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truyện này miễn là bạn không sử dụng vào
mụch đích thương mại.

Nếu con có thể gặp được ông bà nội tuyệt vời
của con, cha mẹ của họ và tất cả những người
sinh ra trước trong gia đình con, con ắt sẽ rất
ngạc nhiên bởi họ là người như thế nào. Trong
kinh thánh, một trong những tổ
tiên loài người của Chúa Giê-su
là Ru-tơ – một người phụ
nữ Mô-áp đã quen thờ
phượng nhiều thần.

Câu chuyện của Ru-tơ bắt đầu
ở Y-sơ-ra-ên sau giai đoạn của
Sam-sôn, khi con dân Đức Chúa Trời
ngừng tin và không theo lời Chúa.
Một nạn đói khủng khiếp đã hoành
hành. Con có biết nạn đói là gì
không? Đúng rồi! Nạn đói là lúc
cây trái hoặc mùa màng không mang
lại kết quả, xúc vật và con người
thi thoảng chết vì đói.

Người đàn ông tên Ê-li-mê-léc rời thành
Bết-lê-hem cùng với vợ và hai con trai để tìm
kiếm cái ăn. Ông ta đến xứ Mô-áp, một nơi mà
người dân thờ cúng nhiều thần.

Mọi thứ
không thuận
lợi đối với Ê-li-mê-léc và
gia đình ông ấy ở Mô-áp. Ông ta qua
đời và rồi hai người con trai cũng
qua đời.
KI-LI-ÔN

Ê-LI-MÊ-LÉC

Vợ ông ta Na-ô-mi rời xứ cùng với
hai người con dâu là Ru-tơ và Ọt-ba.
Cả hai nàng dâu đều là người Mô-áp.

MẠC-LÔN

Người đàn bà góa bụa Na-ô-mi nghe
rằng Đức Chúa Trời đến thăm dân
Ngài và ban cho bánh. Bà ta quyết
quay về quê hương. Những hai cô con
dâu sẽ làm gì? Na-ô-mi khuyên hai
cô con dâu ở lại Mô-áp và tái giá.

Ọt-ba quay về với gia đình nàng ta. Nhưng Ru-tơ
thì không. Thay vì quay về, Ru-tơ hứa sẽ không
bao giờ rời bỏ mẹ chồng nàng.

Những người thân cận
rất vui khi Na-ô-mi
quay về Bết-lê-hem.
Nhưng bà ta yêu cầu
họ gọi bà là “Ma-ra”
(đắng cay) thay vì
Na-ô-mi (vui vẻ).
“Đấng toàn năng đã
đãi tôi cách đắng
cay.” Na-ô-mi quay
về với hai bàn tay
không, ngoại trừ
Ru-tơ.

Dầu Ru-tơ thờ phượng nhiều
thần giống như hầu hết dân
ở Mô-áp, nhưng nàng quay
sang thờ phượng Đức Chúa
Trời của dân Y-sơ-ra-ên.
Ru-tơ làm việc chăm chỉ để
nuôi dưỡng Na-ô-mi. Hàng
ngày nàng theo chân những
người gặt và mót lúa.

Người chủ cánh
đồng Bô-ô nghe
rằng Ru-tơ đối
xử tốt với mẹ
chồng nàng. Khi
ông ta gặp nàng,
Bô-ô dặn những
người gặt cố ý
để lại một ít
lúa đằng sau.
Bô-ô bắt đầu
thích Ru-tơ.

Khi Ru-tơ kể
cho Na-ô-mi
về Bô-ô và
lòng nhân từ
của ông ta,
người phụ nữ
ngợi ca Chúa.
“Người đàn
ông là họ
hàng của
chúng ta, một
trong những
người bà con
bên chồng.”

Thời gian trôi
đi, Bô-ô muốn cưới Ru-tơ và chăm
lo cho Na-ô-mi và chuộc lại đất đai
của gia đình nàng. Nhưng một người
họ hàng khác lại có được cơ hội
trước. Người đàn ông này chỉ muốn
miếng đất chứ không muốn có Ru-tơ
là vợ. Tục lệ của Y-sơ-ra-ên là
rằng ông ta không thể chuộc
đất mà không lấy Ru-tơ.

Vào những ngày này, người dân chưa bắt tay để
thực hiện thỏa thuận. Bô-ô cởi một chiếc giày
của mình và công khai giao cho người kia.
Thỏa thuận đã được thực hiện. Ru-tơ
thành vợ của Bô-ô. Bây giờ Ru-tơ
và Na-ô-mi là một phần
trong gia đình Bô-ô.

Bô-ô và Ru-tơ
đặt tên con đầu
lòng là Ô-bết.
Ô-bết là ông nội
của Đa-vít, vị
vua vĩ đại của
dân Y-sơ-ra-ên.

Tuyệt vời hơn nữa, đứa bé Ô-bết là tổ tiên của
Đấng cứu thế Giê-su. Chúa Giê-su đến từ gia
đình Đa-vít, dòng dõi vua của muôn vua và Đấng
cứu thế nhân loại.

VUA CỦA
MUÔN MUA

Câu chuyện tình yêu
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Ru-tơ

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130

Kết thúc

Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

