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TiӃng ViӋt

Vietnamese

NӁu con có thӅ gҹp đѬӥc ông bà nӛi tuyӉt vӟi
cөa con, cha mһ cөa hӏ và tҧt cҥ nhӱng ngѬӟi
sinh ra trѬӝc trong gia đình con, con ұt sҿ rҧt
ngңc nhiên bӡi hӏ là
ngѬӟi nhѬ thӁ nào.
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Trong kinh thánh, mӛt trong nhӱng tӗ tiên loài
ngѬӟi cөa Chúa Giê-su là Ru-tѪ – mӛt ngѬӟi phӧ
nӱ Mô-áp đã quen thӟ phѬӥng nhiӃu thҩn.
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Mӛt nңn đói khөng khiӁp đã
hoành hành. Con có biӁt nңn
đói là gì không? Ĉúng rӕi!
Nңn đói là lúc cây trái hoҹc
mùa màng không mang lңi kӁt
quҥ, xúc vүt và con ngѬӟi
thi thoҥng chӁt vì đói.

Câu chuyӉn cөa Ru-tѪ
bұt đҩu ӡ Y-sѪ-ra-ên
sau giai đoңn cөa
Sam-sôn, khi con dân
Ĉӫc Chúa Trӟi ngӭng
tin và không theo
lӟi Chúa.

3
NgѬӟi đàn ông tên Ê-li-mê-léc rӟi thành
BӁt-lê-hem cùng vӝi vӥ và hai con trai đӅ tìm
kiӁm cái ăn. Ông ta đӁn xӫ Mô-áp, mӛt nѪi mà
ngѬӟi dân thӟ cúng nhiӃu thҩn.
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Mӏi
thӫ không
thuүn lӥi đӓi
vӝi Ê-li-mê-léc
và gia đình
ông ҧy ӡ
Mô-áp.
KI-LI-ÔN

5
Vӥ ông
ta Na-ô-mi
rӟi xӫ cùng vӝi
hai ngѬӟi con dâu
là Ru-tѪ và
ӎt-ba.
KI-LI-ÔN

Ê-LI-MÊ-LÉC

Cҥ hai nàng dâu đӃu là ngѬӟi Mô-áp.

Ê-LI-MÊ-LÉC

Ông ta qua đӟi và rӕi hai
ngѬӟi con trai cǊng qua đӟi.

MҢC-LÔN
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NgѬӟi đàn bà góa bӧa Na-ô-mi nghe
rҳng Ĉӫc Chúa Trӟi đӁn thăm dân
Ngài và ban cho bánh. Bà ta quyӁt
quay vӃ quê hѬѪng. Nhӱng hai cô con
dâu sҿ làm gì? Na-ô-mi khuyên hai
cô con dâu ӡ
lңi Mô-áp và
tái giá.

MҢC-LÔN
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ӎt-ba quay vӃ vӝi gia đình nàng ta. NhѬng Ru-tѪ
thì không. Thay vì quay vӃ, Ru-tѪ hӫa sҿ không
bao giӟ rӟi bӑ mһ chӕng nàng.

Nhӱng ngѬӟi thân cүn
rҧt vui khi Na-ô-mi
quay vӃ BӁt-lê-hem.
NhѬng bà ta yêu cҩu
hӏ gӏi bà là “Ma-ra”
(đұng cay) thay vì
Na-ô-mi (vui vҽ).
“Ĉҧng toàn năng đã
đãi tôi cách đұng
cay.” Na-ô-mi quay
vӃ vӝi hai bàn tay
không, ngoңi trӭ
Ru-tѪ.
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NgѬӟi chө cánh
đӕng Bô-ô nghe
rҳng Ru-tѪ đӓi
xӯ tӓt vӝi mһ
chӕng nàng. Khi
ông ta gҹp nàng,
Bô-ô dҹn nhӱng
ngѬӟi gҹt cӓ ý
đӅ lңi mӛt ít
lúa đҳng sau.
Bô-ô bұt đҩu
thích Ru-tѪ.

Dҩu Ru-tѪ thӟ phѬӥng nhiӃu
thҩn giӓng nhѬ hҩu hӁt dân
ӡ Mô-áp, nhѬng nàng quay
sang thӟ phѬӥng Ĉӫc Chúa
Trӟi cөa dân Y-sѪ-ra-ên.
Ru-tѪ làm viӉc chăm chӋ đӅ
nuôi dѬӣng Na-ô-mi. Hàng
ngày nàng theo chân nhӱng
ngѬӟi gҹt và mót lúa.
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11
Khi Ru-tѪ kӅ
cho Na-ô-mi
vӃ Bô-ô và
lòng nhân tӭ
cөa ông ta,
ngѬӟi phӧ nӱ
ngӥi ca Chúa.
“NgѬӟi đàn
ông là hӏ
hàng cөa
chúng ta, mӛt
trong nhӱng
ngѬӟi bà con
bên chӕng.”

13

Thӟi gian trôi đi, Bô-ô muӓn
cѬӝi Ru-tѪ và chăm lo cho
Na-ô-mi và chuӛc lңi đҧt đai
cөa gia đình nàng. NhѬng mӛt
ngѬӟi hӏ hàng khác lңi có
đѬӥc cѪ hӛi trѬӝc.
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Vào nhӱng ngày này, ngѬӟi dân chѬa bұt tay đӅ
thӳc hiӉn thӑa thuүn. Bô-ô cӡi mӛt chiӁc giày
cөa mình và công khai giao cho ngѬӟi kia.
Thӑa thuүn đã đѬӥc thӳc hiӉn. Ru-tѪ
thành vӥ cөa Bô-ô. Bây giӟ Ru-tѪ
và Na-ô-mi là mӛt phҩn
trong gia đình Bô-ô.

NgѬӟi đàn ông này chӋ muӓn
miӁng đҧt chӫ không muӓn
có Ru-tѪ là vӥ. Tӧc lӉ cөa
Y-sѪ-ra-ên là rҳng ông ta
không thӅ chuӛc đҧt mà
không lҧy Ru-tѪ.
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Bô-ô và Ru-tѪ
đҹt tên con
đҩu lòng là
Ô-bӁt. Ô-bӁt
là ông nӛi
cөa Ĉa-vít,
vӍ vua vƭ
đңi cөa dân
Y-sѪ-ra-ên.
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TuyӉt vӟi hѪn nӱa, đӫa bé Ô-bӁt là tӗ tiên cөa
Ĉҧng cӫu thӁ Giê-su. Chúa Giê-su đӁn tӭ gia
đình Ĉa-vít, dòng dõi vua cөa muôn vua và Ĉҧng
cӫu thӁ nhân loңi.

VUA CӨA
MUÔN MUA

17
Câu chuyӉn tình yêu
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ru-tѪ

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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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.
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.

