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Noah lỏ nừng cốnk ón nhốm 
Then. Chủ côn chắngk cắp 
bấu phắng quámk Then. Nừng 
mự, Then vậu nừng quámk lák 
khán. "Háu chí quát xia phén đin 
xội báp ni," Then vậu kéng 

Noah. "Mík chúa 
hướn 
khong lụk 

chí đảy chòi dứa."



Then chiến páo Noah pưng nừng nóng lạt 
ộ chí mã cắp dệt têm đin. "Tòi dệt nừng 
bẳng hữa cồ, nừng bẳng hữa pó ộ hảư 
chúa hướn lụk cắp lai pứng sắt sính," 

Noah phắng tòi. Then nhé hảư 
Noah pứng luống táng cá lắt. Noah 

phắng tòi!



Chù cốn hua nả 
té Noah tốk hảu 
hụ pên sư ông 
nặn dệt nừng 
bẳng hữa. 

Noah dỏn tẳng 
tánh. Ông nặn cọ 
vậu kéng chù cốn 
pưng Then. Bấu 
phaư phắngk.



Noah mík mặng chừa bấu 
tún ộ. Ông nặn mặng 
Then chăm va cón nị 
phôn hếk chơ đaư tốc. 
Lăng mắn bẳng hữa khặn 
kháng vạy dệt têm.



Kháy nị lỏ sắt sính. Then pák chết saư pứng sắt sính 
nọi, xoong saư pứng sát sính naư. Chù tô nộc ộ cắp 

nọi, pứng sắt sính nọi cắp ộ sọ xáo táng mã 
bẳng hữa.



Chù cốn hua nả Noah té ông
nặn nhé pứng sắt sính. Xau
ténk mík phít sội kéng Then. 
Xau bấu đảy hịa
ha khửn bẳng hữa.



Lả sút,tếnh cá 
pứng sắt sính 
cắp tô nộc đảy 
khửn bẳng hữa. 
"Tòi ók saư bẳng 
hữa í," Then ha Noah. 
"Lụk cắp chúa hướn khong 
lụk." Noah, mia ông nặn, xam 
lụk trái cắp mia khong xau ók saư 
bẳng hữa. Lăng mắn, Then pắn tu!



Lẹo phôn mã. Nừng phôn 
sướngk hỉa nặm khẩu đin 
sút xí xíp mự cứn.



Nặm nóng lạt 
plêm plám chù thị 
trấn cắp chù bản. Té phôn pây 
lẹo, pứng púk cọ thuổm saư nặm. 
Tếnh cá sủ bấu khí láy mò lẹo.



Té nặm cựp khửn, bẳng hữa 
dú nưa nặm. Mắn mi thể 
thuổm saư mựt múa, mi thể 
phựa lựa, cắp mi thể đáng 
giản. Hak bẳng hữa pảy che 
Noah au nóng lạt mắn.



Lăng hả bươn nóng lạt, Then nhé 
lốm hưới hượi. Ngoát ngoát, bẳng 
hữa đảy mã dặng nưa sung saư 
púk Ararat. Noah dú ténk 
xí síp mự thả nặm thon.



Noah nhé nừng tô quạ cắp nừng tô nộc bồ câu 
ok khói táng khong bẳng hữa. Báu sọ xáo đảy ti 
kháư vạy dặng, tô nộc bồ câu tào má kéng Noah.



Nừng tuần lăng, Noah dệt 
má. Tô nộc bồ câu tào má 
nừng  baư ô liu máư. Tuần 
lăng mắn, Noah hự đin 
kháư pưa tô nộc bồ câu 
bấu tào má.



Then vậu kéng Noah lỏ mã chơ thứk ok khói bẳng 
hữa. Tòi căn, Noah cắp chúa hướn khong 
ông nặn nhé pứng sắt sính ok nok.



Noah hên chứ 
ơn bấu sút! Ông 
nặn có pên nừng 
lỏ hỏng hóng vạy 
xên phón Then, 
Cốnk pảy che 
ông nặn cắp chúa 
hướn khói nóng 
lạt đáng giản.



Then nhé hảư 
Noah nừng chao 
hẹn ánh hềnh. 
Ông nặn chí bấu 
pák mã nừng nóng 
lạt đaư ténk vạy cha 
ván phít sội 

khong phủ cốnk. 
Then nhé hảư nừng 

quámk ánh hềnh pưng 
chao hẹn khong Ông 
nặn. Húng kin nặm 
đảy xiếngk lỏ chao 
hẹn khong Then.



Noah cắp chúa hướn 
sọ xáo pứng khởi 
đầu máư lăng nóng lạt. Kéng 
pỏng giàn, lụk lan khong ông 
nặn dệt têm đin. Tếnh cá chù m 
ướng nưa phén đin mã au 
Noah cắp chù lụk khong 

ông nặn.



Noah cắp Nóng lạt ộ

Nừng quámk au Quámk khong Then, 
Quámk chảu pua phạ,

hên dú

Cốc Co Phượng 6-10

“Táng mã Quámk khong tống pák piêu hùng.” 
Khắp một Phượng 119:130



Lả sút



Quámk chảu pua phạ ni hảư xum háu hự pưng Then ánh hềnh, 
Cốnk pên xum háu cắp lỏ Cốnk é tống hự pưng Ông nặn.

Then hự xum háu dệt pứng vịa hại, Ông nặn hịa lỏ phít sội. Cha 
ván hảư phít sội lỏ láy mò, hak Then hặc sương tống lai Ông nặn 
hảư lụk trái khong Ông nặn, Then Jesus, láy mò nưa Mạy hún sư 

cốc tók cắp chọ cha ván hảư phít sội khong tống. Lăng mắn, 
Then Jesus cứn má cắp tào má Hướn phạ! Va tống mặng chừa 
Then Jesus cắp xo Ông nặn dáng sội, Ông nặn chí dệt vịa mắn! 
Ông nặn chí mã cắp dứn pọm tống, cắp tống chí dứn kéng Ông 

nặn lấng lấng.

Va tống mặng chừa ăn nị tẹ tẹ, tòi vậu quámk ni kéng Then:
Phón Then Jesus, lụk mặng chừa Cốnk lỏ Then, cắp pên cốnk 
thứ láy mò pộ phít sội khong lụk, cắp chơ Cốnk cứn má. Xo tòi 
mã chăm pang lụk cắp dáng sội hảư lụk, hảư lụk mík hỏng kin 

máư, cắp nừng mự đaư nặn chí đảy dú chăm Cốnk lấng lấng. Xo 
chòi lụk phắng quámk Cốnk cắp dú pộ Cốnk sướngk lụk khong 

Cốnk. Amen.

Bấng Quámk chảu pua phạ cắp vậu kéng Then khuốp mự! 
Giăng Phượng 3:16
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