Ĉӫc Giê-Hô-Va phán cùng Nô-ê và gia
đình ngѬӟi hãy ra khӑi tàu và thҥ
ra mӏi vүt sӓng đã ӡ cùng ngѬӟi.

Mӛt tuҩn sau, Nô-ê
lңi thҥ bӕ câu ra khӑi
tàu. Bӕ câu tha vӃ mӛt
lá ô-li-ve tѬѪi. Tuҩn
tiӁp theo, Nô-ê biӁt rҳng
mҹt đҧt đã khô vì chuyӁn
này bӕ câu chҵng trӡ
vӃ cùng ngѬӟi
nӱa.
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Nô-ê rҧt mang
Ѫn Ĉӫc Giê-HôVa vì đã cӫu
ngѬӟi và gia
đình ngѬӟi khӑi
trүn đңi hӕng
thөy. NgѬӟi lүp
bàn thӟ và dâng
lӇ lên Ĉӫc GiêHô-Va.

Ĉӫc Giê-Hô-Va
đã phán cho Nô-ê
mӛt sӳ giao Ѭӝc
tuyӉt vӟi. Ngài
sҿ không đem nѬӝc
lӧt đӅ trӭng phңt tӛi
lәi cөa loài ngѬӟi.

Nô-ê và
trүn đңi hӕng
thөy

Ĉӫc Chúa Trӟi
làm dҧu chӋ sӳ
giao Ѭӝc cөa Ngài
là cҩu vӕng.

21
Nô-ê và gia đình
ngѬӟi có mӛt sӳ
bұt đҩu mӝi sau trүn
lӧt. Dòng dõi nhà ngѬӟi
đã sҥn-sanh đҩy dҭy trên
đҧt. Tҧt cҥ các quӓc gia
ngày nay đӃu xuҧt phát
tӭ Nô-ê và
gia đình
ngѬӟi.
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Nô-ê và trүn đңi hӕng thөy
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh

Tác giҥ Edward Hughes
NgѬӟi Chú thích

NgѬӟi dӍch Trҩn ThӍ Thҥo
NgѬӟi sұp xӁp
M. Maillot; Tammy S.

Byron Unger; Lazarus

TruyӋn 3 trong sӕ 60 truyӋn

Sáng ThӁ Ký 6-10

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada
“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này
miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

Ĉӫc Chúa Trӟi phán
rҳng “Ta sҿ tiêu diӉt
thӁ giӝi bңi hoңi này”
và Ngài phán cùng Nô-ê
“ChӋ duy nhҧt có gia
đình ngѬѪi đѬӥc cӫu”.

Nô-ê, ngѬӟi tôn thӟ
Ĉӫc Giê-Hô-Va. Mӏi
ngѬӟi khác căm ghét
và không làm theo
lӟi Ngài.

NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.
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Ĉӫc Giê-Hô-Va cҥnh báo Nô-ê rҳng sҿ
có mӛt trүn lӧt lӝn bao phө mҹt đҧt.
“NgѬѪi hãy đóng mӛt chiӁc tàu gә
lӝn đө chә cho cҥ gia đình và
gia súc” Ĉӫc Chúa Trӟi phán
cùng Nô-ê.

Ngài hѬӝng dҭn Nô-ê rҧt cӧ thӅ
và Nô-ê làm theo nhӱng điӃu
Ngài phán dҹn.

Mӏi ngѬӟi nhңo
báng Nô-ê khi ông
giҥi thích lý do
vì sao ông đóng
tàu.

Ông vҭn tiӁp tӧc
đóng và nói vӝi
mӏi ngѬӟi vӃ
Ĉӫc Chúa Trӟi
nhѬng
không

ai lұng
nghe cҥ.
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Cuӓi cùng,
tҧt cҥ nhӱng
gia súc và chim
trӟi cǊng đѬӥc
mang vào tàu.
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Khi nѬӝc dâng lên, tàu
cǊng đѬӥc nâng bӗng lên
trên mҹt nѬӝc. Có thӅ bên
trong tàu hѪi tӓi, ghӕng
ghӃnh, và thүm chí cǊng
hѪi lo sӥ nӱa. NhѬng đó
là nѪi ҫn náu cөa Nô-ê
trong suӓt trүn lӧt.
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Nô-ê có mӛt đӫc
tin mңnh mҿ vào Ĉӫc
Giê-Hô-Va. Ông tin vào
điӃu Ngài phán mҹc dù
chѬa tӭng có mѬa trѬӝc
đây. Rӕi thì tàu cǊng
đѬӥc xong chӫa đҩy
nhӱng vүt cҩn
thiӁt.

Bây giӟ đӁn các loңi gia súc. Ĉӫc Giê-Hô-Va
phán mang vào bҥy cҹp, đӳc và cái, các loңi
chim trӟi lӝn, nhӑ, thú rӭng
nhӑ và cao.

Có lҿ ngѬӟi ta lên
tiӁng sӋ vҥ Nô-ê khi
ông mang nhӱng loài
gia súc đó
vào tàu.
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“Lên tàu đi” Ĉӫc
Giê-Hô-Va phán cùng
Nô-ê. “NgѬѪi và gia
đình ngѬѪi” Nô-ê, vӥ,
con trai và dâu đӕng lên
tàu. Sau đó Ĉӫc Chúa
Trӟi đóng cөa tàu lңi.
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Sau năm tháng ngүp lӧt Ĉӫc
Giê-Hô-Va bèn cho mӛt cѪn
gió khô ngang qua mҹt đҧt.
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Sau đó mѬa xuӓng. NѬӝc
lӧt phө mҹt đҧt trong
vòng 40 ngày đêm.

6
Hӏ không ngӭng kӁt
tӛi Ĉӫc Chúa Trӟi.
Hӏ không hӑi xin
đӅ đѬӥc vào tàu.
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NѬӝc
lӧt
dâng
ngүp thành
phӓ và đӕng
bҳng. Khi trӟi ngӝt mѬa,
thүm chí các ngӏn núi cǊng bӍ
ngүp nѬӝc. Tҧt cҥ các vүt
có sinh-khí đӃu bӍ chӁt.
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Dҩn dҩn, tàu hң xuӓng và tҧp
trên núi A-ra-rat. Nô-ê ӡ bên
trong tàu thêm 40 ngày nӱa
khi nѬӝc hң.

Nô-ê mӡ cӯa tàu và
thҥ mӛt con quң và
mӛt con bӕ câu. NhѬng
chҵng tìm nѪi nào đӅ
đáp chân xuӓng, bӕ câu
bay trӡ vӃ trong tàu
cùng ngѬӟi.
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