa sai Da‑ꞌphệt.”
28 Lăng ꞌnặm thúm thu m ꞌnặn, ꞌNô‑a ꞌdứn 350 pi tứm. 29 ꞌNô‑a m n ꞌdứn
đảy ꞌhọt 950 pi ꞌcọ ch ng m t ꞌchua.

10

ꞌPh n ꞌc n mả ꞌpe ók n ng ꞌt ng phén đin
1 Lăng

ꞌnặm thúm thu m ꞌlẹo, ꞌlụk ꞌchái ꞌNô‑a, sam ꞌc n ꞌchư: ꞌSêm,
ꞌHam, Da‑ꞌphệt, sau ꞌmí ꞌlụk ꞌchái pên ꞌchựa sai mả ꞌpe ók ꞌsướng ꞌnị:
ꞌChựa sai Da‑ꞌphệt

2 Da‑ꞌphệt

ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
Cô‑ꞌmê, ꞌMa‑c c, ꞌMa‑đai, Da‑van, Tu‑ban, ꞌMê‑ꞌsệc, Ti‑ꞌlạt.
3 Cô‑ꞌmê ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
t‑ꞌsa‑kê‑ꞌnạt, ꞌLi‑ꞌphạt, Tô‑ca‑ꞌma.
4 Da‑van ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
Ê‑ꞌli‑ꞌsa, Ta‑ꞌla‑ꞌsịt, Kít‑ti, ꞌLô‑đan.
5 Lăng ꞌmá ꞌlụk lan sau mả ꞌpe ók đảy, dai căn pay dú đom bón, pên chủm
ꞌchựa dú đom đon c p dú ꞌliệp ꞌhím ꞌnặm, sau pên dên ꞌpay n ng ꞌmướng đaư
hák pák ꞌquám ꞌmướng ꞌnặn.
ꞌChựa sai ꞌHam
6 ꞌHam

ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
Cu‑ꞌsê, Mích‑ꞌla‑im*, Pu‑tê, Ca‑ꞌna‑an.
7 Cu‑ꞌsê ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
Sê‑ba, ꞌHa‑ꞌva‑ꞌla, ꞌSặp‑ta, ꞌLa‑ꞌma, ꞌSặp‑tê‑ca.
ꞌLa‑ꞌma ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
ꞌSê‑ba, c p Đê‑đan.
8 Cu‑ꞌsê ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌNim‑ꞌlột, pên ꞌc n kheng ꞌhéng cả ꞌngán téng
đa bản ꞌmướng phủ té ꞌkhoẹk n ng phén đin. 9 ꞌTan pên phủ húa s t cả ꞌngán
ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchoi. ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn ch ng ꞌmí ꞌquám ꞌchi n ꞌvạy
10:6 Mích‑ꞌla‑im lỏ ꞌmen Ê‑díp.
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ꞌlún lăng ꞌva ꞌc n đaư húa s t cả ꞌngán ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchoi ch ng
pên ꞌsướng ꞌNim‑ꞌlột. 10 Té ꞌkhoẹk ꞌtan pên pua ꞌnăng ꞌmướng: Ba‑bên, Ê‑l c,
c‑cát, c p Ca‑ꞌnê dú n ng đin ꞌmướng ꞌSi‑ꞌna. 11–12 ꞌNọk ꞌpứng phén đin
ꞌmướng ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌtan pay ꞌhọt đin ꞌmướng t‑ꞌsi‑ꞌlia, ch ng t ng ꞌmướng
nháư ꞌnưng khửn ꞌchư ꞌNi‑ꞌna‑ꞌvê, c p ꞌmướng ꞌLê‑ꞌhô‑b t ꞌI‑ꞌlê, ꞌmướng Ca‑ꞌla,
c p ꞌmướng ꞌLê‑ꞌsên, ꞌmướng ꞌLê‑ꞌsên lỏ dú váng cang ꞌmướng ꞌNi‑ꞌna‑ꞌvê c p
ꞌmướng Ca‑ꞌla.
13 ꞌLẹo Mích‑ꞌla‑im ꞌcọ pên hảu ꞌhạk ꞌchựa sai
ꞌph n ꞌc n ꞌLụt, ꞌc n ꞌA‑ꞌnam, ꞌc n ꞌLê‑ꞌhạp, ꞌc n ꞌNặp‑tu,
14 ꞌc n Pa‑ꞌtha‑ꞌlu, ꞌc n C p‑tô, kéng ꞌc n C t‑ꞌsa‑ꞌlu ch ng ꞌmí ꞌchựa ꞌph n
ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin.
15 Ca‑ꞌna‑an ꞌmí ꞌlụk ꞌchái c c ꞌchư: ꞌSi‑đôn.
Ca‑ꞌna‑an ꞌcọ pên hảu ꞌhạk ꞌchựa sai ꞌph n ꞌc n ꞌHi‑ti,
16 ꞌc n ꞌGiê‑bút, ꞌc n ꞌA‑ꞌmô, ꞌc n Ki‑ca‑ꞌsi,
17 ꞌc n ꞌHi‑ꞌvi, ꞌc n Ác‑kít, ꞌc n ꞌSi‑ꞌnịt,
18 ꞌc n Ác‑ꞌva‑đít, ꞌc n ꞌSê‑ꞌma‑ꞌlịt, c p ꞌc n ꞌHa‑ꞌmệt.
Tó ꞌmá ꞌpứng m t ꞌchựa sai Ca‑ꞌna‑an ꞌcọ ꞌpe pay dú lai bón, 19 n ng phén
đin Ca‑ꞌna‑an té ꞌmướng ꞌSi‑đôn ꞌsư ꞌl ng ꞌtáng ꞌphượng ꞌmướng Kê‑ꞌla ꞌtáng
ta ꞌv n t c ꞌtạu ꞌhọt ꞌmướng ꞌKha‑sa. ꞌLẹo ꞌtáng ta ꞌv n ók lỏ ꞌsư té ꞌmướng
ꞌSô‑đôm, Cô‑ꞌmô‑ꞌla, t‑ꞌma, kéng Sê‑bua‑im ꞌtạu ꞌhọt ꞌmướng ꞌLa‑ꞌsa.
20 ꞌT ng cá lỏ ꞌmen ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái pên ꞌchựa sai ꞌHam, béng ók pên ꞌhọ
ꞌsóng ꞌtoi ꞌquám pák ꞌvạu khong sau, đảy t ng bản t ng ꞌmướng dú ꞌchu bón.
ꞌChựa sai ꞌSêm
21 ꞌSêm

ꞌmen ꞌpi ꞌchái Da‑ꞌphệt, pên hảu ꞌhạk khong m t Ê‑bê. ꞌCọ ꞌmí ꞌlụk lan
mả ꞌpe ók lai ꞌc n.
22 ꞌSêm ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
Ê‑ꞌlam, t‑ꞌsu‑ꞌlê, ꞌA‑p c‑sát, ꞌLụt, ꞌA‑ꞌlam.
23 ꞌA‑ꞌlam ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
U‑sê, ꞌHun, Kê‑ꞌthê, ꞌMa‑ꞌsệc.
24 ꞌA‑p c‑sát ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌSê‑ꞌla,
ꞌSê‑ꞌla ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Ê‑bê.
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ꞌmí ꞌlụk ꞌchái song ꞌc n, phủ pên ꞌpi khék ꞌchư ꞌva Pê‑l c*, ꞌpưa ꞌva
pang ꞌnặn ꞌc n dú n ng phén đin đảy béng m t béng mú căn ók. Phủ pên
ꞌnọng ꞌchư D c‑ꞌthan.
26 D c‑ꞌthan ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
An‑ꞌmô‑đát, ꞌSê‑ꞌlệp, ꞌHa‑sa‑ꞌma‑ꞌvệt, ꞌGiê‑ꞌla,
27 ꞌHa‑đô‑ꞌlam, U‑săn, Đích‑ꞌla,
28 Ô‑ban, ꞌA‑bi‑ꞌma‑ꞌên, ꞌSê‑ba,
29 Ô‑ꞌphi, ꞌHa‑ꞌvi‑ꞌla, Dô‑b p.
30 Đen đin sau t ng té ꞌmướng ꞌMê‑ꞌsa ꞌtạu ꞌhọt ꞌphượng ꞌSê‑ꞌpha dú ph ng ꞌl
sung ꞌtáng ta ꞌv n ók.
31 Phen ꞌnị lỏ ꞌmen ꞌchựa sai ꞌSêm, sau đảy béng căn ók pên ꞌhọ ꞌsóng ꞌtoi
ꞌquám pák ꞌvạu khong sau, đảy t ng bản t ng ꞌmướng dú ꞌchu bón.
32 ꞌChu ꞌph n ꞌc n đảy ꞌvạu ꞌmá ꞌlẹo ꞌnặn ꞌmen ꞌchựa sai sam ꞌlụk ꞌchái ꞌNô‑a,
sứp tó ꞌmá lai ꞌchua, dú ꞌtua phén đin, lăng ꞌchớ ꞌnặm thúm thu m ꞌmướng
ꞌlum.
25 Ê‑bê

11

Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư phủ ꞌc n ꞌquám pák báu pék căn
1 Pang

ꞌnặn ꞌc n n ng phén đin pák ꞌquám điêu căn. 2 ꞌMưa ꞌchớ sau
ꞌnhại pay ꞌtáng ꞌphượng ta ꞌv n ók, hên ꞌtông ꞌpi ng phiêng quảng
n ng ꞌmướng ꞌSi‑ꞌna, sau ꞌdi n au căn dú n ng h n.
3 Sau ꞌva, “ꞌKhạy ꞌháu p n đin pên cỏn ꞌnghẹc, ꞌlẹo phau hảư kheng.” ꞌMưa
ꞌnặn sau sủ ꞌnghẹc tang tón đán, ꞌlẹo sủ dang hảư cỏn ꞌnghẹc tít căn. 4 ꞌLẹo sau
sô ꞌt căn ꞌva, “ꞌKhạy ꞌsúm ꞌháu au căn t ng bản sảng ꞌmướng dú nỉ, ꞌlẹo t ng
ho ꞌchói nháư sung hảư ꞌcặm ꞌphạ, ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ch ng ꞌchí pên ꞌc n ꞌmí
ꞌchư siêng ti ng ꞌkháo ꞌmứa nả, ꞌchí báu ték ꞌpai pay sia căn pay dú ꞌtua phén
đin.”
5 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng ꞌl ng ꞌmá bớng ꞌmướng c p ho ꞌchói nháư sung
bón phủ ꞌc n t ng khửn. 6 ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌva, “Phủ ꞌc n ꞌhuôm ꞌph n điêu pák
ꞌquám ꞌnéo điêu căn, ꞌkhạy sau t ng c c ꞌdệt đảy ꞌnéo ꞌnị, pay nả sau é ꞌdệt
săng ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt đảy ꞌchu ꞌnéo ꞌtoi chaư sau áo. 7 ꞌHáu ꞌchọ ꞌl ng pay ꞌdệt hảư
sau pák báu pék căn.”
10:25 ꞌChư Pê‑l c ꞌnặn kẻ ꞌva “béng ók”.
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8 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng hảư sau ték ꞌpai pay sia bón ꞌnặn, pay dú
ꞌtua phén đin, ꞌdệt ꞌmướng ꞌcọ ꞌdi n ꞌhạng ꞌváng pay sia. 9 ꞌTan chảu ꞌdệt
hảư ꞌquám pák phủ ꞌc n báu ꞌhụ ꞌph ng căn n ng bón ꞌnặn, sáu ch ng khék
ꞌmướng ꞌnặn ꞌva ꞌmướng Ba‑bên, [ꞌkhạy ꞌnị khék ꞌmướng Ba‑bi‑ꞌlôn], bón
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌdệt hảư phủ ꞌc n ték ꞌpai sia căn pay dú ꞌtua phén đin.
ꞌChựa sai ꞌSêm
10 ꞌChúa

ꞌhướn ꞌtan ꞌSêm lỏ ꞌmí ꞌsướng ꞌnị, ꞌlún lăng ꞌnặm thúm thu m
phén đin đảy song pi, ꞌmưa ꞌnặn ꞌSêm đảy 100 pi, ch ng ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư
ꞌA‑p c‑sát. 11 Lăng đảy ꞌA‑p c‑sát ꞌlẹo, ꞌSêm ꞌdứn 500 pi tứm, c p ꞌmí ꞌlụk ꞌchái
ꞌlụk ꞌnhính.
12 ꞌMưa ꞌA‑p c‑sát đảy 35 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSê‑ꞌla. 13 Lăng đảy ꞌSê‑ꞌla
ꞌlẹo, ꞌA‑p c‑sát ꞌdứn 403 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
14 ꞌMưa ꞌSê‑ꞌla đảy 30 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑bê. 15 Lăng đảy Ê‑bê ꞌlẹo,
ꞌSê‑ꞌla ꞌdứn 403 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
16 ꞌMưa Ê‑bê đảy 34 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Pê‑l c. 17 Lăng đảy Pê‑l c ꞌlẹo,
Ê‑bê ꞌdứn 430 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
18 ꞌMưa Pê‑l c đảy 30 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLê‑u. 19 Lăng đảy ꞌLê‑u ꞌlẹo,
Pê‑l c ꞌdứn 209 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
20 ꞌMưa ꞌLê‑u đảy 32 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSê‑ꞌlục. 21 Lăng đảy ꞌSê‑ꞌlục ꞌlẹo,
ꞌLê‑u ꞌdứn 207 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
22 ꞌMưa ꞌSê‑ꞌlục đảy 30 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌNa‑ꞌhô. 23 Lăng đảy ꞌNa‑ꞌhô
ꞌlẹo, ꞌSê‑ꞌlục ꞌdứn 200 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
24 ꞌMưa ꞌNa‑ꞌhô đảy 29 pi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Tê‑ꞌla, 25 Lăng đảy Tê‑ꞌla ꞌlẹo,
ꞌNa‑ꞌhô ꞌdứn 119 pi tứm, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính.
26 ꞌMưa Tê‑ꞌla đảy 70 pi, ch ng ꞌmí ꞌlụk ꞌchái sam ꞌc n ꞌchư p‑ꞌlam, ꞌNa‑ꞌhô,
ꞌHa‑ꞌlan.
27 ꞌChựa sai Tê‑ꞌla ꞌmí ꞌsướng ꞌnị: Tê‑ꞌla ꞌmí ꞌlụk ꞌchái sam ꞌc n ꞌchư p‑ꞌlam,
ꞌNa‑ꞌhô, c p ꞌHa‑ꞌlan. ꞌHa‑ꞌlan ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLột. 28 ꞌMưa ꞌchớ ải sau
ꞌnh ng, ꞌHa‑ꞌlan m t ꞌlới sia n ng bản cớt ꞌmướng ꞌnón ꞌchư ꞌmướng U‑ꞌlê, bón
ꞌc n ꞌKha‑ꞌla‑đia dú.
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29 ꞌHa‑ꞌlan

đảy ꞌlụk ꞌnhính song ꞌc n ꞌchư ꞌMi‑ꞌla‑ca, c p ꞌI‑ꞌsa‑ꞌkha. ꞌNa‑ꞌhô
au ꞌMi‑ꞌla‑ca ꞌnặn ꞌmá pên ꞌmía ꞌm n. p‑ꞌlam au ꞌmía ꞌchư ꞌSa‑ꞌlai. 30 ꞌNáng
ꞌSa‑ꞌlai pên phủ ꞌnhính măn, báu ꞌmí ꞌlụk.
31 Tê‑ꞌla đảy ꞌpá phua ꞌmía p‑ꞌlam c p lan ꞌchái ꞌchư ꞌLột ꞌpọm căn ók
sia ꞌmướng U‑ꞌlê, bón ꞌnặn ꞌmen bón ꞌc n ꞌKha‑ꞌla‑đia dú. Sau ók pay ꞌtáng
ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. ꞌMưa ꞌti u ꞌtáng pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan, sau ꞌdi n kin
dú n ng h n.
32 Tê‑ꞌla ꞌdứn ꞌhọt 205 pi, ꞌdi n m t ꞌlới sia n ng ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan.

12

Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva s ng p‑ꞌlam pay ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an
1 Chảu

ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy bók p‑ꞌlam ꞌva, “Hảư chảu ꞌpai ók ꞌmướng
háng sia chủm ꞌpi ꞌnọng, pay sú ꞌmướng bón ꞌháu ꞌchí bók hảư chảu
pay. 2 ꞌHáu ꞌchí cóp ꞌphái hảư chảu, ꞌmí ꞌlụk tảu ꞌchựa sai mả ꞌpe ók lai. ꞌChư
siêng chảu ꞌchí ꞌmí ti ng pay ꞌtua phén đin. ꞌChí cai pên phủ c c ꞌmướng nháư
kéng ꞌph n ꞌc n ứn ꞌcọ ꞌchí ꞌmí bun ꞌdọn chảu. 3 Phủ đaư cóp ꞌphái bun hảư
chảu, ꞌháu ꞌchí au bun hảư phủ ꞌnặn. Phủ đaư ꞌvạu ꞌhại sáư chảu, ꞌháu ꞌchí
téng báp sáư phủ ꞌnặn. ꞌHáu ꞌchí cóp ꞌphái bun hảư ꞌchu ꞌph n ꞌc n n ng ꞌt ng
đin ꞌdọn chảu.”
4 p‑ꞌlam ch ng đảy ꞌpai pay ꞌsướng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bók ꞌnặn, lan ꞌchái
ꞌchư ꞌLột ꞌcọ pay ꞌtoi. ꞌMưa p‑ꞌlam ók n ng ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan ꞌnặn pay, ꞌm n
ꞌcọ đảy ch t síp hả pi ꞌlẹo. 5 p‑ꞌlam c p ꞌmía ꞌchư ꞌSa‑ꞌlai kéng lan ꞌchái
ꞌchư ꞌLột ꞌti u ꞌtáng pay, au ꞌchương ꞌhướn phươn khảu, s t sính kéng ꞌpứng
ꞌc n ꞌhướn phủ ꞌchoi ꞌviạk ꞌchu ꞌc n đảy au n ng ꞌmướng ꞌKha‑ꞌlan ꞌnặn ók
pay dú cá phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
6 ꞌMưa ꞌchúa ꞌhướn p‑ꞌlam pay ꞌhọt phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, ch ng
ꞌnhang pay ꞌhọt bón co ꞌmạy nháư n ng ꞌMô‑ꞌlê dú ꞌkém ꞌmướng ꞌSi‑ꞌkhêm.
Phén đin ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌc n Ca‑ꞌna‑an dú h n. 7 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng hảư
p‑ꞌlam hên ꞌdi n bók ꞌva, “ꞌHáu ꞌchí au phén đin ꞌmướng ꞌnị hảư ꞌchựa sai
chảu.” ꞌSướng ꞌnặn p‑ꞌlam ch ng t ng bón ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva dú h n, ꞌpưa
ꞌva bón ꞌTan chảu hảư ꞌm n hên.
8 Lăng ꞌmá sau ch ng ók n ng h n pay ꞌtáng ꞌphượng tảư. ꞌHọt ꞌpú phái
ta ꞌv n ók bản B t‑ên, sau ch ng t ng túp phả ꞌmúng ꞌdặng dú n ng h n,
ꞌphượng khoa ꞌtáng bản B t‑ên, ꞌphượng ꞌsại ꞌtáng bản ꞌA‑i, ꞌm n ch ng t ng

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

19

C c ꞌKhoẹk 12.9– 13.4

bón ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva kéng vảy so ꞌhọt ꞌchư siêng ꞌTan chảu. 9 Tó ꞌmá, sau
ꞌcọ ꞌnhại pay sú đin ꞌNê‑k p ꞌphượng tảư phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, ꞌdặng
pên ꞌdan pay.
p‑ꞌlam pay dú cá đin Ê‑díp
10 ꞌMưa

ꞌchớ ꞌnặn, n ng đin Ca‑ꞌna‑an ứt dák lai. ꞌSướng ꞌnặn ꞌchúa ꞌhướn
p‑ꞌlam ch ng ꞌnhại pay dú cá đin Ê‑díp cuông kỉ ꞌdan. 11 ꞌMưa khỏn ꞌchí pay
ꞌhọt phén đin Ê‑díp, p‑ꞌlam c p ꞌmía ꞌm n ꞌva, “ꞌNọng ꞌhới, ꞌnọng pên ꞌc n
ꞌchăn lai. 12 ꞌC n Ê‑díp hên, sau ꞌchí ꞌvạu ꞌva ꞌnọng pên ꞌmía ꞌpi. Sau ꞌchí khả
ꞌpi sia, au ꞌnọng pay. 13 ꞌSướng ꞌnặn, hảư ꞌnọng ꞌvạu ꞌva ꞌnọng ꞌmen ꞌnọng
ꞌnhính khong ꞌpi. Sau ch ng ꞌchí báu khả ꞌpi sia, ꞌchí bớng đu đi ꞌpi ꞌdọn
ꞌnọng.”
14 ꞌMưa p‑ꞌlam khảu pay ꞌhọt đin Ê‑díp ꞌlẹo, ꞌc n n ng đin ꞌmướng ꞌnặn hên
ꞌnáng ꞌSa‑ꞌlai ꞌchăn lai. 15 ꞌPứng ꞌtạo quan n ng ꞌhướn pua hên ꞌnáng, ꞌcọ ꞌvạu
sưng tó nả pua. ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng ꞌpá ꞌnáng ꞌSa‑ꞌlai khảu dú ꞌhướn pua.
16 ꞌDọn ꞌnáng, pua ch ng bớng p‑ꞌlam đi, pua ꞌcọ đảy au ꞌpứng bẻ ꞌdo, ꞌpứng
ꞌngúa, ꞌpứng ꞌló thớc ꞌló ꞌme, ꞌpứng ꞌlạc đả, ꞌt ng phủ khỏi ꞌc n ꞌchạư ꞌnhính
ꞌchái hảư p‑ꞌlam.
17 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư pua kéng ꞌc n ꞌhướn pua ch p pu i n c, ꞌpộ pua au
ꞌnáng ꞌSa‑ꞌlai phủ pên ꞌmía p‑ꞌlam ꞌmá dú n ng ꞌhướn ꞌtoi. 18 Pua ch ng khék
p‑ꞌlam ꞌmá đá, “Pên săng chảu ꞌvạu bẻo ꞌháu ꞌsịn ꞌl , báu ꞌvạu hảư ꞌhụ ꞌnáng
ꞌSa‑ꞌlai ꞌmen ꞌmía chảu? 19 Pên săng chảu ch ng ꞌvạu c p ꞌháu ꞌva ꞌnáng ꞌmen
ꞌnọng ꞌnhính chảu? ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn ꞌháu ch ng au ꞌnáng ꞌmá pên ꞌmía. ꞌNị
ꞌmía chảu nả. Au ꞌí, ꞌlẹo lỏ ꞌpai ók pay sia ꞌnớ.”
20 Pua ch ng bók hảư phủ bớng ꞌviạk ꞌhướn pua s ng phua ꞌmía p‑ꞌlam
ꞌpọm ꞌt ng cá s t sính khong ꞌm n ók pay khói sia đin Ê‑díp.

13

p‑ꞌlam kéng ꞌLột păn phương căn
1

p‑ꞌlam ch ng au ꞌmía ꞌpọm ꞌpứng s t sính kéng lan ꞌchái ꞌm n ók sia
phén đin Ê‑díp ꞌcứn pay sú đin ꞌNê‑k p dú ꞌtáng ꞌphượng tảư khong
phén đin Ca‑ꞌna‑an. 2 p‑ꞌlam pên ꞌc n ꞌhăng, ꞌmí ꞌngớn ꞌc m kéng s t sính
lai. 3–4 Sau ꞌnhại ók sia đin ꞌNê‑k p ꞌdặng pên ꞌdan ꞌcứn ꞌmá ꞌtáng cáu, ꞌtạu
ꞌhọt bón dú cang ꞌchơng bản B t‑ên c p bản ꞌA‑i. Té cón ꞌm n đảy t ng túp
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phả ꞌmúng t ng bón ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva n ng h n. p‑ꞌlam ꞌcọ vảy so ꞌhọt
ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva máư.
5 ꞌLẹo ꞌLột phủ pên lan ꞌchái, ꞌm n ꞌcọ pay ꞌtoi ꞌtáng điêu căn, ꞌm n ꞌcọ ꞌmí
ꞌpứng bẻ ꞌdo, ꞌpứng ꞌngúa, ꞌmí ꞌtáy ꞌhướn kéng ꞌpứng ꞌc n ꞌhướn lai pék căn.
6 Sau ꞌmí s t lai, đin nhả ph ng ꞌl ꞌnặn báu ꞌpó hảư dú ꞌhuôm căn đảy, 7 ꞌChớ
ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí ꞌc n Ca‑ꞌna‑an c p ꞌc n Pê‑ꞌli‑ꞌsi dú n ng ph ng ꞌl ꞌnặn ꞌlẹo. M t
ꞌliệng s t khong p‑ꞌlam kéng m t ꞌliệng s t khong ꞌLột đảy ꞌcại căn.
8 ꞌSướng ꞌnặn p‑ꞌlam ch ng bók hảư lan ꞌLột ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng căn, ꞌnhá hảư
ꞌlúng lan ꞌhứ ꞌva ꞌc n ꞌliệng s t ꞌlúng lan ꞌháu ꞌcại phít căn ꞌnớ. 9 ꞌKhạy ꞌnị
ꞌháu, hák pay phaư pay ꞌm n ꞌcọ đảy lo. Ph ng ꞌl ꞌnị ꞌcọ ꞌnh ng quảng dú,
lan ꞌmặc ꞌlưạk au ꞌphượng đaư ꞌcọ đảy. ꞌVa lan au ꞌphượng ꞌnị, ꞌlúng ꞌchí pay
au ꞌphượng ꞌnặn.”
10 ꞌLột ch ng phó bớng ꞌtáng ꞌtông ꞌkém ꞌme ꞌnặm Do‑đa‑ꞌnê ꞌtạu ꞌhọt
ꞌmướng Sô‑a, ꞌm n ꞌcọ hên ꞌmí ꞌnặm ꞌpi ng ꞌpó. ꞌTông ꞌnặn pan ꞌva suôn Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌhứ ꞌva ꞌtông phén đin Ê‑díp. ꞌChớ ꞌnặn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva báu
ꞌh ꞌdệt sák siêu ꞌmướng ꞌSô‑đôm c p ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla. 11 ꞌLột ch ng ꞌlưạk
au ꞌt ng cá ꞌphượng ꞌtông ꞌme ꞌnặm Do‑đa‑ꞌnê ꞌnặn m t, ꞌdi n ꞌnhại pay dú
ꞌphượng ta ꞌv n ók. ꞌSướng ꞌnặn ꞌlúng lan ch ng păn phương căn. 12 p‑ꞌlam
lỏ dú ꞌphượng ph ng phén đin Ca‑ꞌna‑an. ꞌLột lỏ ꞌnhại pay t ng túp phả ꞌmúng
dú tó ꞌtông ꞌpi ng lai bón chăm ꞌmướng ꞌSô‑đôm. 13 ꞌMưa pang ꞌnặn ꞌc n
ꞌmướng ꞌSô‑đôm ác u i ꞌhêng. Sau kin dú ꞌdệt ꞌnéo báp ꞌnéo ꞌsội tó Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva lai.
14 ꞌMưa ꞌLột ók páy sia p‑ꞌlam ꞌlẹo, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng bók hảư
p‑ꞌlam ꞌva, “Té bón chảu ꞌdứn dú nỉ, hảư chảu phó bớng sí phương ꞌphạ.
15 Bón đaư chảu phó hên, ꞌháu lỏ ꞌchí hảư chảu m t, ꞌvạy hảư ꞌchựa sai chảu
dú ꞌlới ꞌlới lo. 16 ꞌHáu ꞌchí hảư ꞌchựa sai chảu mả ꞌpe ók lai pan ꞌmịt khún n ng
ꞌt ng phén đin. ꞌVa phủ đaư ꞌnặp đảy ꞌmịt khún n ng ꞌt ng phén đin ꞌcọ ꞌchí
ꞌnặp đảy ꞌchựa sai chảu ꞌnặn lo. 17 ꞌKhạy ꞌnị, hảư chảu ꞌti u ꞌtáng pay bớng
ꞌtua đin đon chảu phó hên ꞌnặn, ꞌpưa ꞌva ꞌháu ꞌchí hảư chảu ꞌt ng cá m t.”
18 ꞌLẹo m t p‑ꞌlam ꞌnhại pay dú ꞌkém co ꞌmạy nháư khong ꞌMăm‑ꞌlê ꞌkém
bản ꞌHệp‑ꞌlôn, p‑ꞌlam đảy t ng bón ꞌsớ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva khửn.
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p‑ꞌlam ꞌdạt đảy ꞌLột ꞌcứn ꞌmá
1 ꞌMưa

pang ꞌtan Ăm‑ꞌla‑ꞌphên pua ꞌmướng ꞌSi‑ꞌna, ꞌtan ꞌA‑ꞌli‑ c pua
ꞌmướng Ên‑ꞌla‑ꞌsa, ꞌtan ꞌKhê‑đô‑ꞌla‑ô‑ꞌmê pua ꞌmướng Ê‑ꞌlam, c p ꞌtan
Ti‑đan pua ꞌmướng Cua‑im, 2 sí ꞌton pua ꞌmướng nháư đảy pay ꞌdệt sớc c p
hả ꞌton pua ꞌmướng ꞌnọi, ꞌsướng ꞌtan Bê‑ꞌha pua ꞌmướng ꞌSô‑đôm, ꞌtan Bi‑ꞌsa
pua ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla, ꞌtan ꞌSi‑ꞌnặp pua ꞌmướng t‑ꞌma, ꞌtan ꞌSê‑ꞌmê‑bê pua
ꞌmướng Sê‑bua‑im, kéng pua ꞌmướng Bê‑ꞌla, ꞌhứ ꞌva khék Sô‑a. 3 Hả ꞌton pua
ꞌmướng ꞌnọi đảy ꞌcạt ꞌki n căn ꞌh m binh ꞌhéng n ng phiêng ꞌSịt‑đim, ꞌkhạy ꞌnị
khék ꞌva ꞌNặm b Cưa. 4 Cuông síp song pi cón ꞌnặn, hả ꞌton pua ꞌnị đảy nh n
pên hua ꞌmướng khửn sú pua ꞌKhê‑đô‑ꞌla‑ô‑ꞌmê. ꞌHọt pi thứ síp sam, sau ꞌdi n
tứn khửn.
5 ꞌHọt pi thứ síp sí, pua ꞌKhê‑đô‑ꞌla‑ô‑ꞌmê kéng sam ꞌton pua nháư ch ng ók
pay ꞌtặp. Cuông ꞌchớ ꞌti u ꞌtáng pay, sau đảy ꞌh m binh ꞌhéng pay ꞌtặp ꞌpẹ đảy
ꞌpứng ꞌph n ꞌc n ꞌLê‑ꞌpha‑im n ng ꞌmướng t‑ꞌsa‑tê‑ꞌlột Ca‑ꞌna‑im, ꞌph n ꞌc n
Su‑sim dú n ng ꞌmướng ꞌHam, ꞌph n ꞌc n Ê‑ꞌmin n ng phiêng Ki‑ꞌli‑át‑ꞌtha‑im,
6 kéng ꞌph n ꞌc n ꞌHô‑ꞌli n ng ꞌpú ꞌSê‑i. Sí ꞌton pua ꞌnặn ꞌcọ ꞌtặp tó pay ꞌtáng
tảư, ꞌtạu ꞌhọt Ên Pa‑ꞌlan ꞌkém ꞌtông đin ꞌsái. 7 ꞌLẹo sau ch ng ꞌcứn ꞌmá ꞌhọt
Ên ꞌMịt‑ꞌsa‑p t, ꞌhứ ꞌva khék Ca‑đ t. Sau ꞌtặp ꞌpẹ m t ꞌt ng cá ph ng ꞌl
khong ꞌph n ꞌc n ꞌA‑ꞌma‑l c, c p ꞌpứng ꞌph n ꞌc n ꞌA‑ꞌmô dú n ng ꞌmướng
ꞌHa‑ꞌsa‑ꞌsôn Ta‑ꞌma.
8 ꞌMưa ꞌnặn hả ꞌton pua ꞌmướng ꞌnọi ꞌnặn, ꞌsướng pua ꞌmướng ꞌSô‑đôm,
pua ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla, pua ꞌmướng t‑ꞌma, pua ꞌmướng Sê‑bua‑im c p pua
ꞌmướng Bê‑ꞌla, ꞌhứ ꞌva khék Sô‑a, ꞌdi n ꞌh m au binh ꞌhéng ók pay cá phiêng
ꞌSịt‑đim, 9 ꞌpưa tó ꞌs n c p ꞌtan ꞌKhê‑đô‑ꞌla‑ô‑ꞌmê pua ꞌmướng Ê‑ꞌlam, ꞌtan
Ti‑đan pua ꞌmướng Cua‑im, ꞌtan Ăm‑ꞌla‑ꞌphên pua ꞌmướng ꞌSi‑ꞌna, c p ꞌtan
ꞌA‑ꞌli‑ c pua ꞌmướng Ên‑ꞌla‑ꞌsa. Hả ꞌton pua ꞌmướng ꞌnọi tó ꞌs n sớc c p sí ꞌton
pua ꞌmướng nháư, hák ꞌva ni ng. 10 Song phái pua ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng pua
ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla ꞌdi n ꞌlen ꞌpai pay. Phủ t c khum bó dang ꞌnặm ꞌm n n ng
phiêng ꞌSịt‑đim ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí, ꞌlẹo phủ ꞌlen khói khửn ꞌmứa ꞌtáng ꞌpú ꞌcọ ꞌmí.
11 M t pua nháư ꞌt ng sí ꞌnặn ꞌdi n cướp au s t sính ꞌchương khong khảu
kin ꞌt ng m t n ng ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla ꞌlẹo ꞌpai pay
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sia. 12 ꞌChớ ꞌnặn sau ꞌcọ p t au lan ꞌchái p‑ꞌlam ꞌchư ꞌLột dú n ng ꞌmướng
ꞌSô‑đôm, au ꞌt ng sính khong ꞌm n pay m t.
13 ꞌMí phủ ꞌnưng ꞌtéo khói, ch ng ꞌmứa ꞌvạu sú p‑ꞌlam. p‑ꞌlam pên ꞌc n
ꞌHệp‑ꞌlơ, ꞌmưa ꞌnặn ꞌm n dú ꞌkém co ꞌmạy nháư khong ꞌMăm‑ꞌlê ꞌc n ꞌA‑ꞌmô.
ꞌMăm‑ꞌlê pên ꞌpi ꞌchái t‑ꞌsa‑ꞌkhôn c p ꞌA‑ꞌnê. ꞌT ng sam ꞌc n ꞌnị ꞌcạt ꞌki n
chaư điêu tó p‑ꞌlam. 14 ꞌMưa p‑ꞌlam ꞌhụ ch c ꞌc n sớc p t lan ꞌchái pay, ꞌtan
ꞌdi n ꞌh m au 318 ꞌc n ꞌchái. Phen ꞌnị pên ꞌc n ók n ng ꞌhướn p‑ꞌlam. Sau
ꞌkhới ꞌtặp sớc ꞌmá ꞌlẹo, ch ng đảy s p phen sớc ꞌnặn pay ꞌtạu ꞌhọt ꞌmướng
Đan. 15 p‑ꞌlam ch ng dai phen ꞌc n ꞌm n ók pay ỏm ꞌtặp sau cang ꞌcứn, ꞌdi n
ꞌpẹ phen sớc ꞌnặn, ꞌcọ s p tam sau pay ꞌhọt cá đin ꞌHô‑ba, ꞌtáng nưa ꞌmướng
Đa‑ꞌma‑ꞌsê. 16 p‑ꞌlam ch ng ꞌdạt au đảy lan ꞌchái ꞌchư ꞌLột c p ꞌpứng ꞌchương
khong ꞌm n, kéng ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌnhính ꞌchái chu p sớc cướp au pay ꞌnặn, au
đảy ꞌcứn ꞌmá m t.
17 Lăng ꞌmưa p‑ꞌlam ꞌtặp ꞌpẹ pua ꞌKhê‑đô‑ꞌla‑ô‑ꞌmê kéng ꞌpứng pua khảu căn
ꞌnặn, p‑ꞌlam ch ng táo ꞌcứn ꞌmá, pua ꞌmướng ꞌSô‑đôm ꞌdi n ók ꞌmứa tỏn ꞌtan
n ng Phiêng ꞌSa‑ꞌvê, ꞌhứ ꞌva khék Phiêng Pua. 18 ꞌTan ꞌMên‑ꞌkhi‑sê‑đ c pên pua
ꞌmướng ꞌSa‑ꞌlêm ꞌt ng pên mo téng vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ Phủ Nháư, ch ng au
khảu au lảu ꞌmá tỏn p‑ꞌlam. 19 Pua ꞌMên‑ꞌkhi‑sê‑đ c ch ng cóp ꞌphái hảư ꞌva,
“So Chảu Pua ꞌPhạ phủ nháư sung sút,
Phủ có sảng pên ꞌphạ kéng đin,
Au bun hảư p‑ꞌlam đé ꞌná.
20 ꞌTan hảư p‑ꞌlam ꞌpẹ phen sớc,
So ꞌch m sỏng Chảu Pua ꞌPhạ phủ nháư.”
ꞌLẹo ꞌpứng ꞌchương khong p‑ꞌlam ꞌdạt au ꞌcứn đảy n ng ꞌmứ phen sớc ꞌmá
ꞌnặn, p‑ꞌlam béng ók 1 ꞌphớn 10 hảư pua ꞌMên‑ꞌkhi‑sê‑đ c.
21 ꞌChớ ꞌnặn pua ꞌmướng ꞌSô‑đôm ch ng ꞌvạu c p p‑ꞌlam ꞌva, “ꞌPứng ꞌc n
chảu ꞌdạt đảy ꞌnặn au hảư ꞌháu, ꞌchương khong ꞌnặn chảu lỏ au ꞌnớ.”
22 p‑ꞌlam tóp ꞌva, “Khỏi so ꞌnhó ꞌmứ khửn kin mang tó nả Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ, Phủ sung sút, Phủ có ꞌdệt ꞌphạ ꞌdệt đin. 23 ꞌVa ăn đaư
ꞌmen khong pua, s m may ꞌhứ ꞌva sai ꞌhái ꞌnưng, khỏi ꞌcọ báu au, ꞌpưa pua
ꞌchí báu đảy ꞌvạu ꞌva khỏi ꞌhăng ꞌmí ók ꞌdọn pua. 24 Khỏi ꞌchí báu au ăn đaư,
ꞌmí ꞌto ăn đaư ꞌpứng ꞌc n khong khỏi đảy kin pay ꞌlẹo, kéng su n ăn đaư đảy
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béng hảư ꞌA‑ꞌnê, t‑ꞌsa‑ꞌkhôn c p ꞌMăm‑ꞌlê, ꞌpưa sam ꞌc n ꞌnị pên phủ ꞌcạt
ꞌki n chaư ꞌtoi khỏi, lỏ hảư sau au.”

15

Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva nh n pao c p

p‑ꞌlam

1 Lăng

ꞌnặn cuông kỉ ꞌdan Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư p‑ꞌlam hên c p
ꞌnghín siêng ꞌvạu ꞌva,
“ p‑ꞌlam ꞌhới, ꞌnhá ng m lo dản săng ꞌnớ.
ꞌHáu lỏ pên phủ pản p c hảư chảu,
ꞌChí au khong nháư luông sưởng hảư chảu.”
2 p‑ꞌlam ꞌdi n tóp ꞌva, “ꞌChi ng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌTan chảu ꞌchí au hảư
khỏi ꞌdệt săng? ꞌPưa khỏi pên ꞌc n báu ꞌmí ꞌlụk ꞌmí tảu, phủ ꞌchí sứp tó ꞌchựa
sai ꞌcọ báu ꞌmí. ꞌMen Ê‑ꞌli‑ê‑sê ꞌc n ꞌmướng Đa‑ꞌma‑ꞌsê ꞌnị lỏ ꞌchí kin hua
ꞌhướn khỏi lo. 3 ꞌTan chảu báu hảư khỏi ꞌmí ꞌlụk, ꞌsướng ꞌnặn phủ ꞌc n ꞌchạư
ꞌchí ꞌtứ hua ꞌhướn.”
4 Tó ꞌmá p‑ꞌlam ꞌcọ đảy ꞌnghín Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌvạu hảư máư ꞌva, “Phủ
ꞌnặn ꞌchí báu đảy ꞌtứ hua ꞌhướn chảu cá đaư. Chảu ꞌchí ꞌmí ꞌlụk ꞌchái phủ ꞌnưng
ók ꞌmá, ꞌmen phủ ꞌnị ꞌchí ꞌtứ hua ꞌhướn chảu na.” 5 ꞌLẹo Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌpá
ꞌm n ꞌnhang ók pay ꞌtáng ꞌnọk, ꞌlẹo bók ꞌm n ꞌva, “ꞌLé bớng đao ꞌt ng ꞌphạ ꞌlú.
ꞌNặp đảy báu? ꞌChựa sai chảu ꞌcọ ꞌchí lai pan ꞌsướng ꞌnặn lo.”
6 p‑ꞌlam pông chaư ꞌchưa Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌsướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng
ꞌtứ ꞌm n pên ꞌc n ꞌnặm saư chaư ꞌsư.
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt l c mai ꞌquám nh n pao
7 ꞌTan

chảu ꞌvạu c p ꞌm n tứm ꞌva, “ꞌHáu Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, đảy ꞌpá chảu
ók sia ꞌmướng U‑ꞌlê bón ꞌc n ꞌKha‑ꞌla‑đia dú ꞌnặn ꞌmá dú nỉ, ꞌháu ꞌchí hảư
phén đin ꞌnị pên khong chảu.”
8 p‑ꞌlam tham ꞌva, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, ꞌdệt ꞌnéo đaư khỏi ch ng ꞌchí ꞌhụ
ch c ꞌva phén đin ꞌnị ꞌchí pên khong khỏi đảy ꞌl ?”
9 ꞌTan chảu tóp, “Hảư au ꞌngúa ꞌme tô ꞌnưng, bẻ ꞌme tô ꞌnưng, ꞌdo thớc tô
ꞌnưng, tô s t nháư hảư đảy sam pi, ꞌnộc sau kéng ꞌnộc co ke ꞌnéo lỏ tô ꞌmá hảư
ꞌháu.”
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10

p‑ꞌlam ch ng au s t ꞌnặn ꞌmá, ꞌlẹo khả phá song ók đa song theo
ꞌhi ng căn, hák ꞌva tô ꞌnộc ꞌhứ báu phá. 11 ꞌMí ꞌpứng ꞌhụng ca kin nhứa bin
ꞌmá tom, hák ꞌva p‑ꞌlam ꞌhạ ók pay.
12 Khỏn ta ꞌv n ꞌpạt ꞌpú, p‑ꞌlam ꞌnón l p đua đôn, ꞌquám dản cua ăn nháư
luông ꞌmá ăm ꞌm n. 13 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bók ꞌm n ꞌva, “Chảu ꞌchọ ꞌhụ ꞌvạy,
ꞌchựa sai chảu ꞌchí dú n ng phén đin ꞌmướng ứn, ꞌchí t c pên khỏi n ng
ꞌmướng ꞌnặn, ꞌchí thứk kh m têng cuông 400 pi. 14 Hák ꞌva ꞌháu ꞌchí téng ꞌsội
sáư ꞌc n phén đin ꞌmướng phủ p t sau pên khỏi ꞌnặn. Lăng ꞌmá ꞌchựa sai chảu
ch ng ꞌchí ꞌpai ók sia phén đin ꞌmướng ꞌnặn, ꞌchí đảy sính khong lai ꞌnéo pay
ꞌtoi. 15 ꞌPhớn chảu ꞌchí súc sáng bang chaư m n ꞌdứn ꞌtạu ꞌhọt ꞌmưa thảu ké
m t ꞌchua. 16 ꞌChựa sai chảu ꞌchí đảy dú cá phén đin ꞌnặn ꞌhọt sí ꞌchua ꞌc n,
ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌcứn ꞌmá n ng nỉ máư, ꞌpưa ꞌquám ꞌhại u i khong ꞌc n ꞌA‑ꞌmô
báu ꞌh ꞌpó s p sau ók sia ꞌmướng ꞌnị.”
17 ꞌMưa ta ꞌv n t c pay ꞌlẹo, ꞌphạ ꞌmựt lẻ, p‑ꞌlam hên ꞌtau ꞌpháy ꞌcu n khửn
c p peo ꞌpháy ꞌlong cai váng cang nhứa s t ꞌnặn. 18 ꞌMự ꞌnặn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
nh n pao c p p‑ꞌlam ꞌva, “ꞌHáu ꞌmọp dao phén đin ꞌmướng ꞌnị hảư ꞌchựa sai
chảu, t ng té ꞌme ꞌnặm đen đin Ê‑díp khửn ꞌmứa ꞌhọt ꞌme ꞌnặm Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt*.
19 Phén đin ꞌnị ꞌmí ꞌph n ꞌc n Kê‑ꞌnịt, ꞌc n Kê‑ꞌni‑si, ꞌc n C t‑ꞌmô, 20 ꞌc n
ꞌHịt‑ti, ꞌc n Pê‑ꞌli‑ꞌsi, ꞌc n ꞌLê‑ꞌpha‑im, 21 ꞌc n ꞌA‑ꞌmô, ꞌc n Ca‑ꞌna‑an, ꞌc n
Ki‑ca‑ꞌsi c p ꞌc n ꞌGiê‑bút dú h n.”

16

ꞌHa‑ca phủ pên sao ꞌchạư ók đảy ꞌlụk ꞌchái
1 ꞌMưa

dú n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an đảy síp pi ꞌlẹo, ꞌSa‑ꞌlai phủ
pên ꞌmía p‑ꞌlam ꞌnh ng báu ꞌh ꞌmí ꞌlụk s c ꞌc n. ꞌNáng ꞌcọ ꞌmí sao
ꞌchạư phủ ꞌnưng ꞌc n Ê‑díp ꞌchư ꞌHa‑ca. 2 ꞌSa‑ꞌlai ꞌvạu c p phủ pên phua ꞌva,
“Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva báu hảư ꞌnọng ꞌmí ꞌlụk. ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌpi pay ꞌnón n ng
ꞌHa‑ca sao ꞌchạư khỏi ꞌnặn ꞌí. ꞌMí ꞌtưa ꞌm n ꞌchí ꞌmí ꞌlụk hảư ꞌnọng.”
p‑ꞌlam ch ng ꞌph ng ꞌquám ꞌmía. 3 ꞌLẹo ꞌSa‑ꞌlai ch ng dao ꞌHa‑ca ꞌc n Ê‑díp
phủ pên sao ꞌchạư hảư phua au pên ꞌmía ꞌnọi. 4 p‑ꞌlam ch ng dú ꞌhuôm n ng
ꞌHa‑ca, ꞌdi n ꞌmặt ꞌhám ꞌmí ꞌlụk.
ꞌMưa ꞌhụ ch c ꞌva chảu ꞌmí ꞌlụk ꞌlẹo, ꞌm n ꞌcọ ꞌdi n đu ꞌngai ꞌSa‑ꞌlai phủ pên
ꞌ m ꞌộ. 5 ꞌSa‑ꞌlai ch ng ꞌvạu hảư p‑ꞌlam ꞌva, “ꞌDọn đảy au sao ꞌchạư hảư ꞌpi
15:18 ꞌMe ꞌnặm Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt lỏ ꞌme ꞌnặm nháư ꞌt ng ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
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pên ꞌmía ꞌnọi, ꞌviạk ꞌnị pên ꞌquám phít khong ꞌpi m t. ꞌMưa ꞌm n đảy ꞌmặt
ꞌhám ꞌmí ꞌlụk, ꞌdi n đu ꞌngai ꞌnọng. So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bớng đu phua ꞌmía
ꞌháu ꞌmen phủ đaư phít phủ đaư ꞌmen.”
6 p‑ꞌlam tóp ꞌva, “ꞌC n khỏi dú cỏng ꞌqui n ꞌnọng ꞌló, é ꞌdệt ꞌsướng đaư hảư
ꞌm n ꞌcọ tam chaư.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌSa‑ꞌlai ch ng kh m têng, ꞌm n ꞌdi n ꞌtéo ꞌpai
sia.
7 ꞌLẹo ꞌt đa khong Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌpọ ꞌHa‑ca n ng ꞌtông hẻng ꞌlẹng ꞌkém
bó ꞌnặm, dú n ng ꞌhím ꞌtáng pay ꞌSu‑ꞌlê. 8 ꞌT đa ꞌdi n tham ꞌva, “ꞌHa‑ca, sao
ꞌchạư ꞌnáng ꞌSa‑ꞌlai ꞌhới, dú cá đaư ꞌmá ꞌl ? ꞌKhạy ꞌnị ꞌchí pay cá đaư?”
ꞌM n tóp ꞌva, “ꞌChí ꞌpai sia ꞌSa‑ꞌlai phủ pên ꞌ m ꞌộ khỏi.”
9 ꞌT đa khong Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌdi n bók ꞌm n ꞌva, “Hảư ꞌcứn ꞌmứa t ng
chaư sú phép ꞌ m ꞌộ chảu ꞌí. 10 ꞌHáu ꞌchí hảư chảu ꞌmí ꞌchựa sai mả ꞌpe ók
chao báu ꞌnặp đảy. 11 ꞌKhạy chảu dú ꞌpá, ꞌchí pên phủ ꞌchái. Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
đảy ꞌnghín ꞌviạk khó m c khó chaư khong chảu, ꞌsướng ꞌnặn ch ng púk hảư
ꞌlụk ꞌchư Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên* ꞌnớ. 12 ꞌLụk ꞌchí pên pan tô ꞌló pá, ꞌchí ꞌtặp ti c p ꞌchu
ꞌc n. ꞌLẹo phaư ꞌcọ ꞌchí ꞌtặp ti c p ꞌm n, ꞌm n ꞌchí dú pi u điêu báu ꞌpi báu
ꞌnọng săng.”
13 ꞌHa‑ca ch ng ꞌva, “ꞌMen bón ꞌnị, khỏi đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ, Phủ ꞌlé hên
khỏi.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌHa‑ca khék Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchư, Ên ꞌLoi, kẻ ꞌva Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌlé hên.
14 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn, bó ꞌnặm dú váng cang bản Ca‑đ t kéng bản Bê‑ꞌlệt ꞌnặn
sáu ch ng ꞌhiạk khék bó ꞌnặm ꞌLa‑chai‑ꞌloi, kẻ ꞌquám ꞌva bó ꞌnặm khong Chảu
Pua ꞌPhạ Phủ ꞌnh ng ꞌmí ꞌchua ꞌlới dú đảy ꞌlé hên.
15 Lăng ꞌmá ꞌHa‑ca ók ꞌlụk ꞌchái. p‑ꞌlam ch ng púk ꞌchư hảư ꞌva
Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên. 16 ꞌMưa ꞌchớ ꞌHa‑ca hên nả, p‑ꞌlam đảy 86 pi.

17

Chảu Pua ꞌPhạ nh n pao c p

p‑ꞌlam

1 ꞌMưa

p‑ꞌlam đảy 99 pi, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌcọ hảư p‑ꞌlam hên, kéng
ꞌvạu ꞌva, “ꞌHáu lỏ ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmí ꞌqui n nháư sung sút. Hảư
chảu ꞌph ng ꞌquám ꞌháu, ꞌdệt ꞌc n ꞌnhá hảư ꞌmí ꞌlu ng chê săng ꞌnớ. 2 ꞌHáu
nh n pao c p chảu ꞌva, ꞌchí hảư ꞌchựa sai chảu mả ꞌpe ók lai.”
16:11 Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên: ꞌChư ꞌnặn ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ kẻ ꞌva “Chảu Pua ꞌPhạ đảy
ꞌnghín”.
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3

p‑ꞌlam ꞌdi n ꞌlạy múp ꞌl ng đin, ꞌlẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu tứm ꞌva, 4 “ꞌPhớn
ꞌháu đảy nh n pao c p chảu ꞌlẹo. ꞌSướng ꞌnặn chảu ꞌchí đảy pên c c ꞌkhạu hảu
ꞌhạk hảư lai ꞌph n ꞌc n. 5 Báu ꞌmí phaư ꞌchí khék ꞌchư chảu ꞌva p‑ꞌlam ꞌlẹo,
tó pay ꞌchí khék ꞌchư ꞌva p‑ꞌla‑ꞌham*, ꞌpưa ꞌva ꞌháu t ng chảu pên hảu ꞌhạk
hảư ꞌc n ꞌt ng lai. 6 ꞌHáu ꞌchí hảư ꞌchựa sai chảu mả ꞌpe ók, pên lai ꞌph n ꞌc n,
kéng ꞌsán ꞌc n cuông ꞌchựa sai ꞌcọ ꞌchí đảy pên pua. 7 ꞌQuám nh n pao khong
ꞌháu ꞌmí c p chảu kéng ꞌchựa sai chảu, hảư m n kén sứp tó lai ꞌchạt lai ꞌchua
pay ꞌlớng ꞌlớng. ꞌHáu ꞌchí pên Chảu Pua ꞌPhạ khong chảu kéng ꞌchựa sai chảu
tó pay. 8 ꞌKhạy ꞌnị chảu đảy ꞌmá ꞌtô ꞌdặng n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an,
tó pay ꞌháu ꞌchí au ꞌt ng cá m t phén đin ꞌmướng ꞌnị hảư chảu c p ꞌchựa sai
chảu dú ꞌlới ꞌlới, kéng ꞌháu ꞌcọ ꞌchí pên Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchựa sai chảu.”
9 Chảu Pua ꞌPhạ bók hảư p‑ꞌla‑ꞌham tứm máư, “ꞌPhớn chảu kéng ꞌchựa sai
chảu hảư kin dú ꞌtoi ꞌquám nh n pao khong ꞌháu ꞌchua tó ꞌchua ꞌlới tó ꞌlới.
10 Ăn ꞌháu đảy nh n pao c p chảu ꞌnặn, ꞌpứng chảu ꞌchọ kin dú ꞌtoi ꞌquám:
Phủ ꞌchái ꞌchu ꞌc n ꞌchọ ꞌdệt ꞌhịt t t mai. 11 ꞌViạk ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk
ꞌchái ꞌnặn, mai ꞌva đảy ꞌtoi ꞌquám nh n pao ꞌháu hảư c p ꞌpứng chảu ꞌnặn lo.
12 ꞌChua sứp ꞌchua ꞌlới sứp ꞌlới, phủ ꞌchái ꞌchu ꞌc n n ng ꞌpứng chảu ꞌhứ ꞌva
đảy ꞌsự ꞌph n ꞌc n ứn ꞌmá ꞌcọ tam. ꞌMưa đảy pét ꞌmự ꞌcọ hảư ꞌdệt ꞌhịt t t mai.
13 ꞌPứng chảu ꞌchọ ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk ꞌchái ꞌchu ꞌc n. ꞌHịt ꞌdệt t t mai
n ng ꞌnựa năng ꞌpứng chảu ꞌnéo ꞌnị, mai ꞌva ꞌquám nh n pao c p ꞌháu ꞌnặn
hảư ꞌmí sứp pay ꞌlớng ꞌlớng. 14 ꞌVa phủ ꞌchái đaư báu đảy ꞌdệt ꞌhịt t t mai, phủ
ꞌnặn ꞌchí ꞌchọ t t ók sia chủm ꞌchựa, ꞌpưa ꞌva báu ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám nh n pao
khong ꞌháu.”
15 Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌvạu c p p‑ꞌla‑ꞌham máư ꞌva, “ꞌPhớn ꞌmía chảu,
ꞌkhạy pay nả ꞌnhá đảy khék ꞌchư ꞌva ꞌSa‑ꞌlai, hảư khék ꞌva ꞌSa‑ꞌla ꞌnớ. 16 ꞌHáu
ꞌchí cóp ꞌphái bun hảư ꞌSa‑ꞌla ꞌmí ꞌlụk ꞌchái, hảư ꞌm n ꞌmí phúc ꞌmí bun cai
pên ꞌ m lai ꞌph n ꞌc n. ꞌPứng pua ꞌcọ ꞌchí ók n ng ꞌchựa sai ꞌSa‑ꞌla ꞌnị lo.”
17 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n ꞌlạy múp ꞌl ng đin, ꞌmuôn nhủm chaư ng m ꞌva, “Khỏi
pên ꞌc n thảu ké đảy 100 pi ꞌlẹo, ꞌchí ꞌmí ꞌlụk đảy ꞌnéo đaư ꞌnó? ꞌSa‑ꞌla ꞌcọ đảy
90 pi ꞌlẹo, ꞌchí ꞌmí ꞌlụk đảy báu?” 18 p‑ꞌla‑ꞌham ch ng ꞌmí ꞌquám so Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌva, “So hảư Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên pên ꞌc n ꞌtoi ꞌlu ng ꞌtáng ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí đảy
báu ꞌl ?”
17:5 p‑ꞌla‑ꞌham: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ải lai ꞌph n ꞌc n”.
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19 Chảu

Pua ꞌPhạ ꞌvạu ꞌva, “Báu ꞌmen ꞌnéo ꞌnặn, ꞌSa‑ꞌla ꞌmía chảu ꞌchí ꞌmí
ꞌlụk ꞌchái n ng chảu, ch ng púk ꞌchư hảư ꞌva ꞌI‑ꞌsạc ꞌnớ. ꞌHáu ꞌchí chứ chăm
ꞌquám nh n pao khong ꞌháu ꞌvạy c p ꞌI‑ꞌsạc kéng ꞌchựa sai ꞌm n ꞌchua tó ꞌchua
ꞌlới tó ꞌlới. 20 Hák ꞌva ꞌphớn Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí au bun hảư ꞌtoi ꞌquám
đé so khong chảu, ꞌchí hảư ꞌm n ꞌmí ꞌlụk tảu mả ꞌpe ók ꞌmá lai, ꞌm n ꞌchí ꞌmí
ꞌlụk ꞌchái síp song ꞌc n, ꞌlẹo sau ꞌchí đảy pên ꞌtạo c c ꞌmướng dai căn pay pên
síp song chủm ꞌph n nháư. 21 Hák ꞌva ꞌháu ꞌcọ ꞌchí t ng m n ꞌtoi ꞌquám nh n
pao khong ꞌháu c p ꞌI‑ꞌsạc, ꞌlụk ꞌchái khong chảu phủ ꞌchí ók ꞌmá n ng ꞌnáng
ꞌSa‑ꞌla pi nả khóp ꞌchớ ꞌnhám ꞌnị.”
22 ꞌMưa Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌsướng ꞌnặn ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌdi n khửn ꞌmứa sia
p‑ꞌla‑ꞌham.
23 Cuông ꞌmự ꞌnặn p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n au Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên phủ pên ꞌlụk ꞌchái ꞌdệt
ꞌtoi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ bók, ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư phủ ꞌchái ꞌchu ꞌc n kin dú
ꞌtoi ꞌm n, phủ ók n ng ꞌhướn ꞌhứ ꞌva ꞌc n khỏi ꞌchạư đảy au ꞌngớn ꞌsự ꞌnặn.
24 ꞌMự p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌnặn, ꞌcọ đảy 99 pi, 25 Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌlụk
ꞌchái ꞌm n đảy 13 pi, 26 ꞌt ng cá ꞌpo ꞌlụk đảy ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌpọm căn cuông
ꞌmự ꞌnặn. 27 Phủ ꞌchái ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌsướng điêu căn,
phủ ók n ng ꞌhướn, ꞌhứ ꞌva phủ au ꞌngớn ꞌsự ꞌmá, ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌchu ꞌc n.

18

Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá dam

p‑ꞌla‑ꞌham

1 Lăng

ꞌmá p‑ꞌla‑ꞌham t ng túp phả ꞌmúng dú ꞌkém co ꞌmạy nháư
khong ꞌMăm‑ꞌlê ꞌnặn. ꞌMự ꞌnưng cang ꞌv n ꞌchớ đét kheng, p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌnăng dú tu túp, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư p‑ꞌla‑ꞌham hên pên ꞌsướng ꞌnị:
2 p‑ꞌla‑ꞌham hen nả khửn ꞌcọ hên sam ꞌc n ꞌchái dưn dú ꞌtáng nả, ꞌm n ꞌdi n
ꞌlen pay tỏn c p ꞌlạy ꞌl ng tó nả sau, 3 kéng ꞌvạu ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, ꞌva ꞌtan
ín đu, so hảư ꞌpứng ꞌtan ꞌdặng ꞌve n ng khỏi cón. 4 ꞌChí hảư ꞌc n au ꞌnặm ꞌmá
ꞌpó su i tin ꞌlẹo ꞌdặng dú cỏng ꞌhôm c c ꞌmạy ꞌnị. 5 Khỏi ꞌchí sáo săng ꞌmá ꞌdệt
khảu hảư ꞌpứng ꞌtan kin hảư ꞌmí ꞌhéng ch ng ꞌcoi pay, khỏi ꞌmuôn ꞌmớng
ꞌch m tỏn ꞌtan ꞌmá ꞌve dam khỏi.”
Sau tóp ꞌva, “Đi lai lo, hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌsướng chảu ꞌvạu ꞌnặn ꞌnớ.”
6 ꞌLẹo p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n ꞌphạo ꞌcứn khảu pay cuông túp phả ꞌmúng bók ꞌmía
ꞌm n ꞌva, “Hảư au ꞌbột ꞌnéo đi sam áng ꞌmá ꞌnuột ꞌdệt béng ꞌv n ꞌv n.”

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

28

C c ꞌKhoẹk 18.7–20

7

p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n ꞌlen pay ꞌlưạk au ꞌngúa ꞌnọi tô ꞌnưng ꞌchăn ꞌpí ꞌmá hảư
ꞌc n ꞌhướn ꞌphạo téng ꞌdệt kin. 8 ꞌLẹo ꞌnhó ꞌmứa pông ꞌl ng tó nả sam ꞌtan, ꞌcọ
ꞌmí ꞌnặm ꞌn m ꞌngúa pên tón c p pên ꞌnặm. Cuông ꞌchớ sau kin, p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌcọ dưn dú ꞌkém téng ꞌchạư soi sau n ng ꞌhôm co ꞌmạy ꞌnặn.
9 Sau tham p‑ꞌla‑ꞌham, “ꞌMía chảu ꞌl ?”
p‑ꞌla‑ꞌham tóp ꞌva, “Phủ ꞌnhính khỏi ꞌnh ng dú n ng cuông túp phả ꞌmúng.”
10 Cuông sam ꞌtan ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌnưng bók hảư p‑ꞌla‑ꞌham ꞌhụ, “Dáo pi
ꞌnưng máư, khỏi ꞌchí ꞌcứn ꞌmá bón ꞌnị. Cón ꞌchớ ꞌnặn ꞌmía chảu ꞌcọ ꞌchí ók đảy
ꞌlụk ꞌchái.”
ꞌSa‑ꞌla dưn dú tu túp ꞌtáng lăng sau, đảy ꞌnghín ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn. 11 Phua
ꞌmía p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ thảu ké ꞌlẹo, ꞌSa‑ꞌla ꞌcọ cai ꞌnhám ꞌmí ꞌlụk. 12 Ch ng hua
cuông chaư ꞌt ng ng m ꞌva, “Thảu ké pan ꞌnị ꞌlẹo ꞌnh ng ꞌchí đảy ꞌláng chaư
ꞌnặn a! Phua ꞌcọ thảu lai ꞌlẹo.”
13 Cuông sam ꞌtan, ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌmen Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌdi n bók hảư
p‑ꞌla‑ꞌham ꞌhụ ꞌva, “ꞌSa‑ꞌla đảy hua khuôn ꞌva thảu lai ꞌlẹo ꞌchí ꞌmí ꞌlụk đảy
báu? 14 Báu ꞌmí khu đaư Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌdệt báu đảy. Pi nả ꞌháu ꞌchí ꞌcứn
ꞌmá ha máư, ꞌchớ ꞌnặn ꞌSa‑ꞌla ꞌcọ ꞌchí đảy ꞌlụk ꞌchái lo.”
15 ꞌSa‑ꞌla dản ꞌTan chảu, ꞌdi n thiêng sia ꞌva, “Khỏi báu đảy hua cá đaư.”
Hák ꞌva ꞌTan chảu tóp ꞌva, “ꞌMen, chảu đảy ꞌlặc hua ꞌtẹ.”
p‑ꞌla‑ꞌham đé so Chảu Pua ꞌPhạ
16 ꞌLẹo

sam ꞌtan ꞌnặn ꞌpọm căn tứn ók pay, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ pay s ng sau ók
ꞌtáng pay sú bón phó hên ꞌmướng ꞌSô‑đôm. 17 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy ng m ꞌva,
“ꞌChí bók hảư p‑ꞌla‑ꞌham ꞌhụ nả ꞌviạk ꞌchí ꞌdệt ók n ng ꞌmướng ꞌSô‑đôm.
18 ꞌChựa sai p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchí pên ꞌpay ꞌmướng ꞌmí ꞌchư siêng kéng kheng
ꞌhéng. ꞌChu ꞌph n ꞌc n n ng phén đin ꞌchí đảy ꞌpơng bun ꞌháu ꞌdọn ꞌm n.
19 ꞌHáu ꞌlưạk au ꞌm n pên phủ bók son ꞌlụk tảu c p ꞌpứng ꞌc n cuông ꞌhướn
hảư ꞌph ng ꞌquám s ng son khong ꞌháu, kin dú hảư ꞌtoi ꞌlu ng đi ꞌlu ng ꞌmen.
ꞌHáu ch ng ꞌchí đảy hên pên ók ꞌsướng ꞌquám nh n pao khong ꞌháu c p
p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn.”
20 ꞌLẹo ꞌTan chảu ꞌvạu c p p‑ꞌla‑ꞌham ꞌva, “ꞌHáu đảy ꞌnghín siêng ꞌcháng
khék ꞌhọng ꞌc n ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla ꞌdệt u i ꞌhại ꞌhêng

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

29

C c ꞌKhoẹk 18.21– 33

ꞌlẹo. Sau ꞌdệt ꞌpứng khu ꞌsội ác ꞌhại lai. 21 ꞌKhạy ꞌháu ꞌchí ꞌl ng pay bớng sau
hảư ꞌhụ chẻng pên ꞌsướng ꞌquám đảy ꞌnghín ꞌnặn ꞌtẹ ꞌhứ báu.”
22 ꞌSướng ꞌnặn song ꞌc n phủ pay ꞌtoi ꞌTan chảu ꞌnặn ch ng páy ók pay ꞌtáng
ꞌmướng ꞌSô‑đôm, hák ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva kéng p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌnh ng dú
h n. 23 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌsặt khảu ꞌkém ch ng đé so, “ꞌChi ng ꞌTan chảu, ꞌc n đi
c p ꞌc n ꞌhại ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt hảư đ p sia m t ꞌnệ? 24 N ng cuông
ꞌmướng, lon ꞌmí 50 ꞌc n ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt hảư đ p
m t báu? ꞌCọ ꞌchí au ꞌmướng ꞌnị ꞌvạy ꞌpưa ꞌmí 50 ꞌc n ꞌnặn ꞌquá. 25 ꞌMen ꞌtẹ
ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn ꞌquá. ꞌTan chảu ꞌchí báu ꞌdệt hảư ꞌc n
đi c p ꞌc n ꞌhại đ p ꞌpọm điêu căn ꞌquá. ꞌLớng ꞌkhới ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí báu
ꞌdệt ꞌsịn lo. ꞌTan chảu ꞌmen phủ ta ꞌviạk ꞌc n dú ꞌt ng phén đin, ꞌchớ đaư ꞌTan
chảu ꞌcọ ta ꞌviạk ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen m t.”
26 ꞌLẹo Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva tóp, “ꞌVa ꞌháu hák ꞌpọ 50 ꞌc n ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen
n ng cuông ꞌmướng ꞌSô‑đôm ꞌnặn, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí dáng hảư ꞌt ng ꞌmướng ꞌdọn
50 ꞌc n ꞌnặn.”
27 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchi ng c p ꞌTan chảu ꞌva, “ꞌChăm ꞌva khỏi pên phủ ꞌc n thôi,
so tham ꞌTan chảu đé. 28 ꞌVa cuông 50 ꞌc n phủ ꞌdệt ꞌtoi ꞌlu ng ꞌmen ꞌnặn, lon
lút hả ꞌc n, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt hảư đ p m t ꞌt ng ꞌmướng ꞌnặn báu?”
ꞌTan chảu tóp, “ꞌVa ꞌmí 45 ꞌc n ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt hảư đ p.”
29 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌvạu tó pay, “Lon ꞌmí ꞌto 40 thôi.”
ꞌTan chảu ꞌva, “ꞌMí 40, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt săng hảư.”
30 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌvạu, “Khỏi é tham máư, so ꞌTan chảu ꞌnhá nhay. ꞌVa n ng
cuông ꞌmướng ꞌnặn, ꞌmí 30 ꞌc n thôi?”
ꞌTan chảu ꞌvạu, “ꞌVa ꞌmí 30, ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt hảư đ p.”
31 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchi ng c p ꞌTan chảu máư, “So ꞌnhá ꞌtứ phít hảư khỏi đé, ꞌcợn
ꞌmí ꞌsáo ꞌc n thôi ꞌl ?”
ꞌTan chảu tóp ꞌva, “ꞌDọn ꞌsáo ꞌc n, ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt hảư đ p ꞌt ng ꞌmướng.”
32 p‑ꞌla‑ꞌham cứ ꞌvạu, “So ꞌTan chảu ꞌnhá nhay. ꞌChi ng ꞌTan chảu, so tham
ꞌtưa ꞌnị lỏ thôi lo. Lon ꞌmí ꞌto síp ꞌc n, ꞌTan chảu ꞌchí ꞌdệt ꞌnéo đaư?”
ꞌTan chảu tóp ꞌva, “ꞌMí ꞌto síp ꞌc n, ꞌháu ꞌcọ ꞌchí báu ꞌdệt đ p ꞌt ng ꞌmướng.”
33 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌvạu c p p‑ꞌla‑ꞌham ꞌlẹo, ꞌTan chảu ꞌdi n pay sia.
p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌcứn ꞌmá ha bón ꞌm n dú.
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ꞌTan ꞌLột tỏn ꞌhặp khék n ng ꞌMướng ꞌSô‑đôm
1 Hua

ꞌcăm ꞌmự ꞌnặn, ꞌt đa song ꞌtan chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn
ch ng pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌSô‑đôm. Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌtan ꞌLột đang ꞌnăng
dú ꞌkém pák tu c ng khảu ꞌmướng hên song ꞌtan ꞌnặn pay ꞌhọt, ꞌdi n tứn pay
tỏn c p ꞌlạy ꞌl ng, 2 đảy ꞌvạu ꞌva, “So ꞌmới ꞌtan ꞌt ng song ꞌdặng ꞌtô ꞌhướn, hảư
ꞌtan su i tin ꞌnón dam khỏi cón. ꞌMự ꞌpụk ꞌchạu ch ng pay.”
Sau tóp ꞌva, “ꞌCứn ꞌmự ꞌnị ꞌsúm khỏi ꞌchí ꞌdặng n ng cang khu ng ꞌmướng
thôi.”
3 Hák ꞌva ꞌLột ꞌmới sau lai ꞌtưa, sau ch ng đảy ꞌdặng ꞌtô. ꞌLột ꞌdệt khảu béng
báu sáư pẻng kéng ꞌchương kin sú song ꞌtan. ꞌMưa kin ꞌléng ím ꞌlẹo, 4 sau
ꞌnh ng báu ꞌh ꞌnón, ꞌchu ꞌc n ꞌchái dú n ng ꞌmướng ꞌSô‑đôm ꞌnặn, ꞌt ng cá
phủ nóm, phủ thảu phủ ké, ꞌcọ đủm ꞌmá ỏm ꞌhướn ꞌtan ꞌLột. 5 Sau ch ng khék
ꞌm n ók ꞌhướn ꞌmá tham, “Song ꞌc n ꞌmá ꞌtô ꞌhướn ꞌmứng ꞌcăm ꞌmự ꞌnị sau dú
cá đaư? Au ók ꞌmá hảư ꞌsúm phu ỉn ꞌdệt c p sau ꞌí.”
6 ꞌLột ꞌdi n ók ꞌnọk ꞌhướn ꞌlẹo h p tu sia, 7 ch ng ꞌvạu c p sau ꞌva, “ꞌPi ꞌnọng
ꞌhới, so ꞌnhá ꞌdệt ꞌnéo u i ꞌnéo ꞌhại ꞌsịn ꞌí. 8 Khỏi ꞌmí ꞌlụk ꞌnhính song ꞌc n
ꞌnh ng pên sao si ng pót, ꞌchí au ꞌmá hảư ꞌpi ꞌnọng ꞌdệt tam chaư, hák ꞌva so
ꞌnhá ꞌdệt săng hảư song ꞌc n khék ꞌnị, ꞌpưa ꞌva sau ꞌmá ꞌdặng ꞌtô ꞌhướn, khỏi
ꞌchọ bớng ꞌdéng sau.”
9 Hák ꞌva phen ꞌc n ꞌnặn tóp, “ꞌMứng ꞌmen ꞌc n ꞌph n ứn ꞌmá dú nỉ ꞌló,
ꞌnh ng s ng son ꞌpứng cu ꞌsướng đaư, ník ók ꞌí. Báu ꞌsịn, ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌmứng
n c ꞌsứa ꞌdệt hảư sau.” ꞌLẹo sau ꞌdi n sui ꞌm n ók, ꞌchí pe tu khảu pay.
10 Hák ꞌva ꞌt đa song ꞌtan dú cuông ꞌhướn ꞌdi n khay pák tu ꞌlạk au ꞌLột
khảu cuông ꞌhướn, ꞌlẹo h p tu sia, 11 ꞌt ng ꞌdệt hảư phen ꞌc n ác ꞌhại ỏm dú
ꞌtáng ꞌnọk ꞌnặn, báu ꞌva phủ thảu ꞌc n nóm ꞌchu ꞌc n ta sau ꞌmựt ꞌmúa, sáo ha
ꞌtáng khảu tu báu đảy.
ꞌLột đảy ꞌpai ók ꞌMướng ꞌSô‑đôm
12 ꞌLẹo

song ꞌtan ꞌnặn ch ng tham ꞌLột ꞌva, “ꞌC n cuông ꞌchúa ꞌhướn chảu dú
n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌnh ng ꞌmí phaư é báu? ꞌLụk ꞌchái, ꞌlụk ꞌnhính, ꞌlụk khươi
ꞌhứ ꞌva ꞌmí phaư pên ꞌchựa sai ꞌpi ꞌnọng dú cuông ꞌmướng ꞌnị, lỏ bók hảư sau
ꞌphạo ꞌpai ók khói sia ꞌkhạy ꞌnị. 13 ꞌSúm ꞌháu ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌmướng ꞌnị đ p sia,
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ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy ꞌnghín siêng khék ꞌhọng ꞌc n ꞌmướng ꞌnị ꞌdệt
ꞌnéo ác ꞌhại ꞌhêng lai, ch ng ꞌchạư ꞌsúm ꞌháu ꞌmá ꞌdệt hảư ꞌmướng ꞌnị đ p siêu
sia.”
14 ꞌLẹo ꞌLột ꞌdi n pay bók ꞌpứng báo khươi ꞌva, “Hảư ꞌphạo ꞌpai ók sia
ꞌmướng ꞌnị ꞌv n ꞌv n, ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌmướng ꞌnị đ p
siêu sia m t lo.” Hák ꞌva ꞌpứng báo khươi ng m ꞌva ꞌm n ꞌvạu ỉn ꞌlạ thôi.
15 ꞌPhạ phí ꞌhung, ꞌt đa song ꞌtan ch t hảư ꞌLột, “ꞌPhạo ꞌpá ꞌmía kéng ꞌlụk
ꞌnhính song ꞌc n ꞌpai ók pay ꞌkhạy, ꞌva ꞌpai báu ꞌlợp, ꞌpứng chảu ꞌchí tai ꞌpộ
ꞌviạk sáư ꞌsội đ p siêu ꞌmướng ꞌnị.”
16 Hák ꞌva ꞌLột ꞌnh ng l ng hua chaư. Song ꞌtan ꞌnặn ch ng ꞌlạk khen ꞌLột
ꞌt ng cá ꞌlụk ꞌmía ꞌm n hảư ꞌpai ók sia ꞌmướng, ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ín
đu ꞌLột. 17 ꞌMưa song ꞌtan đảy ꞌchoi sau ók khói sia ꞌmướng ꞌlẹo, ꞌt đa phủ
ꞌnưng ch ng ꞌvạu c p ꞌLột ꞌva, “ꞌPhạo ꞌpai hảư khói tai. ꞌNhá ꞌlé ha ꞌtáng lăng,
ꞌnhá ꞌdặng đom phiêng. Hảư khửn ꞌmứa dú cá ꞌpú ꞌnớ. ꞌVa báu ꞌsịn chảu ꞌchí
báu khói.”
18 ꞌLột tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, so ꞌnhá hảư khỏi pay bón ꞌnặn ꞌtọn. 19 ꞌTan ín
đu ꞌhặc ꞌpéng ꞌchoi au ꞌchua ꞌc n khỏi ꞌvạy. Hák ꞌva khỏi ꞌchí ꞌlen ꞌpai khửn
ꞌpú báu ꞌlợp, ꞌpú ꞌnh ng dú đ c lai, nả ꞌviạk ꞌhại ꞌchí ꞌmá ꞌhọt cón, ꞌlẹo khỏi
ꞌcọ ꞌchí tai. 20 Hảư khỏi pay dú ꞌmướng ꞌnọi chăm ꞌnị ꞌcọ đảy ꞌquá? Hảư dú
ꞌmướng ꞌnọi ꞌnặn ꞌcọ ꞌchí khói tai ꞌló, ꞌpưa ꞌva bón ꞌnặn pên ꞌmướng ꞌnọi.”
21 ꞌT đa ꞌnặn ch ng ꞌvạu ꞌva, “Tam chaư chảu ꞌnớ. ꞌMướng ꞌnọi ꞌnặn ꞌchí báu
ꞌdệt đ p cá đaư. 22 ꞌPhạo ꞌpai pay ꞌkhạy ꞌí. ꞌVa chảu báu ꞌh ꞌhọt ꞌmướng ꞌnọi
ꞌnặn, khỏi ꞌcọ báu ꞌh ꞌdệt săng.”
ꞌChư ꞌmướng ꞌnọi ꞌnặn khék Sô‑a, ꞌchư ꞌnặn kẻ ꞌva ꞌnọi.
ꞌMướng ꞌSô‑đôm c p ꞌMướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla đ p siêu
23 ꞌHung

ꞌchạu ta ꞌv n ók, ꞌLột ꞌcọ pay ꞌhọt ꞌmướng Sô‑a ꞌnặn ꞌlẹo. 24 Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng thók suák c p ꞌpháy pên há nháư ꞌl ng sáư ꞌmướng ꞌSô‑đôm
kéng ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla. 25 Song ꞌmướng ꞌnị ꞌt ng cá ꞌc n co ꞌmạy co nhả dú
n ng cang ꞌtông thứk ꞌpháy mảy tai đ p m t. 26 ꞌLẹo ꞌmía khong ꞌLột, ꞌm n
ꞌngoạk ꞌlé ꞌcứn ꞌtáng lăng, ꞌdi n tai ꞌs ng pi n pên sau cưa.
27 ꞌMự ꞌnặn p‑ꞌla‑ꞌham đảy tứn té ꞌchạu ꞌcứn pay ha bón đảy
ꞌt c p Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cón ꞌnặn. 28 ꞌM n ꞌdi n ꞌlé phó pay ꞌtáng ꞌmướng ꞌSô‑đôm kéng
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ꞌmướng Cô‑ꞌmô‑ꞌla, hên peo ꞌcu n ꞌpháy nháư púc khửn ꞌtua ꞌtông đin ꞌmướng
ꞌnặn ꞌsướng ꞌcu n ók n ng ꞌtau ꞌló ꞌpháy nháư.
29 ꞌMưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt ꞌpháy mảy đ p ꞌt ng ꞌmướng n ng ꞌtông ꞌnặn,
ꞌmen bón ꞌLột dú cón ꞌpháy đảy mảy đ p siêu, ꞌTan chảu ꞌchoi ꞌLột hảư ók
khói sia ꞌmướng, ꞌpưa ꞌTan chảu chứ chăm ꞌquám đé so khong p‑ꞌla‑ꞌham.
ꞌTan ꞌLột c p ꞌLụk ꞌNhính
30 ꞌLột

dú n ng ꞌmướng Sô‑a ꞌnặn dản lai, ch ng ꞌpá ꞌlụk ꞌnhính song ꞌc n
khửn ꞌpú ꞌmứa dú cuông th m đán. 31 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng, phủ pên í ꞌvạu c p ꞌnọng
ꞌnhính ꞌva, “Ải ꞌcọ thảu ké ꞌlẹo, ph ng ꞌl ꞌnị báu ꞌmí phủ ꞌchái au ꞌháu pên
ꞌmía hảư ꞌmí ꞌlụk tảu sứp ꞌchựa sai ꞌsướng ꞌph n ꞌc n n ng phén đin. 32 ꞌKhạy
ꞌháu au lảu hảư ải kin ꞌmáu, ch ng ꞌnón n ng ꞌm n hảư ꞌhám ꞌmí ꞌlụk.”
33 ꞌSướng ꞌnặn ꞌcăm ꞌmự ꞌnặn, sau ꞌdi n tôn lảu ải hảư ꞌmáu, phủ í ꞌcọ ꞌnón
n ng. ꞌCơ ꞌnặn ải báu ꞌhụ săng ꞌdọn ꞌmáu lảu.
34 ꞌMự lăng phủ pên í ꞌvạu c p ꞌnọng ꞌnhính ꞌva, “ꞌCứn ꞌmự ꞌngoa í đảy ꞌnón
n ng ải. ꞌKhạy ꞌcăm ꞌnị, tôn lảu ải hảư ꞌmáu máư, ꞌtưa ꞌnị ꞌnọng ꞌnón c p
ải ꞌnớ. ꞌNéo ꞌnị ꞌt ng song ꞌnọng ꞌpi ꞌháu ꞌchí ꞌmí ꞌlụk ꞌdọn ải ꞌvạy sứp ꞌchựa
sai.” 35 ꞌCăm ꞌnặn, sau ch ng tôn lảu ải hảư ꞌmáu, phủ pên ꞌnọng ch ng ꞌnón
n ng. Ải ꞌcọ báu ꞌhụ săng ꞌdọn ꞌmáu lảu.
36 ꞌSướng ꞌnặn ꞌt ng song ꞌlụk ꞌnhính khong ꞌLột ꞌcọ ꞌhám ꞌmí ꞌlụk n ng
ải. 37 Phủ pên í ók ꞌlụk ꞌchái, khék ꞌchư ꞌMô‑áp, ch ng pên hảu ꞌhạk ꞌc n
ꞌMô‑áp ꞌmá ꞌtạu ꞌkhạy ꞌnị. 38 ꞌLẹo ꞌnọng ꞌnhính ꞌcọ đảy ꞌlụk ꞌchái, khék ꞌchư ꞌva
Bê‑ꞌnăm‑ꞌmi, ch ng pên hảu ꞌhạk ꞌc n Ăm‑ꞌmôn ꞌmá ꞌtạu ꞌkhạy ꞌnị.

20

p‑ꞌla‑ꞌham ꞌpọ Pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c
1

p‑ꞌla‑ꞌham đảy ꞌnhại té bản ꞌMăm‑ꞌlê, pay sú đin ꞌNê‑k p ꞌphượng
tảư phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, dú váng cang bản Ca‑đ t c p ꞌtông
hẻng ꞌlẹng ꞌSu‑ꞌlê, ꞌlẹo ꞌnhại pay dú cá ꞌmướng Kê‑ꞌla. 2 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌvạu ꞌva
ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla phủ pên ꞌmía ꞌm n ꞌhiạk ꞌva pên ꞌnọng ꞌnhính chảu. Pua ꞌmướng
Kê‑ꞌla ꞌchư ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌdi n au ꞌSa‑ꞌla pay dú n ng. 3 ꞌMí ꞌcứn ꞌnưng pua
ꞌdi n phăn hên Chảu Pua ꞌPhạ ꞌvạu hảư ꞌva, “Chảu ꞌchí tai ꞌpưa đảy au phủ
ꞌnhính ꞌnặn ꞌmá dú ꞌtoi, ꞌm n ꞌmí phua ꞌlẹo ꞌl .”
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4 Pua

ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌnh ng ꞌh đảy dú ꞌhuôm c p ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla. ꞌSướng ꞌnặn
pua ch ng tóp ꞌva, “ꞌChi ng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, khỏi báu phít săng, ꞌTan chảu
ꞌcọ ꞌchí khả đ p báu? 5 p‑ꞌla‑ꞌham hák ꞌvạu ꞌva phủ ꞌnhính ꞌnặn ꞌmen ꞌnọng
ꞌnhính ꞌm n, ꞌnhính ꞌnặn ꞌcọ ꞌvạu ꞌhiạk p‑ꞌla‑ꞌham pên ꞌpi ꞌchái. Khỏi ꞌdệt ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌpẹk ꞌlu ng saư ꞌló, báu đảy ꞌdệt ꞌlu ng u i ꞌlu ng ꞌhại săng cá đaư.”
6 Cuông ꞌláng phăn ꞌnặn, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ ꞌvạu ꞌva, “ꞌHáu ꞌhụ chảu ꞌdệt ꞌtoi
ꞌchu ꞌlu ng ꞌpẹk saư. ꞌSướng ꞌnặn ꞌháu hảm chảu báu hảư ꞌdệt ꞌnéo phít c p
ꞌháu, kéng báu hảư thứk ꞌhọt ꞌnhính ꞌnặn. 7 Pay s ng ꞌnhính ꞌnặn hảư phua
ꞌm n ꞌkhạy ꞌnớ, ꞌpưa phua ꞌm n ꞌmen ꞌlam páo ꞌquám hảư ꞌháu. ꞌM n ꞌchí vảy
so hảư chảu khói tai. ꞌVa báu ꞌsịn, chảu kéng ꞌc n khong chảu ꞌchí tai đ p
m t lo.”
8 Tứn ꞌchạu ꞌmự ꞌnặn, pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌcọ khék ꞌchu ꞌc n ꞌdệt ꞌviạk phủ nả
ꞌpi ꞌmá ha, ch ng ꞌt nả ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók ꞌnặn hảư sau ꞌph ng.
ꞌLẹo sau ꞌcọ dản lai. 9 Pua ꞌdi n khék p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmá ha, ch ng chê ꞌm n ꞌva,
“ꞌHáu báu đảy ꞌdệt săng hảư. Chảu ch ng ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn c p ꞌháu ꞌsịn ꞌl ?
ꞌKhạy ꞌháu ꞌt ng cá m t ꞌchọ thứk ꞌsội n c ꞌdọn chảu. ꞌNéo báu đi ꞌcọ ꞌnhá
ꞌdệt ꞌí. 10 Chảu ng m ꞌnéo đaư ch ng ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn c p ꞌháu?”
11 p‑ꞌla‑ꞌham tóp ꞌva, “Khỏi ng m ꞌc n ꞌmướng ꞌnị báu ꞌnệ báu dản Chảu
Pua ꞌPhạ, sau ꞌcọ ꞌchí khả khỏi sia ꞌlẹo ꞌchí au ꞌmía pay. 12 ꞌCọ ꞌmen ꞌnọng
ꞌnhính ꞌtẹ. ꞌHuôm ải điêu ꞌc n ꞌ m. Khỏi đảy au pên ꞌmía. 13 ꞌMưa Chảu Pua
ꞌPhạ đảy bók khỏi ꞌpai ók háng sia chủm ꞌchựa ꞌpi ꞌnọng ꞌnặn, khỏi bók hảư
ꞌmía ꞌva, pay ꞌhọt bón đaư, ꞌcọ hảư khék ꞌva pên ꞌpi ꞌchái. ꞌSướng ꞌnặn ch ng
ꞌchí ꞌmen ꞌnọng sảng ꞌquám ꞌhặc hảư ꞌpi.”
14 ꞌLẹo pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c s ng ꞌcứn ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla ꞌmía p‑ꞌla‑ꞌham, ꞌpọm au
ꞌpứng ꞌc n khỏi ꞌchái ꞌnhính kéng ꞌpứng ꞌdo ꞌpứng ꞌngúa hảư p‑ꞌla‑ꞌham.
15 Pua ch ng bók p‑ꞌla‑ꞌham ꞌva, “Chảu ꞌtó ꞌhéng dú n ng ꞌmướng ꞌnị, chảu
ꞌmặc bón đaư lỏ dú bón ꞌnặn ꞌnớ.”
16 Pua ch ng ꞌvạu tó ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla ꞌva, “ꞌHáu au ꞌngớn ꞌp n măn ꞌnị hảư ꞌpi
ꞌchái chảu, pên ꞌlu ng chẻng hảư ꞌchu ꞌc n ꞌtoi cuông m t ꞌhụ chảu pên ꞌc n
đi, chảu báu ꞌmí khu săng phít.”
17–18 ꞌDọn ꞌviạk ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla ꞌmía p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
ch ng ꞌdệt hảư phủ ꞌnhính n ng ꞌhướn pua báu ꞌmí ꞌlụk s c ꞌc n. ꞌLẹo ꞌdọn
p‑ꞌla‑ꞌham đảy vảy so Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Pua ꞌPhạ ch ng hảư pua
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ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌt ng ꞌmía kéng sao ꞌchạư n ng ꞌhướn pua ꞌchu ꞌc n đảy hóm đi
sia. ꞌLẹo phủ ꞌnhính ꞌt ng cá ꞌhướn pua ch ng ꞌmí ꞌlụk đảy.

21

ꞌSa‑ꞌla ók đảy ꞌlụk ꞌchái
1 Chảu

Pua ꞌPhạ đảy cóp ꞌphái hảư ꞌSa‑ꞌla ꞌmí ꞌlụk ꞌsướng ꞌquám ꞌTan
chảu nh n pao té cón ꞌvạy ꞌlẹo ꞌnặn. 2 ꞌSa‑ꞌla ch ng ꞌmặt ꞌhám, ók ꞌlụk
ꞌchái ꞌmí n ng p‑ꞌla‑ꞌham cuông ꞌmưa ꞌnhám thảu, ꞌmen khóp ꞌchớ Chảu Pua
ꞌPhạ đảy ꞌvạu ꞌvạy ꞌnặn ꞌtẹ. 3 p‑ꞌla‑ꞌham ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌchái ꞌva ꞌI‑ꞌsạc*.
4 Đảy pét ꞌmự, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌdệt ꞌhịt t t mai hảư ꞌlụk tam ꞌsướng Chảu Pua
ꞌPhạ bók ꞌvạy. 5 ꞌChớ ók ꞌI‑ꞌsạc, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌdứn đảy ꞌhọi pi.
6 ꞌSa‑ꞌla ch ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư khỏi sôm chaư ꞌmuôn hua.
ꞌChu ꞌc n đảy ꞌnghín khu ꞌnị ꞌcọ ꞌchí ꞌmuôn hua ꞌtoi khỏi. 7 Báu ꞌmí phaư dám
ꞌvạu c p phua khỏi ꞌva khỏi ꞌchí ꞌmí ꞌlụk kin ꞌn m. ꞌChăm ꞌva phua thảu ké
ꞌlẹo, khỏi ꞌcọ ꞌnh ng đảy ꞌlụk ꞌchái.”
p‑ꞌla‑ꞌham đảy s ng ꞌme ꞌlụk ꞌHa‑ca ók pay
8 ꞌMưa

ꞌI‑ꞌsạc nháư khửn ꞌváng ꞌn m, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdệt ꞌpựa khảu nháư kin
ꞌch m ꞌmuôn hảư ꞌlụk. 9 Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌlụk ꞌchái ꞌHa‑ca ꞌc n Ê‑díp ꞌmí n ng
p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn, đảy pák đu ꞌngai ꞌI‑ꞌsạc. 10 ꞌMưa ꞌSa‑ꞌla ꞌhụ hên, ch ng bók
p‑ꞌla‑ꞌham, “Hảư s ng ꞌme ꞌlụk ꞌc n khỏi ꞌnị pay sia, ꞌpưa ꞌva ꞌlụk ꞌm n báu
sôm đảy kin hua ꞌhướn ꞌnị ꞌtoi ꞌI‑ꞌsạc cá đaư.”
11 ꞌMía ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌkẹn chaư lai, ꞌpưa Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌcọ
ꞌmen ꞌlụk ꞌchái chảu. 12 Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ bók hảư p‑ꞌla‑ꞌham, “Chảu
ꞌnhá ng m ꞌkẹn chaư săng n ng ꞌme ꞌlụk ꞌc n ꞌchạư ꞌnặn. ꞌSa‑ꞌla ꞌvạu ꞌsướng
đaư ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám, ꞌpưa ꞌva ꞌI‑ꞌsạc ꞌchí ꞌmí ꞌchựa sai lai hảư chảu ꞌtoi
ꞌquám nh n pao ꞌháu ꞌmí c p chảu ꞌnặn ꞌló. 13 ꞌLẹo ꞌháu ꞌcọ ꞌchí hảư ꞌchựa sai
ꞌlụk ꞌchái sao ꞌchạư hák pên ꞌmướng ꞌnưng, ꞌpưa ꞌva ꞌm n ꞌcọ pên ꞌlụk ꞌchái
chảu ꞌsướng điêu.”
14 ꞌMự lăng ꞌmá, p‑ꞌla‑ꞌham tứn té ꞌchạu, au ꞌnặm sáư thông năng kéng hó
ꞌchương kin sáư bá hảư ꞌHa‑ca, ch ng bók hảư ꞌme ꞌlụk sau ꞌpai ók pay. Sau
ꞌcọ ꞌhao pu ng pay đom ꞌtông hẻng ꞌlẹng Bên‑ꞌsê‑ba.
21:3 ꞌI‑ꞌsạc: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌm n hua khửn”.
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15 ꞌMưa

thông ꞌnặm m t, ꞌHa‑ca ꞌdi n hảư ꞌlụk dú cỏng ꞌh m ꞌtúm ꞌmạy.
16 “ i, ꞌchí bớng ꞌlụk tai ꞌsứ đaư đảy ꞌl ꞌnó,” ꞌlẹo ꞌm n ꞌcọ ꞌnhang ók pay l c
dáo ꞌchua bén pưn nả ꞌnưng, ch ng ꞌnăng hảy ꞌcháng dú.
17 Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌnghín siêng phủ ꞌchái ꞌnặn hảy, ꞌt đa chăm ꞌmứ Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌdi n khék ꞌl ng ꞌmá té ꞌphạ, “ꞌHa‑ca ꞌhới, pên săng ch ng hảy
ꞌsịn ꞌl ? ꞌNhá ꞌpuôn săng ꞌnớ, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy ꞌnghín siêng ꞌlụk
ꞌchái chảu hảy n ng h n ꞌlẹo. 18 Tứn pay ꞌchôm au ꞌlụk ꞌí, ꞌpưa ꞌva ꞌháu ꞌchí
hảư ꞌm n ꞌmí ꞌchựa sai ꞌlụk tảu lan lên pên ꞌmướng nháư ꞌnưng.”
19 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư ꞌHa‑ca hên khum di ng ꞌmí ꞌnặm, ꞌm n ch ng
pay au ꞌnặm têm thông ꞌmá hảư ꞌlụk kin.
20 Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi bớng đu Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên đảy nháư khửn dú n ng ꞌtông
hẻng ꞌlẹng ꞌnặn. ꞌM n ꞌchang ꞌhụ ꞌnhính nả. 21 ꞌMưa dú ꞌtông hẻng ꞌlẹng
Pa‑ꞌlan, phủ pên ꞌ m ch ng đảy ha ꞌmía ꞌc n Ê‑díp hảư ꞌm n.
p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c kin mang tó căn
22 ꞌMưa

ꞌchớ ꞌnặn, pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c kéng ꞌtan ꞌPhi‑côn phủ c c ꞌhướn binh
khong pua đảy pay ꞌsúm c p p‑ꞌla‑ꞌham, ch ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌchoi hảư chảu ꞌdệt đảy ꞌchu ꞌlu ng. 23 So chảu nh n pao kin mang tó Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌva chảu ꞌchí báu bẻo ꞌlứa tó ꞌháu, ꞌlụk, ꞌhứ ꞌva ꞌchựa sai khong ꞌháu
s c ꞌtưa. ꞌSướng ꞌháu ꞌmí chaư ꞌsư c p chảu, chảu ꞌcọ ꞌmí chaư ꞌsư c p ꞌháu
kéng ꞌmướng bón chảu đang ꞌtô dú ꞌnị.”
24 p‑ꞌla‑ꞌham ch ng nh n ꞌva, “Khỏi so kin mang tó Chảu Pua ꞌPhạ.”
25 ꞌLẹo p‑ꞌla‑ꞌham ꞌchi ng c p pua, ꞌvạu ꞌt ꞌmá ꞌtáng nả ꞌviạk ꞌc n ꞌhướn
pua, đảy cướp au khum di ng ꞌnặn. 26 Pua ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn ch ng tóp ꞌva,
“ꞌHáu báu ꞌhụ ch c phủ đaư ꞌdệt. Chảu ꞌcọ ꞌnh ng báu đảy ꞌvạu ꞌviạk ꞌnị hảư
ꞌháu ꞌhụ. ꞌHáu hính đảy ꞌnghín ꞌmự ꞌnị thôi.”
27 ꞌSướng ꞌnặn p‑ꞌla‑ꞌham ch ng au ꞌpứng ꞌdo ꞌpứng ꞌngúa ꞌmá hảư pua
ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c, ꞌlẹo ꞌt ng song ꞌcọ ꞌdệt ꞌquám ꞌhẹn chao nh n pao c p căn ꞌvạy.
28 p‑ꞌla‑ꞌham ch ng ꞌlưạk au ch t tô ꞌdo sứ n ng cuông ꞌpứng ók ꞌmá ꞌvạy.
29 ꞌLẹo pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c tham ꞌva, “Chảu ꞌlưạk au ch t tô ꞌdo ꞌnặn ók ꞌvạy ꞌdệt
săng?”
30 p‑ꞌla‑ꞌham tóp ꞌva, “So pua nh n au ch t tô ꞌdo ꞌnọi ꞌnị n ng khỏi, mai
ꞌva khỏi pên phủ đảy khút khum di ng ꞌnặn ꞌtẹ.”
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C c ꞌKhoẹk 21.31– 22.8

ꞌnặn sáu ch ng khék bón ꞌnặn ꞌva Bên‑ꞌsê‑ba*, ꞌpưa ꞌt ng song đảy
kin mang n ng căn bón ꞌnặn.
32 p‑ꞌla‑ꞌham kéng pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c đảy ꞌdệt ꞌquám ꞌhẹn chao nh n pao c p
căn ꞌlẹo, pua kéng ꞌtan ꞌPhi‑côn phủ c c ꞌhướn binh khong pua ch ng ꞌcứn
ꞌmứa sú ꞌmướng ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin. 33 p‑ꞌla‑ꞌham púk co ꞌmạy ꞌnưng n ng
Bên‑ꞌsê‑ba, ꞌlẹo vảy so ꞌhọt ꞌchư siêng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, Chảu Pua ꞌPhạ Phủ
ꞌmí ꞌchua ꞌlới ꞌlới. 34 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌtô dú n ng ꞌmướng ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin đảy
ꞌdan hơng ꞌhí.
31 ꞌSướng

22

Chảu Pua ꞌPhạ sử chaư
1 Lăng

p‑ꞌla‑ꞌham

ꞌmá, Chảu Pua ꞌPhạ sử chaư p‑ꞌla‑ꞌham ꞌsướng ꞌnị, “ p‑ꞌla‑ꞌham

ꞌhới.”
p‑ꞌla‑ꞌham khan tóp ꞌva, “ꞌMen khỏi lo.”
2 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌm n ꞌva, “Au ꞌI‑ꞌsạc ꞌlụk ꞌchái điêu phủ chảu ꞌhặc sút
m c sút chaư ꞌnặn pay cá ꞌmướng ꞌMô‑ꞌlia. Chảu ch ng khả ꞌlụk phau vảy ꞌsớ
ꞌháu n ng ꞌt ng ꞌpú, dú bón đaư ꞌháu hák ꞌchí bók hảư ꞌhụ.”
3 ꞌMự lăng p‑ꞌla‑ꞌham tứn té ꞌchạu, b n au lua sáư lăng tô ꞌló, ꞌpưa ꞌchí pay
đăng ꞌpháy ꞌdệt ꞌviạk vảy ꞌsớ, au ꞌI‑ꞌsạc c p song ꞌc n ꞌchạư pay ꞌtoi, ók pay ha
ꞌpú Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌnặn. 4 ꞌTi u ꞌtáng pay đảy sam ꞌmự, ch ng phó hên
pom ꞌpú dú cá l c. 5 p‑ꞌla‑ꞌham bók song ꞌc n ꞌchạư ꞌnặn ꞌva, “ꞌPứng su au tô
ꞌló thả dú nỉ ꞌnớ. ꞌPo c p ꞌlụk hák ꞌchí pay vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ cá ꞌpú ꞌnặn,
ꞌlẹo ch ng ꞌchí ꞌcứn ꞌmá ha su.”
6 p‑ꞌla‑ꞌham hảư ꞌI‑ꞌsạc bék lua. ꞌPhớn ꞌm n lỏ au ꞌcô ꞌpháy kéng ꞌmịt. ꞌPo
ꞌlụk ch ng ꞌti u ꞌtáng pay ꞌtoi căn. 7 ꞌMưa đang ꞌnhang pay ꞌnặn, ꞌI‑ꞌsạc tham
ải ꞌva, “Ải ꞌhới.”
Ải ch ng khan ꞌva, “Săng ꞌl ꞌlụk?”
ꞌI‑ꞌsạc ꞌvạu ꞌva, “ꞌMí lua ꞌmí ꞌpháy ꞌlẹo, hák ꞌva tô ꞌdo ꞌchí au ꞌmá vảy ꞌsớ dú
cá đaư?”
8 p‑ꞌla‑ꞌham tóp ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌmí tô ꞌdo ꞌvạy hảư ꞌló.” ꞌPo ꞌlụk
ch ng au căn ꞌnhang ꞌtáng tó pay.
21:31 Bên‑ꞌsê‑ba: ꞌChư ꞌnặn kẻ ꞌva “khum di ng kin mang” ꞌhứ ꞌva “khum di ng
s t ch t tô”.
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C c ꞌKhoẹk 22.9–24

9 ꞌMứa

pay ꞌhọt bón Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌnặn ꞌlẹo, p‑ꞌla‑ꞌham t ng bón ꞌsớ
khửn, au lua sáư ꞌt ng, ch ng phúk ꞌlụk ꞌchái pông sáư ꞌt ng cong lua ꞌnặn.
10 p‑ꞌla‑ꞌham kh m ꞌmịt ꞌchí khả ꞌlụk. 11 ꞌDi n ꞌmí siêng ꞌt đa khong Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cá ꞌphạ khék ꞌmá sáư ꞌva, “ p‑ꞌla‑ꞌham, p‑ꞌla‑ꞌham ꞌhới.”
ꞌM n khan tóp ꞌva, “ꞌMen khỏi lo.”
12 ꞌT đa bók ꞌva, “ꞌNhá ꞌdệt ꞌhại săng hảư phủ ꞌchái nóm ꞌnị ꞌnớ. ꞌLụk ꞌchái
phủ điêu chảu ꞌcọ báu sia đai. ꞌKhạy ꞌháu ꞌhụ chảu n dăm Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌlẹo.”
13 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌlé hên thớc ꞌdo ꞌnưng khau cá ꞌtúm ꞌmạy dú, ꞌm n ꞌdi n au
thớc ꞌdo ꞌnặn ꞌmá khả phau vảy ꞌsớ pi n tang ꞌlụk. 14 p‑ꞌla‑ꞌham púk ꞌchư bón
ꞌnặn ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Hák Au Hảư. ꞌSướng ꞌnặn ch ng ꞌmí ꞌquám ꞌchi n
ꞌvạy ꞌhọt ꞌchua ꞌlới pang ꞌnị ꞌva, N ng ꞌt ng pom ꞌpú Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hák ꞌmí
ꞌvạy hảư.
15 ꞌLẹo ꞌt đa khong Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva khék ꞌmá té ꞌphạ bók hảư p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌtưa thứ song máư, 16 “Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy ꞌvạu ꞌva ꞌlụk ꞌchái điêu chảu ꞌcọ
báu sia đai, chảu ꞌcọ đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌháu bók, ꞌháu ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ
ꞌchí nh n pao c p chảu, 17 ꞌchí cóp ꞌphái hảư chảu ꞌmí ꞌchựa sai mả ꞌpe ók
pan đao dú ꞌt ng ꞌphạ, lai pan ꞌmịt ꞌsái ꞌhím ꞌnặm b . ꞌChựa sai chảu ꞌchí đảy
ꞌtó ꞌmướng kin ꞌhọt ꞌmướng ꞌpứng phủ kh t ꞌch ng sau ꞌnặn. 18 ꞌCọ ꞌpưa chảu
đảy ꞌph ng ꞌquám ꞌháu, ꞌc n ꞌtua phén đin ꞌchí đảy bun ꞌdọn ꞌchựa sai chảu.”
19 ꞌPo ꞌlụk p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcứn ꞌmá ha song ꞌc n ꞌchạư ꞌnặn, ch ng ꞌpọm căn
ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn dú n ng bản Bên‑ꞌsê‑ba.
ꞌChựa sai ꞌNa‑ꞌhô
20 Lăng

ꞌmá p‑ꞌla‑ꞌham đảy ꞌnghín kháo ꞌNa‑ꞌhô phủ pên ꞌnọng ꞌchái c p
ꞌMi‑ꞌla‑ca phủ pên ꞌnọng ꞌpạư, phua ꞌmía sau ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái lai ꞌc n,
21–23 ꞌmí ꞌsướng ꞌnị: phủ c c ꞌchư U‑sê, tó ꞌmá ꞌcọ ók Bu‑sê, Kê‑ꞌmu‑ên, Kê‑ꞌsệt,
ꞌHa‑ꞌsô, Pín‑đát, Dít‑ꞌlặp kéng Bê‑ꞌthu‑ên.
Kê‑ꞌmu‑ên ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌlam.
Bê‑ꞌthu‑ên ꞌmí ꞌlụk ꞌnhính ꞌchư ꞌLê‑bê‑ca.
24 ꞌMía ꞌnọi ꞌNa‑ꞌhô ꞌchư ꞌLu‑ꞌma đảy ꞌlụk ꞌchái ꞌsướng ꞌnị: Tê‑ba, Ca‑ꞌham,
Ta‑ꞌhạt kéng ꞌMa‑ca.
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C c ꞌKhoẹk 23.1–16
ꞌSa‑ꞌla ꞌmía

p‑ꞌla‑ꞌham m t ꞌchua

1 ꞌSa‑ꞌla

ꞌdứn đảy 127 pi, 2 ch ng sút ꞌchua ꞌc n n ng bản Ki‑ꞌli‑át
ꞌA‑ꞌla‑ba, lăng ꞌmá ꞌcọ khék bản ꞌHệp‑ꞌlôn, phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ ꞌtộc dáo ꞌmía ꞌm n.
3 ꞌLẹo ꞌm n ꞌcọ tứn ók sia bón đoi ꞌmía ꞌm n, pay ha ꞌc n ꞌHịt‑ti,
c p sau
ꞌva, 4 “Khỏi pên ꞌc n táng ꞌph n ꞌmá dú ꞌtoi ꞌpứng chảu, ꞌsướng ꞌnặn khỏi so
ꞌsự đin tón ꞌnưng ꞌvạy p c ꞌmiện khon ꞌmía khỏi đé.”
5 Sau tóp ꞌva, 6 “ꞌChi ng ꞌtan, so ꞌph ng ꞌsúm khỏi cón, ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌnặp nả
ꞌtứ ta ꞌtan pên phủ ꞌmí ꞌqui n nháư. ꞌSướng ꞌnặn ꞌtan hên bón đaư đi ꞌsứa m t
ꞌcọ hảư ꞌtan p c ꞌmiện ꞌmía ꞌtan hảư đảy đáng chaư, ꞌsúm khỏi báu ꞌmí ꞌquám
săng.”
7 p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n c m hua ꞌl ng tó nả sau, 8 ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌVa ꞌpứng chảu
sôm chaư hảư p c ꞌmiện khon ꞌmía khỏi dú nỉ, ꞌcọ so ꞌpứng chảu ꞌchoi ꞌvạu
c p ꞌtan Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ꞌlụk ꞌchái Sô‑ꞌha, 9 hảư ꞌtan khai th m đán ꞌMặc‑pê‑ꞌla dú
n ng hua ꞌtông ꞌnặn hảư khỏi, ꞌca ꞌto đaư khỏi ꞌcọ ꞌchí so ꞌsự tó nả ꞌpứng chảu,
ꞌchí au ꞌvạy hảư ꞌmí bón p c ꞌmiện.”
10 ꞌPhớn Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ꞌnặn, đảy ꞌnăng ꞌtoi phén ꞌc n ꞌHịt‑ti, ꞌcọ ꞌvạu tóp
p‑ꞌla‑ꞌham tó nả ꞌchu ꞌc n ꞌti pák tu c ng khảu bản ꞌnặn ꞌva, 11 “ꞌChi ng ꞌtan,
so ꞌph ng cón. ꞌTông ꞌnặn ꞌpọm c p th m đán dú n ng h n, báu au ꞌca săng.
Khỏi ꞌchí ꞌmọp dao hảư ꞌtan tó nả ꞌpi ꞌnọng bản khu ng, hảư ꞌtan au ꞌvạy pên
bón p c ꞌmiện ꞌmía ꞌtan.”
12 p‑ꞌla‑ꞌham c m hua ꞌl ng cáo ꞌquám đảy ꞌdọn tó nả ꞌpi ꞌnọng bản khu ng,
13 kéng ꞌvạu c p Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn tó nả ꞌchu ꞌc n ꞌva, “Hảư ꞌph ng ꞌquám khỏi cón,
so ꞌtan nh n au ꞌngớn ꞌca ꞌtông ꞌnặn. Khỏi ch ng ꞌchí iên chaư p c ꞌmiện khon
ꞌmía dú h n.”
14 Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ch ng tóp máư ꞌva, 15 “ꞌChi ng ꞌtan so ꞌph ng cón, ꞌca tón đin
ꞌnị ꞌpi ng ꞌto sí ꞌhọi măn ꞌngớn, báu ꞌlu ng lai săng c p báu sôm au phải au
ꞌngớn n ng ꞌtan ꞌnệ. Hảư au khon ꞌmía ꞌtan pay p c ꞌmiện bón ꞌnặn đảy lo.”
16 p‑ꞌla‑ꞌham đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ sôm chaư, ꞌdi n li ng
ꞌngớn hảư Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn sí ꞌhọi măn tó nả ꞌc n ꞌHịt‑ti, ꞌtoi ꞌsướng ꞌviạk ꞌc n ꞌlớng
ꞌkhới ꞌsự khai cuông ꞌchớ ꞌnặn.
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C c ꞌKhoẹk 23.17– 24.10

17 Tó

ꞌmá ꞌtông n ng ꞌMặc‑pê‑ꞌla bón dú ꞌtáng ta ꞌv n ók bản ꞌMăm‑ꞌlê, c p
th m đán kéng ꞌchu co ꞌmạy dú h n bón pên khong Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn, 18 ꞌcọ t c pên
khong p‑ꞌla‑ꞌham. ꞌC n ꞌHịt‑ti ꞌmí nả dú n ng pák tu c ng khảu bản ꞌnặn phủ
đaư ꞌcọ đảy ꞌhụ đảy hên m t.
19 ꞌMưa
ꞌt căn ꞌlẹo, p‑ꞌla‑ꞌham ch ng au khon ꞌmía ꞌm n pay ꞌmiện ꞌvạy
cuông th m đán n ng ꞌtông ꞌMặc‑pê‑ꞌla, dú ꞌtáng ta ꞌv n ók bản ꞌMăm‑ꞌlê, lăng
ꞌmá bản ꞌnặn ꞌcọ khék ꞌchư ꞌHệp‑ꞌlôn, dú n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
20 ꞌLẹo ꞌpứng ꞌc n ꞌHịt‑ti phaư ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌtông kéng th m đán đảy t c pên
khong p‑ꞌla‑ꞌham, au ꞌvạy pên pá ꞌheo.

24

p‑ꞌla‑ꞌham ha ꞌmía hảư ꞌI‑ꞌsạc
1 Chảu

ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy cóp ꞌphái hảư p‑ꞌla‑ꞌham ꞌhăng ꞌmí đi đảy
ꞌchu sính ꞌchu ꞌdương. ꞌNhám ꞌnặn ꞌm n ꞌcọ thảu ké lai ꞌlẹo. 2 ꞌMí ꞌmự
ꞌnưng p‑ꞌla‑ꞌham bók hảư ꞌc n ꞌhướn, phủ đảy dú n ng hơng ꞌhí, pên phủ
ꞌvạy ꞌnựa ꞌchưa chaư, ꞌcọ đảy ꞌmọp dao hảư đu sính khong ꞌchương ꞌhướn
phươn khảu ꞌva, “Hảư chảu au ꞌmứ sáư váng kha ꞌpo,* 3 hảư nh n pao ꞌdệt ꞌtoi
ꞌlu ng ꞌtáng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva phủ pên chảu ꞌphạ chảu đin. Chảu ꞌnhá au phủ
sao Ca‑ꞌna‑an dú nỉ ꞌmá pên ꞌmía ꞌlụk ꞌchái ꞌpo ꞌnớ. 4 Hảư ꞌmứa ha bản cáu
ꞌmướng lăng ꞌpo, sáo au phủ sao cuông chủm ꞌpi ꞌnọng khong ꞌpo hảư ꞌI‑ꞌsạc.”
5 ꞌC n ꞌhướn ꞌnặn tham ꞌva, “ꞌLáng ꞌtưa phủ sao báu é ꞌváng ải ꞌváng ꞌ m ꞌmá
dú ꞌtoi ꞌmướng ꞌnị ꞌl ? Neng ꞌsé lỏ hảư ꞌlụk au lan ꞌtạo ꞌmứa cá ꞌnặn ꞌvén ꞌchí
đi ꞌsứ ꞌl .”
6 p‑ꞌla‑ꞌham tóp ꞌva, “Báu hảư ꞌmứa ꞌnệ, ꞌnhá au ꞌm n ꞌmứa ꞌnớ. 7 Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva dú ꞌmướng ꞌphạ đảy bók hảư ꞌpo páy ꞌváng ꞌhướn dảo n ng bản
ók ꞌmướng sinh, ꞌmá dú ꞌmướng ꞌnị ꞌt ng nh n pao au ꞌmướng ꞌnị hảư ꞌchựa
sai ꞌpo. ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu hák ꞌchí s ng ꞌt đa ꞌmứa cón, ꞌchoi sáo ꞌmía
hảư ꞌI‑ꞌsạc. 8 ꞌVa ꞌnhính ꞌnặn hák báu sôm chaư ꞌmá ꞌtoi, chảu ꞌcọ ꞌchí khói sia
ꞌlu ng nh n pao ꞌnị, té ꞌva ꞌnhá đảy au ꞌI‑ꞌsạc ꞌmứa ꞌtẹ ꞌtẹ ꞌnớ.”
9 ꞌLẹo ꞌc n ꞌhướn ꞌnặn au ꞌmứ sáư váng kha p‑ꞌla‑ꞌham ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Nh n
ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌpo lo.”
10 ꞌC n ꞌhướn ꞌnặn ch ng téng au lai ꞌnéo ꞌchương tỏn ăn đi ꞌmí ꞌca ꞌpéng,
c p síp tô ꞌlạc đả khong p‑ꞌla‑ꞌham. ꞌLẹo ók ꞌmứa ꞌphượng nưa ꞌtáng bản ꞌtan
24:2 “Au ꞌmứ sáư váng kha” ꞌmen ꞌviạk kin mang pi n peng báu đảy.
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ꞌNa‑ꞌhô dú, n ng phén đin ꞌmướng ꞌMê‑ꞌsô‑pô‑ta‑ꞌmia. 11 ꞌChớ ꞌhọt bản ꞌnặn,
ꞌcọ khỏn ꞌcăm ꞌlẹo, ꞌm n ch ng hảư ꞌpứng tô ꞌlạc đả ꞌdặng múp ꞌl ng ꞌkém
khum di ng dú ꞌnọk bản. ꞌCăm ꞌmá ꞌchọp ꞌchớ ꞌpứng phủ sao ók ꞌmá t c ꞌnặm.
12 ꞌM n ch ng vảy so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva, “ꞌChi ng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, Chảu
Chom p‑ꞌla‑ꞌham phủ pên c c khỏi ꞌnặn, ꞌmự ꞌnị khỏi ꞌmí ꞌquám đé so ꞌTan
chảu hảư đảy ꞌpọ ꞌláng đi, so ꞌTan chảu cóp ꞌphái bun hảư phủ pên chảu
khỏi é. 13 ꞌKhạy khỏi dưn dú ꞌkém khum di ng ꞌnị, ꞌmen bón phủ sao cuông
bản ꞌchí ók ꞌmá t c ꞌnặm. 14 Khỏi ꞌchí so kin ꞌnặm n ng hay. ꞌVa sao phủ đaư
hảư kéng t c ꞌnặm hảư ꞌpứng tô ꞌlạc đả kin, ch ng ꞌchí ꞌhụ ch c sao phủ ꞌnặn
ꞌTan chảu ꞌlưạk ꞌvạy hảư pên ꞌmía ꞌI‑ꞌsạc ꞌmen phủ vảy ꞌháu ꞌTan chảu ꞌnặn.
ꞌLẹo ꞌcọ ꞌchí ꞌhụ ꞌva ꞌTan chảu đảy cóp ꞌphái bun hảư phủ pên chảu khỏi
ꞌtẹ lo.”
15 Đang vảy so dú, ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca bék hay ꞌnặm ꞌmá ꞌhọt khum di ng. ꞌMen
ꞌlụk ꞌnhính Bê‑ꞌthu‑ên, Bê‑ꞌthu‑ên ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌnáng ꞌMi‑ꞌla‑ca, phủ pên
ꞌmía ꞌNa‑ꞌhô, ꞌNa‑ꞌhô ꞌmen ꞌnọng ꞌchái p‑ꞌla‑ꞌham. 16 ꞌNáng ꞌnh ng pên sao
si ng pót, nả ta ꞌchăn lai. ꞌNáng bék hay ꞌl ng ꞌmá t c ꞌnặm têm ꞌlẹo khỏn ꞌchí
ꞌcứn ꞌmứa.
17 ꞌC n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n ꞌlen pay ha, ꞌvạu ꞌva, “ꞌNáng ꞌhới, so kin
ꞌnặm n ng hay é.”
18 ꞌNáng ꞌdi n p t hay ꞌnặm ꞌl ng bá, ꞌlẹo lính hay ꞌnặm c p ꞌvạu ꞌva, “ꞌLúng
kin ꞌí.”
19 ꞌMưa au ꞌnặm hảư kin ꞌlẹo, ꞌnáng ch ng ꞌvạu máư ꞌva, “Khỏi ꞌchí t c ꞌnặm
ꞌmá hảư ꞌpứng tô ꞌlạc đả kin ím ꞌchu tô.” 20 ꞌNáng ch ng thók hay ꞌnặm sáư
ꞌháng hảư tô ꞌlạc đả kin, kéng ꞌphạo ꞌlen pay t c ꞌmá thók sáư ꞌháng, ꞌtạu ꞌchu
tô đảy kin ím. 21 ꞌPhớn ꞌlúng phủ ꞌnặn ꞌcọ ꞌdóm bớng, báu pák báu ꞌvạu săng,
ꞌpưa é ꞌhụ ꞌviạk ꞌnị ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchí hảư đảy ꞌtoi ꞌláng áo ꞌhứ báu.
22 ꞌMưa ꞌlạc đả ꞌchu tô kin ꞌnặm ím ꞌlẹo, ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ch ng au
tóng ꞌc m khoen đăng kéng pók khen ꞌc m đôi ꞌnưng ꞌca ꞌpéng lai ꞌnặn ók ꞌmá,
23 ꞌt ng tham ꞌva, “Lan ꞌnáng ꞌmen ꞌlụk lan phủ đaư ꞌl ? So bók hảư ꞌhụ đé,
cuông ꞌhướn ải lan ꞌmí bón hảư ꞌpứng ꞌsúm khỏi so ꞌnón ꞌtô đảy báu?”
24 ꞌNáng tóp ꞌva, “Lan lỏ ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính Bê‑ꞌthu‑ên, ải lan pên ꞌlụk ꞌchái
ꞌNa‑ꞌhô kéng ꞌMi‑ꞌla‑ca. 25 ꞌHướn ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌmí hỏng hảư ꞌpứng chảu ꞌdặng
ꞌtô kéng ꞌmí nhả ꞌmí ꞌphướng ꞌvạy hảư s t kin.”
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C c ꞌKhoẹk 24.26– 41

26 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ch ng c m hua cáo ꞌquám so đảy ꞌdọn
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, 27 “Ô khỏi so đảy ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌTan chảu ꞌmen
Chảu Chom p‑ꞌla‑ꞌham phủ pên chảu khỏi ꞌnặn, ꞌchu ꞌchớ ꞌTan chảu ꞌcọ cóp
ꞌphái bun hảư, đảy uôn ꞌmá ꞌtạu ꞌhọt bón ꞌhọt ꞌti ꞌpi ꞌnọng phủ pên chảu khỏi
dú.”
28 ꞌNáng ꞌdi n ꞌlen ꞌmứa ꞌt sú ꞌ m kéng ꞌtáy ꞌhướn ꞌph ng. 29–30 ꞌLa‑ban, ꞌpi
ꞌchái ꞌLê‑bê‑ca, hên ꞌnọng ꞌtứ pók khen khoen tóng đăng kéng ꞌt hảư ꞌph ng,
ꞌdi n ꞌlen pay ha phủ ꞌnặn cá khum di ng. Hên sau dưn dú ꞌtoi ꞌpứng tô ꞌlạc đả
ꞌkém khum di ng ꞌnặn, 31 ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌTan phủ Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp
ꞌphái bun hảư ꞌhới, ꞌchí dú nỉ săng ꞌl ? So ꞌmới ꞌtan ꞌmứa cá ꞌhướn khỏi ꞌí.
Khỏi ꞌkhặn ꞌkháng hỏng hảư ꞌtan kéng bón hảư ꞌpứng tô ꞌlạc đả ꞌlẹo lo.”
32 ꞌMưa sau ꞌmứa ꞌhọt ꞌhướn ꞌlẹo, ꞌLa‑ban p t táng ꞌchương n ng lăng ꞌpứng
tô ꞌlạc đả, kéng au nhả au ꞌphướng hảư ꞌlạc đả kin. ꞌLẹo au ꞌnặm ꞌmá hảư ꞌc n
ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham kéng phủ ꞌmứa ꞌtoi su i tin. 33 ꞌChớ ꞌnhó ꞌpán khảu ꞌmá
pông ꞌlẹo, ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ch ng ꞌvạu ꞌva, “Báu ꞌh kin khỏi ꞌchí so
ꞌvạu ꞌviạk hảư ꞌph ng cón.”
ꞌLa‑ban ꞌva, “ꞌMí ꞌviạk săng, ꞌcọ so ꞌmới ꞌvạu ꞌí.”
34 ꞌM n ch ng ꞌvạu ꞌva: “Khỏi lỏ pên ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham. 35 Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌtan ꞌhăng ꞌmí đi đảy, ꞌmí ꞌpứng bẻ ꞌdo, ꞌngúa,
ꞌló, ꞌlạc đả, ꞌmí ꞌngớn ꞌc m, c p ꞌpứng ꞌc n ꞌchạư ꞌnhính ꞌchái. 36 ꞌSa‑ꞌla, ꞌmía
p‑ꞌla‑ꞌham, thảu ké lai ꞌlẹo, hák ꞌva ꞌnh ng ók đảy ꞌlụk ꞌchái phủ ꞌnưng. ꞌTan
ꞌcọ dao ꞌchương ꞌhướn khong dảo s t sính ꞌt ng cá m t hảư ꞌlụk. 37 ꞌLẹo bók
khỏi nh n pao c p ꞌtan ꞌnhá đảy au sao ꞌc n Ca‑ꞌna‑an bón ꞌnặn ꞌmá pên ꞌmía
ꞌlụk ꞌtan, 38 bók hảư khỏi ꞌti u ꞌtáng ꞌmá ha ꞌhướn ꞌpi ꞌnọng, sáo ꞌmía hảư ꞌlụk
ꞌchái ꞌtan au ꞌlụk lan cuông ꞌchựa sai ꞌtan.
39 Khỏi đảy tham ꞌtan ꞌlẹo, ꞌmí ꞌtưa phủ sao ꞌnặn báu é ꞌmá ꞌtoi, ꞌchí ꞌdệt ꞌnéo
đaư. 40 ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ đảy tóp hảư ꞌhụ, ꞌpưa ꞌva ꞌtan ꞌph ng ꞌtoi ꞌquám Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchu ꞌchớ, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí s ng ꞌt đa pay ꞌtoi, ꞌchoi khỏi sáo
ha ꞌmía hảư ꞌlụk ꞌtan au ꞌlụk lan cuông ꞌchựa sai ꞌtan. 41 ꞌMí ꞌto ꞌnéo điêu khỏi
ꞌchí khói sia ꞌlu ng nh n pao ꞌnặn, ꞌchớ pay ha ꞌpi ꞌnọng ꞌchựa sai cuông ꞌchúa
ꞌhướn ꞌlẹo, ꞌva sau hák thiêng sia, khỏi ꞌcọ ꞌchí đảy khói sia ꞌviạk nh n pao
ꞌmá ꞌnặn.

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

42

C c ꞌKhoẹk 24.42– 55

42 ꞌChớ

ꞌmá ꞌhọt khum di ng ꞌmự ꞌnị, khỏi ch ng đảy vảy so ꞌhọt Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, Chảu Chom p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn, so ꞌTan chảu ꞌchoi hảư khỏi đảy
ꞌti u ꞌtáng ꞌmá đảy ꞌláng đi. 43–44 ꞌMưa ꞌchớ khỏi dưn dú n ng ꞌkém khum
di ng, khỏi đảy so hảư ꞌpọ phủ sao ꞌmá t c ꞌnặm, ꞌva phủ đaư hák sôm chaư
hảư khỏi kin ꞌnặm c p t c ꞌnặm hảư ꞌpứng tô ꞌlạc đả kin, sao ꞌnặn lỏ ꞌmen
ꞌTan chảu đảy ꞌlưạk ꞌvạy pên ꞌmía ꞌlụk ꞌchái khong phủ pên chảu khỏi.
45 Cuông ꞌchớ vảy so ꞌsướng ꞌnặn, ꞌdi n ꞌmí ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca bék hay ꞌmá t c
ꞌnặm. Khỏi ch ng so kin ꞌnặm, 46 ꞌnáng ch ng p t hay ꞌl ng bá lính hay ꞌnặm
hảư kin, ꞌlẹo ꞌnáng pay t c au ꞌnặm hảư ꞌpứng ꞌlạc đả kin ím máư.
47 ꞌLẹo khỏi ꞌcọ đảy tham ha ải ꞌnáng ꞌchư săng. ꞌChớ đảy ꞌnghín ꞌva ꞌchư
Bê‑ꞌthu‑ên ꞌlụk ꞌchái pú ꞌNa‑ꞌhô kéng ꞌda ꞌMi‑ꞌla‑ca, khỏi ch ng khoen tóng
sáư đăng kéng au pók khen ꞌtứ sáư khen hảư ꞌnáng. 48 ꞌLẹo khỏi c m hua ꞌlạy
ꞌl ng so đảy ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, Chảu Chom p‑ꞌla‑ꞌham phủ c c khỏi
ꞌnặn, ꞌTan chảu uôn ꞌmá ꞌmen ꞌtáng ch ng đảy ꞌpọ lan ꞌnhính khong ꞌnọng
ꞌchái phủ pên chảu khỏi ꞌchí đảy au ꞌmá pên ꞌpạư. 49 ꞌSướng ꞌsịn, ꞌva ꞌpo ꞌme
hua chaư đi ꞌmí chaư sáng ꞌhặc hom, ng m ꞌhọt ꞌtọt thơng phủ pên chảu khỏi,
ꞌchí hảư lan ꞌnáng ꞌnị pên ꞌpạư, ꞌhứ ꞌva ꞌmí ꞌlu ng đaư báu sôm m c ꞌmá chaư,
ꞌcọ so bók hảư khỏi ꞌhụ, khỏi ch ng ꞌchí ng m thí ꞌchí ꞌchọ ꞌdệt ꞌnéo đaư.”
50 Phủ pên ꞌpi ꞌchái ꞌnáng ꞌchư ꞌLa‑ban kéng ải ꞌchư Bê‑ꞌthu‑ên ch ng tóp
ꞌva, “Au ꞌto Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái hảư. ꞌSúm khỏi báu ꞌmí ꞌquám săng.
51 ꞌKhạy ꞌLê‑bê‑ca ꞌcọ dú nỉ ꞌl . Au lan pay pên ꞌlụk ꞌpạư phủ pên chảu khong
chảu, ꞌtoi ꞌsướng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌvạu ꞌvạy ꞌnặn lo.”
52 ꞌMưa đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn, ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdi n ꞌtạu kháu ꞌlạy
múp ꞌl ng đin cáo ꞌquám đảy ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva. 53 ꞌLẹo ch ng au ꞌpứng
ꞌchương pên ꞌngớn pên ꞌc m c p ꞌchương ꞌnung ꞌchăn lai ꞌnéo hảư ꞌnáng
ꞌLê‑bê‑ca, c p ꞌcọ ꞌmí khong quí khong ꞌpéng hảư ꞌ m kéng ꞌpi ꞌchái ꞌnáng.
54 ꞌMưa
ꞌt căn ꞌlẹo, ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌpứng ꞌc n ꞌmứa ꞌtoi ch ng
ꞌpọm căn kin ꞌléng, kéng ꞌnón ꞌtô dú ꞌhướn.
Tứn ꞌchạu ꞌmự lăng, ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn ꞌvạu ꞌva, “Khỏi so ꞌcứn
ꞌmứa sú phủ pên chảu khỏi.”
55 Hák ꞌva ꞌ m kéng ꞌpi ꞌchái ꞌLê‑bê‑ca ꞌvạu ꞌva, “Hảư lan dú n ng dáo síp
ꞌmự cón ch ng ꞌchí hảư pay.”
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C c ꞌKhoẹk 24.56– 25.4

56 ꞌM

n tóp ꞌva, “So ꞌnhá nu ng khỏi săng ꞌnớ, ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy
hảư khỏi ꞌti u ꞌtáng ꞌmá ꞌdệt nả ꞌviạk ꞌnị ꞌlẹo ꞌlẹo. Hảư khỏi ꞌcứn ꞌmứa sú phủ
pên chảu khỏi lo.”
57 Sau tóp ꞌva, “ꞌSướng ꞌnặn khék ꞌLê‑bê‑ca ꞌmá tham lú, ꞌm n ꞌchí ng m ꞌnéo
đaư.” 58 Sau ꞌdi n khék ꞌLê‑bê‑ca ꞌmá tham, “ꞌLụk ꞌchí pay ꞌtoi sau ꞌkhạy báu?”
ꞌNáng tóp ꞌva, “Pay.”
59 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng téng hảư ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca c p ꞌme ꞌliệng ꞌn m pay
ꞌpọm điêu m t ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham. 60 Sau cóp ꞌphái hảư ꞌnáng ꞌva,
“ꞌCh m ꞌmớng hảư pên ꞌ m lai mứn sen ꞌc n.
Hảư ꞌchựa sai ꞌnọng ꞌtó ꞌmướng ꞌpẹ lai ꞌph n phủ kh t.”
61 ꞌNáng ꞌLê‑bê‑ca kéng ꞌpứng sao ꞌchạư ch ng khửn khí tô ꞌlạc đả ꞌti u ꞌtáng
pay ꞌpọm ꞌpứng ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham.
62 ꞌTạo ꞌI‑ꞌsạc ꞌmá ꞌhọt khum di ng ꞌchư ꞌva ꞌLa‑chai‑ꞌloi n ng đin ꞌNê‑k p
ꞌphượng tảư phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. 63 ꞌChớ hua ꞌcăm, ꞌI‑ꞌsạc đảy ꞌnhang
ỉn ch ng phó hên ꞌpứng tô ꞌlạc đả ꞌti u ꞌtáng ꞌmá. 64 ꞌNáng ꞌLê‑bê‑ca ꞌlé hên
ꞌI‑ꞌsạc, ꞌnáng ch ng ꞌl ng lăng tô ꞌlạc đả, 65 kéng tham ꞌc n ꞌhướn p‑ꞌla‑ꞌham
ꞌva, “Phủ ꞌnhang cai ꞌtông ꞌmá ha ꞌháu ꞌnặn ꞌmen phaư ꞌl ?”
ꞌM n ch ng tóp ꞌva, “Phủ ꞌnặn ꞌmen phủ pên chảu khỏi lo.”
ꞌSướng ꞌnặn ꞌnáng ꞌdi n au phải khăn pảy nả ꞌvạy.
66 ꞌC n ꞌhướn ch ng ꞌt hảư ꞌI‑ꞌsạc ꞌph ng ꞌchu nả ꞌviạk đảy ꞌdệt ꞌmá ꞌnặn.
67 ꞌI‑ꞌsạc ch ng tỏn ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca khảu pay cuông túp phả ꞌmúng bón ꞌ m
chảu ꞌkhới dú cón ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌcọ au căn pên phua pên ꞌmía. ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ ꞌhặc ꞌnáng
ꞌLê‑bê‑ca lai, ch ng đảy súc sáng vang chaư lăng ꞌchớ phủ pên ꞌ m tai sia ꞌlẹo.

25

ꞌChựa sai

p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí n ng ꞌnhính phủ ứn

1

p‑ꞌla‑ꞌham au ꞌmía tứm phủ ꞌnưng ꞌchư Kê‑tu‑ꞌla, 2 ꞌcọ sinh ók ꞌlụk
ꞌchái lai ꞌc n n ng p‑ꞌla‑ꞌham ꞌmí ꞌchư ꞌsướng lăng ꞌnị: Sim‑ꞌlan,
D c‑ꞌsan, ꞌMê‑đan, ꞌMi‑đi‑an, ꞌI‑ꞌsa‑ban, kéng ꞌSu‑a. 3 D c‑ꞌsan ꞌmí ꞌlụk
ꞌchái ꞌchư ꞌSê‑ba kéng Đê‑đan. ꞌChựa sai Đê‑đan béng ók pên sam ꞌhọ, ꞌhọ
t‑ꞌsu‑ꞌlim, ꞌhọ ꞌLê‑tu‑ꞌsim, kéng ꞌhọ ꞌLê‑u‑ꞌmim. 4 ꞌMi‑đi‑an ꞌcọ ꞌmí ꞌlụk ꞌchái
ꞌchư: Ê‑ꞌpha, Ê‑ꞌphê, ꞌHa‑ꞌnộc, ꞌA‑bi‑đa, kéng Ên‑đa. ꞌC n ꞌmí ꞌchư n ng nưa nỉ
pên ꞌchựa sai ók n ng Kê‑tu‑ꞌla.
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5–6 Cón

ꞌchí m t ꞌchua pay, p‑ꞌla‑ꞌham đảy au su n ꞌchương hảư ꞌlụk ꞌmía
ꞌnọi ꞌchu ꞌc n, ꞌlẹo hảư sau pay dú ꞌtáng ꞌphượng ta ꞌv n ók, đ c sia ꞌI‑ꞌsạc.
ꞌChương khong ꞌt ng cá m t p‑ꞌla‑ꞌham ꞌcọ au hảư ꞌI‑ꞌsạc.
p‑ꞌla‑ꞌham m t ꞌlới
7–8

p‑ꞌla‑ꞌham thảu ké m n ꞌdứn ꞌmí ꞌchua ꞌlới đảy 175 pi, ch ng l p ta ꞌmứa
sú ꞌpi ꞌnọng pảu pú. 9–10 ꞌLụk ꞌchái ꞌt ng song ꞌchư ꞌI‑ꞌsạc kéng Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên
đảy ꞌmiện khon ải sau ꞌvạy ꞌtoi ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla phủ pên ꞌmía, bón th m đán
ꞌMặc‑pê‑ꞌla dú ꞌtáng ta ꞌv n ók bản ꞌMăm‑ꞌlê. ꞌTông ꞌnặn, ꞌmưa cón p‑ꞌla‑ꞌham
đảy ꞌsự au n ng ꞌtan Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ꞌlụk ꞌchái Sô‑ꞌha ꞌc n ꞌHịt‑ti. 11 ꞌLún lăng
p‑ꞌla‑ꞌham m t ꞌchua, Chảu Pua ꞌPhạ ꞌcọ cóp ꞌphái hảư ꞌI‑ꞌsạc ꞌlụk ꞌchái
p‑ꞌla‑ꞌham, phủ kin dú ꞌkém khum di ng ꞌchư ꞌLa‑chai‑ꞌloi.
ꞌChựa sai Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên
12 Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên

ꞌlụk ꞌchái p‑ꞌla‑ꞌham, ók n ng ꞌHa‑ca ꞌc n Ê‑díp phủ pên
ꞌc n ꞌchạư ꞌnáng ꞌSa‑ꞌla ꞌnặn, 13 ꞌmí ꞌlụk ꞌchái, ók tam căn ꞌchư ꞌsướng lăng
ꞌnị: ꞌNê‑ba‑d t, Kê‑đa, t‑bên, ꞌMịp‑ꞌsan, 14 ꞌMi‑ꞌsa‑ꞌma, Đu‑ꞌma, ꞌMặt‑ꞌsa,
15 ꞌHa‑đ t, Tê‑ꞌma, ꞌGiê‑tu‑ꞌlê, ꞌNa‑ꞌphịt, kéng Kê‑đê‑ꞌma. 16 ꞌT ng cá m t ꞌmen
ꞌchư ꞌlụk ꞌchái Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên, pên hảu ꞌhạk síp song chủm ꞌchựa ꞌph n. Sau
ꞌdặng dú bón đaư, sau ꞌcọ púk ꞌchư sau n ng bón ꞌnặn. 17 Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌdứn
đảy 137 pi, ꞌcọ l p ta ꞌmứa sú pảu sú pú. 18 ꞌChựa sai ꞌm n dú n ng váng cang
ꞌmướng ꞌHa‑ꞌvi‑ꞌla c p ꞌtông hẻng ꞌlẹng ꞌSu‑ꞌlê, ꞌphượng ta ꞌv n ók khong phén
đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌtáng pay ha phén đin ꞌmướng t‑ꞌsi‑ꞌlia. M t sau hák dú
báu ꞌmí ꞌpi ꞌmí ꞌnọng săng m t.
Da‑ꞌkhộp kéng Ê‑ꞌsao ꞌmen ꞌlụk kha‑phép
19 Nả

ꞌviạk ꞌI‑ꞌsạc ꞌlụk ꞌchái p‑ꞌla‑ꞌham pên ꞌsướng lăng ꞌnị:
20 ꞌMưa ꞌI‑ꞌsạc đảy sí síp pi ch ng đảy au ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca té phén đin ꞌmướng
Pa‑đan‑a‑ꞌlam ꞌmá pên ꞌmía, ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan Bê‑ꞌthu‑ên c p ꞌnọng ꞌnhính
khong ꞌLa‑ban ꞌt ng song pên ꞌc n ꞌA‑ꞌlam.
21 ꞌPưa ꞌmía báu ꞌmí ꞌlụk, ꞌI‑ꞌsạc ch ng đé so ꞌhọt Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva. ꞌTan
chảu đảy ꞌnghín ꞌquám đé so ch ng hảư ꞌLê‑bê‑ca ꞌmí ꞌlụk. 22 Hák ꞌva, ꞌmí ꞌlụk
kha‑phép dú cuông ꞌtọng phi t khu i khoang căn dú. ꞌNáng ch ng ch m ꞌva,
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“Pên ꞌsướng ꞌnị ꞌchí é ꞌmí ꞌlụk ꞌmá ꞌdệt săng ꞌl ?” ꞌLẹo ꞌnáng ch ng vảy so tham
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva.
23 ꞌTan chảu bók hảư ꞌnáng ꞌhụ ꞌva,
“Song ꞌlụk dú cuông ꞌtọng ꞌchí ók pên chảu song ꞌph n ꞌc n,
ꞌMưa ꞌlụk ꞌnặn ók ꞌmá ꞌcọ ꞌchí sủ ꞌs n căn.
ꞌPh n ꞌnị ꞌchí ꞌhéng ꞌlưn ꞌph n ꞌnáư,
Phủ pên ꞌpi ꞌchí đảy ꞌchạư ꞌnọng.”
24 ꞌHọt ꞌmự ꞌnáng ꞌquê khay đảy ꞌlụk ꞌchái kha‑phép. 25 Phủ ók cón ꞌmí ꞌnựa
đeng ꞌcọ ꞌmí khôn ꞌtua tô, ch ng púk ꞌchư ꞌva, Ê‑ꞌsao*. 26 Phủ ók ꞌmá lăng
đảy kh m s n tin ꞌpi ꞌchái ók ꞌmá. ꞌSướng ꞌnặn ch ng púk ꞌchư ꞌva, Da‑ꞌkhộp*.
ꞌMưa ꞌchớ ꞌlụk ꞌchái song ꞌc n ók ꞌmá ꞌnặn, ꞌI‑ꞌsạc đảy h c síp pi ꞌlẹo.
Ê‑ꞌsao pi n ꞌqui n pên ꞌpi hảư Da‑ꞌkhộp
27 ꞌMưa

ꞌchớ ꞌnọng ꞌpi nháư khửn, Ê‑ꞌsao lỏ pên ꞌc n ꞌmặc dú ꞌtông c p quén
pay húa s t pá. Hák ꞌva Da‑ꞌkhộp lỏ pên ꞌc n chaư ꞌtơm ꞌmặc ꞌliệng s t dú
ꞌhướn. 28 ꞌI‑ꞌsạc ꞌmặc kin nhứa s t pá, ch ng ꞌhặc Ê‑ꞌsao ꞌsứa Da‑ꞌkhộp. ꞌPhớn
phủ pên ꞌ m lỏ ꞌhặc Da‑ꞌkhộp ꞌvén lai.
29 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng, Da‑ꞌkhộp đang t m keng dú. Ê‑ꞌsao pay húa ꞌmá ꞌhọt ꞌhướn
ꞌcọ sép khảu lai, 30 ch ng ꞌva, “ꞌNọng t m keng mák thúa đeng ꞌquá, hảư ꞌái
kin é ꞌnớ. Sép lai lo.” ꞌDọn ꞌnéo ꞌnặn Ê‑ꞌsao ch ng khék ꞌchư Ê‑đôm, ꞌquám kẻ
ók ꞌva “đeng”.
31 Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌCợn ꞌái au ꞌqui n pên ꞌpi hảư ꞌnọng ꞌí, é kin nả.”
32 Ê‑ꞌsao ch ng ꞌvạu ꞌva, “Sép khảu ꞌchí tai ꞌlẹo, ꞌmí ꞌqui n pên ꞌpi ꞌmá ꞌvạy
săng ꞌl .”
33 Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌÁi ꞌvạu ꞌtẹ ꞌquá? ꞌVa ꞌsịn, ꞌái kin mang bớng đu.” Ê‑ꞌsao
nh n ꞌtoi ꞌquám ꞌsướng ꞌnặn, ꞌm n ch ng pi n ꞌqui n pên ꞌpi hảư ꞌnọng sia.
34 ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp ch ng au béng, c p au keng mák thúa hảư Ê‑ꞌsao kin. Kin
ím ꞌlẹo, ꞌcọ tứn pay, ng m ꞌva ꞌqui n pên ꞌpi báu ꞌmí ꞌca săng.

25:25 Ê‑ꞌsao: ꞌChư ꞌnị kẻ ók ꞌva “ꞌmí khôn”.
25:26 Da‑ꞌkhộp: ꞌChư ꞌnị ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ kẻ ók ꞌva “kh m s n tin”.

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

46

26

C c ꞌKhoẹk 26.1–16
ꞌI‑ꞌsạc pay dú ꞌMướng Kê‑ꞌla
1 Cuông

ꞌchua ꞌc n ꞌI‑ꞌsạc đảy chu p ứt dák pék ꞌsướng ꞌchua
p‑ꞌla‑ꞌham pang cón. Chu p ꞌpọ ꞌviạk ứt dák ꞌsướng ꞌnặn, ꞌI‑ꞌsạc ch ng
ꞌnhại ꞌchúa ꞌhướn pay ha ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c pua ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin cá ꞌmướng
Kê‑ꞌla. 2 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌmá hảư ꞌI‑ꞌsạc hên ch ng bók ꞌva, “ꞌNhá ꞌl ng pay
dú cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnớ, cứ dú n ng phén đin ꞌmướng ꞌháu bók hảư
chảu dú. 3 Cuông ꞌdan dú n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌháu ꞌchí dú ꞌti m pheng cóp ꞌphái
bun hảư chảu, ꞌchí ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám nh n pao c p p‑ꞌla‑ꞌham, ch ng ꞌchí au
m t ꞌmướng ꞌnị hảư chảu kéng ꞌchựa sai chảu. 4 ꞌHáu ꞌchí hảư ꞌchựa sai chảu
mả ꞌpe ók lai pan đao dú ꞌphạ, ꞌchí dao ꞌt ng ꞌmướng ꞌnị hảư. ꞌChu ꞌph n ꞌc n
dú ꞌt ng phén đin ꞌchí đảy bun ꞌdọn ꞌchựa sai chảu, 5 ꞌpưa ꞌva p‑ꞌla‑ꞌham đảy
ꞌph ng ꞌquám c p cứ chaư m n ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám bók son khong ꞌháu ꞌchu khót.”
6 ꞌSướng ꞌnặn ꞌI‑ꞌsạc ch ng dú n ng ꞌmướng Kê‑ꞌla. 7 ꞌMưa ꞌc n ꞌchái ꞌmướng
ꞌnặn tham ꞌI‑ꞌsạc, “Phủ ꞌnị ꞌmen ꞌmía chảu ꞌquá?” ꞌTan ch ng tóp sau ꞌva,
“ꞌMen ꞌnọng ꞌnhính ꞌló.” Báu ꞌcán ꞌvạu ꞌva pên ꞌmía, ꞌpưa dản sau ꞌchí khả
chảu sia, ꞌlẹo ꞌchí au ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca phủ ꞌchăn pay sia.
8 Sau dú n ng ꞌmướng Kê‑ꞌla ꞌnị đảy ꞌdan hơng ꞌhí. ꞌMí ꞌmự ꞌnưng pua
ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c nhi m táng ꞌlé hên ꞌI‑ꞌsạc dók ꞌnáng ꞌLê‑bê‑ca phủ pên ꞌmía, 9 pua
ꞌdi n khék ꞌtan ꞌmá ꞌvạu hảư ꞌva, “ꞌNáng ꞌmen ꞌmía chảu ꞌtẹ. Pên săng chảu
ch ng ꞌhiạk ꞌva pên ꞌnọng ꞌnhính ꞌsịn ꞌl ?”
ꞌI‑ꞌsạc ch ng tóp ꞌquám pua ꞌva, “Khỏi dản tai, ch ng báu ꞌva pên ꞌmía.”
10 Pua ꞌva, “Chảu lỏ ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn. Lon ꞌmí phaư dú nỉ đảy ꞌnón n ng ꞌmía
chảu, pan ꞌva chảu au báp ꞌsội ꞌmá sáư ꞌsúm khỏi.”
11 Pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌdi n páo ꞌquám hảư dên ꞌpay ꞌhụ ꞌchu ꞌc n, “ꞌVa phủ
đaư ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌI‑ꞌsạc ꞌhứ ꞌva ꞌmía ꞌtan, phủ ꞌnặn ꞌchí ꞌmí ꞌtội ꞌchọ khả tai.”
12 ꞌI‑ꞌsạc ꞌdệt ꞌhay n ng ꞌmướng ꞌnị. Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌtan
pi ꞌnặn đảy khảu ꞌmạk mák ꞌtứ ꞌcộp ꞌhọi ꞌto. 13 Cai pên phủ ꞌhăng ꞌmí lai khửn,
14 ꞌmí lai ꞌpứng bẻ ꞌdo, ꞌpứng ꞌngúa kéng ꞌpứng phủ dảo ꞌc n ꞌhướn. Pên ꞌsướng
ꞌnặn, m t ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin ch ng tai hơng. 15 Sau ꞌdi n thôm khum di ng
ꞌnặm, m t ꞌc n ꞌhướn ải ꞌI‑ꞌsạc khút ꞌvạy hảư té ꞌchớ ꞌnh ng ꞌc n ꞌnặn sia m t.
16 Pua ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin ch ng bók hảư ꞌI‑ꞌsạc ꞌva, “Chảu pên m t ꞌhéng cả
ꞌsứa ꞌsúm khỏi lai. Hảư chảu ꞌnhại ók sia ꞌmướng ꞌnị ꞌnớ.”
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C c ꞌKhoẹk 26.17– 27

17 ꞌSướng

ꞌnặn m t ꞌI‑ꞌsạc ch ng ꞌnhại pay t ng túp phả ꞌmúng khửn dú ꞌhím
hu i ꞌtông ꞌmướng Kê‑ꞌla. 18 Bón ꞌnặn ꞌmí kỉ khum di ng té pang ải ꞌtan đảy
khút ꞌvạy, ꞌchọ ꞌc n ꞌPhi‑ꞌli‑ꞌsa‑tin đảy thôm ꞌpứng khum di ng ꞌnặn sia. ꞌKhạy
m t ꞌI‑ꞌsạc ꞌmá khút ꞌlau bón cáu, ꞌcọ khék ꞌchư ꞌpứng khum di ng ꞌnặn tam
ꞌsướng ải ꞌtan khék té cón.
19 M t ꞌc n ꞌI‑ꞌsạc khút khum di ng n ng ꞌtông, ch ng ꞌpọ bó ꞌnặm. 20 ꞌMí
m t ꞌc n ꞌmướng Kê‑ꞌla ꞌliệng ꞌdo dú h n đảy ꞌmá ꞌcại ꞌquám c p ꞌc n ꞌliệng
ꞌdo ꞌI‑ꞌsạc, ꞌhiạk ꞌva ꞌnặm ꞌnặn ꞌmen khong sau. ꞌPưa sau ꞌcại căn ꞌI‑ꞌsạc ch ng
púk ꞌchư khum di ng ꞌnặm ꞌva, Ê‑ꞌsẹt*. 21 Tó ꞌmá m t ꞌc n ꞌI‑ꞌsạc pay khút bón
ứn, ꞌcọ ꞌchọ sau pay ꞌchính máư, ꞌnéo ꞌnặn ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ púk ꞌchư di ng ꞌnặm
ꞌva, ꞌSịt‑ꞌna*. 22 ꞌLẹo m t ꞌI‑ꞌsạc ꞌpai sia bón ꞌnặn pay khút bón ứn. Sau báu
ꞌmá ꞌchính au di ng ꞌnặm ꞌnị, ꞌI‑ꞌsạc ch ng đảy púk ꞌchư khum di ng ꞌnị ꞌva,
ꞌLê‑ꞌhô‑b t*. ꞌTan ch ng ꞌvạu, “ꞌKhạy ꞌnị Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌháu đảy dú
quảng khoang ꞌlẹo, ꞌháu ch ng ꞌchí súc sáng đảy mả khửn n ng bản n ng
ꞌmướng.”
23 ꞌI‑ꞌsạc dú đảy ꞌdan ꞌnưng, ꞌlẹo ch ng ꞌnhại ꞌmứa dú cá bản Bên‑ꞌsê‑ba.
24 ꞌMứa ꞌhọt bản ꞌnặn cuông ꞌchớ ꞌt ng ꞌcứn, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌI‑ꞌsạc hên
c p bók ꞌva, “ꞌHáu ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Chom p‑ꞌla‑ꞌham ải chảu. ꞌHáu
dú ꞌti m pheng, cóp ꞌphái bun tứm ꞌchựa sai hảư chảu, ꞌdọn p‑ꞌla‑ꞌham ꞌdệt
ꞌtoi ꞌquám ꞌháu. Chảu ꞌnhá dản săng.”
25 ꞌI‑ꞌsạc đảy t ng bón ꞌsớ khửn ꞌvạy vảy ꞌháu Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, kéng t ng
túp phả ꞌmúng khửn dú n ng h n. M t ꞌc n ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ ch ng khút khum ꞌnặm
n ng h n máư.
ꞌI‑ꞌsạc c p Pua ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c kin mang tó căn
26 Pua

ꞌA‑bi‑ꞌmê‑l c ꞌmá té ꞌmướng Kê‑ꞌla ꞌpọm điêu c p ꞌtan ꞌA‑ꞌhu‑sát pên
phủ sô ꞌván chăm ꞌmứ kéng ꞌtan ꞌPhi‑côn pên phủ c c ꞌhướn binh khong ꞌtan
ꞌmứa dam ꞌI‑ꞌsạc. 27 ꞌI‑ꞌsạc ꞌdi n tham ꞌva, “M t ꞌtan đảy ꞌch ng khỏi, ch ng
s p khỏi ꞌpai. Pên ꞌsứ đaư ch ng ꞌhiạk ꞌmá dam khỏi ꞌl ?”
26:20 Ê‑ꞌsẹt: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌcại ꞌquám căn”.
26:21 ꞌSịt‑ꞌna: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌchính căn”.
26:22 ꞌLê‑ꞌhô‑b t: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “quảng khoang”.
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C c ꞌKhoẹk 26.28– 27.8

28 Sau

tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌhụ ch c Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva l m đu chảu, ꞌsúm khỏi
đảy sô ꞌván căn ꞌlẹo, ch ng ꞌmá ꞌcạt san căn. ꞌSướng ꞌnặn é hảư chảu nh n pao
ꞌquám ꞌcạt san ꞌnị ꞌvạy, 29 ꞌpưa ꞌtáng nả ꞌnị ꞌnhá đảy ꞌdệt ꞌhại săng hảư ꞌsúm
khỏi, ꞌsúm khỏi ꞌcọ báu đảy ꞌdệt ꞌhại săng hảư. ꞌSúm khỏi đảy ꞌdệt đi tó, chảu
ꞌcọ ch ng đảy ók ꞌmướng pay đi đi. ꞌSúm khỏi khảu chaư chẻng ꞌlẹo, ꞌkhạy
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy cóp ꞌphái bun hảư chảu.”
30 ꞌI‑ꞌsạc ꞌdệt ꞌpựa khảu nháư sú pua kin ꞌmuôn. 31 Tứn ꞌchạu ꞌmự lăng, song
phái ch ng kin mang c p căn. Đảy ꞌmí ꞌquám ꞌhặc ꞌpéng ch ng đảy s ng ꞌlá
căn, ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ s ng pua phủ pên khék hảư pay đi.
32 Cuông ꞌmự điêu ꞌnặn ꞌc n ꞌchạư ꞌI‑ꞌsạc ꞌmá bók ꞌva, “Di ng ꞌnặm ꞌsúm khỏi
khút ꞌnặn ꞌpọ ꞌnặm ꞌlẹo!” 33 ꞌI‑ꞌsạc ꞌdi n púk ꞌchư hảư di ng ꞌnặm ꞌnặn ꞌva,
ꞌSê‑ba*. ꞌLẹo bản ꞌnặn ch ng ꞌhiạk khék ꞌva Bên‑ꞌsê‑ba* ꞌmá ꞌtạu ꞌkhạy ꞌnị.
Ê‑ꞌsao au ꞌmía song ꞌc n
34 ꞌMưa

Ê‑ꞌsao đảy sí síp pi, ꞌcọ au ꞌmía song ꞌc n pên ꞌc n ꞌHịt‑ti: Du‑đít pên
ꞌlụk ꞌnhính Bê‑ꞌli, Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt ꞌlụk ꞌnhính Ê‑ꞌlôn. 35 Song ꞌpạư ꞌnị ꞌdệt hảư
ꞌI‑ꞌsạc kéng ꞌLê‑bê‑ca khôm chaư lai.

27

Da‑ꞌkhộp bẻo ải cóp ꞌphái hảư
1 ꞌMưa

ꞌI‑ꞌsạc thảu ké lai ꞌlẹo, ta ꞌcọ báu hên ꞌhung, ch ng khék Ê‑ꞌsao
ꞌlụk ꞌchái c c ꞌmá lỏ ꞌvạu ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới.”
Ê‑ꞌsao tóp ꞌva, “ꞌLụk dú ꞌnị lo.”
2 ꞌI‑ꞌsạc ꞌvạu ꞌva, “Ải thảu ké lai ꞌlẹo, ch c ꞌchí tai ꞌmự đaư. 3 ꞌKhạy ꞌlụk au nả
c p pưn pay bén s t n ng pá, 4 ꞌmá ꞌdệt ꞌpựa ꞌchẹp ꞌnéo ꞌmặc hảư ải kin. ꞌLẹo
ải ch ng ꞌchí cóp ꞌphái hảư ꞌlụk cón ải m t ꞌlới pay.”
5 ꞌChớ ꞌI‑ꞌsạc bók Ê‑ꞌsao ꞌnặn, ꞌLê‑bê‑ca phủ pên ꞌ m đảy ꞌnghín. ꞌMưa Ê‑ꞌsao
ók pay cá pá húa s t ꞌnặn, 6 ꞌLê‑bê‑ca ꞌdi n bók Da‑ꞌkhộp phủ pên ꞌlụk ꞌva,
“ꞌ m đảy ꞌnghín ải ꞌlụk bók ꞌái Ê‑ꞌsao, 7 pay bén au s t pá ꞌmá ꞌdệt ꞌpựa ꞌchẹp
hảư ải kin, ꞌlẹo ải ꞌchí cóp ꞌphái bun tó nả Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌái ꞌmưa ꞌchớ
ải ꞌnh ng ꞌc n ꞌnị. 8 ꞌKhạy hảư ꞌlụk ꞌph ng ꞌquám ꞌdệt ꞌtoi ꞌsướng ꞌ m bók.
26:33 ꞌSê‑ba: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “kin mang”.
26:33 Bên‑ꞌsê‑ba: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “khum di ng kin mang căn”. [Bớng khót
21:31.]
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C c ꞌKhoẹk 27.9–27

9 Hảư

ꞌlụk pay ꞌlưạk au song tô bẻ ꞌnọi, au tô ꞌpí tô đi ꞌmá khả, ꞌlẹo ꞌ m ꞌchí
ꞌdệt ꞌchẹp ꞌchẹp ꞌnéo ải ꞌlụk ꞌmặc. 10 ꞌLụk ch ng au ꞌmứa hảư ải kin, ꞌlẹo ải ꞌchí
cóp ꞌphái bun hảư ꞌlụk cón ꞌchớ ải tai.”
11 Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “Tô ꞌlụk ꞌnựa ki ng, báu ꞌmí khôn ꞌsướng ꞌái Ê‑ꞌsao
ꞌnặn ꞌl . 12 ꞌLáng ꞌtưa ải ꞌch m tô ꞌlụk, báu pék ꞌái Ê‑ꞌsao. ꞌMưa ải ꞌhụ ꞌcọ ꞌchí
ꞌva ꞌlụk pên ꞌc n bẻo, ꞌlẹo báu ꞌmen ꞌchí đảy bun cá đaư, ꞌchí đảy ꞌquám đá
mang sia ꞌlạ.”
13 ꞌ m ch ng tóp ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới, ꞌvạy hảư ꞌ m thứk đá mang. ꞌLụk ꞌcứ ꞌdệt
ꞌtoi ꞌquám ꞌ m, pay au bẻ ꞌmá ꞌí.”
14 ꞌSướng ꞌnặn, Da‑ꞌkhộp ch ng pay au bẻ ꞌmá hảư ꞌ m ꞌdệt ꞌpựa ꞌchẹp ꞌnéo
ải ꞌmặc. 15 Phủ pên ꞌ m ch ng au phưn sửa ꞌchăn khong Ê‑ꞌsao n ng h n ꞌnung
hảư Da‑ꞌkhộp, 16 au năng bẻ ꞌp n khen kéng bón ꞌcó ki ng ꞌm n, 17 ꞌlẹo au
ꞌchương kin ꞌchẹp ꞌchẹp c p tón béng tay hảư Da‑ꞌkhộp ꞌnhó pay.
18 ꞌMưa Da‑ꞌkhộp ꞌhọt ải, ch ng ꞌvạu ꞌva, “Ải ꞌhới.”
Ải khan ꞌva, “Săng ꞌl ? ꞌLụk ꞌmen phủ đaư?”
19 Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌva, “ꞌMen Ê‑ꞌsao ꞌlụk ꞌchái c c ải lo. ꞌLụk đảy ꞌdệt ꞌsướng ải
bók. Tứn ꞌmá kin ꞌí, ꞌpưa ꞌva ải ꞌchí cóp ꞌphái bun hảư ꞌlụk.”
20 Ải tham ꞌva, “ꞌLụk pay húa bón đaư ch ng đảy ꞌv n ꞌcợn ꞌl ?”
Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌDọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Chảu Chom ải, ꞌchoi hảư ꞌlụk đảy
ꞌngai.”
21 ꞌI‑ꞌsạc bók, “Khảu ꞌmá chăm ꞌí. Ải ꞌchí ꞌlụp ꞌch m ꞌmen Ê‑ꞌsao ꞌtẹ ꞌhứ báu.”
22 Da‑ꞌkhộp ꞌsặt khảu chăm, ải ꞌlụp ꞌch m ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Siêng pák lỏ pék
siêng pák khong Da‑ꞌkhộp, hák ꞌva khen lỏ pék khen Ê‑ꞌsao.” 23 Song khen ꞌmí
khôn pék Ê‑ꞌsao, ải ch ng báu ꞌhụ ch c ꞌmen ꞌva Da‑ꞌkhộp, ꞌchí cóp ꞌphái hảư.
24 Ch ng tham ꞌlau ꞌva, “ꞌLụk ꞌmen Ê‑ꞌsao ꞌtẹ ꞌquá?”
“ꞌMen lo.”
25 “ꞌSướng ꞌsịn au ꞌmá hảư ải kin ꞌí. Kin ꞌlẹo ải ꞌchí cóp ꞌphái hảư ꞌnớ.”
Da‑ꞌkhộp ch ng au hảư ải kin, c p khái lảu hảư kin é. 26 Kin ꞌlẹo ꞌI‑ꞌsạc bók,
“ꞌLụk khảu ꞌmá chăm chúp kẻm ải ꞌí.”
27 Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌsặt khảu chăm chúp kẻm ải. ꞌMưa đôm phưn sửa ꞌcọ ꞌmen
ai ꞌnựa Ê‑ꞌsao, ꞌI‑ꞌsạc ꞌdi n cóp ꞌphái hảư ꞌva,
“Ai sửa ꞌnị ꞌmen ꞌlụk khuôn ꞌhá
ꞌcứ ꞌdương ai ꞌtông ꞌná hom ꞌhạu
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C c ꞌKhoẹk 27.28– 36

Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy cóp ꞌphái bun.
28 So Chảu Pua ꞌPhạ s ng ꞌnặm mươi ꞌmá té ꞌphạ hảư ꞌchum dên,
pên ꞌchương púk n ng ꞌtông ꞌhay hảư na,
ꞌtông ꞌná hảư mák ꞌpu ng ꞌhu ng ph n,
lảu mák ít ꞌcọ hảư ꞌmí lai.
29 ꞌC n phén đin vảy ꞌháu khảu sú,
ꞌchu ꞌc n c m hua ꞌlạy vảy sú ꞌlụk ꞌnớ.
Hảư ꞌmí ꞌqui n sung ꞌpộn pháư
pên nháư khủm ꞌdứa phớng ꞌpi ꞌnọng ꞌchu ꞌpái
ꞌnáư ꞌhướn dảo ꞌnọng ꞌpi c m sú ꞌlụk ꞌnớ.
Phaư đá mang ꞌlụk ꞌpéng tôn chảu,
ꞌchí chu p ꞌhại ꞌquám mang tản tóp.
Phaư cóp ꞌphái bun hảư ꞌlụk mả,
phủ ꞌnặn ꞌchí đảy mả ꞌpe ꞌtoi ꞌquám ꞌphái bun.”
30 ꞌMưa ải cóp ꞌphái hảư Da‑ꞌkhộp ꞌlẹo, Da‑ꞌkhộp hính ꞌchọm ók pay, Ê‑ꞌsao
pay húa ꞌcọ ꞌmá ꞌhọt, 31 đảy nhứa ꞌmá ꞌdệt ꞌpựa ꞌchẹp, ch ng au ꞌmá hảư ải,
bók ꞌva, “Ải ꞌhới, nhứa ꞌchẹp lai tứn ꞌmá kin ꞌí, ꞌlẹo cóp ꞌphái hảư ꞌlụk ꞌnớ.”
32 Ải tham ꞌva, “ꞌLụk ꞌmen phaư?”
Ê‑ꞌsao tóp ꞌva, “ꞌLụk ꞌmen Ê‑ꞌsao, ꞌlụk c c ải.”
33 ꞌChớ ꞌnặn ꞌI‑ꞌsạc t c chaư s n cá ꞌmo ꞌt ng tham ꞌva, “ꞌSướng ꞌsịn ꞌmen phủ
đaư pay sáo bén đảy s t pá ꞌmá? Ải ꞌchọm kin ꞌlẹo ꞌnị, c p ꞌcọ đảy cóp ꞌphái
bún hảư ꞌm n m t ꞌlẹo.”
34 Ê‑ꞌsao đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌnặn, khôm chaư lai ꞌdi n khék hảy khửn, ch ng
ꞌvạu ꞌva, “ꞌSịn ải cóp ꞌphái hảư ꞌlụk é ꞌl .”
35 Ải tóp ꞌva, “ꞌNọng ꞌchái ꞌlụk pên ꞌc n ꞌmá bẻo ꞌpáng, đảy au bun ꞌlụk pay
sia ꞌlẹo lo.”
36 Ê‑ꞌsao ꞌvạu ꞌva, “ꞌNị ꞌmen ꞌtưa thứ song phủ ꞌnọng đảy pên ꞌc n ꞌcột chan
ꞌdệt hảư ꞌlụk, sôm khék ꞌchư Da‑ꞌkhộp* lo. ꞌM n đảy ꞌchính au ꞌqui n pên ꞌái,
ꞌkhạy ꞌm n ꞌchính au bun n ng ải ꞌchí hảư ꞌlụk ꞌnặn máư. ꞌSướng ꞌsịn ải báu
ꞌmí ꞌnéo cóp ꞌphái hảư ꞌlụk ꞌlẹo a?”

27:36 Da‑ꞌkhộp: ꞌChư kẻ ꞌva “kh m s n tin” ꞌhứ ꞌva “pên ꞌc n ꞌcột chan”.
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C c ꞌKhoẹk 27.37– 28.4

37 ꞌI‑ꞌsạc

ꞌvạu tóp ꞌlụk ꞌva, “Ải đảy t ng ꞌm n pên c c ꞌlụk, ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌpi
ꞌpứng ꞌnọng hảư pên ꞌc n ꞌchạư ꞌchuông. Cóp ꞌphái hảư ꞌm n ꞌmí khảu ꞌmí lảu
lai. ꞌKhạy ải báu ꞌmí săng ꞌchí cóp ꞌphái hảư ꞌlụk ꞌlẹo lo.”
38 Ê‑ꞌsao đé so ꞌva, “Ải ꞌhới, ải ꞌmí săng cóp ꞌphái é báu? Cóp ꞌphái hảư ꞌlụk
é ꞌí.” ꞌM n ch ng khék hảy khửn.
39 ꞌI‑ꞌsạc ꞌcọ bók hảư Ê‑ꞌsao ꞌhụ,
“ꞌLụk ꞌchí đảy dú háng sia đin ꞌchăn ꞌmí ꞌnặm ꞌchum khảu ꞌmạk mák ꞌtứ,
khát sia ꞌnặm mươi t c té ꞌphạ ꞌl ng hảư.
40 ꞌLụk pên ꞌc n ꞌchí đảy sủ đáp,
hé phảu ꞌchạư ꞌchuông ꞌnọng ꞌlụk thôi ꞌná.
ꞌChớ đaư ꞌlụk pay lông háng,
ꞌlụk hák ꞌchí p t ék ꞌqui n pên ꞌnọng ꞌnặn ók sia ꞌcó đảy.”
Ê‑ꞌsao mai khả Da‑ꞌkhộp
41 Ê‑ꞌsao

hơng ꞌch ng Da‑ꞌkhộp, ꞌdọn ải cóp ꞌphái hảư. Ê‑ꞌsao ch ng ꞌmí chaư
ꞌvạy, “ꞌChớ đaư ải m t ꞌchua pay ꞌlẹo, ꞌchí khả Da‑ꞌkhộp sia.”
42 ꞌMưa ꞌLê‑bê‑ca ꞌ m sau đảy ꞌhụ kháo nả ꞌviạk ꞌnặn, ꞌdi n khék Da‑ꞌkhộp
ꞌmá ha, “Ê‑ꞌsao sáo ha ꞌtáng ꞌchí khả ꞌlụk sia. 43 ꞌKhạy ꞌph ng ꞌquám ꞌ m, hảư
ꞌlụk ꞌpai ꞌmứa dú n ng ꞌlúng ꞌLa‑ban cá bản ꞌKha‑ꞌlan ꞌnớ. 44 ꞌMứa dú cá ꞌnặn
s c ꞌdan đaư hảư ꞌái sáng pút sáng nhay sia cón. 45 ꞌChớ đaư ꞌái chaư đi ꞌlẹo,
ꞌlứm ꞌviạk té cón ꞌnặn, ꞌ m ch ng ꞌchí s ng ꞌc n pay au ꞌlụk ꞌcứn ꞌmá ꞌnớ. ꞌ m
báu é sia ꞌlụk ꞌt ng song cuông ꞌmự điêu.”
46 ꞌLê‑bê‑ca ch m hảư ꞌI‑ꞌsạc ꞌph ng ꞌva, “Khỏi báu é ꞌnh ng pên ꞌc n ꞌpưa
bứa nái ꞌpạư song ꞌc n ꞌHịt‑ti ꞌnị ꞌlẹo. ꞌVa Da‑ꞌkhộp hák au ꞌmía ꞌc n ꞌHịt‑ti
máư, ꞌchí pên ꞌsướng song ꞌpạư ꞌnặn, ꞌneng ꞌsé hảư khỏi tai sia ꞌvén đi.”

28

ꞌI‑ꞌsạc hảư ꞌlụk ꞌmứa ha ải ꞌlúng ꞌLa‑ban
1 ꞌI‑ꞌsạc

đảy khék Da‑ꞌkhộp ꞌmá ha ꞌlẹo cóp ꞌphái hảư ꞌm n, c p bók ꞌva,
“ꞌLụk ꞌnhá au ꞌmía ꞌc n Ca‑ꞌna‑an ꞌnớ. 2 ꞌKhạy hảư ꞌlụk ꞌmứa cá phén
đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam tham ha ꞌhướn ải thảu Bê‑ꞌthu‑ên, ꞌlẹo hảư ꞌlưạk au
ꞌlụk ꞌnhính ꞌlúng ꞌLa‑ban phủ ꞌnưng pên ꞌmía ꞌnớ. 3 So Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí
ꞌqui n nháư sung sút cóp ꞌphái bun hảư ꞌlụk ꞌmí ꞌnhính lai ꞌchái ꞌsọn pên ꞌchựa
sai mả ꞌpe ók l m lai, ꞌlụk ꞌchí đảy pên c c ꞌkhạu hảu ꞌhạk lai ꞌph n ꞌc n. 4 So
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C c ꞌKhoẹk 28.5–15

ꞌTan chảu cóp ꞌphái bun hảư ꞌlụk ꞌt ng cá ꞌchựa sai khong ꞌlụk ꞌsướng điêu
đảy cóp ꞌphái hảư pú p‑ꞌla‑ꞌham, so hảư phén đin ꞌmướng dú ꞌkhạy ꞌnị, ꞌti
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmọp dao hảư p‑ꞌla‑ꞌham ꞌnặn, hảư pên khong ꞌlụk.” 5 ꞌLẹo
ꞌI‑ꞌsạc bók Da‑ꞌkhộp ók ꞌtáng ꞌmứa ha phén đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam, pay sáo
ha ꞌhướn ꞌlúng ꞌLa‑ban ꞌlụk ꞌchái Bê‑ꞌthu‑ên ꞌc n ꞌA‑ꞌlam. ꞌLa‑ban pên ꞌpi ꞌchái
ꞌLê‑bê‑ca phủ pên ꞌ m Ê‑ꞌsao kéng Da‑ꞌkhộp.
Ê‑ꞌsao au ꞌmía tứm phủ ꞌnưng máư
6 Ê‑ꞌsao

ꞌhụ ꞌva phủ pên ải đảy cóp ꞌphái hảư Da‑ꞌkhộp, c p bók hảư pay ha
au ꞌmía cá phén đin Pa‑đan‑a‑ꞌlam. ꞌHụ ꞌva ải cóp ꞌphái hảư ꞌnọng, bók ꞌva
ꞌnhá au ꞌmía ꞌc n Ca‑ꞌna‑an, 7 c p ꞌhụ Da‑ꞌkhộp đảy ꞌph ng ꞌquám ải ꞌ m bók
ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌm n ꞌcọ ꞌti u ꞌtáng pay cá phén đin Pa‑đan‑a‑ꞌlam. 8 Ê‑ꞌsao ch ng
khảu chaư ꞌva ải báu sôm chaư hảư au phủ ꞌnhính ꞌc n Ca‑ꞌna‑an. 9 ꞌSướng
ꞌnặn Ê‑ꞌsao ch ng pay ha ꞌlúng Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên, pên ꞌlụk ꞌchái p‑ꞌla‑ꞌham, ch ng
au ꞌnáng ꞌMa‑ꞌha‑ꞌlạt, ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌlúng Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên, pên ꞌnọng ꞌnhính ꞌái
ꞌNê‑ba‑d t, ꞌmá pên ꞌmía tứm phủ ꞌnưng máư.
Da‑ꞌkhộp ꞌnón phăn hên Chảu Pua ꞌPhạ
10 Da‑ꞌkhộp

đảy ꞌti u ꞌtáng té bản Bên‑ꞌsê‑ba ꞌmứa ꞌtáng bản ꞌKha‑ꞌlan phén
đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam. 11 ꞌMứa ꞌhọt bón ꞌnưng, ta ꞌv n t c, ch ng ꞌdặng
ꞌnón bón ꞌnặn au hua mon tón đán. 12 ꞌMưa ꞌnón l p ꞌcọ phăn hên đay cái té
đin ꞌtạu ꞌhọt ꞌphạ. ꞌMí ꞌpứng ꞌt đa chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ khửn khửn ꞌl ng
ꞌl ng ꞌtoi kh n đay ꞌnặn. 13 ꞌCọ hên Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva dưn dú hua đay ꞌnặn,
pák ꞌmá sáư ꞌm n ꞌva, “ꞌHáu ꞌmen Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ Chảu
Chom p‑ꞌla‑ꞌham ải pú chảu kéng Chảu Chom ꞌI‑ꞌsạc. ꞌHáu ꞌchí ꞌmọp dao đin
đon ꞌti chảu ꞌnón ꞌnị hảư chảu kéng ꞌchựa sai chảu. 14 ꞌChựa sai chảu ꞌchí lai
pan ꞌmịt khún ꞌt ng đin. Sau ꞌchí mả ꞌpe ók pay dú ꞌchu phương ꞌphạ. ꞌHáu ꞌchí
cóp ꞌphái bun hảư ꞌchu ꞌph n ꞌc n ꞌdọn chảu kéng ꞌchựa sai chảu. 15 Hảư chứ
ꞌnớ, ꞌháu ꞌchí dú ꞌti m pheng, chảu pay ꞌtáng đaư ꞌháu ꞌchí pảy che chảu, ꞌlẹo
ꞌháu ꞌchí hảư chảu ꞌcứn ꞌmá dú phén đin ꞌmướng ꞌnị. ꞌHáu báu ꞌmí ꞌchớ đaư
ꞌváng chảu ꞌtạu ꞌháu đảy ꞌdệt ꞌtục ꞌchu khu đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy c p chảu ꞌnặn.”
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C c ꞌKhoẹk 28.16– 29.8

16 ꞌMưa

Da‑ꞌkhộp ꞌnón ꞌhụ ꞌmưa, ꞌvạu ꞌva, “Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva dú bón ꞌnị ꞌtẹ,
hák khỏi báu ꞌhụ ch c.” 17 ꞌM n dản c p ꞌvạu ꞌva, “Bón ꞌnị pên bón kh t dăm,
pên ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ, pên pák tu ꞌmướng ꞌphạ ꞌcọ ꞌva đảy.”
18 ꞌM n tứn té ꞌchạu, au tón đán mun hua ꞌnặn t ng khửn pên l c mai ꞌvạy
hảư chứ, ꞌlẹo thók ꞌnặm ꞌm n hom sáư tón đán ꞌnặn. 19 Ch ng púk ꞌchư bón
ꞌnặn ꞌva B t‑ên*, ꞌmưa cón bón ꞌnặn khék ꞌchư ꞌLu‑ꞌsê.
20 ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp nh n pao c p Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva, “ꞌVa hák Chảu Pua
ꞌPhạ bớng đu pảy p c khỏi cuông ꞌchớ ꞌti u ꞌtáng ꞌnị, hảư ꞌmí khảu kin ꞌmí
su ng sửa ꞌnung, 21 ꞌcứn ꞌmứa sú ꞌhướn ha ải đảy ꞌláng đi, ꞌsướng ꞌnặn Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng ꞌchí pên Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom khỏi ꞌtẹ. 22 Tón đán
khỏi t ng khửn ꞌnị pên bón vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ. Sính đaư Chảu Pua ꞌPhạ
au hảư ꞌnặn, khỏi ꞌchí au 1 ꞌphớn 10 ꞌcứn hảư ꞌTan chảu.”

29

Da‑ꞌkhộp ꞌmứa ꞌhọt ꞌhướn ải ꞌlúng ꞌLa‑ban
1 Da‑ꞌkhộp

đảy ꞌti u ꞌtáng ꞌmứa ꞌhọt phén đin ꞌmướng ꞌph n ꞌc n dú
ꞌtáng ta ꞌv n ók. 2 ꞌMưa ꞌlé pay hên khum di ng dú cang ꞌtông, ꞌmí
pi ng đán nháư p c pák khum ꞌvạy. ꞌMí sam phen ꞌdo ꞌdặng ꞌnón dú ꞌkém h n,
ꞌpưa bón ꞌnị pên bón sau t c ꞌnặm hảư ꞌdo kin. 3 ꞌChớ đaư ꞌdo đảy ꞌmá ꞌh m
căn no ꞌchu phen ꞌlẹo, m t ꞌc n ꞌliệng ꞌdo ꞌlớng ꞌkhới au căn sui pi ng đán p c
pák khum di ng ꞌnặn ók, t c ꞌnặm hảư phen ꞌdo kin. ꞌLẹo ꞌcọ sui pi ng đán
p c ꞌvạy ꞌsướng cáu. 4 Da‑ꞌkhộp tham ꞌc n ꞌliệng ꞌdo ꞌnặn ꞌva, “ꞌPứng ꞌpi ꞌnọng
dú cá đaư ꞌmá ꞌl ?”
Sau tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi dú bản ꞌKha‑ꞌlan ꞌmá.”
5 ꞌM n tham máư ꞌva, “ꞌHụ ꞌtan ꞌLa‑ban lan ꞌchái pú ꞌNa‑ꞌhô é a?”
Sau ꞌva, “ꞌHụ.”
6 ꞌM n tham ha, “ꞌTan ꞌcọ ꞌnh ng hảo ꞌkhặn dú ꞌló ꞌquá?”
Sau tóp ꞌva, “ꞌNh ng hảo ꞌkhặn dú lo. ꞌNáng ꞌLa‑ꞌsên ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan đang
ꞌlay phen ꞌdo ꞌmá h n ꞌn .”
7 Da‑ꞌkhộp ꞌvạu c p sau, “ꞌNh ng ꞌchạu ꞌló, báu ꞌh ꞌhọt ꞌchớ hảư ꞌpứng s t
ꞌmá. ꞌKhạy hảư s t kin ꞌnặm cón, ꞌlẹo au pay ꞌliệng máư.”
8 Sau ꞌvạu ꞌva, “Báu đảy ꞌnệ, ꞌchọ ꞌdặng thả ꞌchu phen ꞌdo ꞌmá ꞌh m căn sia
cón, ch ng sui pi ng đán ók, ꞌlẹo au ꞌnặm hảư ꞌdo kin.”
28:19 B t‑ên: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌhướn Chảu Pua ꞌPhạ”.
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C c ꞌKhoẹk 29.9–25

9 Cuông

ꞌchớ Da‑ꞌkhộp đang sau dú h n, ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên phủ ꞌliệng ꞌdo hảư
ải khong ꞌnáng ꞌcọ ꞌlay phen ꞌdo ꞌmá ꞌhọt. 10 ꞌMưa hên ꞌLa‑ꞌsên ꞌpọm c p ꞌpứng
ꞌdo khong ꞌlúng ꞌmá ꞌhọt, Da‑ꞌkhộp ꞌnhang pay ha khum di ng sui pi ng đán
ók, t c ꞌnặm hảư phen ꞌdo ꞌnặn kin. 11 Da‑ꞌkhộp ꞌmuôn chaư lai, ꞌt ng chúp
ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên ꞌt ng hảy ók, 12 kéng ꞌvạu ꞌva, “Khỏi ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌLê‑bê‑ca
phủ pên ꞌnọng ꞌnhính ải chảu lo.” ꞌLa‑ꞌsên ch ng ꞌlen pay bók hảư ải ꞌhụ.
13 ꞌLa‑ban ꞌhụ lan ꞌchái ꞌmá, ꞌdi n ꞌphạo pay ha, ꞌtặc ꞌtuộng cót chúp, ch ng
au căn ꞌmứa ꞌhướn. ꞌHọt ꞌhướn ꞌlẹo, phủ pên lan ꞌcọ ꞌt ꞌchu ꞌviạk pên ꞌmá
ꞌnặn hảư ꞌlúng ꞌph ng.
14 ꞌLa‑ban ꞌvạu c p lan ꞌchái ꞌva, “Lan ꞌcọ ꞌmen lan ꞌkính ải ꞌlúng ꞌtẹ lo.”
Da‑ꞌkhộp dú ꞌtoi ải ꞌlúng đảy bươn ꞌnưng.
Da‑ꞌkhộp au ꞌnáng ꞌLê‑a c p ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên pên ꞌmía
15 ꞌLa‑ban

bók Da‑ꞌkhộp ꞌva, “Lan dú ꞌdệt ꞌviạk ꞌchoi ải ꞌlúng. ꞌChăm ꞌva ꞌmen
lan ꞌkính ꞌlúng ꞌtẹ, hák ꞌcọ báu é hảư ꞌdệt ꞌviạk ꞌlạ, hảư lan ꞌvạu ꞌsư ꞌchí au ꞌca
ꞌhéng ꞌto đaư.”
16 ꞌLa‑ban ꞌmí ꞌlụk ꞌnhính song ꞌc n, phủ ꞌpi ꞌchư ꞌLê‑a, phủ ꞌnọng ꞌchư
ꞌLa‑ꞌsên. 17 ꞌNáng ꞌLê‑a pên phủ sai ta báu đi, ꞌLa‑ꞌsên lỏ tô ꞌkính c p nả ta
ꞌchăn ꞌhêng. 18 Da‑ꞌkhộp ꞌmặc ꞌLa‑ꞌsên lai, ꞌm n ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌChí so ꞌdệt
ꞌviạk hảư ải ꞌlúng ꞌhọt ch t pi, ꞌlẹo au ꞌLa‑ꞌsên hảư lan pên ꞌmía.”
19 ꞌLa‑ban ꞌvạu ꞌva, “Ải ꞌlúng sôm chaư ꞌchí au ꞌLa‑ꞌsên hảư lan, ꞌvén đi sia
hảư phủ ứn, chóng dú n ng ꞌlúng ꞌnớ.” 20 Da‑ꞌkhộp ꞌmặc ꞌLa‑ꞌsên lai, ch ng dú
ꞌdệt ꞌviạk hảư ải ꞌlúng, ꞌpưa khươi au ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên. Cuông ch t pi ꞌcọ pék
ꞌsướng kỉ ꞌmự thôi.
21 Lăng ꞌmá Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌvạu c p ꞌLa‑ban ꞌva, “ꞌLúng ꞌhới, ꞌhọt ꞌmự chao
ꞌhẹn ꞌlẹo, so ꞌlúng sú hảư ꞌpứng ꞌlụk ꞌt ng song pên phua pên ꞌmía căn.”
22 ꞌSướng ꞌnặn ꞌLa‑ban ch ng ꞌdệt ꞌpựa khảu, ꞌmới ꞌpi ꞌnọng bản khu ng ꞌmá
kin cưới ꞌch m ꞌmuôn. 23 ꞌCứn ꞌnặn, ꞌLa‑ban lỏ au ꞌLê‑a hảư Da‑ꞌkhộp ꞌchọ
ꞌm n ꞌmen ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên. Da‑ꞌkhộp ꞌcọ đảy sôm sú c p ꞌnáng ꞌLê‑a. 24 ꞌLa‑ban
ꞌcọ dao sao ꞌchạư ꞌchư Si‑ꞌla‑pa hảư pên phủ ꞌchạư ꞌchuông ꞌLê‑a.
25 ꞌHung ꞌmá Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌhụ ꞌva ꞌmen ꞌLê‑a. ꞌDi n pay ꞌvạu c p ꞌpo ta
ꞌva, “Ải ꞌhới, pên săng ch ng ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn hảư ꞌlụk ꞌl ? ꞌDệt ꞌviạk dú nỉ ꞌcọ
ꞌdọn é đảy ꞌLa‑ꞌsên ꞌló. Pên ꞌsướng đaư ải ch ng bẻo ꞌlụk ꞌnéo ꞌnị?”
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C c ꞌKhoẹk 29.26– 30.1

26 ꞌLa‑ban

tóp ꞌva, “ꞌToi ꞌhịt ꞌkhóng n ng ꞌmướng ꞌnị, phủ pên ꞌpi ꞌchọ au
phua cón phủ pên ꞌnọng. 27 Hảư ꞌviạk kin cưới cuông ch t ꞌmự ꞌnị ꞌlẹo pay sia
cón ꞌnớ, ải ch ng ꞌchí sú ꞌLa‑ꞌsên hảư máư. Hák ꞌva ꞌlụk ꞌchọ ꞌdệt ꞌviạk hảư ải
ch t pi tứm.”
28 Da‑ꞌkhộp ꞌcọ sôm chaư. ꞌViạk kin cưới cuông ch t ꞌmự cai pay ꞌlẹo,
ꞌLa‑ban ch ng sú ꞌLa‑ꞌsên hảư pên ꞌmía Da‑ꞌkhộp, 29 ꞌlẹo ꞌcọ dao sao ꞌchạư ꞌchư
Bin‑ꞌha hảư pên phủ ꞌchạư ꞌchuông ꞌLa‑ꞌsên. 30 Da‑ꞌkhộp đảy sôm sú c p ꞌnáng
ꞌLa‑ꞌsên, ꞌm n ꞌhặc ꞌLa‑ꞌsên ꞌvén ꞌsứa ꞌLê‑a, ch ng chóng ꞌdệt ꞌviạk hảư ꞌLa‑ban
ch t pi tứm.
ꞌLụk Da‑ꞌkhộp
31 ꞌMưa

Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hên Da‑ꞌkhộp báu ꞌhặc ꞌLê‑a, ch ng hảư ꞌLê‑a ꞌmí
ꞌlụk. ꞌPhớn ꞌLa‑ꞌsên lỏ báu ꞌh hảư ꞌmí ꞌlụk. 32 ꞌLê‑a ꞌmặt ꞌhám ꞌmí ꞌlụk, ch ng
ók ꞌlụk ꞌchái, ꞌlẹo púk ꞌchư, ꞌLu‑bên*. ꞌLê‑a ch ng ꞌva, “Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌlé
hên ꞌquám kh kh n khong khỏi. ꞌKhạy pay nả phua ꞌchí ꞌhặc khỏi lo.”
33 ꞌLê‑a đảy ꞌmặt ꞌhám máư, ók đảy ꞌlụk ꞌchái ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
đảy ꞌnghín ꞌva phua báu ꞌhặc, ch ng hảư ꞌmí ꞌlụk tứm phủ ꞌnưng.” ꞌSướng ꞌnặn
ꞌLê‑a ch ng púk ꞌchư, ꞌSi‑ꞌmê‑ôn*.
34 Lăng ꞌmá ꞌLê‑a ꞌcọ ꞌmặt ꞌhám đảy ꞌlụk ꞌchái tứm, ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌKhạy
phua ꞌchí ꞌhặc cót ꞌp n c p khỏi lo, ꞌpưa ꞌva khỏi đảy ꞌmí ꞌlụk c p căn sam
ꞌchái ꞌlẹo.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌLê‑a ch ng púk ꞌchư, ꞌLê‑ꞌvi*.
35 Tó ꞌmá, ꞌmặt ꞌhám ꞌmí ꞌlụk ꞌcọ đảy ꞌlụk ꞌchái máư, lỏ ꞌva, “ꞌTưa ꞌnị khỏi
ꞌchí sỏng ꞌnhó Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌLê‑a ch ng púk ꞌchư hảư,
Du‑đa*, té ꞌnặn ꞌmá ꞌnáng báu đảy ꞌmí ꞌlụk.
1 ꞌLa‑ꞌsên ꞌhụ chảu báu ꞌmí ꞌlụk c p Da‑ꞌkhộp, ꞌdi n hơng ken ꞌpi
ꞌnhính. ꞌSướng ꞌnặn ꞌnáng ch ng ꞌvạu hảư Da‑ꞌkhộp ꞌva, “ꞌChí hảư
ꞌnọng ꞌmí ꞌlụk, ꞌhứ ꞌchí hảư ꞌnọng tai.”

30

29:32 ꞌLu‑bên: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “hên ꞌquám kh kh n” ꞌhứ ꞌva “hên ꞌlụk ꞌchái
phủ ꞌnưng”.
29:33 ꞌSi‑ꞌmê‑ôn: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “đảy ꞌnghín”.
29:34 ꞌLê‑ꞌvi: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “cót ꞌp n”.
29:35 Du‑đa: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “sỏng ꞌnhó”
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C c ꞌKhoẹk 30.2–15

2 Da‑ꞌkhộp

ch ng nhay khửn ꞌvạu hảư ꞌnáng ꞌva, “ꞌPi báu ꞌmen Chảu Pua
ꞌPhạ, ꞌmí ꞌto Chảu Pua ꞌPhạ phủ điêu ch ng ꞌmí phép hảư ꞌnọng ꞌmí ꞌlụk đảy.”
3 ꞌLa‑ꞌsên ꞌvạu ꞌva, “Pay ꞌnón n ng Bin‑ꞌha sao ꞌchạư ꞌnớ, ꞌpưa hảư ꞌmí ꞌlụk,
ꞌnọng ch ng ꞌchí đảy pên ꞌ m ꞌlụk ꞌm n.”
4 ꞌSướng ꞌnặn ꞌLa‑ꞌsên ch ng au Bin‑ꞌha sao ꞌchạư ꞌnặn hảư pên ꞌmía ꞌnọi
phua. ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp ꞌcọ đảy sôm sú c p Bin‑ꞌha, 5 tó ꞌmá Bin‑ꞌha ꞌdi n ꞌmặt
ꞌhám ꞌmí ꞌlụk, ch ng ók đảy ꞌlụk ꞌchái hảư Da‑ꞌkhộp. 6 ꞌHụ pên ꞌsướng ꞌnặn,
ꞌLa‑ꞌsên ch ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ đảy hên khỏi pên ꞌc n đi, ch ng
ꞌph ng au ꞌquám đé so, ꞌlẹo ꞌphái bun hảư khỏi đảy ꞌlụk ꞌchái.” ꞌSướng ꞌnặn,
ꞌnáng ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌnặn ꞌva, Đan*.
7 Tó ꞌmá Bin‑ꞌha ꞌmặt ꞌhám đảy ꞌlụk ꞌchái phủ thứ song hảư Da‑ꞌkhộp máư.
8 ꞌLẹo ꞌLa‑ꞌsên ꞌvạu ꞌva, “Khỏi chóng ha ꞌtáng ꞌdệt hảư ꞌpẹ ꞌpi ꞌnhính, ꞌkhạy khỏi
ꞌcọ ꞌpẹ ꞌlẹo.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌnáng ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌchái ꞌva, ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli*.
9 ꞌMưa ꞌnáng ꞌLê‑a ꞌhụ chảu báu ꞌmí ꞌlụk tứm ꞌlẹo, ꞌcọ au Si‑ꞌla‑pa phủ pên
sao ꞌchạư hảư pên ꞌmía ꞌnọi Da‑ꞌkhộp. 10 Si‑ꞌla‑pa ꞌmí ꞌlụk c p Da‑ꞌkhộp, ók
pên phủ ꞌchái. 11 ꞌLẹo ꞌLê‑a ꞌvạu ꞌva, “Khỏi đảy ꞌláng đi.” ꞌSướng ꞌnặn ch ng
púk ꞌchư ꞌlụk ꞌva, Cát*.
12 Tó ꞌmá Si‑ꞌla‑pa ók đảy ꞌlụk ꞌchái thứ song hảư Da‑ꞌkhộp. 13 ꞌLẹo ꞌLê‑a ꞌvạu
ꞌva, “Khỏi ꞌmuôn chaư ꞌhêng, ꞌkhạy ꞌpứng phủ ꞌnhính ꞌchí ꞌva khỏi pên ꞌc n
ꞌmí chaư ꞌmuôn lai lo.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌLê‑a ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌva, ꞌA‑ꞌsê*.
14 Lăng ꞌmá ꞌhọt ꞌnhám ki u khảu, ꞌLu‑bên đảy ꞌnhang ỉn dú ꞌtông ꞌpọ mák
khưa ꞌnéo ꞌnưng*, ꞌlẹo au ꞌmứa hảư ꞌLê‑a phủ pên ꞌ m. ꞌLa‑ꞌsên ch ng ꞌvạu c p
ꞌLê‑a ꞌva, “ꞌNọng so mák khưa kỉ nu i khong ꞌlụk ꞌchái í au ꞌmá ꞌnặn é.”
15 ꞌLê‑a ch ng tóp ꞌva, “ꞌNọng đảy au phua í pay, ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌpó a. ꞌKhạy
ꞌnị ꞌnọng é au mák khưa ꞌlụk ꞌchái í pay máư ꞌnệ.”
ꞌLa‑ꞌsên ꞌvạu, “ꞌVa hák au mák khưa hảư ꞌnọng, ꞌcứn ꞌmự ꞌnị ꞌchí hảư
Da‑ꞌkhộp ꞌmá ꞌnón n ng í.”
30:6 Đan: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “đảy hên pên ꞌc n đi”.
30:8 ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “chóng ha ꞌnéo ꞌdệt ꞌpẹ”.
30:11 Cát: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌláng đi”.
30:13 ꞌA‑ꞌsê: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “chaư ꞌmuôn”.
30:14 Co mák khưa: ꞌC n ꞌmướng ꞌnặn ng m ꞌva mák đảy ꞌchoi hảư ꞌmí ꞌlụk.
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16 ꞌCăm

ꞌmự ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ꞌmá té ꞌtông, ꞌLê‑a ꞌphạo ók pay tỏn, ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva,
“ꞌCăm ꞌcứn ꞌmự ꞌnị ꞌpi ꞌchọ ꞌmá ꞌnón c p ꞌnọng, ꞌpưa ꞌva ꞌnọng đảy au mák
khưa ꞌlụk ꞌchái ꞌháu pi n au ꞌpi đảy ꞌmá ꞌnón c p ꞌnọng.” ꞌLẹo cuông ꞌcứn ꞌnặn
Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌnón n ng ꞌLê‑a.
17 Chảu Pua ꞌPhạ nh n ꞌquám ꞌLê‑a vảy so ꞌnặn, ꞌnáng ꞌcọ ꞌmặt ꞌhám ók ꞌlụk
ꞌchái phủ thứ hả, 18 ch ng ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ au công hảư khỏi, ꞌpưa
ꞌva đảy au sao ꞌchạư hảư phua pên ꞌmía.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌLê‑a ch ng púk ꞌchư
ꞌlụk ꞌva, Ít‑ꞌsa‑ꞌkha*.
19 Tó ꞌmá ꞌLê‑a ꞌmặt ꞌhám máư. ꞌMưa ók ꞌlụk ꞌchái phủ thứ h c, 20 ch ng ꞌvạu
ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ đảy au khong đi ꞌch m ꞌmớng. Tó ꞌnị pay phua ꞌchí ꞌhặc
ꞌpéng khỏi lo, ꞌpưa ꞌmí ꞌlụk ꞌchái h c ꞌc n n ng căn ꞌlẹo.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌLê‑a
ch ng púk ꞌchư ꞌva, Sê‑bu‑ꞌlôn*. 21 Tó ꞌmá ꞌcọ ók ꞌlụk ꞌnhính púk ꞌchư ꞌva,
Đi‑ꞌna.
22 ꞌLẹo Chảu Pua ꞌPhạ đảy chứ ꞌhọt ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên, nh n ꞌquám ꞌnáng vảy so
ch ng hảư ꞌmí ꞌlụk. 23 ꞌLa‑ꞌsên đảy ꞌmặt ꞌhám, ók ꞌlụk ꞌchái, ch ng ꞌvạu ꞌva,
“Chảu Pua ꞌPhạ su i nả ꞌhại nả ai ók sia hảư khỏi ꞌlẹo. 24 So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
hảư khỏi ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌnưng máư.” ꞌLa‑ꞌsên ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌchái ꞌva,
Dô‑ꞌsệp*.
ꞌQuám chao ꞌhẹn Da‑ꞌkhộp c p ꞌLa‑ban
25 ꞌMưa

ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên ók Dô‑ꞌsệp ꞌlẹo, lăng ꞌmá Da‑ꞌkhộp đảy ꞌt c p ꞌpo ta
ꞌva, “Ải ꞌhới, ꞌlụk so ꞌcứn pay sú bản cáu ꞌmướng lăng. 26 ꞌLụk đảy ꞌdệt ꞌviạk
n ng ải ch ng đảy ꞌlụk ꞌmía. ꞌKhạy so au ꞌchua ꞌhướn ꞌlụk ꞌmía pay ꞌtoi. ꞌLụk
đảy ꞌdệt ꞌviạk ꞌsướng đaư ải ꞌcọ ꞌhụ đi ꞌlẹo.”
27 ꞌLa‑ban tóp ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới, hảư ꞌdệt ꞌviạk dú nỉ cón. Ải si ng ꞌmó ꞌhụ Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva au bun ꞌhăng ꞌmí hảư ải ꞌdọn ꞌlụk ꞌló. 28 Dú nỉ ꞌlụk é đảy ꞌca ꞌhéng
ꞌto đaư lỏ ꞌvạu, ải ꞌcọ sôm chaư hảư.”
29 Da‑ꞌkhộp ch ng tóp ꞌva, “Ải ꞌhụ hên ꞌlụk chóng ꞌdệt ꞌviạk hảư ꞌsướng đaư,
ꞌpứng s t ch ng mả ꞌpe ók lai. 30 ꞌMưa ꞌchớ ꞌlụk ꞌmá té ꞌkhoẹk ꞌpứng s t báu
30:18 Ít‑ꞌsa‑ꞌkha: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “au công hảư”.
30:20 Sê‑bu‑ꞌlôn: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “khong đi ꞌmớng hảư”.
30:24 Dô‑ꞌsệp: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “hảư ꞌmí tứm”..
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ꞌmí lai cá đaư. Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva au bun hảư ꞌdọn ꞌlụk, ꞌpứng s t ch ng mả ꞌpe
ók lai. ꞌKhạy ꞌcọ ꞌhọt ꞌchớ, ꞌlụk ꞌchọ hák ꞌmí s t pên khong ꞌlụk.”
31 ꞌLa‑ban tham ꞌva, “ꞌSịn ꞌchí hảư ải au săng hảư ꞌlụk?”
Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌva, “Báu au ꞌca săng cá đaư. ꞌVa ải sôm chaư ꞌhứ, ꞌlụk ꞌchí dú
ꞌliệng s t hảư ải máư. 32 ꞌKhạy ꞌlụk ꞌchí sáo bớng cuông ꞌpứng bẻ ꞌdo ꞌt ng
m t. ꞌDo tô đaư báng tô đaư ꞌlái, ꞌdo ꞌnọi tô đaư đăm, bẻ tô đaư báng tô
đaư ꞌlái, ꞌlụk ꞌchí hák ꞌlưạk au ók ꞌvạy, ꞌlẹo ꞌpứng s t báng ꞌlái ꞌnặn* lỏ pên
ꞌca ꞌhéng ꞌlụk. 33 Té ꞌnị pay nả, ꞌmự đaư ải pay bớng ꞌpứng tô s t đaư pên ꞌca
ꞌhéng ꞌlụk, ꞌva phen s t khong ꞌlụk ꞌnặn tô bẻ đaư báu ꞌmí báng ꞌlái ꞌhứ ꞌva ꞌdo
ꞌnọi đaư báu đăm lỏ ꞌmen ꞌlụk ꞌlặc au khong ải. Ải ch ng ꞌchí ꞌhụ ꞌva ꞌlụk pên
ꞌc n ꞌnặm saư chaư ꞌsư ꞌhứ báu.”
34 ꞌLa‑ban tóp ꞌva, “Ơ, hảư ꞌlụk ꞌdệt ꞌsướng ꞌquám ꞌvạu ꞌnặn lo.”
35 ꞌLẹo cuông ꞌmự ꞌnặn, ꞌLa‑ban ꞌlưạk au ꞌpứng tô bẻ thớc bẻ ꞌme tô đaư báng
tô đaư ꞌlái đón, kéng ꞌpứng tô ꞌdo đăm au hảư ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌm n ꞌliệng.
36 ꞌLẹo sau au ꞌpứng s t báng ꞌnặn ꞌnhại ók pay sia Da‑ꞌkhộp dú l c dáo sam
ꞌmự ꞌtáng. ꞌLẹo ꞌpứng s t khong ꞌLa‑ban tô ꞌnh ng ꞌsứa dú n ng h n, ch ng
hảư Da‑ꞌkhộp ꞌliệng.
37 Da‑ꞌkhộp đảy ꞌlưạk ꞌmạy đíp sam ꞌnéo, au lai đ n ꞌmá h n ꞌlọk pưák hảư
pên ꞌmạy ꞌlái. 38 Ch ng au ꞌmạy ꞌlái ꞌnặn t ng sáư ꞌchu ꞌháng ꞌnặm, ꞌchớ s t
ꞌmá kin ꞌnặm hên ꞌmạy ꞌlái, mỏi ꞌtưa s t đom căn. 39 S t ꞌmá đom căn dú tó nả
đ n ꞌmạy ꞌlái, ꞌchớ ók ꞌlụk ꞌmá ꞌcọ pên tô báng, ꞌlái, đáng đao.
40 Da‑ꞌkhộp au ꞌpứng tô ók máư ꞌvạy bón ꞌnưng, ch ng hảư ꞌpứng s t tô ứn
pay dú tó nả ꞌpứng tô s t báng đăm khong ꞌLa‑ban. Phen s t khong Da‑ꞌkhộp
báu đảy au ꞌvạy c p phen s t khong ꞌLa‑ban. 41 ꞌMưa đaư s t tô ꞌpí ꞌchí đom
căn, Da‑ꞌkhộp ꞌcọ au đ n ꞌmạy ꞌlái t ng sáư ꞌháng ꞌnặm ꞌvạy tó nả, ꞌchớ s t ꞌmá
đom căn hảư hên ꞌmạy ꞌlái ꞌnặn. 42 S t tô dót phom, Da‑ꞌkhộp báu đảy au đ n
ꞌmạy t ng ꞌvạy. ꞌNéo ꞌnặn s t tô đaư dót phom lỏ pên khong ꞌLa‑ban, tô đaư
ꞌpí pên khong Da‑ꞌkhộp. 43 ꞌSướng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ch ng pên ꞌc n ꞌhăng ꞌmí đi
đảy, ꞌmí phen ꞌlạc đả phen ꞌló, lai phen bẻ ꞌdo, c p phủ dảo ꞌc n ꞌhướn lai.

30:32 S t ꞌmướng ꞌnặn, tô ꞌdo ꞌlớng pên tô đón, tô bẻ ꞌlớng pên tô đăm.
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C c ꞌKhoẹk 31.1–16
Da‑ꞌkhộp ꞌpai báu s ng ꞌpo ta
1 Da‑ꞌkhộp

đảy ꞌnghín ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌLa‑ban ꞌt căn ꞌva, “Da‑ꞌkhộp
đảy au s t sính ꞌchương khong ꞌchu ꞌnéo khong ải ꞌháu pay, ꞌm n
ꞌhăng ꞌmí ók ꞌdọn sính khong ải ꞌháu ꞌló.” 2 Da‑ꞌkhộp ꞌcọ ꞌhụ chaư ꞌpo ta pên
ꞌnựa báu sôm chaư ꞌsướng té cón.
3 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ch ng bók Da‑ꞌkhộp ꞌva, “Hảư ꞌcứn pay sú bản cáu
ꞌmướng lăng, bón ꞌpi ꞌnọng chủm ꞌchựa chảu dú h n. ꞌHáu hák ꞌchí dú ꞌti m
pheng chảu lo.”
4 ꞌSướng ꞌnặn ꞌm n ch ng s ng ꞌquám ꞌmứa ha ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên kéng ꞌnáng
ꞌLê‑a, ꞌmía ꞌt ng song pay ha cá ꞌtông, bón ꞌm n ꞌliệng ꞌdo ꞌnặn. 5 ꞌMưa sau
pay ꞌhọt, Da‑ꞌkhộp ch ng ꞌvạu: “ꞌKhạy ꞌnị ꞌpi ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, ải ta pên ꞌnựa báu
ꞌmuôn ꞌsướng té cón. Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Chom ải khong ꞌpi, đảy
pảy che au ꞌpi lo. 6 ꞌNọng ꞌt ng song ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo ꞌva, ꞌpi đảy chóng ꞌdượn sút
hứa sút ꞌhéng ꞌdệt ꞌviạk hảư ải ta. 7 Pan ꞌnặn ải ta ꞌnh ng ꞌmí chaư ꞌdệt báu
ꞌsư, pi n ꞌca ꞌhéng ꞌdệt ꞌviạk đảy síp ꞌtưa ꞌlẹo. Hák ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ báu hảư
ải ta ꞌdệt ꞌhại săng hảư ꞌpi. 8 ꞌMưa ải ta ꞌvạu ꞌva s t tô đaư ók ꞌlụk ꞌmá pên ꞌlái
póm ꞌmen ꞌca ꞌhéng ꞌpi, s t ꞌchu tô ók ꞌmá ꞌcọ pên ꞌnéo ꞌnặn. Ải ta ch ng ꞌvạu
ꞌva s t báng ꞌlái ꞌcọ ꞌmen ꞌca ꞌhéng ꞌsướng điêu, ꞌchu tô ók ꞌmá ꞌcọ pên ꞌnéo
ꞌnặn. 9 Chảu Pua ꞌPhạ đảy au ꞌpứng bẻ ꞌpứng ꞌdo n ng ải ta hảư ꞌpi ꞌló.
10 Cuông ꞌchớ s t đom căn ꞌnặn ꞌpi đảy phăn hên ꞌpứng bẻ thớc cán ꞌmí đáng
đao ꞌmá đom. 11 Hên ꞌt đa chăm ꞌmứ Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá khék ꞌpi n ng ꞌláng
phăn ꞌva, ‘Da‑ꞌkhộp ꞌhới,’ ꞌlẹo ꞌpi đảy tóp ꞌva, ‘Dú nỉ lo.’ 12 ꞌT đa đảy bók ꞌva,
‘Hảư chảu bớng ꞌí, bẻ ꞌpứng tô thớc ꞌmá đom ꞌnặn ꞌmen bẻ cán, đáng đao m t.
ꞌViạk ꞌnặn ꞌdọn ꞌháu đảy hên ꞌLa‑ban ꞌdệt báu ꞌsư c p chảu. 13 ꞌHáu ꞌcọ ꞌmen
Chảu Pua ꞌPhạ phủ chảu phăn hên n ng bản B t‑ên ꞌtưa cón ꞌnặn, chảu đảy
thók ꞌnặm ꞌm n hom sáư ton đán kéng nh n pao c p ꞌháu n ng h n. ꞌKhạy hảư
chảu ók sia phén đin ꞌmướng ꞌnị, ꞌcứn pay ha bản cáu ꞌmướng lăng chảu.’”
14 ꞌNáng ꞌLa‑ꞌsên kéng ꞌnáng ꞌLê‑a ch ng tóp ꞌva, “Ải ꞌpứng ꞌnọng báu ꞌmí s t
sính săng ꞌvạy hảư cá đaư. 15 Ải ꞌnặn bớng ꞌsúm ꞌnọng pék ꞌsướng ꞌc n ꞌnọk.
Đảy khai ꞌsúm ꞌnọng ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌnị ꞌca đảy ꞌmá ꞌnặn ꞌcọ kin m t ꞌlẹo. 16 ꞌViạk
ꞌhăng ꞌmí s t sính ꞌchu ꞌnéo Chảu Pua ꞌPhạ au n ng ải ꞌmá hảư ꞌpi ꞌnặn pên
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khong ꞌsúm ꞌnọng kéng ꞌpứng ꞌlụk ꞌháu. ꞌSướng ꞌnặn ꞌcọ hảư ꞌpi ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám
Chảu Pua ꞌPhạ bók.”
17 Da‑ꞌkhộp ch ng au ꞌlụk ꞌmía khửn khí lăng tô ꞌlạc đả, 18 ꞌlay hảư phen s t
pay cón, c p au ꞌchương khong ꞌt ng cá m t đảy n ng ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam,
ꞌcứn ha ꞌI‑ꞌsạc phủ pên ải n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
19 ꞌChớ ꞌLa‑ban pay t t au khôn ꞌdo, ꞌLa‑ꞌsên ꞌcọ đảy ꞌlặc au hún p n ꞌthớn
théng pom cuông ꞌhướn ải pay ꞌtoi. 20 Da‑ꞌkhộp đảy ꞌdệt cai nả ꞌLa‑ban, báu
s ng ꞌlá săng ꞌcọ ꞌlặc ꞌpai pay, 21 au ꞌt ng s t sính ꞌchương khong ꞌchu ꞌnéo,
ꞌpai khảm ꞌme ꞌnặm Ơ‑ꞌpha‑ꞌlạt ꞌsư pay ha ꞌtáng ph ng ꞌl sung ꞌchư Ki‑ꞌlê‑át.
ꞌLa‑ban pay s p ha Da‑ꞌkhộp
22 Sam

ꞌmự lăng, ꞌLa‑ban ch ng ꞌhụ ch c Da‑ꞌkhộp ꞌlặc ꞌpai. 23 ꞌTan c p ꞌc n
ꞌhướn ch ng ók ꞌtáng pay s p Da‑ꞌkhộp, ch t ꞌmự ch ng pay s p đảy cá
ph ng ꞌl sung Ki‑ꞌlê‑át. 24 ꞌLa‑ban ꞌmen ꞌc n ꞌA‑ꞌlam ꞌnón ꞌt ng ꞌcứn đảy phăn
hên Chảu Pua ꞌPhạ ꞌmá bók ꞌva, “ꞌHại đi ꞌsướng đaư ꞌcọ ꞌnhá ꞌvạu săng hảư
Da‑ꞌkhộp ꞌnớ.”
25 ꞌLa‑ban pay s p sau đảy, bón Da‑ꞌkhộp t ng túp phả ꞌmúng dú ph ng ꞌl
sung Ki‑ꞌlê‑át, m t ꞌLa‑ban ꞌcọ ch ng ꞌdặng t ng túp n ng h n. 26 ꞌPo ta ꞌvạu
hảư ꞌlụk khươi ꞌva, “Pên săng ꞌlụk ch ng ꞌdệt cai nả ải ꞌsịn ꞌl . ꞌLụk ꞌlặc au ꞌlụk
ꞌnhính ải ꞌpai pay ꞌsướng ꞌc n sớc p t au. 27 Pên săng ꞌlụk ꞌlặc ꞌpai báu hảư ải
ꞌhụ. ꞌVa ꞌvạu hảư ải ꞌhụ, ải ꞌcọ ꞌchí ꞌdệt pang ꞌmuôn, ti séng tói hưn kh p s ng
hảư ꞌlụk pay. 28 ꞌLụk báu hảư ải chúp ꞌch m s ng ꞌlá ꞌlụk lan săng, ꞌlụk ꞌdệt
ꞌnéo bảư ꞌchạ. 29 Ải ꞌcọ ꞌmí ꞌqui n ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌlụk đảy, hák ꞌva ꞌcứn ꞌnị Chảu
Pua ꞌPhạ, Chảu Chom ꞌI‑ꞌsạc ải khong ꞌlụk, bók ꞌva ꞌhại đi ꞌnéo đaư ꞌTan chảu
ꞌcọ báu hảư ꞌvạu săng hảư ꞌlụk. 30 Ải ꞌcọ ꞌhụ dú ꞌva ꞌlụk ng m ꞌhọt ꞌhướn ải
ꞌtáng ꞌnặn, ꞌlụk ch ng ꞌlặc ꞌpai. Pên săng ch ng ꞌlặc au ꞌpứng hún ꞌthớn théng
khong ải ꞌmá ꞌl .”
31 Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌPưa ꞌlụk ng m dản ải ꞌchí au ꞌlụk ꞌnhính ꞌt ng song
ꞌvạy. 32 ꞌVa ải sáo ꞌcộn bớng hên ꞌpứng hún p n ꞌthớn théng khong ải n ng
phủ đaư, phủ ꞌnặn ꞌchọ tai. ꞌKhạy ꞌchu ꞌc n ꞌcọ dú tó nả nỉ ꞌhụ hên ꞌtoi căn,
sáo bớng ăn đaư ꞌmen khong ải, lỏ hảư au ꞌcứn pay.” Da‑ꞌkhộp báu ꞌhụ ꞌva
ꞌLa‑ꞌsên đảy ꞌlặc au ꞌpứng hún p n ꞌnặn ꞌmá ꞌtoi, ch ng ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn.
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33 ꞌLa‑ban

ch ng khảu pay sáo ꞌcộn cuông túp Da‑ꞌkhộp, túp ꞌLê‑a, kéng
túp sao ꞌchạư song ꞌc n ꞌnặn ꞌcọ báu hên săng, ꞌlẹo khảu pay sáo cuông túp
ꞌLa‑ꞌsên. 34 Hák ꞌva ꞌLa‑ꞌsên ꞌsuôn ꞌpứng hún p n ꞌlặc ꞌmá ꞌnặn sáư cuông thông
an ꞌlạc đả ꞌvạy n ng túp, ꞌlẹo ꞌnăng dú ꞌt ng an ꞌnặn. ꞌLa‑ban sáo ꞌcộn ha ꞌtua
m t báu hên săng.
35 ꞌLa‑ꞌsên ꞌvạu c p ải ꞌm n ꞌva, “ꞌNhá ng m ꞌquám săng hảư ꞌlụk ꞌnớ. ꞌLụk
ꞌl ng bươn, tứn khửn tỏn báu đảy ꞌmưa ꞌchớ ải khảu ꞌmá.” ꞌLa‑ban sáo ꞌcộn
bớng ꞌchu bón, hák báu hên ꞌpứng hún p n ꞌnặn.
36 Da‑ꞌkhộp ch ng nhay khửn ꞌva: “ꞌLụk báu phít, báu khỏng săng. Pên săng
ải ch ng s p ꞌmá ꞌnéo ꞌnị? 37 Sáo ꞌcộn bớng ꞌchương khong ꞌlụk ꞌlẹo, ải sáo hên
ꞌchương ăn đaư báu? ꞌVa đảy ꞌcọ hảư au ók ꞌmá tó nả ꞌc n ꞌt ng song phái hảư
sau pên phủ tính ta kin ꞌván hảư ꞌháu.
38 ꞌLụk ꞌliệng bẻ ꞌliệng ꞌdo hảư ải đảy ꞌsáo pi. Bẻ ꞌdo đảy ók mả ꞌpe báu lót
ꞌlụk s c tô. Bẻ ꞌdo thớc tô ꞌnưng ꞌlụk ꞌcọ báu đảy kin cá đaư. 39 ꞌMí s t pá ꞌmá
kin, ꞌlụk ꞌcọ báu au ꞌmá hảư ải bớng, ꞌlụk hák au s t khong ꞌlụk păng hảư ải,
ꞌpưa ải đảy ꞌvạu báu ꞌva ꞌt ng ꞌv n ꞌt ng ꞌcứn s t tô đaư sia pay hảư ꞌlụk păng
m t. 40 ꞌSướng ꞌnặn ꞌlụk ꞌcọ ꞌnh ng chóng ꞌdượn, ꞌt ng ꞌv n ꞌlụk ꞌcọ khéng
đét, ꞌt ng ꞌcứn ꞌlụk ꞌcọ ꞌchịu ꞌdón nao phảu hé ꞌpứng s t. Báu đảy l p đảy
ꞌnón. 41 Cuông ꞌsáo pi ꞌlụk dú n ng ải kh ꞌsướng ꞌnặn lo. ꞌCa ꞌhéng ải ꞌcọ đảy
pi n síp ꞌtưa. Síp sí pi ꞌlụk dú khươi au ꞌlụk ꞌnhính ải song ꞌc n, c p h c pi
ꞌdệt ꞌviạk hảư ꞌpưa đảy phen s t n ng ải. 42 ꞌMen Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom
p‑ꞌla‑ꞌham, Chảu Chom phủ ꞌI‑ꞌsạc ải ꞌlụk đảy n dăm ꞌnặn lo, ꞌTan chảu
bớng đu pảy che au, báu ꞌsướng ꞌnặn ải s p ꞌlụk ꞌpai ók pay ꞌmứ páu. ꞌTan
chảu hên ꞌquám ꞌdạk ꞌchá khong ꞌlụk, hên ꞌviạk ꞌlụk chóng ꞌdượn ꞌnặn. ꞌCứn
ꞌnị ải đảy ꞌnón phăn ꞌva ꞌTan chảu đảy tính ta kin ꞌván ꞌlu ng ꞌmen hảư.”
ꞌLa‑ban c p Da‑ꞌkhộp chao ꞌhẹn c p căn
43 ꞌLa‑ban

ch ng tóp ꞌva, “Phủ ꞌnhính pên ꞌlụk ải, ꞌpứng đ c ꞌnọi ꞌcọ lan ải,
ꞌpứng phen tô s t ꞌcọ khong ải ꞌló. ꞌT ng cá pên khong ải m t ꞌcọ hên lỏ ꞌquá.
ꞌSướng ꞌnặn ải ꞌcọ báu ch c ꞌchí hảm c p kh t khoang ꞌlụk lan ải đảy lo.
44 ꞌKhạy ꞌnị ꞌpo ꞌlụk ꞌháu chao ꞌhẹn c p căn hảư ꞌmí l c ꞌmí mai ꞌvạy.”
45 ꞌSướng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ꞌdi n t ng tón đán nháư ꞌnưng khửn pên l c mai
ꞌvạy hảư chứ, 46 kéng bók ꞌc n ꞌhướn pay k p au ꞌpứng cỏn đán ꞌmá cong ỏm
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C c ꞌKhoẹk 31.47– 32.2

tón đán nháư ꞌnặn, ꞌlẹo ch ng au căn kin khảu ꞌkém bón ꞌnặn. 47 Cong đán
ꞌnặn ꞌLa‑ban púk ꞌchư ꞌva ꞌGiê‑ca ꞌSa‑ꞌha‑đu‑ꞌtha*, hák Da‑ꞌkhộp púk ꞌchư ꞌva
ꞌKha‑ꞌli‑ t*.
48 ꞌLa‑ban ꞌvạu ꞌva, “ꞌMự ꞌnị cong đán pên l c mai ꞌquám nh n pao hảư ꞌpo
ꞌlụk ꞌháu.” Pên ꞌsướng ꞌnị, bón ꞌnặn ch ng ꞌmí ꞌchư ꞌva ꞌKha‑ꞌli‑ t. 49 C p ꞌmí
ꞌchư máư ꞌva ꞌMi‑sa‑pa*, ꞌLa‑ban ꞌvạu máư ꞌva: “So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva bớng đu
ꞌmưa ꞌchớ ꞌháu dú l c háng căn. 50 ꞌVa ꞌlụk hák báu ꞌhặc ꞌlụk ꞌnhính ải, ꞌhứ ꞌva
ꞌlụk au ꞌmía ứn máư, chăm ꞌva dú l c háng căn ải báu ꞌhụ ꞌviạk ꞌnặn, ꞌcọ hák
ꞌmí Chảu Pua ꞌPhạ bớng hên.
51 Ải cong đán kéng tón đán nháư t ng dú nỉ ꞌvạy pên l c mai hảư ꞌpo ꞌlụk
ꞌháu. 52 Cong đán ꞌnị pên chứng hảư ꞌpo ꞌlụk ꞌháu. Ải ꞌchí báu cai bón ꞌnị pay
ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌlụk. ꞌLụk ꞌcọ ꞌnhá cai bón ꞌnị ꞌmá ꞌdệt ꞌhại hảư ải. 53 So hảư Chảu
Pua ꞌPhạ Chảu Chom p‑ꞌla‑ꞌham kéng ꞌNa‑ꞌhô c p ải ꞌt ng song, so ꞌTan chảu
pên phủ tính ta kin ꞌván hảư ꞌpo ꞌlụk ꞌháu.”
ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp so hảư Chảu Pua ꞌPhạ, phủ ꞌI‑ꞌsạc ải chảu n dăm ꞌnặn, ꞌhụ
hên n ng ꞌquám nh n pao ꞌnị. 54 Bón ꞌpú ꞌnặn Da‑ꞌkhộp khả tô s t ꞌsớ Chảu
Pua ꞌPhạ, ꞌmới ꞌt ng cá ꞌpi ꞌnọng ꞌmá kin ꞌmuôn. ꞌMưa kin ꞌlẹo, cuông ꞌcứn
ꞌnặn sau ꞌcọ ꞌnh ng ꞌdặng dú h n.
55 ꞌHung ꞌmá, ꞌLa‑ban tứn té ꞌchạu, s ng ꞌlá chúp ꞌch m ꞌpứng lan kéng ꞌlụk
ꞌnhính ꞌt ng song, cóp ꞌphái bun hảư sau, ꞌlẹo c p ꞌcứn ꞌmứa bản ꞌmứa ꞌhướn
khong chảu.

32

Da‑ꞌkhộp ꞌkhặn ꞌkháng ꞌpọ Ê‑ꞌsao
1 ꞌMưa

Da‑ꞌkhộp đang ꞌti u ꞌtáng pay, ꞌmí ꞌpứng ꞌt đa chăm ꞌmứ Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌmá ꞌpọ. 2 Da‑ꞌkhộp hên ꞌt đa, ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌNị ꞌmen ꞌl n

31:47 ꞌGiê‑ca ꞌSa‑ꞌha‑đu‑ꞌtha: ꞌLa‑ban ꞌvạu ꞌquám ꞌA‑ꞌlam kẻ ꞌva “cong đán ꞌmen
l c mai ꞌvạy hảư chứ”.
31:47 ꞌKha‑ꞌli‑ t: Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌquám ꞌHệp‑ꞌlơ kẻ ꞌva “cong đán ꞌmen l c mai
ꞌvạy hảư chứ”.
31:49 ꞌMi‑sa‑pa: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “bón phảu bớng”.

GEN Genesis D8a[B] July 13, 2012

job1-V.sfm -- 2012.10.01 -- 14:03

63

C c ꞌKhoẹk 32.3–16

khong Chảu Pua ꞌPhạ.” ꞌSướng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ch ng púk ꞌchư bón ꞌnặn ꞌva
ꞌMa‑ha‑ꞌna‑im*.
3 Da‑ꞌkhộp đảy ꞌchạư kỉ ꞌc n pay bók hảư Ê‑ꞌsao phủ pên ꞌpi ꞌchái dú cá
ꞌmướng ꞌSê‑i n ng phén đin ꞌmướng Ê‑đôm. 4–5 Đảy bók sau ꞌva ꞌsướng ꞌnị,
“Phủ ꞌnọng ꞌmen Da‑ꞌkhộp so ꞌmí ꞌquám ꞌmá ha ꞌpi. ꞌNọng đảy pay dú ꞌtoi
ꞌlúng ꞌLa‑ban ꞌtạu ꞌhọt ꞌkhạy ꞌnị. ꞌNọng ꞌmí ꞌpứng ꞌngúa, ꞌpứng ꞌló, ꞌmí ꞌpứng
bẻ ꞌpứng ꞌdo c p phủ ꞌchạư ꞌnhính ꞌchái lai ꞌc n ꞌcứn ꞌmá ꞌtoi. So ꞌpi ꞌhặc ꞌpéng
ꞌnhá ng m ꞌquám săng hảư ꞌnọng é.”
6 ꞌPứng ꞌc n ꞌchạư pay bók ꞌnặn ꞌcứn ꞌmá ꞌvạu sú Da‑ꞌkhộp ꞌva, “ꞌSúm khỏi
pay ꞌhọt đảy ꞌt sú ꞌpi ꞌchái ꞌtan ꞌlẹo. ꞌKhạy Ê‑ꞌsao đang ꞌchí ꞌmá tỏn, au sí ꞌhọi
ꞌc n ꞌmá ꞌtoi.”
7 Da‑ꞌkhộp đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn lỏ dản ꞌpu n lo. ꞌM n ꞌdi n béng ꞌc n kéng
ꞌpứng s t ꞌnọi s t nháư ꞌpứng ꞌlạc đả pên song m t. 8 ꞌM n ng m ꞌva, “Lon
Ê‑ꞌsao ꞌmá tỏn ꞌtặp m t đaư, ꞌcọ ꞌnh ng ꞌchí ꞌmí m t ꞌnưng ꞌpai khói.”
9 ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp cáo ꞌquám vảy so Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva, “Đé so Chảu Pua ꞌPhạ
Chảu Chom pú p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌI‑ꞌsạc ꞌpo khỏi, ꞌTan chảu bók khỏi ꞌcứn ꞌmứa
bản cáu ꞌmướng lăng sú ꞌpi ꞌnọng chủm ꞌchựa, ꞌTan chảu ꞌva ꞌchí hảư khỏi
đảy ꞌláng đi ꞌchu ꞌnéo. 10 Khỏi báu sôm đáng Chảu Pua ꞌPhạ phớng ꞌdứa, báu
sôm đáng ꞌquám đi ꞌquám ꞌsư khong ꞌTan chảu cá đaư. ꞌMưa ꞌchớ khỏi khảm
ꞌme ꞌnặm Do‑đa‑ꞌnê pay ꞌnặn đảy ꞌmí ꞌto ꞌmạy ꞌtạu thôi. ꞌKhạy ꞌnị ꞌcứn ꞌmá,
ꞌTan chảu hảư khỏi ꞌmí ꞌpứng s t c p ꞌpứng ꞌc n song m t ꞌnị. 11 So ꞌTan chảu
ꞌchoi, ꞌnhá hảư Ê‑ꞌsao ꞌpi ꞌchái ꞌdệt ꞌhại săng hảư khỏi, ꞌpưa ꞌva dản Ê‑ꞌsao tỏn
khả ꞌt ng cá phủ ꞌnhính đ c ꞌnọi sia m t. 12 ꞌTan chảu đảy chao ꞌhẹn ꞌvạy ꞌva,
ꞌchí hảư đảy ꞌláng đi ꞌchu ꞌnéo, c p ꞌchí hảư khỏi ꞌmí ꞌchựa sai mả ꞌpe ók ,
ꞌnặp báu đảy pan ꞌsái dú ꞌhím ꞌnặm b .”
13 ꞌCứn ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ꞌdặng ꞌnón dú h n, ꞌm n đảy ꞌlưạk s t ók ꞌvạy ꞌpưa tỏn
ꞌpi ꞌchái: 14 bẻ ꞌme song ꞌhọi tô, bẻ thớc ꞌsáo tô, ꞌdo ꞌme song ꞌhọi c p ꞌdo thớc
ꞌsáo tô, 15 ꞌlạc đả ꞌme sam síp ꞌt ng cá ꞌpứng ꞌlụk tô ꞌnh ng báu ꞌh ꞌváng ꞌn m,
ꞌngúa ꞌme sí síp c p ꞌngúa thớc síp tô, ꞌló ꞌme ꞌsáo c p ꞌló thớc síp tô. 16 ꞌLưạk
ꞌlẹo, Da‑ꞌkhộp dao hảư ꞌpứng ꞌc n ꞌchạư ꞌt ng s ng sau ꞌva, “S t đaư hảư pên
m t s t ꞌnặn, háng căn ók, lỏ ꞌtoi lăng căn pay, ꞌti u ꞌtáng pay cón khỏi ꞌnớ.”
32:2 ꞌMa‑ha‑ꞌna‑im: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “song ꞌl n”.
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C c ꞌKhoẹk 32.17– 30

17 ꞌLẹo

Da‑ꞌkhộp s ng ꞌquám phủ đu phen s t pay cón ꞌnặn ꞌva, “ꞌChớ đaư ꞌpọ
Ê‑ꞌsao ꞌpi ꞌchái khỏi, ꞌm n ꞌchí tham ꞌva pên ꞌc n khong phaư, ꞌchí pay cá đaư,
phen s t ꞌnhang pay cón ꞌnặn ꞌmen khong phaư, 18 lỏ hảư ꞌvạu ꞌva s t ꞌnặn
ꞌmen khong Da‑ꞌkhộp phủ pên khỏi ꞌchạư ꞌtan, đảy au ꞌmá tỏn ꞌtan, Da‑ꞌkhộp
ꞌnh ng ꞌmá ꞌtoi lăng.”
19 Da‑ꞌkhộp s ng ꞌquám phủ đu s t phen thứ song thứ sam c p ꞌchu ꞌc n
đu ꞌpứng s t ꞌnặn, ꞌchớ ꞌpọ Ê‑ꞌsao hảư ꞌvạu ꞌquám điêu căn, 20 hảư ꞌvạu ꞌva,
“Da‑ꞌkhộp ꞌnh ng ꞌmá ꞌtoi lăng.”
Da‑ꞌkhộp ng m ꞌva, “Au phen s t pay tỏn hảư ꞌpi ꞌchái đi chaư cón, ꞌchớ ꞌpọ,
lon ꞌchí ꞌmuôn tỏn ꞌhặp chảu báu ꞌhụ.”
21 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌm n ch ng hảư sau au khong tỏn pay cón. ꞌCứn ꞌnặn
Da‑ꞌkhộp ꞌnh ng ꞌdặng dú h n.
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌngộm c p Da‑ꞌkhộp
22 Cuông

ꞌcứn ꞌnặn, Da‑ꞌkhộp tứn au ꞌmía ꞌt ng song, kéng song sao ꞌchạư,
ꞌpọm ꞌt ng ꞌlụk ꞌchái síp t ꞌc n khảm ꞌta ꞌnặm Da‑b c. 23 ꞌMưa au ꞌchua ꞌhướn
khảm pay m t ꞌlẹo, ch ng au ꞌt ng s t sính khong khảm pay. 24 Cuông ꞌcứn
ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ꞌdặng dú h n phủ điêu, ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌmá ꞌngộm ꞌtạu ꞌhặn
ꞌhung. 25 ꞌMưa phủ ꞌnặn ꞌhụ báu ꞌpẹ, ꞌdi n ꞌtặp c c kha Da‑ꞌkhộp chao ꞌcộk.
26 ꞌLẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌVáng ꞌháu pay, ꞌpưa ꞌva ꞌchí ꞌhung ꞌlẹo.”
Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “Cóp ꞌphái bun hảư khỏi cón, ch ng ꞌchí pói chảu.”
27 Phủ ꞌnặn tham ꞌva, “Chảu ꞌchư săng?”
Ch ng tóp ꞌva, “ꞌChư Da‑ꞌkhộp.”
28 Phủ ꞌnặn ꞌvạu ꞌva, “Pi n ꞌchư sia ꞌnớ, ꞌnhá khék Da‑ꞌkhộp ꞌtọn. Chảu đảy tó
ꞌs n ꞌpẹ Chảu Pua ꞌPhạ kéng phủ ꞌc n, ꞌsướng ꞌnặn hảư khék ꞌchư ꞌI‑ꞌsa‑ên*.”
29 Da‑ꞌkhộp tham ꞌva, “ꞌTan ꞌchư săng ꞌl ?”
Phủ ꞌnặn tóp ꞌva, “ꞌChí tham ꞌchư khỏi ꞌdệt săng?” ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ cóp ꞌphái
bun hảư Da‑ꞌkhộp.
30 Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌva, “Khỏi đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ tó nả tó ta, khỏi đảy khói
tai.” ꞌSướng ꞌnặn ꞌm n ch ng púk ꞌchư bón ꞌnặn ꞌva Pê‑ꞌni‑ên*.
32:28 ꞌI‑ꞌsa‑ên: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “tó ꞌs n c p Chảu Pua ꞌPhạ.”
32:30 Pê‑ꞌni‑ên: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “nả Chảu Pua ꞌPhạ”.
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C c ꞌKhoẹk 32.31– 33.14

31 Da‑ꞌkhộp

ók pay sia Pê‑ꞌni‑ên, ꞌchớ ta ꞌv n ꞌchí khửn. ꞌM n ꞌnhang kha
li ng pay ꞌpưa c c kha ꞌcộk. 32 Té ꞌnặn ꞌmá, ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ch ng báu kin nhứa
ên c c kha s t, ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌtặp Da‑ꞌkhộp bón ꞌnặn.

33

Da‑ꞌkhộp c p Ê‑ꞌsao ꞌhọt căn
1 Da‑ꞌkhộp

phó hên Ê‑ꞌsao au sí ꞌhọi ꞌc n ꞌmá ha, ꞌsướng ꞌnặn ꞌm n
ch ng béng m t ꞌlụk ók hảư ꞌLê‑a, hảư ꞌLa‑ꞌsên kéng hảư sao ꞌchạư
song ꞌc n, ꞌlụk phaư ꞌlụk ꞌm n ꞌtoi lăng ꞌ m sau. 2 Hảư song sao ꞌchạư c p ꞌlụk
sau ꞌnhang cón, tó ꞌmá lỏ ꞌnáng ꞌLê‑a c p m t ꞌlụk, ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên kéng Dô‑ꞌsệp
ꞌtoi lăng. 3 Da‑ꞌkhộp ꞌnhang cón sau, múp ꞌl ng ꞌlạy ch t ꞌtưa ꞌtạu ꞌhọt ꞌpi ꞌchái.
4 Ê‑ꞌsao ꞌcọ ꞌlen ꞌmá ha, cót ꞌcó kéng chúp Da‑ꞌkhộp, ꞌt ng song hảy sáư căn.
5 ꞌMưa Ê‑ꞌsao hên phủ ꞌnhính c p đ c ꞌnọi, ch ng tham Da‑ꞌkhộp ꞌva, “ꞌPứng
phủ ꞌmá ꞌtoi ꞌnặn, ꞌmen phaư?”
Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌDọn Chảu Pua ꞌPhạ cóp ꞌphái bun hảư, ꞌnặn ꞌmen ꞌlụk
khong khỏi ꞌnọng lo.”
6 ꞌLẹo song sao ꞌchạư c p ꞌlụk tảu sau ch ng ꞌnhang khảu pay chăm, ꞌpọm
căn múp ꞌl ng ꞌlạy Ê‑ꞌsao. 7 Tó ꞌmá ꞌnáng ꞌLê‑a c p m t ꞌlụk ꞌcọ ꞌmá ꞌlạy ꞌl ng,
lả sút ꞌcọ ꞌmen ꞌLa‑ꞌsên c p Dô‑ꞌsệp khảu pay ꞌlạy.
8 ꞌLẹo Ê‑ꞌsao tham Da‑ꞌkhộp ꞌva, “Phen s t ꞌpi hên pay cón ꞌnặn, au ꞌmá ꞌdệt
săng?”
Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “ꞌNọng au ꞌmá tỏn ꞌpưa é hảư ꞌpi sương nả ꞌnọng.”
9 Ê‑ꞌsao tóp ꞌva, “ꞌPi ꞌmí ꞌpó ꞌlẹo lo. ꞌNọng au ꞌvạy ꞌnớ.”
10 Da‑ꞌkhộp ꞌvạu, “ꞌVa ꞌpi ꞌhặc sương ꞌnọng ꞌcọ so hảư ꞌhặp au khong tỏn ꞌnị.
ꞌNọng hên ꞌpi ꞌcơ ꞌva đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn lo, ꞌkhạy ꞌpi ꞌcọ ꞌhặc ꞌpéng
ꞌmuôn tỏn ꞌhặp ꞌnọng ꞌtẹ. 11 So hảư ꞌpi ꞌhặp au khong tỏn ꞌnị, ꞌpưa ꞌva Chảu
Pua ꞌPhạ đảy cóp ꞌphái bun hảư ꞌnọng ꞌmí ꞌpó ꞌlẹo.” Da‑ꞌkhộp đé so lai, Ê‑ꞌsao
ch ng ꞌhặp au.
12 ꞌLẹo Ê‑ꞌsao bók ꞌva, “ꞌKhạy ꞌháu au căn ók ꞌtáng ꞌí. ꞌPi ꞌchí ók cón.”
13 Hák Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌva, “ꞌPi ꞌcọ ꞌhụ ꞌpứng lan ꞌnh ng ꞌnọi, ꞌnọng ꞌchọ bớng
ꞌpứng s t c p ꞌpứng tô ꞌnọi ꞌnh ng kin ꞌn m máư. ꞌVa hák ꞌphạo ꞌlay ꞌmứa
cuông ꞌmự điêu, phen s t ꞌnị ꞌchí tai m t. 14 Hảư ꞌpi pay cón. ꞌNọng ꞌchí ꞌcoi
pay ꞌtoi phen s t c p ꞌpứng lan, ꞌchí ꞌnhang ꞌtoi sau hảư pay ꞌhọt ꞌhướn ꞌpi cá
ꞌmướng ꞌSê‑i ꞌnặn lo.”
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15 Ê‑ꞌsao

tóp ꞌva, “ꞌSướng ꞌsịn ꞌpi ꞌchí hảư kỉ ꞌc n dú ꞌchoi ꞌnọng ꞌnớ.”
Da‑ꞌkhộp ꞌvạu ꞌva, “Báu au ꞌvạy lo. Hên ꞌpi ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌpéng ꞌnọng ꞌcọ
ꞌmuôn ꞌlẹo.”
16 ꞌMự ꞌnặn Ê‑ꞌsao ch ng ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng ꞌSê‑i. 17 Da‑ꞌkhộp ꞌti u ꞌtáng pay
ꞌhọt bản ꞌSục‑c t, ꞌlẹo đảy t ng ꞌhướn hảư ꞌchúa ꞌhướn dú, c p ꞌdệt ꞌcọk hảư
ꞌpứng s t dú. Sáu ch ng khék bón ꞌnặn ꞌva bản ꞌSục‑c t*.
18 Da‑ꞌkhộp đảy ꞌti u ꞌtáng ꞌmá té phén đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam ꞌhọt bản
ꞌSục‑c t, ch ng pay cá ꞌmướng ꞌSi‑ꞌkhêm phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌcọ đảy
ꞌláng đi. ꞌM n ꞌcọ t ng túp phả ꞌmúng dú ꞌtáng ta ꞌv n ók chăm ꞌmướng
ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌnặn. 19 ꞌTông bón t ng túp ꞌdặng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ꞌdi n ꞌsự au ꞌhọi
măn n ng ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌHa‑ꞌmô ải ꞌSi‑ꞌkhêm. 20 N ng h n Da‑ꞌkhộp t ng
bón ꞌsớ khửn khék ꞌchư ꞌva Ên Ên‑o‑hê ꞌI‑ꞌsa‑ên*.

34

ꞌSi‑ꞌkhêm p t au ꞌNáng Đi‑ꞌna
1 ꞌMí

ꞌmự ꞌnưng ꞌnáng Đi‑ꞌna ꞌlụk Da‑ꞌkhộp c p ꞌLê‑a đảy pay ꞌqua ỉn
dam ꞌpứng phủ ꞌnhính n ng cuông ꞌmướng. 2 ꞌTạo ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌlụk ꞌchái
án ꞌnhá ꞌHa‑ꞌmô ꞌc n ꞌHi‑ꞌvi pên chảu ꞌmướng ꞌnặn, hên ꞌnáng ꞌdi n p t au pay
ꞌnón n ng. 3 ꞌLẹo ꞌtạo ꞌmí ꞌquám sôm chaư lai, ꞌcọ đảy ꞌhặc sương ꞌnáng Đi‑ꞌna,
ch ng ꞌmí ꞌquám ỏn ꞌlứa ꞌnáng. 4 ꞌTạo ch ng ꞌvạu c p ꞌtan ꞌHa‑ꞌmô phủ pên ải
ꞌva, “Pay ꞌváy au ꞌnáng ꞌnị ꞌmá pên ꞌmía ꞌlụk đé.”
5 ꞌMưa Da‑ꞌkhộp ꞌhụ ꞌlụk ꞌnhính chảu ꞌchọ chu p ꞌnéo ꞌhại, ꞌchớ ꞌnặn ꞌpứng
ꞌlụk ꞌchái ꞌtan ꞌnh ng ꞌliệng s t dú cá ꞌtông. ꞌSướng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp t chaư ꞌvạy
ꞌtạu ꞌpứng ꞌlụk ꞌmá ꞌhọt.
6 ꞌChớ ꞌnặn ꞌtan ꞌHa‑ꞌmô ải ꞌSi‑ꞌkhêm ch ng đảy pay ꞌváy ꞌnáng Đi‑ꞌna n ng
Da‑ꞌkhộp. 7 ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp dú cá ꞌtông ꞌhụ ꞌviạk pên ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ
ꞌphạo ꞌmá ꞌhướn. Phủ đaư ꞌcọ pút nhay ꞌhêng, ꞌdọn ꞌva ꞌSi‑ꞌkhêm p t au ꞌnọng
ꞌnhính sau pay ꞌnón n ng, ꞌviạk báu pên ꞌdệt ꞌcọ ꞌdệt, ꞌdệt hảư ꞌchúa ꞌhướn
ꞌI‑ꞌsa‑ên sia nả.
8 ꞌTan ꞌHa‑ꞌmô so cáo ꞌváy c p sau ꞌva, “ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌlụk ꞌchái khỏi ꞌhặc ꞌmặc
ꞌlụk ꞌnhính chảu lai, so béng păn ꞌlụk ꞌnhính hảư khỏi ꞌmá pên ꞌpạư. 9 So hảư
33:17 ꞌSục‑c t: ꞌChư ꞌnặn kẻ ꞌva “ꞌcọk hảư s t dú”.
33:20 Ên Ên‑o‑hê ꞌI‑ꞌsa‑ên: ꞌChư ꞌnặn kẻ ꞌva “Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Pua ꞌPhạ
Chảu Chom ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên”.
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song phái ꞌháu pên ꞌhướn ꞌhặc ꞌhướn ꞌchaư căn, ꞌlụk ꞌnhính ꞌsúm chảu hảư pên
ꞌpạư ꞌsúm khỏi, ꞌlụk ꞌnhính ꞌsúm khỏi pên ꞌpạư ꞌsúm chảu. 10 ꞌLẹo ꞌpi ꞌnọng
t ng ꞌhướn kin dú n ng ꞌsúm khỏi ꞌcọ đảy. ꞌSúm khỏi dú n ng bản ꞌmướng ꞌnị
so ꞌch m tỏn, ꞌlẹo ꞌpi ꞌnọng ꞌcọ ꞌtứ ꞌtang ꞌcạ khai, ꞌmí đin đon pên khong chảu
tam chaư ꞌmặc.”
11 ꞌLẹo ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌcọ ꞌvạu c p ải kéng ꞌpứng ꞌpi ꞌchái Đi‑ꞌna ꞌva, “So ải kéng
ꞌpứng ꞌpi ꞌhặc ꞌpéng hảư khỏi ꞌmá pên khươi, cưới đong ꞌsướng đaư, khỏi ꞌcọ
báu thiêng. 12 Ải kéng ꞌpứng ꞌpi é đảy săng ꞌcọ bók hảư khỏi ꞌhụ, ꞌca cưới đong
ꞌsướng đaư ꞌchí ha ꞌmá đảy ꞌtục no hảư ꞌpó chaư, so hảư khỏi đảy ꞌnáng ꞌmá
pên ꞌmía ꞌcọ sôm chaư ꞌlẹo.”
13 ꞌSi‑ꞌkhêm đảy ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌnọng ꞌnhính sau, ꞌsướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái
Da‑ꞌkhộp ch ng tóp ꞌHa‑ꞌmô kéng ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌvạu ꞌnéo bẻo ꞌlứa sáư sau. 14 Sau
ꞌvạu ꞌva, “Phủ đaư báu ꞌtoi ꞌhịt t t mai ꞌnặn ꞌmá cưới đong c p ꞌnọng ꞌnhính
ꞌsúm khỏi báu đảy. ꞌVa hảư pay ꞌcọ ꞌchí sia nả ꞌsúm khỏi lai. 15 ꞌMí ꞌto ꞌnéo
điêu, hảư phủ ꞌchái ꞌchu ꞌc n ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌsướng ꞌsúm khỏi, ꞌsúm khỏi
ch ng ꞌchí ꞌhặp ꞌquám ꞌpứng chảu đảy. 16 ꞌLẹo song phái ꞌsúm ꞌháu ch ng ꞌchí
ꞌtứ ꞌtang cưới đong căn, pên bản ꞌnưng ꞌmướng điêu, kin dú ꞌhuôm căn. 17 ꞌVa
báu sôm chaư ꞌdệt ꞌhịt t t mai, ꞌsúm khỏi ꞌchí au ꞌnáng Đi‑ꞌna ꞌcứn, kéng ꞌchí
ꞌpai ók pay dú bón ứn.”
18 ꞌHa‑ꞌmô kéng ꞌSi‑ꞌkhêm phủ pên ꞌlụk đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌnặn ꞌcọ sôm chaư.
19 ꞌTạo ꞌSi‑ꞌkhêm nh n ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌnặn, ꞌdọn ꞌhặc ꞌlụk ꞌnhính Da‑ꞌkhộp
lai. ꞌT ng cá ꞌchu ꞌc n phaư ꞌcọ ꞌnặp nả ꞌtứ ta ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌsứa m t n ng ꞌchúa
ꞌhướn ải ꞌm n. 20 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌpo ꞌlụk sau ch ng pay sô ꞌván căn n ng pák
tu ꞌmướng, ꞌvạu c p dên ꞌpay ꞌva, 21 “ꞌPứng ꞌc n ꞌnị, sau pên ꞌpi ꞌnọng đi c p
ꞌháu, hảư sau ꞌtứ ꞌtang kin dú ꞌcạ khai n ng ꞌmướng ꞌnị, đin đon ꞌháu ꞌcọ
ꞌnh ng quảng ꞌpó hảư sau dú. ꞌHáu ꞌchí cưới đong au ꞌlụk ꞌnhính sau, sau ꞌchí
cưới đong au ꞌlụk ꞌnhính ꞌháu ꞌcọ đảy. 22 Hák ꞌva, sau so hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌnéo
điêu, ꞌto phủ ꞌchái ꞌháu ꞌchu ꞌc n đảy ꞌdệt ꞌhịt t t mai ꞌsướng phủ ꞌchái sau.
Sau ch ng ꞌchí nh n khảu pên dên ꞌpay ꞌmướng điêu căn c p ꞌháu. 23 Báu sút
ꞌto ꞌnặn, lăng ꞌmá phen bẻ ꞌdo sính khong kéng ꞌpứng s t ꞌchu tô khong sau ꞌcọ
ꞌchí pên khong ꞌháu m t ꞌló. ꞌSướng ꞌnặn, hảư ꞌpi ꞌnọng dên ꞌpay ꞌchu ꞌc n
nh n au ꞌquám sau, ꞌlẹo hảư sau đảy dú n ng ꞌmướng ꞌnị ꞌhuôm c p ꞌháu.”
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24 Dên

ꞌpay ꞌchu ꞌc n ꞌmá ꞌsúm n ng pák tu ꞌmướng ꞌnặn đảy nh n au ꞌquám
ꞌpo ꞌlụk sau ꞌvạu, ꞌlẹo phủ ꞌchái ꞌt ng cá ꞌmướng đảy ꞌdệt ꞌtoi ꞌhịt t t mai m t.
25 Lăng sam ꞌmự, cuông ꞌchớ phủ ꞌchái ꞌmướng ꞌnặn ꞌnh ng ch p dú, ꞌlụk
ꞌchái Da‑ꞌkhộp song ꞌc n ꞌchư ꞌSi‑ꞌmê‑ôn kéng ꞌLê‑ꞌvi, ꞌmen ꞌpi ꞌchái ꞌnáng
Đi‑ꞌna, kh m đáp khảu cuông ꞌmướng ꞌmưa ꞌchớ ꞌc n dú iên. ꞌT ng song đảy
khả ꞌpứng phủ ꞌchái cuông ꞌmướng đ p m t. 26 Sau khả ꞌtan ꞌHa‑ꞌmô kéng
ꞌSi‑ꞌkhêm, ꞌlẹo au ꞌnáng Đi‑ꞌna ók sia ꞌhướn ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌpai pay. 27 Cuông ꞌchớ
ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp hên ꞌc n tai lai, sau ch ng pay ꞌlạp au ꞌchương
khong ꞌt ng cá ꞌmướng, bón ꞌnọng ꞌnhính sau đảy sia nả ꞌnặn. 28 Au m t cá
phen bẻ ꞌdo, phen ꞌngúa, phen ꞌló, ꞌchu sính n ng cuông ꞌmướng ꞌt ng ꞌchương
dú cá ꞌtông. 29 Sau p t au ꞌt ng cá phủ ꞌnhính đ c ꞌnọi, cướp au sính khong
n ng cuông ꞌhướn pay m t.
30 Da‑ꞌkhộp ꞌdi n ꞌvạu hảư ꞌSi‑ꞌmê‑ôn c p ꞌLê‑ꞌvi ꞌva, “Su ꞌdệt kh hảư ải, ꞌdệt
hảư ꞌc n Ca‑ꞌna‑an, ꞌc n Pê‑ꞌli‑ꞌsi, ꞌtua phén đin ꞌmướng ꞌnị ng m ꞌhại hảư ải
lỏ ꞌquá. ꞌHáu lỏ ꞌc n báu lai, ꞌva sau ꞌpọm căn ꞌmá ꞌtặp, ꞌchúa ꞌhướn ꞌháu
lỏ ꞌchí tai đ p m t.”
31 Sau tóp ꞌva, “ꞌPứng ꞌlụk báu sôm chaư sau ꞌdệt hảư ꞌnọng ꞌnhính ꞌpứng
ꞌlụk ꞌsướng ꞌnhính khai ꞌmo.”

35

Da‑ꞌkhộp ꞌcứn ꞌmứa bản B t‑ên
1 Chảu

Pua ꞌPhạ bók Da‑ꞌkhộp ꞌva, “Hảư ꞌcứn ꞌmứa dú bản B t‑ên ꞌnớ,
ch ng t ng bón ꞌsớ ꞌháu n ng bón ꞌnặn. ꞌHáu lỏ ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ
Phủ hảư chảu hên ꞌmưa ꞌchớ chảu ꞌpai sia Ê‑ꞌsao ꞌpi ꞌchái chảu ꞌnặn.”
2 ꞌSướng ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ch ng bók hảư ꞌlụk ꞌmía kéng ꞌpứng ꞌc n dú ꞌtoi ꞌva,
“Hảư thỉm ꞌpứng hún p n théng ꞌthớn pom khong ꞌc n ꞌph n ứn dú n ng su
ꞌnặn sia. ꞌLẹo sák cảu sák hua kéng ꞌmo ꞌkính hảư ꞌpẹk saư c p tháy ꞌchương
đi. 3 ꞌHáu ch ng ꞌpai ꞌmứa dú bản B t‑ên. Khỏi ꞌchí t ng bón ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ
cá ꞌnặn, ꞌpưa ꞌTan chảu đảy ꞌchoi cuông ꞌchớ ꞌdạk ꞌchá, pay ꞌchu bón ꞌchu ꞌti
ꞌTan chảu ꞌcọ bớng đu pảy p c.”
4 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng au ꞌpứng hún p n théng ꞌthớn pom khong ꞌc n ꞌph n
ứn ꞌnặn ꞌpọm ꞌpứng tóng hu ꞌmá hảư Da‑ꞌkhộp m t. Da‑ꞌkhộp ch ng au pay
phăng sia n ng cỏng co ꞌmạy nháư ꞌkém ꞌmướng ꞌSi‑ꞌkhêm. 5 ꞌMưa Da‑ꞌkhộp
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c p ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ók ꞌtáng pay, ꞌpứng ꞌc n cuông ph ng ꞌl ꞌmướng ꞌnặn
báu ꞌcán pay s p ꞌn m, ꞌpưa Chảu Pua ꞌPhạ ꞌdệt hảư sau dản.
6 M t Da‑ꞌkhộp ꞌmứa ꞌhọt bản ꞌLu‑ꞌsê phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌlẹo. Bản
ꞌLu‑ꞌsê ꞌkhạy khék bản B t‑ên. 7 ꞌTan t ng bón ꞌsớ khửn n ng h n, ꞌlẹo khék
ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ bản B t‑ên, ꞌcọ ꞌdọn ꞌtan đảy hên Chảu Pua ꞌPhạ bón ꞌnặn,
té ꞌchớ ꞌpai sia ꞌpi ꞌchái.
8 Đê‑bô‑ꞌla ꞌ m ꞌliệng ꞌn m ꞌLê‑bê‑ca m t ꞌlới sia n ng bản B t‑ên, ꞌcọ đảy
p c ꞌmiện ꞌvạy bón ꞌhôm co ꞌmạy nháư ꞌnưng ꞌtáng ꞌphượng tảư bản ꞌnặn. Sau
ch ng khék co ꞌmạy ꞌnặn ꞌva ꞌA‑ꞌlôn Ba‑cút*.
9 Da‑ꞌkhộp ꞌcọ đảy ꞌcứn ꞌmá té phén đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam ꞌnặn. Chảu
Pua ꞌPhạ ch ng hảư Da‑ꞌkhộp hên ꞌtưa ꞌnưng máư, c p đảy cóp ꞌphái hảư ꞌtan
tứm. 10 ꞌTan chảu bók ꞌva, “Chảu ꞌchư Da‑ꞌkhộp. ꞌKhạy pay nả, ꞌchư chảu báu
khék Da‑ꞌkhộp ꞌlẹo, hảư khék ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌnớ.” ꞌSướng ꞌnặn ch ng đảy pi n ꞌchư
ꞌva ꞌI‑ꞌsa‑ên.
11 Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌtan ꞌva, “ꞌHáu ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌqui n
nháư sung sút. ꞌHáu ꞌchí hảư chảu ꞌmí ꞌlụk lan mả ꞌpe ók lai lai, cai pên
ꞌmướng ꞌmí lai ꞌph n ꞌc n, c p ꞌpứng pua ꞌcọ ꞌchí ók n ng ꞌchựa sai chảu.
12 Phén đin ꞌmướng ꞌháu đảy hảư p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌI‑ꞌsạc ꞌlẹo ꞌnặn, ꞌháu ꞌcọ
ꞌchí hảư chảu c p ꞌchựa sai chảu.” 13 ꞌVạu ꞌlẹo, ꞌTan chảu ꞌcọ ók sia bón ꞌnặn
khửn ꞌmứa.
14 Da‑ꞌkhộp púc sau đán khửn bón ꞌnặn ꞌvạy hảư chứ, ꞌmen bón Chảu Pua
ꞌPhạ đảy pák n ng, ch ng thók lảu thók ꞌnặm ꞌm n hom sáư sau đán, ꞌpưa vảy
ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ. 15 Da‑ꞌkhộp khék ꞌchư bón ꞌnặn ꞌva B t‑ên.
ꞌLa‑ꞌsên m t ꞌchua
16 M

t Da‑ꞌkhộp ók bản B t‑ên ꞌmứa, ꞌnh ng ꞌdan chăm ꞌchí ꞌhọt bản
Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha, ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên thơng bươn ꞌchí ók ꞌlụk, ók ꞌlụk ꞌtưa ꞌnị ꞌdạk lai.
17 ꞌChớ b ng, ꞌnáng ꞌsáy da téng au ꞌlụk ók ꞌnặn ꞌcọ đảy ꞌvạu ꞌva, “ꞌNhá dản

35:8 ꞌA‑ꞌlôn Ba‑cút: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “Co ꞌmạy khék hảy”.
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săng ꞌnớ, ꞌmen phủ ꞌchái máư.” 18 Cón ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên ꞌchí m t chaư, đảy púk
ꞌchư ꞌlụk ꞌva Bên‑ô‑ꞌni*, hák ꞌva phủ pên ải púk ꞌchư Bên‑da‑ꞌmin*.
19 ꞌNáng ꞌLa‑ꞌsên m t ꞌchua sia, đảy phăng ꞌvạy dú ꞌhím ꞌtáng pay bản
Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha, ꞌkhạy khék bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm. 20 Da‑ꞌkhộp ch ng au tón đán
nháư ꞌmá t ng pên ꞌm mả ꞌLa‑ꞌsên, mai ꞌvạy ꞌnh ng ꞌtạu ꞌkhạy.
21 Lăng ꞌmá, m t ꞌI‑ꞌsa‑ên ch ng ꞌnhại cai ho ꞌchói Ê‑đê, ꞌlẹo t ng túp phả
ꞌmúng dú chăm h n. 22 ꞌMưa m t ꞌI‑ꞌsa‑ên dú n ng h n, ꞌtạo ꞌLu‑bên đảy ꞌlặc
ꞌnón n ng Bin‑ꞌha phủ pên ꞌ m ꞌnọi. ꞌI‑ꞌsa‑ên phủ pên ải ꞌcọ ꞌhụ ꞌviạk ꞌnị.
Síp song ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp ꞌmí ꞌsướng ꞌnị,
23 ꞌLụk ók n ng ꞌnáng ꞌLê‑a,
ꞌLu‑bên pên ꞌlụk c c, tó ꞌmá lỏ ꞌSi‑ꞌmê‑ôn, ꞌLê‑ꞌvi, Du‑đa, Ít‑ꞌsa‑ꞌkha, c p
Sê‑bu‑ꞌlôn.
24 ꞌLụk ók n ng ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên,
Dô‑ꞌsệp c p Bên‑da‑ꞌmin.
25 ꞌLụk ók n ng Bin‑ꞌha sao ꞌchạư ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên,
ꞌChư Đan c p ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli.
26 ꞌLụk ók n ng Si‑ꞌla‑pa sao ꞌchạư ꞌnáng ꞌLê‑a,
ꞌChư Cát c p ꞌA‑ꞌsê.
ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái ꞌnị ók n ng phén đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam, ꞌmen ꞌlụk
Da‑ꞌkhộp m t.
ꞌI‑ꞌsạc m t ꞌchua
27 ꞌLẹo

Da‑ꞌkhộp ꞌmứa ꞌhướn ꞌI‑ꞌsạc phủ pên ải dú bản ꞌMăm‑ꞌlê, ꞌmướng
Ki‑ꞌli‑át ꞌA‑ꞌla‑ba, ꞌkhạy khék ꞌHệp‑ꞌlôn, ꞌmen bón p‑ꞌla‑ꞌham kéng ꞌI‑ꞌsạc đảy
dú h n. 28 ꞌI‑ꞌsạc ꞌdứn ꞌhọt ꞌhọi pét síp pi, 29 thảu ké m t ꞌchua ꞌmứa sú pảu sú
pú. Ê‑ꞌsao c p Da‑ꞌkhộp ꞌlụk ꞌchái ꞌt ng song đảy p c ꞌmiện ải sau.

36

ꞌChựa sai ꞌTan Ê‑ꞌsao
1 ꞌTan

Ê‑ꞌsao, ꞌchư máư khék Ê‑đôm, ꞌmí ꞌchựa sai ꞌsướng ꞌnị: 2 Ê‑ꞌsao
ꞌmí song ꞌmía ꞌmen ꞌc n Ca‑ꞌna‑an, phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌA‑đa, ꞌlụk ꞌnhính
Ê‑ꞌlôn ꞌc n ꞌHịt‑ti, phủ thứ song ꞌchư Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma, ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan ꞌA‑ꞌna

35:18 Bên‑ô‑ꞌni: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌlụk ꞌchái ꞌdệt ꞌdạk hảư”.
35:18 Bên‑da‑ꞌmin: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌlụk ꞌchái au bun đi ꞌmá hảư”.
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lan ꞌtan Si‑bê‑ôn ꞌc n ꞌHi‑ꞌvi. 3 ꞌCọ đảy au ꞌmía phủ thứ sam ꞌchư Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt,
ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌnọng sao ꞌtan ꞌNê‑ba‑d t.
4 ꞌA‑đa c p Ê‑ꞌsao ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌli‑ꞌphặt. Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt đảy ꞌlụk ꞌchái
ꞌchư ꞌLê‑un. 5 Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma ꞌmí ꞌlụk sam ꞌchái ꞌchư ꞌGiê‑út, Da‑ꞌlam, Cô‑ꞌla.
ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái Ê‑ꞌsao ꞌchu ꞌc n ók n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.
6 ꞌLẹo Ê‑ꞌsao ꞌpá ꞌmía, ꞌlụk ꞌnhính ꞌlụk ꞌchái, c p ꞌtọn au ꞌchu sính khong ꞌdệt
ꞌdượn đảy n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌpọm phủ dảo ꞌc n ꞌhướn kéng
ꞌpứng s t, ch ng ꞌnhại pay cá phén đin ꞌmướng ứn dú l c sia ꞌnọng ꞌchái ꞌchư
Da‑ꞌkhộp. 7 Song ꞌnọng ꞌpi sau ꞌmí s t lai, đin bón ꞌnặn báu ꞌpó ꞌliệng s t,
sau ch ng báu đảy dú ꞌhuôm căn. 8 ꞌSướng ꞌnặn Ê‑ꞌsao, ꞌchư máư khék Ê‑đôm,
ch ng ꞌnhại pay dú cá ph ng ꞌl sung ꞌSê‑i.
9 M t ꞌnị ꞌmen ꞌchựa sai Ê‑ꞌsao pên pảu pú ꞌc n Ê‑đôm dú ph ng ꞌl sung
ꞌSê‑i ꞌmí ꞌsướng ꞌnị:
10 Ê‑ꞌsao ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ê‑ꞌli‑ꞌphặt ók n ng ꞌmía ꞌchư ꞌA‑đa, ꞌlụk ꞌchái phủ
ꞌnưng ꞌchư ꞌLê‑un ók n ng ꞌmía ꞌchư Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt.
11 Ê‑ꞌli‑ꞌphặt ꞌmí ꞌlụk hả ꞌchái ꞌchư: Tê‑ꞌman, Ô‑ꞌmặc, Sê‑ꞌphô, ꞌKha‑tam,
Kê‑ꞌnạt. 12 Ê‑ꞌli‑ꞌphặt ꞌmí ꞌmía ꞌnọi ꞌchư Tim‑ꞌna ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌA‑ꞌma‑l c.
ꞌT ng cá m t ꞌmen lan ꞌda ꞌA‑đa ꞌmía Ê‑ꞌsao.
13 ꞌLê‑un ꞌmí ꞌlụk sí ꞌchái ꞌchư: ꞌNa‑ꞌhạt, Sê‑ꞌla, ꞌSam‑ꞌma, ꞌMịt‑sa. M t ꞌnị pên
lan ꞌda Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt ꞌmía Ê‑ꞌsao.
14 ꞌMía Ê‑ꞌsao phủ ꞌchư Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan ꞌA‑ꞌna lan ꞌtan
Si‑bê‑ôn ꞌnặn ꞌmí ꞌlụk sam ꞌchái n ng Ê‑ꞌsao ꞌchư: ꞌGiê‑út, Da‑ꞌlam, Cô‑ꞌla.
15–16 ꞌLụk lan Ê‑ꞌsao pên ꞌpứng phủ c c ꞌchựa sai ꞌsướng ꞌnị:
Ê‑ꞌli‑ꞌphặt ꞌmen ꞌlụk ꞌchái c c Ê‑ꞌsao, ꞌmí ꞌlụk ch t ꞌchái ꞌchu ꞌc n ók n ng
phén đin ꞌmướng Ê‑đôm, đảy pên c c ꞌchựa sai ꞌsướng ꞌnị: Tê‑ꞌman, Ô‑ꞌmặc,
Sê‑ꞌphô, Kê‑ꞌnạt, Cô‑ꞌla, ꞌKha‑tam, ꞌA‑ꞌma‑l c. ꞌT ng cá pên lan ꞌda ꞌA‑đa m t.
17 ꞌLê‑un ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌtan Ê‑ꞌsao ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ók n ng phén đin ꞌmướng
Ê‑đôm, đảy pên c c ꞌchựa sai ꞌsướng ꞌnị: ꞌNa‑ꞌhạt, Sê‑ꞌla, ꞌSam‑ꞌma, ꞌMịt‑sa.
ꞌT ng cá pên lan ꞌda Ba‑ꞌsê‑ꞌmạt ꞌmía Ê‑ꞌsao.
18 Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma pên ꞌmía Ê‑ꞌsao ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan ꞌA‑ꞌna, ꞌmí ꞌlụk pên
c c ꞌchựa sai m t: ꞌGiê‑út, Da‑ꞌlam, Cô‑ꞌla.
19 Phủ pên c c ꞌchựa sai ꞌt ng cá m t ꞌnị ꞌchu ꞌc n ók n ng m t ꞌlụk lan
Ê‑ꞌsao, púk ꞌchư máư khék Ê‑đôm.
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ꞌChựa sai ꞌTan ꞌSê‑i

20–21 ꞌPh

n ꞌc n dú n ng phén đin ꞌmướng Ê‑đôm ꞌnặn, té cón ꞌmen ꞌchựa
sai ꞌSê‑i ꞌc n ꞌHô‑ꞌli. M t phủ c c ꞌchựa sai ꞌc n ꞌHô‑ꞌli ꞌnị ꞌmen ꞌlụk lan ꞌSê‑i
dú n ng phén đin ꞌmướng Ê‑đôm ꞌmá té cón, ꞌmí ꞌsướng ꞌnị: ꞌLô‑tăn, ꞌSô‑ban,
Si‑bê‑ôn, ꞌA‑ꞌna, Đi‑ꞌsôn, Ê‑sê, Đi‑ꞌsan.
22 ꞌLô‑tăn ꞌmí ꞌnọng ꞌnhính ꞌchư Tim‑ꞌna, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌHô‑ꞌli, ꞌHô‑ꞌman.
23 ꞌSô‑ban ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ăn‑ꞌvan, ꞌMa‑ꞌna‑ꞌhạt, Ê‑ban, ꞌSê‑ꞌphô, Ô‑ꞌnam.
24 Si‑bê‑ôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌAi‑ꞌda, ꞌA‑ꞌna. ꞌA‑ꞌna pên phủ đảy ꞌpọ bó ꞌnặm
ꞌhọn n ng ꞌtông hẻng ꞌlẹng cuông ꞌchớ ꞌliệng ꞌpứng tô ꞌló ải ꞌm n.
25 ꞌA‑ꞌna ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Đi‑ꞌsôn, c p ꞌlụk ꞌnhính ꞌchư Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma.
26 Đi‑ꞌsôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌHêm‑đan, t‑ꞌsa‑ban, ꞌI‑ꞌtha‑ꞌlan, Kê‑ꞌlan.
27 Ê‑sê ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Bin‑ꞌhan, Sa‑ꞌvan, ꞌA‑can.
28 Đi‑ꞌsan ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư U‑sê, ꞌA‑ꞌlan.
29–30 ꞌPứng phủ c c ꞌc n ꞌHô‑ꞌli tam ꞌchựa sai sau dú n ng ꞌmướng ꞌSê‑i, ꞌmí
ꞌLô‑tăn, ꞌSô‑ban, Si‑bê‑ôn, ꞌA‑ꞌna, Đi‑ꞌsôn, Ê‑sê, Đi‑ꞌsan.
ꞌPứng phủ pên Pua phén đin ꞌmướng Ê‑đôm
31 Té

cón ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên báu ꞌh ꞌmí pua ꞌnăng ꞌmướng, ꞌpứng pua phủ
đảy ꞌnăng ꞌt n sứp tó căn n ng phén đin ꞌmướng Ê‑đôm ꞌmí ꞌsướng ꞌnị:
32 ꞌTan Bê‑ꞌla ꞌlụk ꞌchái Bê‑ô, ꞌmá té ꞌmướng Đi‑ꞌna‑ba pên pua phén đin
ꞌmướng Ê‑đôm.
33 ꞌMưa Bê‑ꞌla m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan Dô‑b p ꞌlụk ꞌchái Sê‑ꞌla dú ꞌmướng Bô‑sa‑ꞌla
khửn pên pua sứp tó.
34 ꞌMưa Dô‑b p m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan ꞌHu‑ꞌsam dú n ng ꞌmướng Tê‑ꞌman đảy
khửn pên pua sứp tó.
35 ꞌMưa ꞌHu‑ꞌsam m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan ꞌHa‑đ t ꞌlụk ꞌchái Bê‑đ t dú ꞌmướng
ꞌA‑ꞌvịt khửn pên pua sứp tó. ꞌMen phủ ꞌtặp sớc ꞌpẹ ꞌph n ꞌc n ꞌMi‑đi‑an n ng
phén đin ꞌmướng ꞌMô‑áp.
36 ꞌMưa ꞌHa‑đ t m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan ꞌSam‑ꞌla dú ꞌmướng ꞌMa‑ꞌsa‑ꞌlê‑ca khửn
pên pua sứp tó.
37 ꞌMưa ꞌSam‑ꞌla m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan ꞌSôn dú ꞌmướng ꞌLê‑ꞌhô‑b t chăm ꞌme
ꞌnặm nháư khửn pên pua sứp tó.
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38 ꞌMưa

ꞌSôn m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan Ba‑an ꞌHa‑ꞌnan ꞌlụk ꞌchái c‑bô khửn pên pua

sứp tó.
39 ꞌMưa Ba‑an ꞌHa‑ꞌnan m t ꞌlới ꞌlẹo, ꞌtan ꞌHa‑đ t dú ꞌmướng Pau khửn pên
pua sứp tó. ꞌMí ꞌmía ꞌchư ꞌMê‑ꞌhê‑ta‑bên, ꞌlụk ꞌnhính ꞌda ꞌMặt‑h t, ꞌmen lan
ꞌnhính ꞌtan ꞌMê‑sa‑ꞌhạp.
40 ꞌChư ꞌpứng phủ c c ꞌchựa sai khong Ê‑ꞌsao, ꞌvạu ꞌtoi m t ꞌchựa sai sau, ꞌtoi
bón kin dú khong sau ꞌsướng ꞌnị: Tim‑ꞌna, ꞌAn‑ꞌva, ꞌGiê‑h t, 41 Ô‑ꞌhô‑ꞌli‑ba‑ꞌma,
Ê‑ꞌla, Pi‑ꞌnôn, 42 Kê‑ꞌnạt, Tê‑ꞌman, ꞌMịp‑ꞌsa‑ꞌla, 43 ꞌMặc‑điên, ꞌI‑ꞌham. Đảy tẻm
ꞌmá ꞌt ng ꞌnị, ꞌt ng cá ꞌmen ꞌpứng phủ c c ꞌchựa sai, bón sau dú n ng đin
ꞌmướng ꞌnặn. Ê‑ꞌsao lỏ ꞌmen pảu pú ꞌc n Ê‑đôm.

37

Dô‑ꞌsệp phăn
1 Da‑ꞌkhộp

[khék ꞌchư máư ꞌI‑ꞌsa‑ên] dú n ng phén đin ꞌmướng
Ca‑ꞌna‑an, bón ải ꞌm n đảy kin dú h n. 2 ꞌT ꞌchựa sai Da‑ꞌkhộp ꞌmí
ꞌsướng ꞌnị:
Dô‑ꞌsệp nháư pên báo síp ch t pi đảy ꞌliệng s t ꞌtoi ꞌpứng ꞌpi ꞌchái, sau pên
ꞌlụk song ꞌ m ꞌnọi ꞌchư Bin‑ꞌha kéng Si‑ꞌla‑pa. Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌt ꞌviạk ꞌpứng ꞌpi
ꞌchái đảy ꞌdệt ꞌnéo ꞌhại hảư ải ꞌph ng.
3 Dô‑ꞌsệp ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌhặc ꞌsứa m t khong ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên, ꞌdọn ꞌva Dô‑ꞌsệp
đảy sính ók ꞌmá ꞌmưa ꞌchớ ải thảu ké ꞌlẹo. ꞌMí ꞌmự ꞌnưng ải đảy ꞌdệt sửa ꞌhí
phưn ꞌchăn hảư Dô‑ꞌsệp. 4 ꞌPứng ꞌpi ꞌchái hên ải ꞌhặc ꞌm n ꞌsứa, sau ch ng
hơng ꞌch ng báu pák đi n ng ꞌm n s c ꞌtưa.
5 ꞌMí ꞌcứn ꞌnưng Dô‑ꞌsệp ꞌnón phăn. ꞌM n ch ng ꞌt ꞌláng ꞌph n ꞌnặn sú ꞌpứng
ꞌpi ꞌchái ꞌph ng, sau ꞌhương hơng ꞌch ng tứm máư. 6 ꞌM n ꞌva, “ꞌNọng ꞌchí ꞌt
hảư ꞌpứng ꞌái ꞌph ng. ꞌNọng phăn hên, 7 ꞌnọng ꞌpi ꞌháu ꞌchu ꞌc n đang ꞌmặt
khảu dú n ng ꞌhay. ꞌL m báu ꞌlé săng ꞌmặt khảu khong ꞌnọng hák t ng khửn.
ꞌLẹo ꞌmặt khảu khong ꞌpứng ꞌái ꞌcọ t ng khửn ỏm ꞌmặt khảu khong ꞌnọng ꞌnặn,
ꞌdi n c m ꞌhu ng ꞌl ng ꞌlạy ꞌmặt khảu khong ꞌnọng.”
8 ꞌPứng ꞌpi ꞌchái ꞌm n đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn, ꞌdi n ꞌvạu hảư ꞌm n ꞌva,
“ꞌSướng ꞌnặn ꞌmứng ng m ꞌchí pên phủ c c đu hua ꞌsúm phu lỏ ꞌquá?”
ꞌDọn ꞌlau ꞌláng phăn, sau ꞌvén ꞌch ng ꞌm n tứm.
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9 Lăng

ꞌmá, Dô‑ꞌsệp ꞌnón phăn máư, ch ng ꞌt sú ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌva, “ꞌTưa ꞌnị
ꞌnọng ꞌnón phăn hên ta ꞌv n, đuông bươn, c p síp t đuông đao c m ꞌlạy ꞌl ng
tó nả ꞌnọng.”
10 ꞌT ꞌláng phăn ꞌnị sú ải c p ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌph ng, phủ pên ải ꞌdi n đá
ꞌm n ꞌva, “ꞌLụk ꞌchang phăn ꞌnéo ꞌnặn ꞌsịn ꞌl . ꞌVạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ pên ꞌva
ꞌt ng cá ải ꞌ m ꞌpi ꞌchái ꞌnọng ꞌnung ꞌchí ꞌmá ꞌtạu kháu ꞌlạy ꞌl ng tó nả ꞌlụk
ꞌsịn a.”
11 ꞌPứng ꞌpi ꞌchái đảy hơng ꞌch ng ꞌm n, hák ꞌva ải sau chứ ꞌláng phăn ꞌnặn
ꞌvạy.
Dô‑ꞌsệp thứk khai pay cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp
12 ꞌPứng

ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp au ꞌpứng s t ải sau pay ꞌliệng dú cá ꞌmướng
ꞌSi‑ꞌkhêm. 13 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên bók Dô‑ꞌsệp ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới, ꞌmá nỉ ải
ꞌchí bók, ꞌpứng ꞌái pay ꞌliệng s t dú cá ꞌmướng ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌlẹo ꞌquá. Hảư ꞌlụk
pay ha sau ꞌnớ.”
Dô‑ꞌsệp tóp ꞌva, “Ơ, ꞌlụk ꞌchí pay lo.”
14 ꞌSướng ꞌnặn ải ch ng s ng ꞌva, “ꞌLụk pay bớng sau kin dú ꞌsướng đaư, c p
phen s t pên ꞌnéo đaư, ch ng ꞌmá ꞌt sú ải ꞌph ng ꞌnớ.”
Dô‑ꞌsệp ch ng ók ꞌtáng pay té váng ꞌpú ꞌHệp‑ꞌlôn pay ꞌhọt ꞌmướng ꞌSi‑ꞌkhêm.
15 ꞌChớ ꞌm n ꞌnhang pay ꞌmá dú n ng cang ꞌtông, ch ng ꞌmí phủ ꞌnưng ꞌmá ꞌpọ
đảy tham Dô‑ꞌsệp ꞌva, “Lan ꞌmá sáo ha phaư?”
16 Dô‑ꞌsệp tóp ꞌva, “Lan sáo ha ꞌpứng ꞌpi ꞌchái lan. Sau ꞌliệng phen s t dú
cá đaư, ải ꞌlúng ꞌhụ é a. So bók lan é.”
17 Phủ ꞌnặn tóp ꞌva, “ꞌPứng ꞌpi ꞌchái lan ꞌliệng s t dú nỉ lo, hák ꞌva sau pay
bón ứn ꞌlẹo. Đảy ꞌnghín sau ꞌt căn ꞌchí pay cá phiêng Đô‑ꞌthan, ꞌva ꞌsịn.”
ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp pay sáo ꞌpứng ꞌpi ꞌchái phó hên sau cá Đô‑ꞌthan. 18 Báu
ꞌh ꞌhọt, ꞌpứng ꞌpi ꞌchái phó hên, ꞌcọ chướng căn khả ꞌm n. 19 Sau cha căn
ꞌva, “Bớng ꞌí, bả ꞌc n phăn ꞌnặn ꞌmá ꞌlẹo. 20 ꞌKhạy ꞌnéo đaư, ꞌháu khả ꞌm n
sia a, thỉm ꞌl ng sáư khum di ng ꞌnặn, ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva tô s t ꞌhại kin. Ch ng ꞌcoi
bớng ꞌláng phăn ꞌm n ꞌchí pên ꞌnéo đaư.”
21 ꞌPi ꞌchái c c sau ꞌchư ꞌLu‑bên đảy ꞌnghín sau ꞌt căn ꞌsướng ꞌnặn, ch ng
hảm sau, “ꞌHáu báu pên khả ꞌm n ꞌnệ. 22 ꞌNhá ꞌdệt hảư ꞌlượt lay ók. Su au pay
thỉm ꞌl ng khum di ng n ng ꞌtông hẻng ꞌlẹng ꞌnị, ꞌnhá khả ꞌm n.”
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ꞌPi ꞌchái c c sau ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn ꞌcọ ꞌpưa ng m é ꞌchoi hảư ꞌm n khói, ꞌlẹo
ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn sú ải. 23 ꞌChớ Dô‑ꞌsệp pay ꞌhọt ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌlẹo, sau ꞌdi n
p t ꞌm n, kẻ sửa ꞌhí phưn ꞌchăn ꞌm n ꞌnung ók sia, 24 ꞌlẹo au ꞌm n pay thỉm
ꞌl ng sáư khum di ng. ꞌMen khum di ng hẻng báu ꞌmí ꞌnặm. 25 Sau ch ng
ꞌpọm căn ꞌnăng kin khảu.
Sau phó hên m t pay ꞌcạ ꞌmen ꞌc n Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên [ꞌhứ ꞌva khék ꞌc n ꞌMi‑đi‑an]
ꞌmá té ꞌmướng Ki‑ꞌlê‑át. ꞌMí ꞌpứng tô ꞌlạc đả táng pẻng hom dang ꞌmạy hom
ꞌchí au pay khai cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp. 26 Cuông ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌmí phủ
ꞌnưng ꞌchư Du‑đa ꞌvạu ꞌva, “ꞌLặc khả ꞌnọng lỏ dăm ꞌvạy, ꞌháu ꞌchí đảy săng?
27 Khai hảư m t ꞌc n Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌnị, ꞌvén ꞌchí đi sia ꞌháu khả ꞌm n ꞌquá,
ꞌnéo đaư ꞌm n ꞌcọ ꞌmen tón ꞌlượt tón dang chảu.”
ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng ꞌph ng ꞌquám Du‑đa. 28 ꞌMưa m t ꞌc n ꞌMi‑đi‑an pay
ꞌcạ ꞌmá cai bón h n, ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌpọm căn ꞌlạk ꞌnọng ók khum di ng, ch ng
khai hảư m t ꞌc n Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên đảy ꞌsáo măn, m t ꞌnị au Dô‑ꞌsệp pay phén đin
ꞌmướng Ê‑díp ꞌtoi.
29 ꞌMưa ꞌLu‑bên ꞌcứn pay bớng khum di ng, báu hên ꞌnọng ꞌchái, ꞌdi n t c
chaư lai, ch ng chík su ng sửa chảu sia [ꞌdọn ꞌtộc khôm lai]. 30 ꞌM n ꞌcứn pay
ha ꞌpứng ꞌnọng ꞌchái c p ꞌvạu ꞌva, “ꞌNọng báu hên ꞌlẹo, ꞌchí hảư cu ꞌdệt ꞌnéo
đaư ꞌl ?”
31 Lăng ꞌmá sau khả bẻ thớc tô ꞌnưng ch ng au sửa ꞌhí phưn ꞌchăn khong
ꞌnọng ꞌchái sau ꞌnặn chúm sáư ꞌlượt bẻ. 32 Sau au phưn sửa ꞌnặn ꞌcứn ꞌmứa
ꞌhướn hảư ải sau bớng, kéng ꞌvạu ꞌva, “Bớng ꞌí, ải ꞌhới. Sửa ꞌpứng ꞌlụk k p đảy
ꞌnị, ꞌmen sửa Dô‑ꞌsệp báu?”
33 ꞌMưa ải sau bớng ꞌcọ ꞌhụ ꞌmen sửa Dô‑ꞌsệp ꞌtẹ, ꞌdi n ꞌvạu, “ꞌ i, sửa ꞌlụk cu
ꞌtẹ lo. ꞌMen s t ꞌhại khả ꞌlụk ꞌlẹo lỏ ꞌquá. ꞌLụk cu tai sia ꞌlẹo ꞌcợn ꞌl .”
34 ꞌSướng ꞌnặn ải sau ch ng chík su ng sửa ꞌnăng hảy ꞌtộc hảy khôm, ꞌnung
sửa ꞌtay pán ꞌc m ꞌtộc ꞌlụk đảy lai ꞌmự. 35 ꞌPứng ꞌlụk ꞌnhính ꞌlụk ꞌchái phaư
ꞌcọ ꞌmá ún ꞌphướn ải sau, hák ꞌva ải sau báu ꞌph ng, ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Ải ꞌchí
ꞌc m ꞌtộc ꞌtạu khảu đin pay s p ꞌlụk ꞌchái thôi lo.” ꞌSướng ꞌnặn ải ꞌm n ch ng
hảy ꞌtộc hảy khôm dú.
36 Cuông ꞌchớ điêu ꞌnặn m t ꞌc n ꞌMi‑đi‑an au Dô‑ꞌsệp pay ꞌhọt phén đin
ꞌmướng Ê‑díp, đảy khai hảư quan Pô‑ti‑ꞌpha, phủ c c đu binh phảu hé ꞌhướn
pua phén đin ꞌmướng Ê‑díp.
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Du‑đa c p ꞌNáng Ta‑ꞌma
1 Cuông

ꞌdan ꞌnặn, Du‑đa pay dú l c háng sia ꞌpứng ải ꞌnọng ꞌm n, pay
dú n ng phủ ꞌnưng ꞌchư ꞌHi‑ꞌla ꞌc n ꞌA‑đu‑ꞌlăm. 2 Dú h n Du‑đa ꞌpọ
ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan ꞌSu‑a ꞌc n Ca‑ꞌna‑an, ꞌdi n đảy ꞌnáng pên ꞌmía. Phua ꞌmía sau
kin dú n ng căn, 3 đảy ꞌlụk ꞌchái púk ꞌchư ꞌva Ê‑ꞌlạk. 4 Tó ꞌmá sau ꞌcọ đảy ꞌlụk
ꞌchái máư, púk ꞌchư ꞌva Ô‑ꞌnan. 5 Lăng ꞌmá ꞌcọ đảy ꞌlụk ꞌchái, púk ꞌchư ꞌva
ꞌSê‑ꞌla. ꞌMưa ók ꞌSê‑ꞌla, phua ꞌmía Du‑đa ꞌnh ng dú n ng bản Kê‑síp.
6 ꞌMưa Ê‑ꞌlạk nháư ꞌlẹo, Du‑đa cưới ꞌmía hảư Ê‑ꞌlạk phủ pên ꞌlụk ꞌchái c c.
ꞌNáng ꞌchư Ta‑ꞌma. 7 Hák ꞌva Ê‑ꞌlạk ꞌlụk c c ꞌnặn ꞌdệt ác ꞌsội, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva
báu sôm chaư. ꞌSướng ꞌnặn ꞌTan chảu ch ng ꞌdệt hảư ꞌm n tai.
8 Du‑đa ch ng ꞌvạu c p ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ô‑ꞌnan ꞌva, “Hảư ꞌlụk au ꞌpi ꞌpạư pên
ꞌmía, ꞌpưa é hảư ꞌmí ꞌlụk sứp ꞌchựa sai hảư ꞌái.” 9 Hák Ô‑ꞌnan ꞌhụ ꞌva ꞌlụk ꞌnặn
ꞌcọ ꞌchí báu pên ꞌlụk chảu. ꞌM n ꞌnón n ng ꞌpi ꞌpạư ꞌtưa đaư lỏ ꞌdệt hảư ꞌnặm
t c ók sia báu hảư ꞌmí ꞌlụk sứp ꞌchựa sai ꞌái. 10 ꞌM n ꞌdệt ꞌviạk ꞌhại ꞌnéo ꞌnặn,
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva báu sôm chaư, ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌdệt hảư ꞌm n tai sia pék căn.
11 ꞌLẹo Du‑đa ch ng bók Ta‑ꞌma phủ pên ꞌlụk ꞌpạư ꞌva, “ꞌCứn ꞌmứa ꞌhướn ải
ꞌlụk cón ꞌnớ, dú mải thả hảư ꞌSê‑ꞌla nháư khửn cón.” Du‑đa dản ꞌSê‑ꞌla ꞌchí tai
sia ꞌsướng song ꞌpi ꞌchái máư, ch ng ꞌvạu ꞌnéo ꞌnặn. ꞌLẹo Ta‑ꞌma ꞌcọ ꞌcứn ꞌmứa
dú ꞌhướn ải.
12 Lăng ꞌmá đảy kỉ pi, ꞌmía Du‑đa ꞌmen ꞌlụk ꞌnhính ꞌtan ꞌSu‑a ꞌcọ tai sia máư.
ꞌMưa p t dáo ꞌlẹo, Du‑đa ꞌmứa cá bản Tim‑ꞌna ꞌtoi ꞌHi‑ꞌla ꞌc n ꞌA‑đu‑ꞌlăm ꞌmen
ꞌpi ꞌnọng sính ꞌcu ꞌm n. Au căn pay bớng ꞌpứng ꞌc n t t khôn ꞌdo khong Du‑đa.
13 ꞌMưa Ta‑ꞌma đảy ꞌnghín kháo ꞌva Du‑đa phủ pên ꞌpo pú ꞌchí ꞌmá cá bản
Tim‑ꞌna bớng ꞌc n t t khôn ꞌdo, 14 ꞌnáng ch ng kẻ sửa dáo sia, au phả p c
hua pảy nả, pay ꞌnăng dú pák tu c ng khảu bản Ê‑ꞌna‑im, ꞌtáng ꞌmứa cá bản
Tim‑ꞌna. ꞌNáng ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, ꞌdọn đảy ꞌhụ ꞌva ꞌSê‑ꞌla ꞌcọ nháư ꞌlẹo, hák ꞌva
ꞌpo pú ꞌnh ng báu hảư ꞌmá au ꞌnáng pên ꞌmía.
15 ꞌMưa Du‑đa hên ꞌnhính au phả p c hua pảy nả ꞌvạy, lỏ ng m ꞌva ꞌnhính
khai ꞌmo, 16 báu ꞌhụ ꞌva ꞌmen ꞌlụk ꞌpạư chảu, ꞌdi n khảu pay chăm ꞌnáng ꞌnăng
ꞌhím ꞌtáng, ch ng tham ꞌnón n ng ꞌm n. Ta‑ꞌma tham tóp, “ꞌVa ꞌnón n ng
khỏi, ꞌchí au săng hảư?”
17 Du‑đa tóp ꞌva, “ꞌChí au tô bẻ ꞌnọi ꞌmá hảư.”
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Ta‑ꞌma ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌChí au săng ꞌmá hảư khỏi ꞌvạy cón, ꞌtạu chảu au tô
bẻ ꞌmá hảư?”
18 Du‑đa tham ꞌva, “É hảư khỏi au săng ꞌmá hảư chảu ꞌvạy ꞌl ?”
Ta‑ꞌma tóp ꞌva, “Au nu i dáu ꞌmí sai hỏi kéng ꞌmạy ꞌtạu chảu kh m ꞌnặn ꞌmá
hảư khỏi ꞌvạy cón.” Du‑đa ꞌcọ hảư ꞌm n, ꞌdi n pay ꞌnón n ng căn. Tó ꞌmá
ꞌnáng ch ng ꞌmặt ꞌhám ꞌmí ꞌlụk. 19 ꞌMưa Ta‑ꞌma tứn ók pay, au phả p c hua
pảy nả ók sia, ꞌnung sửa dáo ꞌsướng cáu.
20 Du‑đa ch ng ꞌván hảư ꞌHi‑ꞌla ꞌc n ꞌA‑đu‑ꞌlăm ꞌmen ꞌpi ꞌnọng sính ꞌcu, đảy
au tô bẻ ꞌnọi pay tháy au ꞌchương chảu n ng phủ ꞌnhính ꞌnặn ꞌcứn ꞌmá hảư,
hák ꞌva ꞌHi‑ꞌla pay sáo ha ꞌnhính ꞌnặn báu hên. 21 ꞌHi‑ꞌla ch ng tham ꞌpứng
ꞌc n cuông bản ꞌnặn, “Phủ ꞌnhính khai ꞌmo dú ꞌhím ꞌtáng bản Ê‑ꞌna‑im, ꞌkhạy
ꞌm n dú cá đaư ꞌl ?”
Sau tóp ꞌva, “Bản ꞌnị báu ꞌmí ꞌnhính khai ꞌmo cá đaư.”
22 ꞌHi‑ꞌla ꞌcứn ꞌmứa bók Du‑đa ꞌva, “Khỏi đảy sáo ha ꞌnhính ꞌnặn báu hên.
Tham ꞌc n cuông bản ꞌnặn, sau ꞌva báu ꞌmí ꞌnhính khai ꞌmo s c ꞌc n.”
23 ꞌLẹo Du‑đa ꞌvạu ꞌva, “Khỏi đảy ꞌván chảu au tô bẻ ꞌmứa sáo ha phủ ꞌnhính
ꞌnặn, ꞌcọ báu ꞌpọ. ꞌSướng ꞌnặn hảư ꞌm n au ꞌpứng ꞌchương đảy hảư ꞌm n ꞌvạy
ꞌnặn sia thôi. Ch ng ꞌchí báu ꞌmí phaư hua khuôn ꞌháu đảy.”
24 Tó ꞌmá dáo sam bươn, ꞌmí ꞌc n ꞌmá ꞌvạu sú Du‑đa ꞌva, “ꞌNáng Ta‑ꞌma ꞌlụk
ꞌpạư chảu, pên ꞌnhính khai ꞌmo, ꞌkhạy ꞌnị ꞌm n ꞌmán ꞌtáng ꞌlẹo.”
Du‑đa ꞌvạu ꞌva, “Pên ꞌsướng ꞌnặn au ꞌm n ꞌmá sáư ꞌpháy phau sia.”
25 Cuông ꞌchớ sáu au ꞌnáng ók ꞌnọk pay, ꞌnáng ch ng au hảư ꞌc n pay bók
ꞌpo pú ꞌva, “Nu i dáu c p sai hỏi kéng ꞌmạy ꞌtạu ꞌnị, so ải bớng ꞌmen khong
phaư. Đảy ꞌmán ꞌmí ꞌlụk n ng phủ ꞌnị lo.”
26 Du‑đa ꞌhụ ch c ꞌmen khong chảu, ꞌdi n ꞌvạu ꞌva, “ꞌM n ꞌvén ꞌtứ ꞌhịt ꞌkhóng
ꞌsứa khỏi máư. ꞌMự cón khỏi ꞌchọ hảư ꞌm n au ꞌSê‑ꞌla pên phua.” Té ꞌnặn ꞌmá
Du‑đa ꞌcọ báu pay ꞌnón n ng ꞌnáng.
27 ꞌChớ Ta‑ꞌma đảy thơng bươn ꞌlẹo, ꞌlụk cuông ꞌtọng pên ꞌlụk kha‑phép.
28 Cuông song ꞌc n ꞌnặn, ꞌmí phủ ꞌnưng nhé ꞌmứ ók ꞌmá cón, ꞌnáng ꞌsáy da
téng au ꞌlụk ók đảy au may đeng phúk mai ꞌvạy, ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “Phủ ꞌnị ók
cón.” 29 Hák ꞌva phủ ꞌnọi ꞌnặn h t khen khảu ꞌcứn. Phủ báu đảy mai ꞌnặn ók
ꞌmá cón. ꞌNáng ꞌsáy da ꞌvạu ꞌva, “ꞌNệ! ꞌChang tí ók ꞌmá đảy.” ꞌSướng ꞌnặn
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ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌva, Pê‑l t*. 30 Tó ꞌmá phủ ꞌchái ꞌmí may đeng mai ꞌvạy
ꞌnặn ch ng ók tam lăng, sau ch ng púk ꞌchư ꞌlụk ꞌva Sê‑ꞌla.

39

Dô‑ꞌsệp dú n ng ꞌhướn quan
1M

t ꞌc n ꞌcạ Ít‑ꞌsa‑ꞌma‑ên ꞌnặn au Dô‑ꞌsệp pay ꞌhọt phén đin ꞌmướng
Ê‑díp, ꞌlẹo khai ꞌm n hảư quan ꞌchư Pô‑ti‑ꞌpha, phủ c c đu binh
phảu hé ꞌhướn pua. 2 Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy ꞌti m pheng Dô‑ꞌsệp ch ng pên
ꞌc n ꞌchang ꞌhụ ꞌdệt đảy pay pên ꞌchu ăn n ng ꞌhướn quan. 3 Phủ pên quan
ꞌhụ ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva đảy ꞌti m pheng ꞌm n ꞌdệt nả ꞌviạk đaư ꞌcọ đảy
đi m t, 4 ꞌtan sôm chaư ꞌhặc ꞌm n lai, ch ng hảư pên ꞌc n ꞌchạư chăm ꞌmứ,
ꞌdi n dao ꞌhướn dảo sính khong ꞌchu nả ꞌviạk hảư ꞌlăm đu. 5 Lăng ꞌtan dao
ꞌviạk hảư Dô‑ꞌsệp ꞌlăm đu ꞌnặn, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌhương cóp ꞌphái bun hảư
ꞌhướn Pô‑ti‑ꞌpha, ꞌchu sính khong n ng ꞌhướn ꞌt ng cá ꞌtông ꞌhay ꞌtông ꞌná mả
khửn ꞌdọn Dô‑ꞌsệp. 6 ꞌPưa ꞌsướng ꞌnặn Pô‑ti‑ꞌpha ch ng dao ꞌchu sính khong
hảư Dô‑ꞌsệp ꞌlăm đu m t, báu đảy ꞌkhớng ꞌviạk săng, ꞌmí ꞌto ꞌkhớng khảu ꞌnặm
ꞌc m kin chảu thôi. Dô‑ꞌsệp pên báo ꞌmo ꞌkính ꞌchăn, nả ta ꞌcọ ꞌkhặn.
Dô‑ꞌsệp khảu ꞌtú
7 Tó

ꞌmá, ꞌmía ꞌtan Pô‑ti‑ꞌpha ꞌmí chaư ꞌmặc Dô‑ꞌsệp, ch ng khék Dô‑ꞌsệp ꞌmá
ꞌnón n ng. 8 Hák ꞌva Dô‑ꞌsệp thiêng sia ꞌva, “Quan báu đảy ꞌkhớng nả ꞌviạk
săng n ng ꞌhướn, ꞌtan ꞌcọ đảy dao ꞌchu sính khong hảư khỏi ꞌlăm đu. 9 N ng
ꞌhướn ꞌnị báu ꞌmí phaư pên nháư ꞌsứa khỏi ꞌlẹo, quan báu hảm săng, ꞌmí ꞌto
ꞌ m ꞌbá phủ điêu báu dao ꞌpưa ꞌmen ꞌmía ꞌtan. Khỏi báu dám ꞌdệt ꞌnéo ác ꞌsội
đảy ꞌsướng ꞌnặn, phít tó Chảu Pua ꞌPhạ.” 10 ꞌMự đaư ꞌ m ꞌbá ꞌcọ ꞌcứ ỏn ói ꞌm n
pay ꞌnón n ng, hák ꞌva Dô‑ꞌsệp ꞌcứ thiêng sia.
11 ꞌMí ꞌmự ꞌnưng, Dô‑ꞌsệp khảu ꞌmứa ꞌdệt ꞌviạk n ng cuông ꞌhướn, ꞌchớ
ꞌnặn phủ dảo ꞌc n ꞌhướn báu ꞌmí phaư dú. 12 ꞌMía Pô‑ti‑ꞌpha ꞌdi n ꞌt ng sửa
Dô‑ꞌsệp, bók ꞌva, “ꞌMá ꞌnón n ng căn.” Hák ꞌva Dô‑ꞌsệp báu ꞌchịu, ꞌlen ók pay
ꞌtáng ꞌnọk, đảy ꞌváng phưn sửa ꞌvạy cá ꞌmứ ꞌ m ꞌbá.
13 ꞌMưa ꞌ m hên ꞌm n ꞌlen ók pay ꞌtáng ꞌnọk, ꞌnh ng ꞌmí ꞌto phưn sửa dú
ꞌmứ chảu, 14 ch ng khék ꞌtáy ꞌhướn ꞌmá, ꞌvạu hảư sau ꞌph ng, “Bớng ꞌí, bả
ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ quan au ꞌmá, ꞌm n đảy ꞌdệt đu ꞌngai ꞌháu. Khảu ꞌmá, ꞌchí ꞌcạo
38:29 Pê‑l t: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “tí ók ꞌmá”.
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ꞌnón n ng, hák ꞌ m khék khửn. 15 Đảy ꞌnghín ꞌ m khék, ꞌm n ꞌdi n ꞌphạo ꞌlen
ók pay, phưn sửa ꞌcọ ꞌváng dú nỉ ꞌn .”
16 ꞌ m au phưn sửa Dô‑ꞌsệp ꞌvạy thả phua ꞌmá ꞌhướn. 17 ꞌ m ch ng ꞌvạu sú
phua ꞌva, “Bả ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ ꞌpi au ꞌmá pên khỏi ꞌnặn, ꞌm n đảy khảu ꞌmá ꞌchí
ꞌdệt đu ꞌngai ꞌnọng. 18 Hák ꞌva ꞌmưa ꞌnọng khék khửn, ꞌm n ch ng si sa ꞌlen ók
ꞌhướn pay, ꞌnh ng ꞌváng phưn sửa ꞌvạy nỉ.”
19 ꞌMưa Pô‑ti‑ꞌpha ꞌnghín ꞌmía ꞌt ꞌviạk Dô‑ꞌsệp ꞌdệt ꞌsướng ꞌnặn, ꞌtan ꞌdi n
pút nhay khửn, 20 ch ng au Dô‑ꞌsệp pay dú ꞌtú, săng ꞌvạy bón điêu ꞌpứng ꞌc n
ꞌhướn pua khảu ꞌtú.
ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp đảy khảu ꞌtú dú h n, 21 hák ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌti m
pheng ín đu Dô‑ꞌsệp, hảư phủ c c đu ꞌhướn ꞌtú ꞌhặc ꞌpéng ꞌm n. 22 Phủ c c
ꞌnặn ch ng dao hảư ꞌm n đu m t ꞌt ng cá ꞌc n ꞌtú, ꞌmí ꞌviạk săng ꞌcọ báu cai
ꞌm n đảy. 23 Nả ꞌviạk săng dao hảư Dô‑ꞌsệp đu, phủ c c đu ꞌhướn ꞌtú ꞌcọ báu
đảy ꞌkhớng chaư săng. ꞌM n ꞌdệt ꞌnéo đaư, Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌcọ ꞌti m pheng,
ꞌchoi hảư ꞌm n ꞌchang ꞌhụ ꞌdệt ꞌchu ăn ꞌchu ꞌnéo đảy đi m t.

40

Dô‑ꞌsệp kẻ ꞌláng phăn phủ dú ꞌtú
1 Lăng

ꞌmá phủ c c téng đu lảu kéng phủ c c téng ꞌdệt khảu hảư pua
phén đin ꞌmướng Ê‑díp đảy ꞌdệt phít chaư pua. 2 ꞌSướng ꞌnặn pua sia
chaư hảư song ꞌtan, 3 ch ng bók hảư au sau khảu ꞌtú n ng ꞌhướn quan đu binh
phảu hé ꞌhướn pua, bón điêu săng Dô‑ꞌsệp dú ꞌnặn. 4 Quan đu binh ch ng hảư
Dô‑ꞌsệp đảy pên phủ ꞌchạư soi song ꞌtan.
Sau dú ꞌtú ꞌtoi căn đảy ꞌhơng ꞌhí, 5 ꞌlẹo ꞌmí ꞌcứn ꞌnưng, song ꞌtan téng đu
ꞌviạk lảu ꞌviạk khảu dú ꞌhướn ꞌtú phaư ꞌcọ ꞌnón phăn, ꞌláng phăn sau báu
pék căn. 6 Tứn ꞌchạu ꞌmá, Dô‑ꞌsệp khảu pay cuông hỏng, hên song ꞌtan nả
mỏm dú, 7 ch ng tham sau ꞌva, “ꞌMự ꞌnị ꞌtan ꞌt ng song nả mỏm dú ꞌsịn ꞌl ?”
8 Sau tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌnón phăn, hák ꞌva báu ꞌmí phaư dú nỉ ꞌhụ kẻ ꞌláng
phăn ꞌnặn hảư đảy.”
Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌViạk ꞌláng phăn ꞌmí ꞌto Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhụ kẻ đảy.
Song ꞌtan ꞌt ꞌláng phăn hảư khỏi ꞌph ng đu.”
9 ꞌSướng ꞌnặn phủ c c téng đu lảu ch ng ꞌt cón ꞌva, “Khỏi phăn hên ꞌmí co
mák ít ꞌnưng dú tó nả khỏi, 10 ꞌmí sam ꞌnga. ꞌChớ ꞌnặn ꞌpứng ꞌnga ꞌcọ p ng baư
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đang chú khay pên bók, ꞌpứng ꞌpụa mák ꞌcọ súc. 11 Khỏi kh m chók khong
pua khửn kéng bíp ꞌnặm mák ít sáư, ꞌlẹo ꞌnhó hảư pua.”
12 Dô‑ꞌsệp ꞌvạu ꞌva, “ꞌLáng phăn kẻ ók pên ꞌsướng ꞌnị: Sam ꞌnga co mák ít
lỏ ꞌmen sam ꞌmự. 13 Cuông sam ꞌmự nả, pua ꞌchí dáng ꞌtội hảư ꞌtan ók ꞌtú, ꞌcứn
ꞌdệt nả ꞌviạk cáu, téng ꞌnhó chók lảu ꞌnhưn hảư pua ꞌsướng ꞌlớng ꞌdệt ꞌmá.
14 ꞌMưa ꞌtan đảy ꞌcứn khảu ꞌhướn pua ꞌlẹo, so ꞌnhá ꞌlứm sia khỏi é ꞌnớ, ch ng
au ꞌquám ꞌvạu sú pua ꞌchoi khỏi ók ꞌtú é, 15 ꞌpưa ꞌva khỏi chu p sáu khai ꞌmá
té phén đin ꞌmướng ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ, dú nỉ khỏi báu đảy ꞌdệt ꞌviạk săng phít ꞌpó
khảu ꞌtú cá đaư.”
16 Phủ c c téng ꞌviạk ꞌdệt khảu đảy ꞌnghín Dô‑ꞌsệp kẻ ꞌláng phăn pên
ꞌquám đi, ꞌtan ch ng ꞌt ꞌláng phăn sú Dô‑ꞌsệp ꞌph ng, “Khỏi ꞌcọ phăn hên
ꞌsướng ꞌnị, ꞌmí sam khảng h ꞌch n căn t ng dú hua. 17 H ꞌt ng ꞌmí ꞌchương
kin lai ꞌnéo ꞌvạy hảư pua, hák ꞌva ꞌmí ꞌnộc ꞌmá tót kin. Khỏi phăn hên ꞌsướng
ꞌnặn ꞌná.”
18 Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌva, “ꞌLáng phăn ꞌnặn kẻ ók pên ꞌsướng ꞌnị: Sam khảng h
ꞌnặn ꞌmen sam ꞌmự. 19 Cuông sam ꞌmự nả, pua ꞌchí au ꞌtan ók pay teo ꞌcó sáư
ꞌnga ꞌmạy. ꞌChí ꞌmí ꞌnộc ꞌmá tót kin ꞌmo ꞌkính ꞌtan.”
20 Lăng ꞌmá ꞌhọt ꞌmự thứ sam lỏ ꞌmen ꞌmự ꞌv n ók pua. Pua ꞌmí ꞌpán khảu
sú ꞌpứng ꞌtạo quan án ꞌnhá kin ỉn ꞌmuôn. ꞌChớ ꞌnặn pua hảư au phủ c c téng
đu lảu kéng phủ c c ꞌdệt khảu ók ꞌtú ꞌmá. 21 Pua ch ng hảư phủ c c téng đu
lảu ꞌcứn khảu ꞌdệt nả ꞌviạk cáu, téng khái ꞌnhó chók lảu hảư pua. 22 ꞌLẹo
pua ꞌcọ bók hảư au phủ c c téng ꞌdệt khảu ꞌnặn pay teo ꞌcó tai, ꞌmen ꞌsướng
ꞌquám Dô‑ꞌsệp đảy kẻ ꞌláng phăn ꞌnặn ꞌtẹ. 23 Hák ꞌva phủ c c téng đu lảu đảy
ꞌlứm sia, báu ng m ꞌhọt Dô‑ꞌsệp săng.

41

Dô‑ꞌsệp kẻ ꞌláng phăn Pua
1 Lăng

ꞌmá đảy song pi, pua phén đin ꞌmướng Ê‑díp đảy ꞌnón phăn hên
ꞌsướng ꞌnị: Pua đang dưn dú n ng ꞌhím ꞌme ꞌnặm ꞌNin, 2 lỏ ꞌmí ch t tô
ꞌngúa ꞌchăn ꞌpí n ng ꞌme ꞌnặm khửn ꞌmá kin co ỏ. 3 ꞌLẹo ꞌmí ch t tô ꞌngúa
dót phom bớng ꞌhại khửn ꞌmá dưn dú chăm tô ꞌngúa ꞌchăn ꞌpí ꞌnặn. 4 Ch t tô
ꞌngúa dót phom ꞌcọ kin ch t tô ꞌngúa ꞌchăn ꞌpí sia. Pua ꞌnón khoák ꞌhụ ꞌmưa.
5 Pua ꞌnón l p pay máư, phăn hên ch t ꞌhu ng khảu ꞌmạk đi ók n ng co điêu.
6 Tó ꞌmá ꞌmí ch t ꞌhu ng khảu ứn ꞌchọ há ꞌl m ꞌhọn ꞌtáng ta ꞌv n ók ꞌpặt ꞌmá
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sáư ꞌhu ng khảu ꞌlạp sia m t. 7 Ch t ꞌhu ng khảu ꞌlạp kin ch t ꞌhu ng khảu
ꞌmạk đi ꞌnặn sia. ꞌLẹo pua khoák ꞌhụ ꞌmưa ch ng ꞌhụ ꞌva chảu ꞌnón phăn.
8 Tứn ꞌchạu ꞌmá pua ꞌhọn ꞌhún chaư n ng ꞌláng phăn lai, ch ng khék mo
ꞌmó c p phủ ꞌhụ ꞌc n l c n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌmá. Pua ch ng ꞌt
ꞌláng phăn hảư sau ꞌph ng, hák ꞌva ꞌpứng mo ꞌmó báu ꞌmí phaư ꞌhụ kẻ ꞌláng
phăn đảy. 9 ꞌSướng ꞌnặn phủ c c téng đu lảu ch ng ꞌvạu sú pua ꞌva, “ꞌChi ng
pua, ꞌmự ꞌnị ch ng chứ ꞌhọt, khỏi đảy phít ꞌtẹ lo. 10 Hơng ꞌmá ꞌlẹo ꞌmưa pua
sia chaư hảư khỏi kéng phủ c c téng ꞌdệt khảu, pua bók hảư au ꞌsúm khỏi
pay khảu ꞌtú n ng ꞌhướn quan đu binh phảu hé ꞌhướn pua. 11 ꞌMí ꞌcứn ꞌnưng
ꞌsúm khỏi ꞌt ng song đảy ꞌnón phăn, ꞌláng phăn báu pék căn. 12 Dú ꞌtú ꞌtoi căn
ꞌcọ ꞌmí ꞌchái nóm phủ ꞌnưng ꞌmen ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ, pên ꞌc n ꞌchạư quan đu binh
phảu hé ꞌhướn pua. ꞌSúm khỏi đảy ꞌt ꞌláng phăn hảư ꞌph ng. Phủ ꞌnặn ꞌchang
ꞌhụ kẻ ók ꞌtoi ꞌláng phăn phaư ꞌm n. 13 ꞌLẹo ꞌcọ pên ꞌsướng ꞌquám kẻ ók ꞌnặn
ꞌtẹ. Pua đảy dáng ꞌtội hảư khỏi ꞌcứn ꞌmá ꞌdệt nả ꞌviạk cáu, c p phủ téng ꞌdệt
khảu ꞌnặn chu p teo ꞌcó tai.”
14 Pua ꞌdi n hảư ꞌc n pay au Dô‑ꞌsệp ꞌmá. Sau si sa au Dô‑ꞌsệp ók ꞌtú,
phe nu t pi n su ng sửa ꞌlẹo pay ók nả pua. 15 Pua ch ng ꞌt hảư ꞌm n ꞌph ng,
“ꞌHáu đảy ꞌnón phăn lák, hák ꞌva báu ꞌmí phaư ꞌhụ kẻ. ꞌKhạy ꞌháu ꞌnghín
ꞌhiạk ꞌva chảu ꞌhụ kẻ ꞌláng phăn đảy.”
16 Dô‑ꞌsệp tóp pua ꞌva, “ꞌChi ng pua, khỏi báu ꞌhụ kẻ ꞌláng phăn cá đaư, ꞌmen
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌchoi kẻ ꞌláng phăn ók hảư pua ꞌhụ.”
17 Pua ch ng ꞌt ꞌva, “Phăn hên ꞌsướng ꞌnị: ꞌHáu đang dưn dú n ng ꞌhím ꞌme
ꞌnặm ꞌNin, 18 hên ꞌmí ch t tô ꞌngúa ꞌchăn ꞌpí n ng ꞌme ꞌnặm khửn ꞌmá kin co ỏ.
19 ꞌLẹo ꞌmí ch t tô ꞌngúa dót phom bớng ꞌhại khửn ꞌmá ꞌtoi lăng máư. ꞌHáu
báu đảy hên tô ꞌngúa dót phom ꞌcơ ꞌnặn n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp s c ꞌtưa.
20 ꞌPứng ꞌngúa dót phom ꞌdi n kin ꞌpứng tô ꞌchăn ꞌpí ꞌnặn. 21 Kin ꞌcọ pék báu
kin, dót phom ꞌsướng cáu. Phăn ꞌto ꞌnặn ꞌdi n khoák ꞌhụ ꞌmưa. 22 ꞌHáu ꞌnh ng
phăn hên ch t ꞌhu ng khảu ꞌmạk đi ók n ng co điêu, 23 ꞌlẹo ꞌmí ch t ꞌhu ng
khảu ꞌlạp héo ꞌchọ há ꞌl m ꞌhọn ꞌtáng ta ꞌv n ók ꞌpặt ꞌmá sáư. 24 ꞌHu ng khảu
ꞌlạp kin ꞌpứng ꞌhu ng khảu đi sia. ꞌLáng phăn pên ꞌsướng ꞌnặn, ꞌháu ꞌcọ đảy ꞌt
hảư ꞌpứng mo ꞌmó ꞌph ng, hák ꞌva báu ꞌmí phủ đaư ꞌhụ kẻ.”
25 Dô‑ꞌsệp ch ng tóp pua ꞌva: “ꞌChi ng pua, song ꞌláng phăn ꞌnặn kẻ ók
pék căn. Pên ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók hảư pua ꞌhụ ꞌvạy cón ꞌviạk Chảu
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Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌdệt khửn. 26 Ch t tô ꞌngúa ꞌchăn ꞌpí ꞌmen ch t pi, c p ch t
ꞌhu ng khảu ꞌmạk đi ꞌmen ch t pi pék căn. 27 ꞌLẹo ch t tô ꞌngúa dót phom c p
ch t ꞌhu ng khảu ꞌlạp ꞌchọ há ꞌl m ꞌhọn ꞌpặt ꞌmá ꞌcọ ꞌmen ch t pi, ꞌchí chu p
ꞌpọ ꞌviạk ứt dák.
28 Pên ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók hảư pua ꞌhụ ꞌvạy cón ꞌviạk Chảu Pua
ꞌPhạ ꞌchí ꞌdệt. 29 Khảu ꞌmạk mák ꞌtứ cuông ch t pi ꞌtua phén đin ꞌmướng Ê‑díp,
ꞌchí đảy khảu ꞌnặm ꞌc m kin ꞌlộn lưa. 30 Lăng ꞌmá ꞌchí ꞌmí ứt dák cuông ch t
pi ꞌchí ꞌdệt hảư ꞌt ng cá phén đin ꞌmướng t c ꞌchọi pay. ꞌNhám đảy khảu
ꞌmạk mák ꞌtứ pék ꞌsướng ꞌchí báu ꞌmí s c ꞌtưa ꞌlẹo. 31 ꞌViạk ứt dák sứp tó ꞌmá
ꞌhại ꞌhêng lai, ꞌchu ꞌc n ꞌcọ ꞌchí ng m báu ꞌhọt ꞌmưa ꞌnhám khảu ꞌmạk mák
ꞌtứ. 32 Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng ꞌvạy ꞌlẹo, pên ꞌviạk ꞌchí ꞌmá ꞌhọt cuông ꞌdan
chăm ꞌnị, ꞌsướng pua đảy phăn song ꞌtưa ꞌnặn.
33 Khỏi ng m ꞌva, ꞌkhạy ꞌnị so pua sáo au ꞌc n ꞌhụ l c phủ ꞌnưng ꞌmá ꞌchoi
téng đa phén đin ꞌmướng Ê‑díp. 34 Téng ꞌpứng ꞌc n ꞌdệt ꞌviạk dú đom bản
đom ꞌmướng, cuông ch t pi ꞌchí ꞌmá ꞌhọt khảu ꞌmạk mák ꞌtứ hảư k p au 1
ꞌphớn 5 ꞌvạy. 35 Hảư sau ꞌtọn ꞌh m au cuông ch t pi khảu ꞌmạk mák ꞌtứ ꞌchí
ꞌmá ꞌhọt ꞌnặn, sáư ꞌlạu ꞌvạy đom ꞌmướng hảư sau phảu bớng ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám
pua bók, 36 hảư ꞌpó kin cuông ch t pi ứt dák ꞌchí ꞌmá ꞌhọt, báu hảư dên ꞌpay
ꞌmướng Ê‑díp tai ứt khảu.”
Dô‑ꞌsệp pên Chảu pheng pua Ê‑díp
37 Pua

ꞌpọm c p ꞌtạo quan phủ nháư phaư ꞌcọ sôm chaư ꞌtoi ꞌquám Dô‑ꞌsệp
ꞌvạu ꞌvạy, 38 ꞌlẹo pua ꞌvạu c p ꞌpứng ꞌtạo quan ꞌva, “ꞌC n ꞌmí ꞌnặm chaư Chảu
Pua ꞌPhạ ꞌti m pheng ꞌsướng Dô‑ꞌsệp, ꞌháu ꞌchí ha phaư đảy.”
39 Pua ch ng ꞌvạu c p Dô‑ꞌsệp ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ đảy bók hảư chảu ꞌhụ
ꞌpứng nả ꞌviạk ꞌnị, ꞌsướng ꞌnặn báu ꞌmí phaư pên ꞌc n ꞌhụ phủ l c ꞌsứa chảu
ꞌlẹo lo. 40 ꞌHáu ꞌchí hảư chảu khửn pên phủ téng đa bản ꞌmướng. ꞌT ng cá
dên ꞌpay ꞌmướng ꞌháu ꞌchí ꞌtoi ꞌquám chảu. ꞌHáu pên nháư, ꞌpưa ꞌháu pên pua
ꞌto ꞌnặn. 41 ꞌKhạy ꞌháu hảư chảu khửn pên chảu pheng pua, ꞌmí ꞌqui n đu
phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌt ng cá m t.” 42 ꞌLẹo ꞌchớ ꞌnặn pua ꞌcọ thót ven ꞌmứ
ꞌqui n pua sót sáư ꞌnịu ꞌmứ hảư Dô‑ꞌsệp, au sửa phưn ꞌchăn hảư ꞌnung, c p
au sỏi ꞌc m ꞌtứ sáư ꞌcó hảư. 43 ꞌLẹo pua hảư ꞌtan khí se ꞌmạ b ng thứ song,
ꞌpứng phủ hé pay cón đảy khék ꞌva, “Hảư ꞌtạu kháu ꞌl ng.” ꞌDệt ꞌsướng ꞌnặn
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ꞌmen bók hảư ꞌhụ ꞌva đảy téng hảư Dô‑ꞌsệp khửn pên chảu pheng pua phén
đin ꞌmướng Ê‑díp.
44 Pua bók Dô‑ꞌsệp ꞌva, “ꞌHáu pên pua ꞌcọ đi, dú phén đin ꞌmướng Ê‑díp phủ
đaư báu đảy phép n ng chảu, ꞌmen ꞌdệt săng báu đảy.” 45 Pua púk ꞌchư máư
hảư Dô‑ꞌsệp ꞌva Sa‑ꞌphê‑ꞌnạt Pa‑ꞌnê‑a, kéng au ꞌmía hảư Dô‑ꞌsệp, ꞌmen ꞌnáng
ꞌA‑ꞌsê‑ꞌnặt ꞌlụk ꞌnhính Pô‑ti‑ꞌphê‑ꞌla phủ pên mo c c ꞌmướng Ôn. 46 ꞌChớ ꞌnặn
Dô‑ꞌsệp ꞌcọ sam síp pi, đảy khửn pên chảu pheng pua. ꞌTan đảy cáo s ng ꞌlá
pua, pay dam dên ꞌpay bản ꞌmướng ꞌtua phén đin ꞌmướng Ê‑díp.
47 Cuông ch t pi ꞌmúa đi ꞌnặn đảy khảu ꞌmạk mák ꞌtứ lai, 48 Dô‑ꞌsệp ch ng
đảy ꞌtọn ꞌhịp ꞌh m au khảu kéng ꞌchương kin ꞌvạy cuông ch t pi n ng phén
đin ꞌmướng Ê‑díp, sáư ꞌlạu ꞌvạy đom ꞌmướng đaư ꞌcọ k p hom n ng ꞌtông ꞌhay
ꞌtông ꞌná ꞌmướng ꞌnặn. 49 Dô‑ꞌsệp ꞌhịp ꞌh m au khảu ꞌmá sáư ꞌlạu ꞌvạy, lai pan
ꞌsái dú ꞌhím ꞌnặm b chao phong báu đảy.
50 Cón pi ꞌnhám ứt dák ꞌchí ꞌmá ꞌhọt, phua ꞌmía ꞌtan Dô‑ꞌsệp ꞌcọ đảy ꞌlụk song
ꞌchái. 51 ꞌLụk c c ꞌtan ꞌchư, ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê*, ꞌtan ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ hảư
khỏi sáng sia ꞌquám kh kh n n ng ꞌchúa ꞌhướn ải khỏi.” 52 ꞌLẹo ꞌlụk thứ song
ꞌtan ꞌchư ꞌva, Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im*, ꞌtan ꞌvạu ꞌva, “Chảu Pua ꞌPhạ hảư mả khửn n ng
phén đin ꞌmướng bón khỏi đảy chu p báp mo khó chaư.”
53 Ch t pi đảy khảu ꞌmạk mák ꞌtứ n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌcọ ꞌhuội cai
pay, 54 ꞌlẹo ch t pi ứt dák ꞌcọ ꞌmá ꞌhọt, pên ꞌsướng ꞌquám Dô‑ꞌsệp đảy ꞌvạu
ꞌvạy cón ꞌtẹ. ꞌChu phén đin ꞌmướng ứt dák báu ꞌmí khảu kin, ꞌnh ng ꞌmí ꞌto
phén đin ꞌmướng Ê‑díp. 55 Tó ꞌmá phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌcọ ứt dák, dên ꞌpay
ch ng au căn ꞌmá ꞌcháng so khảu n ng pua. Pua ch ng bók sau, “ꞌPứng chảu
pay ha Dô‑ꞌsệp, ꞌlẹo ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌtan bók ꞌnớ.”
56 ꞌMưa dên ꞌpay phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌmí ꞌviạk ứt dák ꞌhại ꞌhêng lai,
Dô‑ꞌsệp ch ng khay ꞌlạu khảu đảy ꞌtọn ꞌh m au ꞌvạy ꞌnặn khai hảư sau.
57 ꞌNhám ꞌnặn ꞌchu phén đin ꞌmướng ꞌlum ꞌcọ ứt dák khảu, dên ꞌpay ꞌt ng lai
đảy ꞌmá ꞌsự khảu cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp n ng Dô‑ꞌsệp.

41:51 ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “hảư sáng”.
41:52 Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “mả khửn”.
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ꞌPứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp pay ꞌsự khảu
1 Da‑ꞌkhộp

ꞌhụ ch c n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnh ng ꞌmí khảu,
ch ng bók ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌva, “ꞌPứng ꞌlụk bớng nả căn săng ꞌlạ ꞌl .
2 Ải ꞌnghín ꞌva cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌmí khảu khai. Au căn pay ꞌsự khảu
ꞌmá kin ꞌí, ꞌva báu pay ꞌháu ꞌchí ứt khảu tai lo.”
3 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp ꞌt ng cá síp ꞌc n ch ng au căn pay ꞌsự
khảu cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp. 4 Hák ꞌva Da‑ꞌkhộp báu hảư Bên‑da‑ꞌmin
ꞌnọng ꞌchái ꞌkính Dô‑ꞌsệp pay ꞌtoi sau, ꞌpưa dản chu p póng ꞌchá ta ꞌhại.
5 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp ch ng pay ꞌsự khảu ꞌtoi sáu, ꞌdọn
phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ứt dák lai.
6 Dô‑ꞌsệp pên chảu pheng pua phén đin ꞌmướng Ê‑díp, pên phủ đảy khai
khảu hảư dên ꞌpay ꞌchu phén đin ꞌmướng. ꞌMưa ꞌpứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp pay
ꞌhọt, sau ch ng ꞌlạy ꞌl ng tó nả ꞌtan. 7 Dô‑ꞌsệp hên sau, ꞌcọ chứ nả ꞌmen ꞌpứng
ꞌpi ꞌchái chảu, hák ꞌva ꞌdệt ꞌsướng báu ꞌhụ ch c, khẻng ꞌvạu ꞌquám kheng tham
sau, “ꞌPứng su dú cá đaư ꞌmá ꞌl ?”
Sau ch ng tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, ꞌsúm khỏi dú cá phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an
ꞌmá so ꞌsự khảu n ng ꞌtan ꞌló.”
8 Dô‑ꞌsệp chứ ꞌpứng ꞌpi ꞌchái, hák ꞌva sau báu chứ nả Dô‑ꞌsệp. 9 ꞌChớ ꞌnặn
Dô‑ꞌsệp ch ng ng m ꞌhọt ꞌláng phăn ꞌmưa té cón, ꞌtan ꞌvạu ꞌva, “Báu ꞌmen,
su ꞌnị pên ꞌc n é ꞌmá thóm do bớng phén đin ꞌmướng ꞌnị ón ꞌsém ꞌsướng đaư
ꞌló ꞌquá.”
10 Sau tóp ꞌva, “Báu ꞌmen, ꞌchi ng ꞌtan, ꞌsúm khỏi ꞌmá so ꞌsự khảu ꞌtẹ lo.
11 ꞌSúm khỏi pên ꞌái ꞌnọng căn, ꞌmen ꞌc n đi ꞌc n ꞌsư thôi, báu ꞌmá thóm do
săng cá đaư.”
12 Dô‑ꞌsệp ꞌsặm ꞌvạu ꞌva, “Su pên ꞌc n thóm do ꞌtẹ lo, ꞌmá thóm bớng bón
ón ꞌsém n ng phén đin ꞌmướng ꞌnị.”
13 Sau tóp ꞌtan máư ꞌva, “ꞌSúm khỏi ꞌmí síp song ꞌchái pên ꞌpi ꞌnọng ꞌhuôm ải
điêu căn dú n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. ꞌNọng phủ ꞌnưng ꞌcọ sia pay,
phủ ꞌnưng ꞌmen ꞌnọng ꞌchái lả dú cá ꞌhướn ꞌtoi ải ꞌsúm khỏi.”
14 Dô‑ꞌsệp ꞌvạu c p sau máư, “ꞌMen ꞌsướng ꞌháu ꞌvạu ꞌtẹ lo, ꞌpứng su pên ꞌc n
thóm do. 15 ꞌKhạy ꞌchí sử bớng ꞌpứng su. ꞌHáu au ꞌchư siêng pua nháư ꞌmá
ꞌvạu, ꞌva ꞌnọng lả su báu ꞌmá nỉ, su ꞌchí báu ók khói sia bón ꞌnị pay đảy. 16 Hảư
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phủ ꞌnưng ꞌcứn ꞌmứa au ꞌnọng lả su ꞌmá, lưa ꞌnặn ꞌchí săng ꞌvạy dú ꞌhướn
ꞌtú ꞌnị. ꞌQuám su ꞌvạu ꞌchí ꞌmen ꞌtẹ ꞌhứ báu. ꞌHáu au ꞌchư siêng pua nháư ꞌmá
ꞌvạu, ꞌva báu ꞌmen, su lỏ pên ꞌc n thóm do.” 17 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp s ng hảư au sau
sáư ꞌtú ꞌvạy sam ꞌmự.
18 ꞌMự thứ sam, ꞌtan ꞌvạu c p sau, “ꞌHáu pên ꞌc n n dăm Chảu Pua ꞌPhạ, ꞌva
ꞌpứng su ꞌdệt nả ꞌviạk ꞌnị đảy, ꞌcọ ꞌchí khói. 19 ꞌVa su pên ꞌc n ꞌsư ꞌtẹ, hảư au
phủ ꞌnưng dú ꞌtú nỉ, cai ꞌnặn au khảu ꞌlẹo hảư ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn sú ꞌlụk sú ꞌmía
đang ứt dák dú. 20 ꞌLẹo hảư au ꞌnọng ꞌchái lả ꞌmá ꞌtoi, ꞌpưa ꞌchí ꞌhụ ch c ꞌquám
su ꞌvạu ꞌmen ꞌtẹ ꞌhứ báu, su ch ng ꞌchí khói tai.” ꞌTan ꞌvạu ꞌsướng ꞌnặn, sau
ꞌcọ ꞌtoi ꞌquám.
21 Sau
ꞌt căn ꞌva, “ꞌMưa cón ꞌháu ꞌdệt hảư ꞌnọng ꞌchái ꞌháu đảy phít ꞌtẹ lo,
ꞌdệt kh hảư ꞌm n lai. ꞌNọng đé so ꞌto đaư, ꞌháu ꞌcọ báu ꞌph ng. ꞌDọn ꞌnéo ꞌnặn
ꞌkhạy báp ꞌsội ch ng ꞌmá t c sáư ꞌháu.”
22 ꞌLu‑bên phủ pên ꞌái ꞌvạu hảư sau ꞌva, “ꞌÁi ꞌcọ đảy hảm ꞌpứng chảu ꞌnhá
ꞌdệt báp hảư ꞌnọng, hák ꞌva ꞌpứng chảu báu ꞌph ng. ꞌKhạy ꞌnị báp ꞌsội ăn
ꞌháu đảy ꞌdệt ch ng ꞌmá t c sáư hua ꞌháu.” 23 Dô‑ꞌsệp ꞌcọ khảu chaư ꞌquám
sau ꞌvạu, hák khẻng au ꞌc n ꞌmá pên ꞌlam kẻ ꞌquám hảư, sau báu ꞌhụ ꞌtan khảu
chaư ꞌquám sau.
24 Dô‑ꞌsệp ók pay hảy dú phủ điêu. ꞌMưa t c n hua chaư đảy ꞌlẹo, ꞌtan ch ng
táo ꞌcứn ꞌmá, bók au ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ók ꞌmá phúk ꞌvạy tó nả sau.
ꞌPứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp ꞌcứn pay ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an
25 Dô‑ꞌsệp

bók hảư ꞌc n ꞌhướn t c khảu sáư ꞌtay sau hảư têm, ꞌngớn ꞌsự khảu
phủ đaư ꞌcọ ꞌcứn sáư cuông ꞌtay, kéng hó khảu pay kin ꞌtáng hảư sau é. ꞌPứng
ꞌc n ꞌchạư ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌtan bók.
26 ꞌPứng ꞌpi ꞌchái táng khảu sáư lăng ꞌpứng tô ꞌló, ꞌlẹo au căn ók ꞌti u ꞌtáng
ꞌcứn ꞌmứa ꞌmướng sau. 27 ꞌHọt bón ꞌdặng ꞌnón, phủ ꞌnưng đảy khay ꞌtay khảu
ók, ꞌchí au khảu pay cưa tô ꞌló. Hên ꞌngớn ꞌca khảu chảu dú cuông pák ꞌtay,
28 ch ng khék sáư căn ꞌva, “Phủ đaư đảy au ꞌngớn ꞌca khảu ꞌcứn sáư ꞌtay hảư
khỏi, dú cuông ꞌtay ꞌnị ꞌl .”
Hên ꞌsướng ꞌnặn, phủ đaư ꞌcọ t c chaư dản s n ꞌs n, sau căn ꞌva, “Pên săng
Chảu Pua ꞌPhạ ch ng ꞌdệt ꞌnéo ꞌnị hảư ꞌháu ꞌsịn ꞌl .”
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29 ꞌCứn

pay ꞌhọt ải sau dú ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌlẹo, ch ng ꞌt ꞌviạk đảy pên ꞌmá
sú ải ꞌph ng ꞌva: 30 “ꞌTan phủ nháư chảu pheng pua, đảy pák kheng sáư ꞌpứng
ꞌlụk, b c ꞌva ꞌpứng ꞌlụk pên ꞌc n thóm do. 31 ꞌPứng ꞌlụk đảy ꞌvạu tóp ꞌtan ꞌva,
‘ꞌSúm khỏi lỏ ꞌc n đi ꞌc n ꞌsư, báu ꞌmen ꞌc n thóm do cá đaư. 32 ꞌSúm khỏi ꞌmí
síp song ꞌchái pên ꞌpi ꞌnọng ꞌhuôm ải điêu căn, hák ꞌva ꞌnọng phủ ꞌnưng ꞌcọ
sia pay, ꞌnh ng ꞌmí ꞌnọng lả dú ꞌhướn ꞌtoi ải cá ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an.’
33 Chảu pheng pua đảy ꞌvạu c p ꞌpứng ꞌlụk ꞌva, ‘ꞌPứng chảu pên ꞌc n đi
ꞌtẹ báu? Hảư ꞌdệt ꞌsướng ꞌnị, cuông ꞌnọng ꞌpi ꞌpứng chảu hảư dú nỉ phủ ꞌnưng,
cai ꞌnặn hảư au khảu ꞌmứa sú ꞌlụk sú ꞌmía đang ứt dák dú. 34 ꞌLẹo au ꞌnọng
ꞌchái lả ꞌpứng chảu ꞌmá ha ꞌháu, ꞌnéo ꞌnặn ꞌháu ch ng ꞌchí ꞌchưa ꞌpứng chảu
ꞌmen ꞌc n ꞌsư, báu ꞌmen ꞌc n thóm do. ꞌHáu ch ng ꞌchí pói ꞌái ꞌpứng chảu.
ꞌPứng chảu ꞌchí ꞌtứ ꞌtang pay ꞌmá ꞌcạ khai n ng phén đin ꞌmướng ꞌnị.’”
35 ꞌChớ sau khay ꞌtay khảu hên hó ꞌngớn phaư ꞌm n dú cuông pák ꞌtay, sau
c p phủ pên ải ꞌcọ au căn dản cua. 36 Da‑ꞌkhộp phủ pên ải ꞌcọ ꞌvạu hảư sau
ꞌva, “Su ꞌdệt hảư ꞌlụk ꞌchái cu báu ꞌnh ng lưa dú s c ꞌc n a. Dô‑ꞌsệp sia pay
ꞌlẹo, ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ꞌcọ sia pay. ꞌKhạy su é au Bên‑da‑ꞌmin pay máư ꞌnệ, ꞌquám
báp ꞌmo khó chaư ꞌmá t c sáư cu m t.”
37 ꞌLu‑bên ꞌvạu c p ải ꞌva, “Ải dao ꞌnọng hảư ꞌlụk, ꞌlụk nh n au ꞌm n ꞌcứn
ꞌmá hảư ải. ꞌVa ꞌlụk báu au Bên‑da‑ꞌmin ꞌcứn ꞌmá đảy, hảư ải khả ꞌlụk ꞌchái
khong ꞌlụk song ꞌc n sia.”
38 Hák Da‑ꞌkhộp tóp ꞌva, “Báu hảư ꞌlụk cu pay ꞌtoi su, Dô‑ꞌsệp ꞌcọ sia pay ꞌlẹo,
ꞌnh ng Bên‑da‑ꞌmin thôi. ꞌVa lon pên póng ꞌhại săng máư ꞌhư, ꞌchí ꞌdệt hảư cu
ꞌc n thảu ꞌkẹn chaư tai.”

43

ꞌPứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp ꞌcứn pay ꞌsự khảu
1 Dú

n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ứt dák ꞌhêng lai. 2 Khảu ꞌsự
cá ꞌmướng Ê‑díp ꞌmá ꞌnặn kin m t ꞌlẹo, Da‑ꞌkhộp [ꞌchư máư khék
ꞌI‑ꞌsa‑ên] ch ng bók ꞌpứng ꞌlụk ꞌva, “Au căn ꞌcứn pay ꞌsự khảu ꞌmá kin ꞌí.”
3 Du‑đa ch ng tóp ải ꞌva, “ꞌTan phủ nháư đảy ꞌvạu t t ꞌquám sáư ꞌpứng ꞌlụk
hảư au ꞌnọng ꞌchái lả pay ꞌtoi, báu ꞌsịn ꞌtan ꞌchí báu hảư ꞌpọ. 4 Hảư ꞌnọng lả
pay ꞌtoi, ꞌpứng ꞌlụk ch ng ꞌchí pay ꞌsự khảu ꞌmá hảư ải. 5 ꞌVa báu hảư pay,
ꞌpứng ꞌlụk ꞌcọ báu pay, ꞌpưa ꞌva ꞌtan phủ khai khảu hảư ꞌnặn đảy bók ꞌpứng
ꞌlụk, au ꞌnọng pay ꞌtoi, ch ng ꞌchí ꞌpọ ꞌtan.”
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6 ꞌTan

ꞌI‑ꞌsa‑ên phủ pên ải ch ng chê sau, “Su ch ng ꞌdệt hảư cu nhủng chaư
ꞌcợn ꞌl . Pên săng su ch ng ꞌvạu sú phủ ꞌnặn ꞌhụ, ꞌva ꞌnh ng ꞌmí ꞌnọng phủ
ꞌnưng?”
7 Sau tóp ải ꞌva, “Phủ ꞌnặn đảy tham thí ha ꞌhướn dảo ải ꞌ m ꞌnọng ꞌnung, ‘Ải
ꞌpứng chảu ꞌnh ng báu? ꞌNh ng ꞌmí phaư pên ꞌnọng pên ꞌpi chảu báu,’ ꞌva
ꞌsịn. ꞌPứng ꞌlụk đảy tóp ꞌquám ꞌsư. Báu ꞌhụ ch c ꞌva ꞌtan ꞌchí hảư ꞌpứng ꞌlụk
ꞌchọ au ꞌnọng pay ꞌtoi.”
8 ꞌLẹo Du‑đa ꞌvạu c p ải ꞌva, “So ải hảư ꞌnọng lả pay ꞌtoi ꞌlụk, ꞌpứng ꞌlụk
ch ng ꞌchí pay ꞌsự khảu đảy, ꞌhướn dảo ꞌháu ꞌcọ ch ng ꞌchí báu ứt khảu tai.
9 ꞌLụk so nh n pao c p ải, ꞌchí báu hảư ꞌnọng chu p ꞌpọ ꞌviạk ꞌdạk săng. ꞌCợn
ꞌva ꞌlụk hák báu au ꞌm n ꞌcứn ꞌmá hảư ải, ꞌlụk so ꞌcặm ꞌtội c p ải cá ꞌchua.
10 ꞌVa ꞌháu báu thả dú ꞌhơng, ꞌpứng ꞌlụk ꞌchí pay ꞌmá đảy song ꞌpặt ꞌlẹo.”
11 Lăng ꞌmá ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên phủ pên ải ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌKhạy nả ꞌviạk pên
ꞌsướng ꞌnặn, hảư ꞌpứng ꞌlụk au ꞌchương quí ꞌchương ꞌpéng ꞌsứa m t n ng phén
đin ꞌmướng ꞌháu ꞌsướng: hương hom, ꞌnặm phởng, pẻng hom, dang ꞌmạy hom,
mák có, mák nẻng, mỏi ꞌnéo lỏ ꞌnọi, pay tỏn chảu pheng pua. 12 ꞌLẹo au ꞌngớn
pay ꞌtoi song ꞌto, ꞌpưa ꞌngớn ꞌca khảu ꞌsự té cón su hên dú cuông ꞌtay khảu
ꞌnặn hảư au s ng ꞌcứn. ꞌMí ꞌtưa sáu đảy lông sáư báu ꞌhụ. 13 ꞌKhạy ꞌkhặn
ꞌkháng, ꞌlẹo ꞌcọ au ꞌnọng pay hảư ꞌtan hên. 14 So Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌqui n
nháư sung sút ꞌdệt hảư ꞌtan phủ ꞌnặn ín đu ꞌpứng ꞌlụk, pói ꞌSi‑ꞌmê‑ôn kéng
Bên‑da‑ꞌmin ꞌcứn ꞌmá ꞌtoi su. Lon ꞌlụk ải hák sia máư, ꞌcọ pên té s bun ải.”
15 ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi sau ch ng au ꞌchương tỏn kéng ꞌngớn song ꞌto,
c p Bên‑da‑ꞌmin pay phén đin ꞌmướng Ê‑díp. ꞌMưa ꞌhọt ꞌlẹo ꞌcọ ók nả Dô‑ꞌsệp.
16 ꞌChớ Dô‑ꞌsệp hên Bên‑da‑ꞌmin ꞌmá ꞌtoi sau ꞌlẹo, ꞌtan ch ng bók phủ ꞌlăm đu
ꞌhướn dảo, “Tỏn au ꞌpứng ꞌc n ꞌnị pay cá ꞌhướn thả, au s t ꞌmá khả ꞌdệt khảu
sú sau kin, ꞌpưa ꞌchí hảư sau kin ꞌngái n ng ꞌháu.”
17 ꞌSướng ꞌnặn phủ ꞌlăm đu ꞌcọ ch ng ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌtan bók, ꞌlẹo tỏn sau
ꞌmứa ꞌhướn Dô‑ꞌsệp. 18 ꞌMưa pay ꞌhọt ꞌhướn ꞌtan, sau dản lai, ng m ꞌva, “ꞌPộ
ꞌngớn ꞌca khảu dú cuông ꞌtay ꞌtưa cón, ch ng au ꞌháu khảu ꞌmá nỉ, ꞌlẹo ꞌchí
sáư ꞌtội ꞌtặp ti kéng p t ꞌháu dú pên khỏi, ꞌchí au ꞌt ng tô ꞌló ꞌháu lỏ ꞌquá.”
19 Pên ꞌsướng ꞌnặn sau ꞌmá ꞌhọt pák tu ch ng ꞌvạu sáư phủ đu ꞌhướn Dô‑ꞌsệp
ꞌva, 20 “ꞌTan ꞌhới, so ꞌtan ín đu lương sương nả đé, ꞌtưa cón ꞌsúm khỏi ꞌmá ꞌsự
khảu n ng nỉ. 21 ꞌMưa ꞌchớ ꞌsúm khỏi ꞌcứn ꞌmứa, ꞌhọt bón ꞌdặng khay ꞌtay ók,
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lỏ hên ꞌngớn ꞌca ꞌsự khảu no ꞌsướng cáu dú cuông ꞌtay. ꞌKhạy so s ng ꞌngớn
ꞌnặn ꞌcứn hảư ꞌtan. 22 Báu ꞌhụ ch c phaư au ꞌngớn sáư ꞌvạy cuông ꞌtay. ꞌTưa
ꞌnị, ꞌsúm khỏi ꞌcọ au ꞌngớn ꞌmá so ꞌsự khảu.”
23 Phủ đu ꞌhướn ꞌvạu ꞌva, “Báu pên săng, ꞌnhá dản săng ꞌnớ. ꞌNgớn ꞌpứng
chảu ꞌsự khảu ꞌnặn khỏi đảy nh n au ꞌlẹo. ꞌNgớn sáư cuông ꞌtay hảư su ꞌmen
Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Chom su, Chảu Chom ải su, đảy au sáư hảư.” ꞌLẹo phủ
ꞌlăm đu ꞌhướn ꞌnặn ꞌcọ au ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ók ꞌmá ha sau.
24 Phủ đu ꞌhướn uôn sau khảu cuông ꞌhướn Dô‑ꞌsệp, au ꞌnặm ꞌmá hảư sau
su i tin c p au nhả hảư tô ꞌló kin. 25 Sau ꞌkhặn ꞌkháng ꞌchương tỏn thả ꞌchớ
cang ꞌv n Dô‑ꞌsệp ꞌmá ꞌhướn, ꞌpưa sau ꞌhụ ꞌtan ꞌchí ꞌmá kin ꞌngái.
26 ꞌChớ Dô‑ꞌsệp ꞌmá ꞌhọt, sau ꞌcọ au ꞌchương tỏn khảu pay hảư, ꞌlẹo ꞌtạu kháu
ꞌl ng ꞌlạy ꞌtan. 27 ꞌTan tham kháo sau c p tham ha ải sau ꞌva, “Ải ꞌpứng chảu
ꞌhiạk ꞌva thảu ké lai ꞌlẹo, ꞌkhạy ꞌcọ hảo ꞌkhặn m n ꞌdứn ꞌló ꞌquá?”
28 Sau tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, ải ꞌsúm khỏi ꞌcọ ꞌnh ng hảo ꞌkhặn dú ꞌló,” ꞌlẹo
sau ꞌtạu kháu ꞌl ng ꞌlạy ꞌtan máư.
29 ꞌChớ ꞌnặn Dô‑ꞌsệp ꞌlé hên Bên‑da‑ꞌmin, phủ pên ꞌnọng ꞌkính, ch ng khẻng
tham, “Phủ ꞌnị ꞌmen ꞌnọng ꞌchái lả phủ ꞌpứng chảu ꞌvạu c p ꞌháu ꞌnặn a? So
Chảu Pua ꞌPhạ cóp ꞌphái bun hảư ꞌnọng ꞌnớ.”
30 ꞌTan hên ꞌnọng khong ꞌtan ꞌcọ ꞌtộc khuôn lai chao ꞌchí hảy ók c p bón,
ch ng ꞌphạo khảu cuông hỏng hảy dú phủ điêu. 31 ꞌTan đảy su i nả, ꞌcọ ꞌcứn
ꞌmá ha ꞌpứng ꞌpi ꞌnọng, kheng chaư c n ꞌnặm ta đảy ꞌlẹo ch ng bók ꞌc n ꞌchạư
đa khảu.
32 Đa hảư Dô‑ꞌsệp hák kin ꞌpán ꞌnưng, đa hảư ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi khong ꞌtan kin
ꞌpán ꞌnưng, ꞌpứng ꞌc n Ê‑díp pay ꞌtoi ꞌnặn kin ꞌpán ꞌnưng. ꞌC n Ê‑díp báu kin
ꞌhuôm c p ꞌc n ꞌHệp‑ꞌlơ, ꞌpưa sau pên ꞌc n dú u i kin u i. 33 ꞌTan hảư ꞌpứng
ꞌnọng ꞌpi khong ꞌtan ꞌnăng ꞌhi ng căn tó nả Dô‑ꞌsệp, ꞌtoi tu i té phủ c c ꞌl ng
pay ꞌhọt phủ lả. Sau hên ꞌnéo ꞌnặn pên lák lai, ch ng bớng nả căn. 34 ꞌPứng
ꞌc n ꞌchạư au ꞌchương kin n ng ꞌpán khong Dô‑ꞌsệp pay dai hảư ꞌpứng ꞌnọng
ꞌpi ꞌnặn kin, hảư Bên‑da‑ꞌmin lai ꞌsứa ꞌpứng ꞌpi ꞌchái hả ꞌto. ꞌLẹo ꞌpứng ꞌnọng
ꞌpi sau ꞌch m kin ꞌch m ꞌmuôn c p Dô‑ꞌsệp.
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Dô‑ꞌsệp sử chaư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái
1 Dô‑ꞌsệp

bók hảư phủ đu ꞌhướn, “T c khảu sáư ꞌtay phen ꞌnị hảư lai
tam sau au đảy, c p au ꞌngớn ꞌca khảu sáư cuông pák ꞌtay hảư sau.
2 Hák ꞌtay khảu ꞌnọng lả, hảư au ꞌngớn kéng chók ꞌngớn ꞌháu sáư.” Phủ đu
ꞌhướn ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám Dô‑ꞌsệp bók.
3 ꞌPhạ phí ꞌhung, Dô‑ꞌsệp hảư ꞌnọng ꞌpi sau chung ꞌpứng ꞌló táng khảu ók
ꞌmứa ꞌhướn. 4 Sau pay báu ꞌh l c, Dô‑ꞌsệp ch ng bók phủ đu ꞌhướn, “ꞌPhạo
pay s p ha ꞌpứng ꞌc n ꞌnặn. Pay ꞌhọt sau ꞌlẹo, hảư ꞌvạu ꞌva, ꞌsúm khỏi ꞌdệt đi
c p ꞌpứng chảu, pên săng ꞌpứng chảu đảy ꞌdệt ꞌnéo báu đi tóp? 5 ꞌPứng chảu
đảy ꞌlặc au chók ꞌngớn quan khong khỏi ꞌvạy khái lảu kin c p ꞌvạy si ng ꞌmó.
ꞌPứng chảu ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn báu đi.”
6 ꞌMưa phủ đu ꞌhướn pay s p ꞌhọt sau ꞌlẹo, ch ng ꞌvạu c p sau ꞌsướng ꞌquám
Dô‑ꞌsệp s ng. 7 Sau tóp ꞌva, “Pên săng ꞌtan ch ng ꞌvạu ꞌsướng ꞌsịn ꞌl . ꞌSúm
khỏi báu ꞌdệt ꞌnéo ꞌnặn ꞌnệ. 8 ꞌNgớn ꞌca khảu ꞌtưa cón ꞌsúm khỏi hên dú cuông
pák ꞌtay, té phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌcọ ꞌnh ng au ꞌcứn ꞌmá hảư ꞌtan
ꞌnặn ꞌl , ꞌsúm khỏi ꞌchí ꞌlặc au ꞌngớn ꞌc m khong ꞌtan săng ꞌl . 9 ꞌVa ꞌtan sáo
hên chók ꞌnặn n ng phủ đaư, hảư khả phủ ꞌnặn, kéng ꞌsúm khỏi ꞌchu ꞌc n ꞌchí
so pên khỏi ꞌtan.”
10 Phủ đu ꞌhướn ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌSướng ꞌsịn, khỏi ꞌchí ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌpứng
chảu ꞌvạu. ꞌVa khỏi sáo hên chók ꞌngớn n ng phủ đaư, phủ ꞌnặn ꞌchọ dú pên
khỏi. Cai pói ꞌmứa ꞌhướn.”
11 ꞌVạu ꞌlẹo, phủ đaư phủ ꞌnặn si sa au ꞌtay khảu ꞌl ng lăng ꞌló, khay ók bớng.
12 Phủ đu ꞌhướn Dô‑ꞌsệp ch ng t ng c c sáo bớng té ꞌtay khảu ꞌpi ꞌchái c c pay
ꞌhọt ꞌnọng lả, đảy hên chók dú cuông ꞌtay khong Bên‑da‑ꞌmin. 13 ꞌPứng ꞌnọng
ꞌpi sau t c chaư lai, chík sửa chảu sia. Au căn ꞌnhó ꞌtay khửn táng sáư lăng ꞌló,
ch ng táo ꞌcứn khảu ꞌmướng pay.
14 ꞌChớ Du‑đa c p ꞌnọng ꞌpi sau ꞌcứn ꞌmá khảu ꞌhướn, Dô‑ꞌsệp ꞌcọ ꞌnh ng
dú h n. Sau ch ng ꞌtạu kháu ꞌl ng ꞌlạy ꞌtan. 15 Dô‑ꞌsệp ch ng khẻng đá sau ꞌva,
“Su ch ng ꞌdệt ꞌhại ꞌnéo ꞌnặn ꞌsịn ꞌl . Báu ꞌhụ ch c ꞌc n ꞌmí chức ꞌqui n ꞌsướng
ꞌháu ꞌnị pên phủ ꞌhụ ꞌmó a?”
16 Du‑đa tóp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, ꞌsúm khỏi báu ꞌhụ ch c ꞌchí ꞌvạu ꞌnéo đaư lo.
Báu ꞌmí ꞌquám kẻ đảy. Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhụ hên ꞌsội báp ꞌsúm khỏi. Báu ꞌmen ꞌto
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phủ ꞌtan hên chók ꞌngớn dú ꞌtay ꞌchí dú pên khỏi thôi cá đaư, ꞌsúm khỏi cá
m t ꞌcọ so pên khỏi ꞌtan.”
17 Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌHáu báu ng m ꞌnéo ꞌnặn lo. Sáo hên chók ꞌngớn
n ng phủ đaư, ꞌcọ ꞌmen phủ ꞌnặn. ꞌNọk ꞌnặn báu ꞌmí ꞌquám săng hảư ꞌcứn
ꞌmứa ha ải ꞌpứng chảu ꞌnớ.”
Du‑đa đé so au ꞌnọng lả
18 Du‑đa

ch ng khảu pay chăm Dô‑ꞌsệp đé so ꞌtan ꞌva: “ꞌChi ng ꞌtan
phủ nháư, chức ꞌqui n ꞌtan ꞌcọ ꞌto ꞌsướng pua ꞌlẹo. So ꞌtan chaư dên hảư khỏi
phủ ꞌnọi ꞌvạu kỉ khót. 19 ꞌMá ꞌtưa cón ꞌnặn ꞌtan tham ꞌsúm khỏi, ‘Ải khong
ꞌpứng chảu ꞌnh ng báu? ꞌNọng ꞌpi ꞌnh ng ꞌmí phaư é?’ 20 ꞌSúm khỏi đảy tóp
ꞌtan ꞌva, ‘ꞌNh ng ꞌmí ải ꞌc n thảu, c p ꞌnọng ꞌchái lả phủ ꞌnưng ók ꞌmá ꞌmưa
ꞌchớ ải thảu ké ꞌlẹo. ꞌPi ꞌchái phủ tó ꞌm n ꞌcọ tai pay, sau ꞌhuôm ꞌ m điêu
ꞌnh ng ꞌnọng ꞌchái lả ꞌnị thôi. ꞌM n pên ꞌlụk ꞌhặc ꞌlụk ꞌpéng ải ꞌsúm khỏi.’
21 ꞌTan ꞌcọ đảy bók ꞌsúm khỏi au ꞌm n ꞌmá hảư ꞌtan bớng. 22 ꞌSúm khỏi đảy
tóp ꞌtan ꞌlẹo ꞌva, ꞌm n pay háng ải báu đảy. ꞌVa pay háng ꞌchớ đaư, ải ꞌchí tai.
23 Hák ꞌtan đảy ꞌvạu, ꞌva ꞌnọng lả báu ꞌmá ꞌtoi, ꞌnhá ꞌmá hảư hên nả. 24 ꞌMưa
ꞌsúm khỏi ꞌcứn ꞌmứa ha ải, đảy ꞌt ꞌquám ꞌtan ꞌvạu ꞌnặn sú ải ꞌph ng.
25 Lăng ꞌmá, ải ch ng bók ꞌsúm khỏi ꞌcứn ꞌmá ꞌsự khảu. 26 Đảy khan c p
ải ꞌva, ‘ꞌPứng ꞌlụk ꞌcứn pay báu đảy. ꞌVa hảư ꞌnọng lả pay ꞌtoi ch ng ꞌchí pay.
Báu ꞌsịn, ꞌpứng ꞌlụk ꞌchí báu đảy ꞌpọ ꞌtan phủ nháư ꞌnặn.’
27 ꞌLẹo ải đảy ꞌvạu sú ꞌsúm khỏi ꞌva, ‘Su ꞌcọ ꞌhụ ch c ꞌquá. ꞌLa‑ꞌsên, ꞌ m ꞌnọi
su, ꞌmí ꞌlụk c p ải song ꞌchái, 28 phủ ꞌnưng sia pay té ꞌnặn báu hên ꞌmá, ꞌchí
ꞌmen s t ꞌhại kin ꞌm n sia ꞌlẹo. 29 ꞌVa su au ꞌnọng phủ lả ꞌnị pay máư, lon pên
póng ꞌhại săng ꞌchí ꞌdệt hảư ải ꞌc n thảu ꞌkẹn chaư tai.’
30 Ải ꞌsúm khỏi ꞌhặc ꞌlụk lả lai, báu háng ꞌm n đảy. ꞌVa ꞌsúm khỏi ꞌcứn ꞌmứa,
báu đảy ꞌnọng ꞌmứa ꞌtoi, 31 ải hên ꞌsúm khỏi ꞌmứa báu hên ꞌnọng, ꞌsứ đaư
ải ꞌcọ ꞌchí tai lo. ꞌSướng ꞌnặn, pên ꞌva ꞌsúm khỏi ꞌdệt hảư ải ꞌc n thảu ꞌkẹn
chaư tai. 32 Khỏi phủ ꞌnọi đảy nh n pao c p ải báu hảư ꞌnọng lả ꞌnị chu p ꞌpọ
ꞌviạk ꞌdạk săng. ꞌNh ng đảy ꞌvạu c p ải máư, ‘ꞌCợn ꞌva báu au ꞌm n ꞌcứn ꞌmá
hảư ải đảy, ꞌlụk so ꞌcặm ꞌquám phít tó ải cá ꞌchua c p ꞌchịu tai.’
33 ꞌSướng ꞌnặn khỏi phủ ꞌnọi so pên khỏi ꞌtan tang ꞌnọng lả. Hảư ꞌm n ꞌcứn
ꞌmứa ha ải ꞌtoi ꞌpứng ꞌpi ꞌchái. 34 ꞌVa báu đảy ꞌnọng lả ꞌmứa ꞌtoi, ꞌchí hảư khỏi
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phủ ꞌnọi ꞌcứn ꞌmứa ꞌnéo đaư ꞌl , ꞌpưa ꞌva báu é hên ꞌviạk kh báp chaư ꞌdệt
hảư ải ꞌsúm khỏi khí khôm tai.”

45

Dô‑ꞌsệp hảư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌhụ
1 Dô‑ꞌsệp

báu ứt c n ꞌnặm ta ꞌvạy đảy tó nả ꞌpứng phủ dảo ꞌc n ꞌhướn
dú ỏm ꞌtan ꞌnặn. ꞌTan ꞌdi n pák ꞌquám Ê‑díp khék khửn ꞌva, “Hảư ꞌchu
ꞌc n ók pay ꞌnọk m t.” ꞌLẹo ꞌtan ch ng bók hảư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌhụ ꞌva ꞌtan
ꞌmen phủ đaư. Cuông ꞌchớ ꞌnặn ꞌc n ꞌnọk báu ꞌmí phủ đaư dú h n. 2 ꞌTan khék
hảy khửn chao ꞌc n Ê‑díp đảy ꞌnghín, ꞌhướn pua ꞌcọ ꞌhụ kháo ꞌnị.
3 Dô‑ꞌsệp ꞌvạu ꞌsư sú ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌva, “ꞌNọng ꞌmen Dô‑ꞌsệp. Ải ꞌháu ꞌnh ng
m n ꞌdứn ꞌló ꞌquá?” ꞌChớ ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi ꞌtan đảy ꞌnghín khót ꞌnặn, phaư ꞌcọ
tai t ng báu tóp ꞌtan đảy s c khót.
4 Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌvạu ꞌva, “Khảu ꞌmá chăm ꞌnọng ꞌí.” Sau khảu ꞌmá chăm, ꞌlẹo
ꞌtan ꞌvạu tó pay ꞌva: “ꞌNọng ꞌmen Dô‑ꞌsệp lo, phủ ꞌpứng ꞌái đảy khai ꞌmá phén
đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị. 5 ꞌKhạy ꞌpứng ꞌái ꞌnhá ꞌpu n lo ng m chê chảu săng ꞌhọt
nả ꞌviạk ꞌnặn, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy téng hảư ꞌnọng ꞌmá cón ꞌvạy ꞌchoi
ꞌpứng ꞌái khói tai. 6 ꞌViạk ứt dák đảy song pi ꞌmá ꞌlẹo, ꞌnh ng ꞌchí dák tứm
hả pi pay nả máư, báu đảy púk đảy ki u săng. 7 ꞌSướng ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ
ch ng s ng ꞌnọng ꞌmá cón, ꞌvạy ꞌchoi ꞌpứng ꞌái khói tai, hảư ꞌmí ꞌlụk tảu sứp
ꞌchựa sai ꞌmứa nả. 8 ꞌMen Chảu Pua ꞌPhạ s ng ꞌmá, báu ꞌmen ꞌpứng ꞌái s ng
ꞌnọng ꞌmá nỉ cá đaư. ꞌTan chảu téng hảư ꞌnọng pên phủ nháư ꞌhướn pua, téng
đa bản ꞌmướng c p ꞌmí ꞌqui n đu phén đin ꞌmướng Ê‑díp.
9 ꞌKhạy ꞌpứng ꞌái ꞌphạo ꞌmứa ꞌhướn ha ải ꞌnớ. ꞌMứa ꞌlau ꞌquám ꞌnọng s ng
ꞌnị sú ải ꞌph ng, ‘Dô‑ꞌsệp ꞌlụk ꞌchái khong ải s ng ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ đảy
t ng hảư pên phủ téng đa phén đin ꞌmướng Ê‑díp. Hảư ải ꞌphạo ꞌl ng ꞌmá
ha ꞌlụk. 10 Hảư ải ꞌtọn au ꞌhướn dảo, ꞌlụk lan kéng ꞌt ng cá ꞌpứng s t, bẻ ꞌdo
ꞌngúa. ꞌChu sính khong hảư ꞌl ng ꞌmá dú ꞌtoi ꞌlụk cá ꞌmướng Cô‑ꞌsên phén đin
ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị ꞌnớ. 11 ꞌMá ꞌhọt cá ꞌpị ꞌlẹo, ꞌlụk hák ꞌchí bớng ꞌliệng đu, báu
hảư ꞌchúa ꞌhướn ải c p ꞌpứng s t ứt dák săng m t, ꞌpưa ꞌva ꞌviạk ứt dák ꞌnị
ꞌnh ng ꞌmí hả pi máư.’
12 ꞌKhạy ꞌpứng ꞌái c p ꞌnọng Bên‑da‑ꞌmin đảy ꞌmá hên, c p đảy ꞌnghín chảu tô
ꞌnọng pák ꞌvạu. 13 ꞌT ꞌquám ꞌnị hảư ải ꞌháu ꞌhụ ꞌva ꞌnọng pên phủ ꞌmí ꞌqui n
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nháư n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp. ꞌPứng ꞌái ꞌmá hên săng, ꞌmứa ꞌt sú ải ꞌháu
ꞌph ng ꞌnớ. Ch ng ꞌphạo au ải ꞌháu ꞌnhại ꞌl ng ꞌmá cá ꞌpị.”
14 Dô‑ꞌsệp cót ꞌcó Bên‑da‑ꞌmin ꞌnọng ꞌchái, ꞌt ng song hảy sáư căn. 15 Dô‑ꞌsệp
ꞌt ng hảy ꞌt ng chúp ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌchu ꞌc n. ꞌLẹo ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌcọ ꞌt
c p ꞌtan.
16 Pua phén đin ꞌmướng Ê‑díp đảy ꞌnghín ꞌva ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi khong Dô‑ꞌsệp
ꞌmá hên căn ꞌlẹo, pua c p ꞌpứng quan ꞌcọ ꞌmuôn ꞌmớng. 17 Pua ch ng bók
Dô‑ꞌsệp, “Hảư ꞌnọng ꞌpi chảu táng au khảu ꞌcứn ꞌmứa ꞌhướn cá ꞌmướng
Ca‑ꞌna‑an, 18 kéng bók au ải c p ꞌchúa ꞌhướn ꞌl ng ꞌmá ha ꞌháu cá ꞌpị. ꞌHáu
ꞌchí păn đin bón dú đi ꞌdệt kin ꞌngai n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị hảư.”
19 Pua bók Dô‑ꞌsệp hảư sau au se ꞌngúa té ꞌmướng Ê‑díp ꞌmứa tỏn au ꞌpứng
ꞌlụk ꞌmía c p ải ꞌnhại ꞌl ng ꞌmá dú ꞌtoi căn cá phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị.
20 ꞌNhá sia đai sính khong săng, ꞌpưa ꞌva ꞌl ng ꞌmá sau ꞌchí đảy ꞌchương đi
ꞌsứa m t n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị.
21 ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi. Dô‑ꞌsệp ꞌcọ au se ꞌngúa hảư sau
ꞌtoi ꞌquám pua bók, c p au khảu hảư sau pay kin ꞌtáng. 22 Au su ng sửa hảư
ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌc n tháo, ꞌphớn Bên‑da‑ꞌmin ꞌnặn au hảư hả tháo c p sam ꞌhọi
măn ꞌngớn. 23 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp s ng síp tô ꞌló táng ꞌchương đi khong ꞌpéng n ng
phén đin ꞌmướng Ê‑díp, síp tô ꞌló ꞌme táng khảu c p ꞌchương kin ꞌmứa hảư ải
ꞌvạy kin ꞌtáng ꞌchớ ꞌti u ꞌtáng ꞌmá. 24 Dô‑ꞌsệp ꞌcọ s ng ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi khong
ꞌtan ók ꞌmứa ꞌhướn, ꞌt ng s ng sau ꞌva, “ꞌNhá ꞌcại căn n ng cang sók ꞌlu ng
ꞌtáng ꞌnớ.”
25 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng ꞌti u ꞌtáng té ꞌmướng Ê‑díp ꞌmứa ꞌhướn Da‑ꞌkhộp ải
sau cá ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. 26 ꞌHọt ꞌhướn, sau ch ng ꞌt sú ải ꞌph ng, “Ải ꞌhới,
Dô‑ꞌsệp báu tai cá đaư lo. ꞌKhạy ꞌnị ꞌm n đảy pên phủ téng đa phén đin
ꞌmướng Ê‑díp ꞌt ng cá m t.”
Ải sau đảy ꞌnghín ꞌquám ꞌnặn ꞌcọ tai t ng, báu ꞌchưa sau. 27 ꞌSướng ꞌnặn
ꞌpứng ꞌlụk ch ng đảy ꞌt c c ꞌt pai sú ải sau ꞌph ng ꞌquám Dô‑ꞌsệp s ng
ꞌmá ꞌnặn. Ải đảy ꞌnghín sau ꞌvạu c p ꞌlé hên ꞌpứng se ꞌngúa Dô‑ꞌsệp s ng
ꞌmá tỏn, ꞌcọ ch ng ꞌchưn chaư ꞌmá. 28 ꞌLẹo ải ꞌvạu ꞌva, “Đi lo, Dô‑ꞌsệp ꞌlụk cu
ꞌnh ng báu tai, ải ꞌchí pay ha cón ꞌchớ ải ꞌchí tai.”
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Da‑ꞌkhộp ꞌnhại ꞌchúa ꞌhướn pay Ê‑díp
1 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌchúa ꞌhướn ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên đảy ꞌpọm căn ꞌtọn au ꞌchương
khong ꞌnhại pay ha phén đin ꞌmướng Ê‑díp. Cuông ꞌchớ ꞌti u ꞌtáng pay
ꞌhọt bản Bên‑ꞌsê‑ba, Da‑ꞌkhộp au ꞌchương khong ók vảy ꞌsớ Chảu Pua ꞌPhạ,
Chảu Chom ꞌI‑ꞌsạc phủ pên ải. 2 Cuông ꞌcứn ꞌnặn Chảu Pua ꞌPhạ hảư ꞌI‑ꞌsa‑ên
hên c p ꞌmí siêng khék ꞌva, “Da‑ꞌkhộp, Da‑ꞌkhộp ꞌhới.”
Da‑ꞌkhộp khan tóp ꞌva, “Khỏi lo.”
3 ꞌTan chảu ꞌvạu ꞌva, “ꞌHáu ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ, Chảu Chom ải chảu. ꞌNhá
dản cua săng ꞌnớ, ꞌcứ pay ha phén đin ꞌmướng Ê‑díp, ꞌpưa ꞌva ꞌháu ꞌchí hảư
ꞌchựa sai chảu pên ꞌph n ꞌc n mả ꞌpe ók lai dú h n. 4 ꞌL ng pay phén đin
ꞌmướng Ê‑díp, ꞌháu ꞌchí bớng đu pảy che chảu. Lăng ꞌmá ꞌháu ꞌchí au ꞌchựa sai
chảu ꞌcứn ꞌmá bản cáu ꞌmướng lăng. Dô‑ꞌsệp ꞌchí pên phủ phảu bớng ꞌlụp ta
chảu ꞌchớ ꞌv n pên đi.”
5 ꞌLẹo Da‑ꞌkhộp ꞌnhại té bản Bên‑ꞌsê‑ba. ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái au ải c p ꞌpứng
ꞌlụk ꞌmía khửn ꞌnăng se khong pua phén đin ꞌmướng Ê‑díp đảy s ng ꞌmá tỏn
sau. 6 Au ꞌchúa ꞌhướn ꞌlụk lan c p ꞌpứng s t sính ꞌchương khong, ꞌchu ăn sau
ꞌdệt ꞌdượn đảy n ng phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌnặn pay ꞌtoi m t. 7 ꞌT ng cá
ꞌlụk ꞌchái lan ꞌchái ꞌlụk ꞌnhính lan ꞌnhính ꞌl ng pay dú cá phén đin ꞌmướng
Ê‑díp.
ꞌChúa ꞌhướn Da‑ꞌkhộp
8 ꞌPứng

ꞌlụk lan pay dú phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌtoi Da‑ꞌkhộp ꞌmí ꞌsướng ꞌnị:
ꞌLụk ꞌchái c c ꞌchư: ꞌLu‑bên.
9 ꞌLu‑bên, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌHa‑ꞌnộc, Pan‑ꞌlu, ꞌHê‑sa‑ꞌlôn, Ca‑mi.
10 Tó ꞌmá ꞌSi‑ꞌmê‑ôn, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌGiê‑ꞌmu‑ên, Da‑ꞌmin, Ô‑ꞌhạt, Da‑kin,
Sô‑ꞌha, c p phủ ꞌchư: ꞌSôn, ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌmí n ng ꞌc n Ca‑ꞌna‑an.
11 ꞌLê‑ꞌvi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Kê‑ꞌsôn, Cô‑ꞌhạt, ꞌMê‑ꞌla‑ꞌli.
12 Du‑đa, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Ê‑ꞌlạk, Ô‑ꞌnan, ꞌSê‑ꞌla, Pê‑l t, Sê‑ꞌla, hák ꞌva
Ê‑ꞌlạk c p Ô‑ꞌnan tai sia n ng ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. Pê‑l t ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư:
ꞌHê‑sa‑ꞌlôn, ꞌHa‑ꞌmun.
13 Ít‑ꞌsa‑ꞌkha, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Tô‑ꞌla, Pu‑a, Da‑ꞌsụp, ꞌSim‑ꞌlôn.
14 Sê‑bu‑ꞌlôn, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌSê‑ꞌlệt, Ê‑ꞌlôn, Da‑ꞌlên.
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15 ꞌPứng

ꞌlụk ꞌchái ꞌnị c p ꞌnhính ꞌnưng ꞌchư Đi‑ꞌna ók n ng ꞌnáng ꞌLê‑a ꞌmía
Da‑ꞌkhộp té ꞌnh ng dú cá phén đin ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam. ꞌLụk lan ꞌLê‑a ꞌt ng
m t: ꞌmí sam síp sam ꞌc n.
16 Cát, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: S p‑ꞌphôn, ꞌHặc‑ki, ꞌSu‑ꞌni, t‑sa‑bôn, Ê‑ꞌli,
ꞌA‑ꞌlô‑đi, ꞌA‑ꞌlê‑ꞌli.
17 ꞌA‑ꞌsê, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Im‑ꞌna, ꞌI‑ꞌsa‑ꞌva, ꞌI‑ꞌsa‑ꞌvi, Bê‑ꞌlia, c p ꞌmí ꞌlụk
ꞌnhính ꞌchư Sê‑la. Bê‑ꞌlia ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌHê‑bê, ꞌMăn‑kiên.
18 ꞌLẹo ꞌlụk Si‑ꞌla‑pa ꞌmí n ng Da‑ꞌkhộp song ꞌc n, ꞌt ng cá ꞌlụk lan: ꞌmí síp
h c ꞌc n. Si‑ꞌla‑pa pên sao ꞌchạư ꞌLa‑ban, ꞌtan hảư pay ꞌtoi ꞌLê‑a ꞌlụk ꞌnhính
chảu.
19 ꞌNáng ꞌLa‑ꞌsên ꞌmía Da‑ꞌkhộp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Dô‑ꞌsệp, Bên‑da‑ꞌmin.
20 N ng ꞌmướng Ê‑díp Dô‑ꞌsệp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê, Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im,
n ng ꞌnáng ꞌA‑ꞌsê‑ꞌnặt pên ꞌlụk ꞌnhính Pô‑ti‑ꞌphê‑ꞌla phủ ꞌmen mo c c ꞌmướng
Ôn.
21 Bên‑da‑ꞌmin, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Bê‑ꞌla, Bê‑kê, t‑ꞌsa‑bên, Kê‑ꞌla, ꞌNa‑ꞌman,
Ê‑ꞌhi, ꞌLô‑ꞌsê, ꞌMu‑pim, ꞌHu‑pim, Ác‑đê.
22 Síp sí ꞌchái ꞌnị pên ꞌlụk lan ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên c p Da‑ꞌkhộp.
23 Đan, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: ꞌHu‑ꞌsim.
24 ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư: Da‑sên, Cu‑ꞌni, ꞌGiê‑sê, ꞌSin‑ꞌlêm.
25 ꞌLụk ꞌchái ók n ng Bin‑ꞌha c p Da‑ꞌkhộp ꞌmí song ꞌc n, ꞌt ng cá ꞌlụk lan:
ꞌmí ch t ꞌc n. Bin‑ꞌha pên sao ꞌchạư ꞌLa‑ban, ꞌtan hảư pay ꞌtoi ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên
ꞌnặn.
26 ꞌMưa ꞌchớ ꞌnhại pay phén đin ꞌmướng Ê‑díp, ꞌchựa sai ꞌtẹ khong Da‑ꞌkhộp
ꞌmí ꞌto h c síp h c ꞌc n, báu ꞌnặp ꞌlụk ꞌpạư. 27 ꞌMưa ꞌchua ꞌhướn Da‑ꞌkhộp pay
ꞌhọt phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌlẹo, ꞌh m ꞌt ng cá ꞌlụk ꞌchái Dô‑ꞌsệp song ꞌc n ók
n ng h n, ꞌt ng m t ch t síp ꞌc n.
Dô‑ꞌsệp pay tỏn ải
28 Da‑ꞌkhộp

phủ pên ải đảy s ng Du‑đa pay bók Dô‑ꞌsệp cón, hảư ꞌmá tỏn ải
n ng ꞌmướng Cô‑ꞌsên. ꞌMưa m t Da‑ꞌkhộp ꞌmá ꞌhọt ꞌmướng ꞌlẹo, 29 Dô‑ꞌsệp khí
se ꞌmạ pay tỏn ải cá ꞌmướng Cô‑ꞌsên. ꞌMưa ꞌpọ hên ải, ꞌtan cót ꞌcó ải hảy dú
ꞌchua ꞌkháo hơng.
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C c ꞌKhoẹk 46.30– 47.10

30 Da‑ꞌkhộp

ꞌvạu c p Dô‑ꞌsệp ꞌva, “ꞌKhạy ꞌnị ải đảy ꞌpọ hên ꞌlụk ꞌnh ng
ꞌc n dú, ải tai ꞌcọ báu ꞌláng sông lo.”
31 Dô‑ꞌsệp ꞌvạu sú ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi c p ꞌchúa ꞌhướn ải ꞌtan ꞌva, “ꞌKhạy ꞌnị khỏi
ꞌchọ pay chẻng hảư pua ꞌhụ, ꞌnọng ꞌpi c p ꞌchúa ꞌhướn ải khong khỏi dú cá
ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo. 32 Khỏi ꞌchí chẻng hảư pua ꞌhụ ꞌva, ꞌpứng
ꞌnọng ꞌpi pên ꞌc n ꞌkhới ꞌliệng s t. ꞌPứng phen bẻ ꞌdo, phen ꞌngúa, c p ꞌchu
sính khong ꞌcọ đảy au ꞌl ng ꞌmá ꞌtoi m t. 33 ꞌChớ đaư pua khék ꞌpứng ꞌnọng
ꞌpi ꞌmá tham ꞌva ꞌdệt ꞌviạk săng, 34 ch ng tóp ꞌva ꞌkhới pên ꞌc n ꞌliệng s t té
ꞌnh ng ꞌnọi ꞌtạu ꞌhọt ꞌkhạy, ꞌsướng pảu pú ꞌkhới ꞌliệng ꞌmá. Pua ch ng ꞌchí hảư
dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌsên. ꞌVạu ꞌnéo ꞌnặn, ꞌpưa ꞌc n Ê‑díp báu ꞌmặc ꞌc n ꞌliệng
ꞌdo.”

47

Da‑ꞌkhộp c p ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌmứa ók nả pua
1 Dô‑ꞌsệp

ꞌmứa chẻng hảư pua ꞌhụ ꞌva, “Ải c p ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi khỏi
dú cá phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo. ꞌPứng phen bẻ ꞌdo,
phen ꞌngúa, ꞌchương khong ăn đaư ꞌcọ đảy au ꞌmá ꞌtoi m t. ꞌKhạy sau ꞌdặng cá
ꞌmướng Cô‑ꞌsên.” 2 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp ch ng au hả ꞌnọng ꞌpi ꞌmứa ók nả pua.
3 Pua ch ng tham ꞌva, “ꞌPứng chảu ꞌhụ ꞌdệt ꞌviạk săng é?”
Sau ꞌcọ tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi pên ꞌc n ꞌliệng ꞌdo ꞌsướng pảu pú ꞌsúm khỏi.
4 Phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ứt dák lai, nhả ꞌchí ꞌliệng s t ꞌcọ báu ꞌmí, ꞌsướng
ꞌnặn ꞌsúm khỏi ch ng au căn ꞌnhại ꞌl ng ꞌmá so dú cá ꞌpị. ꞌChi ng pua phủ
nháư, so pua hảư ꞌsúm khỏi đảy dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌsên ꞌnặn.”
5 Pua ch ng ꞌvạu c p Dô‑ꞌsệp ꞌva, “ꞌKhạy ải chảu kéng ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi chảu
ꞌmá ꞌhọt ꞌlẹo. 6 ꞌSướng ꞌnặn n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị, hảư sau dú n ng
ꞌmướng Cô‑ꞌsên đảy, ꞌpưa pên bón đi ꞌsứa m t. Cuông m t ꞌnọng ꞌpi chảu ꞌnị,
ꞌmí phủ đaư ꞌchang ꞌliệng s t, hảư phủ ꞌnặn ꞌliệng s t hảư ꞌháu é.”
7 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp ꞌcọ ꞌpá ải pay ók nả pua. Da‑ꞌkhộp đảy ꞌch m ꞌmớng hảư pua.
8 Pua ch ng tham ꞌva, “ꞌLúng đảy kỉ pi ꞌlẹo?”
9 Da‑ꞌkhộp đảy tóp ꞌva, “Khỏi đảy 130 pi, pên ꞌchua ꞌc n pay dú ꞌmướng ꞌnị
ꞌmướng ꞌnặn thôi. Đảy chu p ꞌpọ kh kh n lai, hák khỏi ꞌcọ ꞌnh ng báu ꞌdứn
hơng ꞌto pảu pú khong khỏi.” 10 Da‑ꞌkhộp cóp ꞌphái hảư pua, ꞌlẹo s ng ꞌlá pay.
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C c ꞌKhoẹk 47.11– 22

11 ꞌToi

ꞌquám pua bók, Dô‑ꞌsệp ch ng hảư ải c p ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi pay dú bón
đin đi ꞌsứa m t n ng ꞌmướng ꞌLa‑ꞌmê‑ꞌsệt phén đin Ê‑díp. 12 Dô‑ꞌsệp ꞌchoi
ꞌliệng ꞌchúa ꞌhướn ải c p ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi ꞌtan đu ꞌto ꞌc n ꞌnọi ꞌc n lai.
ꞌViạk téng đa khong Dô‑ꞌsệp
13 ꞌViạk

ứt dák ꞌcọ ꞌnh ng ứt dák dú ꞌhêng ꞌtua lai phén đin ꞌmướng,
báu ꞌmí khảu kin. Dên ꞌpay phén đin ꞌmướng Ê‑díp c p phén đin ꞌmướng
Ca‑ꞌna‑an báu ꞌmí ꞌhéng ꞌpộ ứt dák. 14 Dô‑ꞌsệp khai khảu hảư ꞌc n Ê‑díp c p
ꞌc n Ca‑ꞌna‑an chao sau m t ꞌngớn. ꞌTan đảy ꞌh m au ꞌngớn khai khảu ꞌt ng
m t pay phák ꞌvạy n ng ꞌhướn kho pua. 15 ꞌMưa dên ꞌpay ꞌmướng Ê‑díp c p
ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an m t ꞌngớn ꞌlẹo, dên ꞌpay Ê‑díp ꞌchu ꞌc n ch ng au căn ꞌmá
đé so ꞌhọt Dô‑ꞌsệp, “So ꞌtan păn khảu hảư, ꞌsúm khỏi báu ꞌmí ꞌngớn ꞌsự khảu
ꞌlẹo. ꞌTan ꞌcọ ꞌchí báu ꞌváng hảư ꞌsúm khỏi tai ứt đảy ꞌquá.”
16 Dô‑ꞌsệp tóp ꞌva, “Su m t ꞌngớn ꞌlẹo. Hảư au s t ꞌmá. ꞌHáu ꞌchí au khảu ꞌlẹk
au.”
17 Sau đảy au ꞌpứng tô s t ꞌmá hảư Dô‑ꞌsệp. Cuông pi ꞌnặn ꞌtan ꞌcọ au ꞌchương
kin ꞌlẹk pi n au s t, ꞌmí ꞌsướng ꞌnị: bẻ ꞌdo, ꞌngúa, ꞌmạ, ꞌló, n ng dên ꞌpay ꞌvạy
m t.
18 Pi lăng ꞌmá, dên ꞌpay au căn ꞌmá đé so ꞌhọt ꞌtan máư, “ꞌChi ng ꞌtan, ꞌsúm
khỏi báu dăm săng ꞌtan lo, ꞌngớn c p ꞌpứng s t au ꞌmá hảư ꞌtan ꞌcọ m t ꞌlẹo.
ꞌKhạy ꞌnị ꞌnh ng ꞌto ꞌl m ꞌmo c p đin đon ꞌsịn thôi. 19 ꞌTan ꞌchí báu ꞌlón ꞌváng
ꞌsúm khỏi tai, báu hảư ꞌhay ꞌná ꞌváng ꞌhựa. So ꞌtan au khảu ꞌlẹk ꞌsúm khỏi
ꞌt ng cá ꞌhay ꞌná. ꞌSúm khỏi ꞌchí so pên ꞌc n khỏi ꞌchạư ꞌhướn pua, ꞌhay ꞌná
ꞌcọ so ꞌmọp dao pên khong pua m t. So au khảu púk hảư ꞌsúm khỏi, ꞌhay ꞌná
ch ng ꞌchí báu ꞌváng ꞌhựa.”
20 Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌsự đin đon ꞌt ng cá m t n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp hảư
pên khong pua. ꞌPưa ꞌviạk ứt dák ꞌhêng lai, dên ꞌpay Ê‑díp ꞌchu ꞌc n ch ng đảy
khai đin đon ꞌhay ꞌná sau sia. ꞌHay ꞌná phén đin ꞌmướng Ê‑díp ch ng t c pên
khong pua. 21 ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp ch ng au dên ꞌpay phén đin ꞌmướng Ê‑díp
té cá khóp đin nưa ꞌhọt khóp đin tảư pên ꞌc n khỏi ꞌchạư ꞌhướn pua. 22 ꞌNh ng
ꞌto đin ꞌná khong ꞌpứng mo ꞌchang, Dô‑ꞌsệp báu đảy ꞌsự, ꞌpưa ꞌva pua đảy au
khảu hảư sau. ꞌSướng ꞌnặn ꞌpứng mo ꞌchang ch ng báu đảy khai đin.
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C c ꞌKhoẹk 47.23– 48.2

23 Dô‑ꞌsệp

ch ng ꞌvạu c p dên ꞌpay ꞌva, “ꞌMự ꞌnị ꞌháu đảy ꞌsự au ꞌpứng chảu
kéng ꞌhay ꞌná ꞌmá pên khong pua. ꞌKhạy ꞌháu ꞌchí păn khảu púk hảư pay ván
sáư ꞌhay ꞌná chảu. 24 ꞌHọt ꞌnhám ki u ꞌlẹo ch ng au ꞌmá hảư pua 1 ꞌphớn 5.
ꞌNh ng ꞌto đaư lỏ hảư au ꞌvạy ꞌdệt khảu púk, c p ꞌliệng ꞌchúa ꞌhướn ꞌpứng
chảu.”
25 Dên ꞌpay ꞌvạu tóp Dô‑ꞌsệp ꞌva, “ꞌChi ng ꞌtan, ꞌdọn đảy ꞌpơng inh, ꞌtan ꞌchoi
ꞌsúm khỏi khói tai. ꞌSúm khỏi so pên ꞌc n khỏi ꞌchạư ꞌhướn pua.”
26 ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp ch ng đảy ꞌdệt ꞌkhóng téng đa k p khảu n ng phén
đin ꞌmướng Ê‑díp, dên ꞌpay sau đảy khảu ꞌto đaư lỏ hảư ꞌhướn pua 1 ꞌphớn 5.
ꞌKhóng téng đa k p khảu ꞌnị ꞌnh ng sủ ꞌtạu ꞌhọt ꞌmự ꞌnị. ꞌMí ꞌto đin ꞌná ꞌpứng
mo ꞌchang báu đảy pên khong pua.
Da‑ꞌkhộp s ng cón ꞌchí m t ꞌlới
27 M

t ꞌI‑ꞌsa‑ên kin dú n ng ꞌmướng Cô‑ꞌsên phén đin Ê‑díp ꞌnặn, sau ꞌhăng
ꞌmí đi đảy, ꞌlụk lan ꞌcọ mả ꞌpe ók lai.
28 Da‑ꞌkhộp dú n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp đảy síp ch t pi, ꞌdứn ꞌhọt 147
pi. 29 Khỏn ꞌchí m t ꞌlới, Da‑ꞌkhộp khék Dô‑ꞌsệp ꞌlụk ꞌchái ꞌtan ꞌmá ha, ch ng
ꞌvạu c p ꞌlụk, “ꞌVa ꞌlụk ꞌhặc sương ải ꞌhứ, hảư ꞌlụk pông ꞌmứ sáư váng kha* ải,
nh n pao ꞌdệt đi ꞌsư tó ải. ꞌNhá phăng ải ꞌvạy n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp
ꞌnị ꞌnớ. 30 ꞌMưa đaư ải l p ta pay ꞌlẹo, hảư au ải ók sia phén đin ꞌmướng Ê‑díp
ꞌnị, ꞌmứa p c ꞌmiện cá pá ꞌheo pảu pú ꞌháu ꞌnớ.”
Dô‑ꞌsệp tóp ải ꞌva, “ꞌLụk ꞌchí ꞌdệt ꞌsướng ꞌquám ải s ng ꞌnị lo.”
31 Da‑ꞌkhộp [khék ꞌva ꞌI‑ꞌsa‑ên] ꞌvạu tứm máư ꞌva, “ꞌSướng ꞌsịn, ꞌlụk kin
mang tó ải ꞌí.” Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ải bók, ꞌlẹo ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌtạu kháu ꞌlạy
đảy ꞌdọn Chảu Pua ꞌPhạ n ng ꞌt ng hua ꞌdướng chảu.

48

Da‑ꞌkhộp cóp ꞌphái hảư lan
1 Lăng

ꞌmá, ꞌmí ꞌc n ꞌmá bók hảư Dô‑ꞌsệp ꞌhụ ꞌva, “Ải chảu ch p n c.”
ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp ch ng pay bớng ải, au ꞌt ng song ꞌlụk ꞌchái ꞌchư
ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê c p Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im pay ꞌtoi. 2 ꞌMưa Da‑ꞌkhộp đảy ꞌnghín ꞌva Dô‑ꞌsệp
ꞌlụk ꞌchái chảu ꞌmá bớng, ch ng chóng tứn ꞌnăng ꞌt ng ꞌdướng.
47:29 “Pông ꞌmứ sáư váng kha” ꞌmen ꞌviạk kin mang pi n báu đảy.
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C c ꞌKhoẹk 48.3–15

3 Da‑ꞌkhộp

ꞌt c p Dô‑ꞌsệp ꞌva: “Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌqui n nháư ꞌsứa m t
đảy hảư ải hên dú cá bản ꞌLu‑ꞌsê phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an. ꞌTan chảu đảy
cóp ꞌphái bun hảư ải ꞌva, 4 ‘ꞌHáu ꞌchí hảư chảu ꞌmí ꞌlụk lan mả ꞌpe ók lai,
ꞌsướng ꞌnặn ꞌchựa sai chảu ꞌchí pên lai ꞌph n ꞌc n. ꞌHáu ꞌchí au phén đin
ꞌmướng ꞌnị hảư ꞌchựa sai chảu dú sứp tó pay nả ꞌlớng ꞌlớng.’
5 Song ꞌlụk ꞌchái chảu, Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im c p ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê, phủ ók n ng phén đin
ꞌmướng Ê‑díp cón ꞌchớ ải báu ꞌh ꞌmá ꞌnặn, lỏ hảư pên ꞌlụk ꞌchái ải, pék ꞌsướng
ꞌLu‑bên c p ꞌSi‑ꞌmê‑ôn ꞌnặn. 6 ꞌPái lăng ꞌva chảu ꞌnh ng đảy ꞌlụk ꞌchái máư,
ch ng hảư pên ꞌlụk chảu, ꞌpưa sau ꞌchí đảy đin đon khong té pảu té pú n ng
Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im c p ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê. 7 Ải đảy ꞌnghín ꞌtộc lai, ꞌchớ ꞌnhại cá phén đin
ꞌmướng Pa‑đan‑a‑ꞌlam ꞌmá phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an ꞌnặn, ꞌ m ꞌlụk đảy m t
ꞌlới sia n ng cang ꞌtáng chăm bản Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha. Ải đảy p c ꞌmiện ꞌvạy dú
sảng ꞌtáng pay bản Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha.” Bản ꞌnặn ꞌkhạy khék bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm.
8 ꞌMưa ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên hên ꞌlụk ꞌchái Dô‑ꞌsệp ch ng tham ꞌva, “ꞌNặn ꞌmen
phaư?”
9 Dô‑ꞌsệp tóp ải ꞌva, “Song ꞌc n ꞌnị ꞌmen ꞌlụk ꞌchái ꞌlụk, Chảu Pua ꞌPhạ hảư
ꞌmí n ng phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị lo.”
ꞌTan ꞌI‑ꞌsa‑ên ch ng bók ꞌva, “Au sau khảu ꞌmá ꞌkém, ải ꞌchí cóp ꞌphái hảư
sau.”
10 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp au ꞌlụk ꞌt ng song khảu ꞌmá chăm, ꞌpưa ải thảu ké lai, ta báu
hên ꞌhung đi. ꞌTan ꞌI‑ꞌsa‑ên cót au lan ꞌt ng chúp ꞌch m, 11 ch ng ꞌvạu c p
Dô‑ꞌsệp ꞌva, “Ải báu ꞌngương báu ꞌngớ ꞌchí đảy hên ꞌlụk, ꞌkhạy ꞌnị Chảu Pua
ꞌPhạ hảư ải hên ꞌt ng cá ꞌlụk cá lan é máư.”
12 Dô‑ꞌsệp au ꞌlụk ꞌchái ꞌt ng song ók ꞌpộc ải, ꞌlẹo ch ng c m hua ꞌlạy.
13 Dô‑ꞌsệp ch ng au sau ꞌcứn ꞌmá ꞌkém ải máư, ꞌmứ khoa chung Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im
ꞌmá ꞌpưa ꞌchí hảư dú ꞌtáng ꞌsại ải, ꞌmứ ꞌsại chung ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê ꞌpưa ꞌchí hảư dú
ꞌtáng khoa. 14 Hák ꞌva ꞌtan ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌcọ khu i ꞌmứ, au ꞌmứ khoa pông sáư hua
Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im phủ pên ꞌnọng, ꞌlẹo pông ꞌmứ ꞌsại sáư hua ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê phủ pên
ꞌpi.
15 ꞌLẹo ải ch ng cóp ꞌphái hảư Dô‑ꞌsệp ꞌva,
“ p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌI‑ꞌsạc pảu pú khong khỏi đảy kin dú sú ꞌquám Chảu Pua
ꞌPhạ,
Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌlăm đu ꞌliệng khỏi té ók ꞌmá ꞌtạu ꞌmự ꞌnị,
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C c ꞌKhoẹk 48.16– 49.4
16 Chảu

Pua ꞌPhạ phủ đảy ꞌchoi khỏi khói sia ꞌchu ꞌnéo ꞌhại,
So ꞌTan chảu cóp ꞌphái hảư lan ꞌchái song ꞌc n ꞌnị,
hảư sau đảy sứp tó ꞌchư siêng khỏi, ꞌchư siêng p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌchư siêng
ꞌI‑ꞌsạc, pảu pú khỏi,
so hảư ꞌlụk lan sau mả ꞌpe ꞌtua phén đin.”
17 ꞌMưa Dô‑ꞌsệp hên ải pông ꞌmứ khoa sáư hua Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im phủ pên ꞌnọng,
ꞌtan ꞌcọ báu sôm chaư, ꞌdi n kh m au ꞌmứ khoa ải é pi n ꞌmá sáư hua
ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê phủ pên ꞌpi, 18 ꞌt ng ꞌvạu hảư ải ꞌva, “Ải ꞌhới, báu ꞌmen. Phủ ꞌnị
pên ꞌpi ꞌló. Au ꞌmứ khoa ꞌmá sáư hua ꞌm n ch ng ꞌmen ꞌquá.”
19 Da‑ꞌkhộp thiêng sia, ꞌvạu ꞌva, “Ải ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo. ꞌChựa sai ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê ꞌchí
pên ꞌchựa ꞌph n nháư ꞌnưng. Hák ꞌva phủ ꞌnọng ꞌvén ꞌchí ꞌmí ꞌchựa ꞌph n lai
ꞌsứa phủ ꞌpi.” 20 ꞌMự ꞌnặn Da‑ꞌkhộp ch ng cóp ꞌphái hảư lan ꞌchái song ꞌc n
ꞌva, “ꞌChớ ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên cóp ꞌphái hảư căn, sau ꞌchí ꞌvạu ꞌva, ‘So Chảu Pua ꞌPhạ
hảư chảu đảy ꞌsướng Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im c p ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê ꞌnớ.’” ꞌNéo ꞌnặn Da‑ꞌkhộp
ch ng ꞌvạu ꞌchư Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im cón ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê.
21 ꞌTan ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌvạu c p Dô‑ꞌsệp máư ꞌva, “ꞌV n pên đi ải chăm ꞌmá ꞌlẹo,
Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchí ꞌti m pheng ꞌpứng ꞌlụk ꞌló, ꞌchí au ꞌpứng ꞌlụk ꞌcứn ꞌmứa
bản pảu ꞌmướng pú ꞌpứng ꞌlụk. 22 Ải ꞌchí au ph ng ꞌl đin đi ꞌpú ꞌmướng
ꞌSi‑ꞌkhêm ꞌnặn hảư ꞌlụk, đin ph ng ꞌnặn ải au nả au đáp ꞌtặp au đảy n ng ꞌc n
ꞌA‑ꞌmô. Hảư ꞌlụk, báu ꞌmen hảư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌlụk.”

49

Da‑ꞌkhộp kh p ꞌch m sỏng hảư ꞌpứng ꞌlụk
1 Da‑ꞌkhộp

ch ng khék ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ꞌmá, ꞌlẹo ꞌvạu ꞌva, “ꞌPứng ꞌlụk
ꞌmá ꞌh m căn n ng nỉ. Ải ꞌchí ꞌvạu ꞌpứng ꞌviạk ꞌchí pên pay ꞌpái nả.
2 ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp ꞌhới,
ꞌMá tảu ꞌh m căn ꞌph ng ải ꞌvạu.
3 ꞌLu‑bên, pên ꞌlụk ꞌchái c c ải,
ꞌlụk pên hứa ꞌhéng ꞌmưa ꞌsí ải đang mả,
ꞌt ng ꞌmí nả ꞌqui n nháư ꞌlưn ꞌsứa.
4 Pan ꞌdương ꞌláy ꞌnặm ꞌtiêu lay ꞌhéng,
ꞌkhạy ꞌlụk ꞌpéng báu ꞌmí ꞌlu ng săng ꞌlưn ꞌsứa phaư ꞌlẹo,
ꞌpưa ꞌva ꞌlụk pên ꞌchụ ꞌmía ꞌnọi khong ải
ꞌdệt hảư u i ꞌhại ꞌt ng bón ải ꞌnón.
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5 ꞌSi‑ꞌmê‑ôn

c p ꞌLê‑ꞌvi, su pên ꞌpi ꞌkính ꞌnọng ók,
đảy au đáp ꞌph n khả sák siêu.
6 Ải ꞌchí báu ꞌhuôm chaư điêu ꞌtoi ꞌtáng su đảy,
ải báu khảu ꞌhuôm ng m c p ꞌlụk ăn đaư,
ꞌpưa ꞌnhám ꞌpứng ꞌlụk pút ꞌhại, đảy khả lai ꞌc n,
t t ên kha ꞌnong ꞌngúa pên ꞌviạk ꞌmuôn ỉn.
7 Ải hên ꞌlụk pút ꞌhại lai ꞌnéo ꞌmá ꞌlẹo,
ꞌlụk pút ꞌpóng chaư ꞌhại ải đảy đá mang.
Ải ꞌchí hảư ꞌchựa sai song ꞌlụk
ték sák sái pay háng căn ꞌtua đin ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên.
8 Du‑đa ꞌhới, ꞌdọn ꞌchớ ꞌlụk ꞌpẹ sớc ꞌhại,
ꞌlụk ꞌchí đảy ꞌpi ꞌnọng cáo sưng sỏng ꞌnhó,
ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái ải ꞌchí c m hua sú.
9 ꞌLụk pên ꞌsướng sưa ꞌngán han cả
khả đảy ꞌchịn ꞌcứn táo ha ꞌhướn.
ꞌSướng sưa thớc ꞌnón ꞌs ng,
báu ꞌmí ꞌc n đaư chaư ꞌngán púc tứn.
10 Du‑đa, ꞌlụk ꞌchí đảy kh m ꞌmạy ꞌtạu khong pua,
ꞌchựa sai ꞌlụk ꞌchí ꞌmí phép nháư cả.
Lai ꞌph n ꞌc n ꞌchí au sính khong cáo vảy,
dên ꞌpay c m hua ꞌl ng ꞌlạy ꞌph ng ꞌquám.
11 ꞌLụk ꞌlam tô ꞌló ꞌhám sáư co mák ít,
ꞌlam sáư ꞌchứa đaư đi ꞌlưn ꞌsứa cá co.
Au lảu đeng mák ít ꞌmá ꞌsặc sửa,
mơn ꞌdương ꞌnặm dú ꞌta lay ꞌlớng.
12 Ta đeng ꞌdọn ꞌlụk ꞌpéng kin lảu mák ít,
khẻo ꞌlụk đón ꞌdọn kin ꞌn m tang ꞌnặm.
13 ꞌLụk Sê‑bu‑ꞌlôn, ꞌchí dú chăm ꞌnặm b ,
ꞌta ꞌhứa quảng ꞌhứa nháư pay ꞌmá.
Đin khong ꞌlụk ꞌchí ꞌhọt ꞌtạu ꞌmướng ꞌSi‑đôn.
14 ꞌLụk Ít‑ꞌsa‑ꞌkha, pên ꞌsướng ꞌló ꞌmí ꞌhéng
ꞌnón ꞌdặng au ꞌhéng ꞌt m an n ng ꞌtông nhả.
15 ꞌMưa hên bón ꞌdặng ꞌchăn đi
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ꞌt ng đin đon ꞌchăn ꞌngám ꞌdi n ꞌmuôn ỉn,
ꞌchịu khó ꞌmo ꞌcặm na ꞌpá n c
ꞌnh m sú sáu ꞌsướng ꞌc n pên khỏi.
16 ꞌLụk Đan, ꞌchí pên phủ téng đa dên ꞌpay chảu,
sau ꞌcọ ꞌchí pên ꞌhọ ꞌnưng cuông ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌsướng phủ ứn.
17 ꞌLụk pên ꞌsướng ꞌngú ꞌmí nỏng dú sảng ꞌtáng,
do tót s n tin ꞌmạ,
ꞌdệt hảư phủ khí ꞌmạ t c táng hai ꞌl ng.”
18 [Da‑ꞌkhộp cáo ꞌquám vảy Chảu Pua ꞌPhạ ꞌva,]
“ꞌChi ng Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, khỏi ꞌcóng ha ꞌTan,
so ꞌTan chảu ꞌmá ꞌchoi dưa hảư khói.”
19 [Da‑ꞌkhộp cóp ꞌphái hảư ꞌlụk tứm,]
“ꞌLụk Cát, ꞌchí ꞌmí sớc ꞌhại ꞌmá cướp au khong,
ꞌlụk ꞌchí s p ꞌlay sau ók khói pay sia.
20 ꞌMướng ꞌA‑ꞌsê ꞌchí ꞌmí lai ꞌnéo khong ꞌchẹp,
sôm đáng s ng hảư pua nháư ꞌch m hom.
21 ꞌLụk ꞌNệp‑ꞌtha‑ꞌli, ꞌchí đảy ꞌlụk ꞌchăn ꞌsướng quang ꞌme pói,
đảy ꞌlụk ꞌnọi ꞌsướng quang ón ꞌchăn ꞌngám.
22 Dô‑ꞌsệp, pên ꞌsướng ꞌchứa mák ꞌpu ng ꞌhu ng ph n
ók ꞌkém ꞌnặm p ng ꞌnga baư ꞌpu ng
ꞌt ng sung ꞌpộn ꞌsứa pha hin có.
23 ꞌLụk ꞌchí chu p ꞌc n ꞌhại kh m têng
s p ꞌlay ꞌsướng sớc kh m nả bén pưn.
24 Hák chaư ꞌlụk ꞌnh ng kheng m n,
ꞌkhặn kh m nả kha kheng ꞌti m ꞌvạy,
ꞌdọn phép ꞌhéng cả Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ải,
pên phủ bớng ꞌlé p c pảy au.
25 Đé so Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ải ꞌchoi ꞌlụk,
so ꞌTan chảu phủ ꞌmí phép nháư ꞌqui n luông
cóp ꞌphái hảư ꞌlụk đảy đi,
S ng bun té ꞌt ng ꞌphạ ꞌl ng hảư,
bun té cuông đin ꞌpựn, khửn sú ꞌmá ha,
ꞌlụk tảu s t sính ꞌmí tứm ꞌtén ꞌn m ꞌliệng.
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26 Ải

đảy bun mả khửn
bun ꞌlưn lay té ꞌpú ꞌdứn m n,
bun ꞌlưn ꞌsứa ꞌmá té ꞌten ꞌpú pang ꞌchạu.
So Chảu Pua ꞌPhạ cóp ꞌphái bun ꞌnị ꞌl ng sáư ꞌt ng hua Dô‑ꞌsệp,
c p sáư nả đén ꞌlụk phủ ꞌhung ꞌhướng ꞌlưn ꞌsứa ꞌnọng ꞌsứa ꞌpi.
27 Bên‑da‑ꞌmin ꞌchí pên phủ ꞌtặp ꞌpẹ sớc
pên ꞌsướng ma ꞌnáy ꞌhại sáo ꞌto ha kin,
tứn ꞌchạu pay sáo nhứa đảy
ꞌt ng ꞌcăm au ꞌchương ꞌmá béng păn.”
28 ꞌPứng ꞌquám ꞌvạu ꞌt ng ꞌnị, Da‑ꞌkhộp ꞌvạu pay ꞌpái nả, cóp ꞌphái bun hảư
ꞌlụk tam s phaư ꞌm n. ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái ꞌnặn ꞌchí pên c c chủm ꞌchựa síp song
ꞌhọ ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên.
Da‑ꞌkhộp s ng ꞌpứng ꞌlụk cón m t ꞌlới
29–30 ꞌLẹo

Da‑ꞌkhộp s ng ꞌpứng ꞌlụk ꞌva, “Ải ꞌchí l p ta ꞌmứa sú pảu sú pú sia
su lo. ꞌPứng ꞌlụk ch ng au khon ải ꞌmứa p c ꞌmiện ꞌvạy cá th m đán n ng
ꞌtông ꞌMặc‑pê‑ꞌla, ꞌkém bản ꞌMăm‑ꞌlê phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, ꞌtoi pảu
pú ꞌháu ꞌnớ. Th m đán c p ꞌtông ꞌnặn ải pú p‑ꞌla‑ꞌham ꞌsự au n ng ꞌtan
Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ꞌc n ꞌHịt‑ti, au ꞌvạy ꞌdệt pá ꞌheo. 31 Bón đảy p c ꞌmiện ải pú ꞌchựa
p‑ꞌla‑ꞌham c p ꞌ m ꞌda ꞌchựa ꞌSa‑ꞌla, pú ꞌI‑ꞌsạc c p ꞌda ꞌLê‑bê‑ca, ải ꞌcọ đảy
p c ꞌmiện ꞌLê‑a n ng bón điêu ꞌnặn. 32 ꞌTông ꞌná kéng th m đán ꞌnặn ꞌc n
ꞌHịt‑ti khai hảư pảu pú ꞌháu.”
33 Da‑ꞌkhộp s ng ꞌpứng ꞌlụk ꞌchái m t khót ꞌlẹo, ꞌcọ ꞌnón ꞌl ng chaư khát
ꞌmứa sú pảu sú pú.

50

ꞌViạk p c ꞌmiện Da‑ꞌkhộp n ng ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an
1 Dô‑ꞌsệp

múp sáư nả ải, ꞌt ng chúp ꞌt ng hảy. 2 ꞌLẹo ꞌtan bók m t quan
da phủ ꞌdệt ꞌviạk hảư chảu ꞌnặn au ꞌnặm da hom s ng ꞌmo ꞌkính ải.
Quan da ꞌcọ ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám. 3 ꞌPứng sau s ng ꞌhọt sí síp ꞌmự, ꞌpưa báu hảư ꞌmo
ꞌkính pưới ꞌnau. ꞌC n Ê‑díp hảy ꞌc m ꞌtộc Da‑ꞌkhộp ch t síp ꞌmự.
4 ꞌHọt ꞌmự m t ꞌc m ꞌtộc ꞌlẹo, Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌvạu c p ꞌpứng quan phủ ꞌdệt
ꞌviạk ꞌhướn pua, “ꞌVa ꞌpứng ꞌtan ꞌnh ng ꞌhặc ꞌpéng khỏi, so ꞌmứa chẻng hảư
pua ꞌhụ ꞌva, 5 ꞌmưa ꞌchớ ải khỏn ꞌchí m t ꞌlới, ải đảy hảư khỏi kin mang tó nả
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ꞌva, hảư au khon ꞌmứa p c ꞌmiện ꞌvạy cuông th m dú cá ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an,
bón đảy téng ꞌvạy ꞌlẹo. ꞌSướng ꞌnặn, so pua hảư phép khỏi au khon ải ꞌmứa
p c ꞌmiện, ꞌlẹo ꞌcọ ꞌchí ꞌcứn ꞌmá.”
6 Pua s ng ꞌquám ꞌva, hảư ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn c p ải.
7 ꞌSướng ꞌnặn Dô‑ꞌsệp ch ng pay p c ꞌmiện ải chảu. ꞌPứng quan ꞌdệt ꞌviạk
ꞌhướn pua, ꞌpứng thảu ké cuông phén đin ꞌmướng Ê‑díp ꞌcọ pay ꞌtoi. 8 ꞌChúa
ꞌhướn Dô‑ꞌsệp, ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ꞌnọng ꞌchái, c p ꞌchúa ꞌhướn ải, phaư ꞌcọ pay
ꞌtoi m t. ꞌNh ng ꞌto đ c ꞌnọi kéng ꞌpứng bẻ ꞌdo ꞌpứng ꞌngúa ꞌváng ꞌvạy dú n ng
ꞌmướng Cô‑ꞌsên phén đin ꞌmướng Ê‑díp. 9 ꞌNọk ꞌnặn ꞌcọ ꞌmí se ꞌmạ kéng lính
ꞌmạ, ꞌt ng cá hé pên ꞌpứng pay s ng.
10 ꞌMưa phen ꞌc n hé s ng khon Da‑ꞌkhộp ꞌmứa ꞌhọt bón ꞌphặt khảu ꞌchư ꞌva
ꞌA‑tát, dú ꞌphượng ta ꞌv n ók ꞌme ꞌnặm Do‑đa‑ꞌnê, sau ꞌdệt ꞌhịt ꞌkhóng hảy
ꞌc m ꞌtộc Da‑ꞌkhộp đảy sôm nả sôm ta. Dô‑ꞌsệp ꞌcọ ꞌdệt ꞌhịt p c ꞌmiện hảư
Da‑ꞌkhộp cuông ch t ꞌmự. 11 ꞌC n ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an hên phen ꞌc n hảy ꞌtộc
hảy khôm n ng bón ꞌphặt khảu ꞌnặn, sau ꞌva, “Ăn ꞌnị ꞌmen ꞌviạk ꞌtộc khôm
nháư khong ꞌc n Ê‑díp.” ꞌSướng ꞌnặn, sau ch ng púk ꞌchư bón ꞌphặt khảu ꞌnặn
ꞌva, ꞌA‑bên ꞌMi‑sa‑ꞌla‑im*, dú ꞌphượng ta ꞌv n ók ꞌme ꞌnặm Do‑đa‑ꞌnê.
12 ꞌPứng ꞌlụk ꞌchái Da‑ꞌkhộp đảy ꞌpọm căn ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ải sau s ng ꞌvạy
ꞌsướng ꞌnị: 13 Au khon ải ꞌcứn ꞌmứa cá phén đin ꞌmướng Ca‑ꞌna‑an, p c ꞌmiện
ꞌvạy n ng th m đán ꞌtông ꞌMặc‑pê‑ꞌla, dú ꞌtáng ta ꞌv n ók bản ꞌMăm‑ꞌlê. Th m
đán c p ꞌtông ꞌnặn p‑ꞌla‑ꞌham đảy ꞌsự au n ng ꞌtan Ê‑ꞌpha‑ꞌlôn ꞌc n ꞌHịt‑ti
ꞌvạy ꞌdệt pá ꞌheo. 14 Lăng đảy p c ꞌmiện khon ải ꞌlẹo, Dô‑ꞌsệp ꞌpọm ꞌpứng
ꞌnọng ꞌpi c p ꞌpứng ꞌc n pay s ng khon Da‑ꞌkhộp ꞌcọ ꞌcứn ꞌmứa phén đin
ꞌmướng Ê‑díp.
Dô‑ꞌsệp ꞌchang ꞌvạu ꞌmuôn hảư ꞌpứng ꞌpi ꞌchái
15 Lăng

ải sau m t ꞌchua ꞌlẹo, ꞌpứng ꞌpi ꞌchái Dô‑ꞌsệp đảy sô căn ꞌva,
“ꞌMí ꞌtưa Dô‑ꞌsệp ꞌchí ꞌmí chaư ꞌdệt ꞌhại tóp ꞌháu đảy ꞌdệt phít ꞌsứ ꞌl .”
16 ꞌSướng ꞌnặn sau ch ng s ng ꞌquám pay đé so Dô‑ꞌsệp ꞌva, “Cón ải báu ꞌh
m t sia ꞌnặn, 17 ải đảy s ng hảư ꞌpứng ꞌái ꞌmá so ꞌnọng dáng ꞌdóm ꞌviạk đảy
ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌnọng ꞌnặn sia. ꞌPứng ꞌái vảy ꞌháu Chảu Pua ꞌPhạ Chảu Chom ải
50:11 ꞌA‑bên ꞌMi‑sa‑ꞌla‑im: ꞌChư ꞌnị kẻ ꞌva “ꞌviạk ꞌtộc khôm khong ꞌc n Ê‑díp”.
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ꞌháu, ꞌsướng ꞌnặn so ꞌnọng ꞌdệt chaư quảng dáng ꞌsội hảư.” Dô‑ꞌsệp đảy ꞌnghín
ꞌquám ꞌnặn, ꞌdi n hảy ók.
18 ꞌLẹo ꞌpứng ꞌpi ꞌchái ch ng au căn ꞌmá ꞌtạu kháu ꞌl ng ꞌlạy, ꞌt ng ꞌvạu ꞌva,
“ꞌPứng ꞌái ꞌmá so pên ꞌc n khỏi ꞌnọng ꞌló.”
19 Dô‑ꞌsệp ch ng ꞌvạu c p sau ꞌva, “ꞌNhá dản lo săng ꞌnớ. ꞌNọng báu ꞌmen
Chảu Pua ꞌPhạ cá đaư. 20 Cón ꞌnặn ꞌpứng ꞌái ng m é ꞌdệt ꞌhại hảư ꞌnọng, Chảu
Pua ꞌPhạ đảy pi n pên ꞌviạk đi, hảư ꞌchoi ꞌchu ꞌc n báu chu p tai ứt khảu.
21 ꞌNhá dản lo săng ꞌnớ. ꞌNọng hák ꞌchí bớng đu ꞌpứng ꞌái ꞌt ng cá ꞌlụk lan ꞌchu
ꞌc n.” Dô‑ꞌsệp ꞌchang ꞌvạu ꞌquám pák van khan ꞌmuôn c p ꞌpứng ꞌpi ꞌchái.
Dô‑ꞌsệp m t ꞌchua
22 Dô‑ꞌsệp

ꞌt ng cá ꞌchúa ꞌhướn khong Da‑ꞌkhộp ꞌnh ng kin dú n ng phén
đin ꞌmướng Ê‑díp. Dô‑ꞌsệp ꞌdứn ꞌhọt ꞌhọi síp pi. 23 ꞌTan ꞌdứn ꞌtạu đảy hên lan
khong Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑im, đảy ủm ꞌch m sáư ꞌpộc sáư ꞌpáu ꞌpứng ꞌlụk ꞌMa‑ki phủ
pên ꞌlụk ꞌchái ꞌMa‑ꞌna‑ꞌsê.
24 Dô‑ꞌsệp ꞌvạu c p ꞌpứng ꞌnọng ꞌpi ꞌtan ꞌva, “ꞌV n pên đi ꞌnọng chăm ꞌmá
ꞌlẹo, Chảu Pua ꞌPhạ hák ꞌchí ꞌmá ꞌchoi ꞌpứng ꞌái ók khói sia phén đin ꞌmướng
ꞌnị, ꞌchí au ꞌcứn ꞌmứa phén đin ꞌmướng ꞌTan chảu đảy mai ꞌvạy hảư cón
ꞌnị, ꞌtoi ꞌsướng ꞌquám ꞌTan chảu đảy nh n pao c p p‑ꞌla‑ꞌham, ꞌI‑ꞌsạc kéng
Da‑ꞌkhộp ꞌnặn lo.” 25 ꞌLẹo Dô‑ꞌsệp bók ꞌchúa ꞌhướn Da‑ꞌkhộp kin mang tó ꞌva,
“ꞌChớ đaư Chảu Pua ꞌPhạ ꞌchoi ꞌpứng chảu, hảư au đúk khỏi ók pay phén đin
ꞌmướng Ê‑díp ꞌnị ꞌtoi ꞌnớ.”
26 ꞌChớ Dô‑ꞌsệp m t ꞌchua ꞌnặn, đảy ꞌhọi síp pi, sáu au ꞌchương da hom s ng
ꞌmo ꞌkính ꞌtan, đoi sáư ꞌl ng ꞌvạy n ng ꞌmướng Ê‑díp.
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