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Nô-ê lè cần lục quai cúa Chủa 
phạ. Mọi cần táng ngẹt xáu 
mí tẩư tỉnh Chủa. Mì vằn 
nâng, Chủa chảng kí vàm tốc 
châ ư “Ngỏ cỏi triệt thuổn tỉ dả 
xẩu nẩy,” Chủa chảng xáu Nô-ê 

“Tan lườn 
nỉ nhằng 
mì”.



Chủa cáo Nô-ê tận noòng cải nâng thâng thuổn 
tâm tỉ “Hất nge thuyền nâng, ngé thuyền đo cải 
sle to đảy lườn nỉ xáu lai lai tua slúc sleng,” 

Nô-ê đảy cạ. Chủa hử Noah.



Mọi cần djoóc Nô-ê 
hất lăng mân hất nge 
thuyền cải. 
No-ê vận 
xây. 

Mân dì 
chảng thâng 
Chủa. Mí mì 
nầư tỉnh. 



Noo-ê quai lai. Bằn mí phjân 
cón tọ mân vận slấn khẩu 
Chủa. Khoái ngé thuyền slặn 
slàng sle to kí húa. 



Bát nẩy thâng kí slúc sleng. Chủa au chất loại tặc piệt, 
slong loại táng. Nộc cải xáu sláy, slúc sleng tắm slung hất 

tàng khẩn ngé thuyền.



Mì bát mọi cần nhoòng mân 
hử kí slúc sleng khẩn thuyền. 
Kí mân vẫn chảng xẩu Chủa. 
Kí mân mí xam cạ sle khẩn 
thuyền.



Kí slúc sleng 
xáu kí nộc khẩn 
thuổn dá. “Pây 
khẩu thuyền dè” Chủa 
nai Nô-ê. “Nỉ xáu lườn 
nỉ.” Noah, mẻ mân, slam lục 
báo của mân xáu mẻ của kí mân 
khẩu thuyền. Bát Chủa hắp tu.



Bát nẩy phạ phjân. 
Tận nặm noòng cải 
nhặn dăm tâm tỉ slí 
slíp vằn cẳm.



Nặm noòng dăm thuổn kí bản cỏn. Slì 
phjân ngướt, mọi ngé phja dăm tâử nặm. 
Cà lăng thón trâư tấu thai thuổn dá.



Nặm tày khẩn, thuyền 
nhằng dú tềnh. Pận cạ 
ngé nẩng mì bát dú 
chang đăm, slẳm, lao tọ 
ngé thuyền cứu Nô-ê 
khói xá noòng.



Noòng hả bươn lăng, Chủa phjác xá lầm 
khấư nâng. Màn màn, ngé thuyền pây 
thâng nhọt slung cúa phja A-ra-rát. Nô-ê 
dú chang nẩng thêm slí slíp vằn nâm 
tẳng nặm lồng.



Nô-ê phjác tua nộc ca xáu tua nộc các khói tu táng khay cúa 
thuyền. Mí thắp hăn tì khấư khoáng sle tặt kha, nộc cu mừa 
tẻo xáu Nô-ê.



Tuần lăng, Nô-ê hất bát tẻo. 
Nộc các mừa tái bây mạy 
ô-liu nâng chang pác mân. 
Tuần lăng thêm, Nô-ê chắc 
tâm tỉ khấư dá nhoòng nộc 
các mí bân mừa.



Chủa cạ Nô-ê thâng slì oóc khói ngé 
thuyền dá. Nô-ê xáu cần lườn puối kí 
tua slúc sleng.



Nô-ê hăn xỏng kỉ 
lai lai. Mân hất lục 
quai cúa Chủa cần 
chấu mân xáu lườn 
mân khói pày 
noòng khoăn dỏn.



Chủa chảng xáu 
Nô-ê mí hất nặm 
noòng sle pạt tua 
cần thêm bát hâư 
nâm. Ngù hoa lè pận 
vàm cúa Chủa.



Nô-ê xáu lườn mân 
thắp hăn khai tầu 
mấư tốc lăng pày noòng. 
Mà lăng,tua cần dú thuổn 
tâm tỉ. Mọi nược dua tềnh 
tâm tỉ tứ Nô-ê xáu kí 
lục lan cúa mân.



Nô-ê xáu pày noòng cải

Tuyện nâng từ cằm cúa Chủa, Cằm vàm phạ 

thắp đảy dú

Lùng Thế Cỏ 6-10

“Càm Chủa lè tàng pây thâng tỉ lùng.”
Thơ Phạ 119:130
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Thuổn



Cằm vàm phạ nẩy chảng xáu lầu Chủa hất 
oóc lầu đây pần hâư xáu cần nầư Ái chắc thâng mân.

Chủa chắc lầu hất kí fiệc xẩu, mưn giảo tội. Tội phạt thai, 
Chủa điếp boong lầu lai lai! Chủa phjác lục báo cảu mưn 
Giê-su sle thai tềnh co xập dỉ nâng vạ pjá hẩư phít xá cúa 

boong lầu. Giê-su slổng tò tẻo xáu mừa thâng Thiên Tàng. 
Nhược cạ mưng slấn khẩu Jesus xáu xo mưn sla hử tội cúa 

mưng, mưn ti hất pần nẩng. Mân cỏi thâng, slổng dú 
chang nỉ, nỉ cỏi slổng xáu mân khẳn khẳn.

Nhược cạ nỉ slấn nẩy chừ chăn, chảng cả nẩy đuổi Chủa “Chủa 
ới, ngỏ slấn Giê-su thai hẩư ngỏ xáu nạy slổng tò tẻo. Mà thâng 
tời cúa ngỏ vạ sla tội hẩư ngỏ sle ngỏ mì tời mấư nạy, mà lăng 
xáu nỉ mại mại. Pang ngỏ sl ổng xáu nỉ pần lục cúa nỉ, A-men.

Đọc Cằm vàm phạ số chảng cỏ tó Chủa vằn vằn.
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