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Noah lẻ nâng cần i nèm Chẩu Fạ. 
Mọi cần đai xày kẹt vạ bấu i 
nèm Chẩu Fạ. Nâng vằn, Chẩu 
Fạ phuối nâng cằm môc bá. “Ngỏ 
xẹ khả chiệt tẩu fạ chan ac nẩy ,” 
Chẩu Fạ phuối xáu Noah. “Tán 

tu rườn cúa lục xẹ 
đảy cháu.”



Chẩu Fạ đạ phuối xáu Noah mì nâng xá noòng 
cải xẹ thâng vạ pao hốm mẻ đin. “Hại hêt nâng 
ăn lưà mạy, nâng ăn lưà đo cải hẩư tu rườn lục 
vạ lai dồng tua cúa,” Noah tỉnh cẳm. Chẩu 

Fạ đạ ooc hẩư Noah nhựng chỉ tải 
chúng tuống. Noah đạ hêt nèm!



Mọi cần pện cạ đạ 
khua slổm pửa 
Noah phuối nhoòng 
răng pỏ tẻo 
hêt nâng 
ăn lưà. 

Noah tố 
liệp nèm tẳng 
có. Pỏ cụng bấu 
tặng phuối xáu mọi 
cần mừa Chẩu Fạ. 
Bấu cầu tỉnh.



Noah mì slứn slim chăn cải. 
Pỏ slứn Chẩu Fạ hẩư mái pửa 
cón phân xằng hăn slắc pày 
tôc. Diền lăng tỉ lẻ ăn lưà 
đạ xày xiền làu to 

têm hàng.



Cà này lẻ tua cúa. Chẩu Fạ đạ au chêt chang slổ dồng mật 
mèng, nhỉ chang slổ nhựng dồng đai. Bại dồng nộc cải vạ 

eng, nhựng tua cúa eng vạ cải đạ xa 
tàng thâng lưà.



Pện cạ mọi cần đạ khua slổm 
Noah pửa pỏ to nhựng tua cúa. 
Hâu đạ bấu tặng thuc chỏi xáu 
Chẩu Fạ. Hâu bấu đảy phuối 
khửn thâng lưà.



Hang hỏi, bả 
biếng bại dồng 
tua cúa vạ nộc 
đạ đảy khửn lưà. 
“Hại vạo chang 
lưà,” Chẩu Fạ đạ 
phuối khửn Noah. 
“Lục vạ tu rườn cúa lục.”
Noah, mẻ pỏ, slam lục chài vạ 
nhựng mẻ cúa hâu đạ vạo chang 
lưà. Lăng tỉ, Chẩu Fạ đạ hăp tu!



Pây xá phân xồ lồng. 
Nâng xá phân táy bặng 
thảo nặm má đin quá 
slí slip lai vằn cừn.



Nặm noòng fựn 
fạt bại háng phố vạ 
bản cỏn. Pửa phân ưởn, diền thuổn 
nhựng pù pài cụng chẳng chang nặm. 
Mọi thình đut dai hí xày đạ thai.



Pửa nặm ắng khửn, ăn lưà đạ 
fù khửn nưa nặm. Mền mì thể 
mẻn chẳng chang đăm, mì thể 
bup bap, vạ thuồn tằng mì thể 
lao mop mep. Tọ lưà đạ tảng 
dà hẩư Noah quá xá noòng tỉ.



Lăng hả bươn khỏ khat, Chẩu Fạ páo lồm 
nhoá nhóa. Chỉ chải, lưà đạ đảy thâng 
ngoẹp chải nưa slung chang còi pù Ararat. 
Noah quá pờ slí slip lai vằn thả nặm lồng.



Noah phac nâng tua quạ vạ nâng tua nộc cu rườn quá táng 
eng cúa lưà. Bấu xa đảy tỉ khẩư khuych slâư sloỏng làu 
ngoẹp chải, tua nộc cu rườn đạ vín ngoạc tẻo xáu Noah.



Nâng tuần lăng, Noah đạ 
slứ tẻo. Tua nộc cu rườn đạ 
ngoạc tẻo xáu nâng ăn toong 
ô liu mấư nưa pac cúa mền. 
Tuần lăng tỉ, Noah chăc mẻ đin 

đạ khẩư nặm nhoòng nộc cu 
rườn bấu vín ngoạc tẻo.



Chẩu Fạ đạ phuối xáu Noah đạ thâng pày 
lèo quá lưà. Xày xáu căn, Noah vạ tu rườn 
cúa pỏ đạ pjói nhựng tua cúa ooc.



Noah ngòi hăn 
chăc ơn chăc kỉ lai! 
Pỏ đạ hêt nâng 
choòng slớ làu slớ 
pài Chẩu Fạ, Cần 
đạ cháu pỏ vạ tu 
rườn pỏ quá xá 
noòng mảo tảo.



Chẩu Fạ đạ ooc 
hẩư Noah nâng cằm 
pao xình pjòi mjạc. 
Cần xẹ bấu pửa tầư thư 
nâng xá noòng hâư them 
làu xét thuc tội cúa cần. 

Chẩu Fạ đạ doại 
nâng cằm dăc xảng 
pjòi mjạc mừa cằm 
pao xình cúa Cần. 
Luồng va lẻ ròi hún 
hẩư cằm pao xình 
cúa Chẩu Fạ.



Noah vạ tu rườn đạ 
hăn nhựng khay tầu 
mấư lăng xá noòng. Xáu cừn vằn, 
lục lan cúa pỏ đạ ooc nả nưa thuổn 
mẻ đin. Bả biếng bại nươc nưa 
tẩu fạ xày thâng tẳm Noah 

vạ bại lục 
cúa pỏ.



Noah vạ Xá Noòng Cải

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

đảy hăn dú

Sáng Thế Ký Chương 6-10

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



Pao hang tuyện



Cằm tuyện Xec pí nẩy hẩư boong hây chăc mừa Chẩu Fạ pjòi 
mjạc, Cần đạ hêt ooc boong hây vạ lẻ Cần slưởng pằng chăc mừa Cần.

Chẩu Fạ chăc boong hây đạ hêt nhựng cằm dày loá, tọ Cần mình 
tầu thuc tội. Luồng lỏ fạt hẩư thuc tội lẻ ăn thai, tọ Chẩu Fạ slương điêp 

pằng thâng nội Cần đạ làu lục chài toọc cúa Cần, Chẩu Fạ Jesus, thai 
nưa Mạc Fạ vạ tảy luồng lỏ fạt hẩư thuc tội cúa pằng. Lăng tỉ, Chẩu Fạ 
Jesus lám thai vạ ngoạc tẻo Thiên Đàng! Vảng pằng slứn vạo Chẩu Fạ 

Jesus vạ nải Cần nhưởng ngòi hẩư thuc tội cúa pằng, Cần xẹ hêt 
cằm tỉ! Cần xẹ thâng vạ slổng căp pằng diền, vạ pằng 

xẹ slổng xáu Cần mại mại.

Vảng pằng slứn nảy lẻ cạ rình, hại phuối cằm nẩy xáu Chẩu Fạ:
Lạy Chẩu Fạ Jesus, lục slứn Cần lẻ Chẩu Fạ, vạ đạ piến pền cần làu thai 
nhoòng thuc tội cúa lục, vạ cà này Cần lám thai. Xo hại thâng pạng ăn 
tởi lục vạ nhưởng ngòi thuc tội hẩư lục, làu lục mì ăn tởi mấư, vạ nâng 

vằn hâư xẹ đảy dú pạng Cần mại mại. Xo pang lục i nèm 
Cần vạ slổng nhoòng Cần táy lục cúa Cần. Amen.

Toọc Xec pí vạ chảng vảng xáu Chẩu Fạ táng vằn! Giăng Chương 3:16
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