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ꞌQuám ꞌT ꞌNáng ꞌLụt
ꞌQuám Ók Nả
ꞌLới ꞌc n té ꞌkhoẹk khong ꞌnáng ꞌLụt pên phủ ꞌtộc khôm lai. ꞌLẹo lăng ꞌmá
ꞌnáng ꞌcọ súc sang bang chaư. ꞌNáng nháư pên sao khửn, n ng pang phén đin
ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌmí ꞌviạk nhủng nhao n ng phén đin. ꞌNáng ꞌmen ꞌc n ꞌMô‑áp
đảy pên ꞌmía ꞌc n ꞌph n ꞌI‑ꞌsa‑ên phủ ꞌnưng. Lăng ꞌmá phua ꞌcọ tai sia. ꞌNáng
pên ꞌc n đi chaư ꞌsư ꞌsứa phủ ꞌnhính ứn, kéng ꞌhụ ꞌhặc ꞌpéng ꞌme ꞌda.
ꞌNáng ꞌcọ ꞌmí chaư hỏi khoen ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ khong ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên. Tó
ꞌmá ꞌTan chảu đảy cóp ꞌphái hảư ꞌnáng đảy phua máư, phủ pên ꞌpi ꞌnọng
ꞌhuôm pú c p phua phủ cón ꞌnặn.
ꞌDọn đảy au phua ꞌtưa máư ꞌnị, ꞌnáng ꞌLụt ch ng đảy ꞌmá pên ꞌ m ꞌda ꞌchựa
pua Đa‑ꞌvịt, ꞌmen pua ꞌmí ꞌqui n nháư sung sút ꞌnăng ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên.
ꞌQuám ꞌT ꞌNáng ꞌLụt ꞌnị, đảy bók hảư ꞌhụ ꞌhọt ꞌviạk Chảu Pua ꞌPhạ cóp ꞌphái
hảư ꞌc n ꞌph n ứn phủ ꞌnưng, đảy ꞌpông chaư ꞌchưa Chảu Pua ꞌPhạ khong ꞌc n
ꞌI‑ꞌsa‑ên, kéng đảy ꞌmí chaư ꞌnưng chaư điêu ꞌhuôm ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên máư.

1

ꞌNáng ꞌLụt kéng ꞌme ꞌda
1N

ng pang ꞌpứng phủ c c ꞌpá ꞌtu n uôn ꞌdệt dú n ng phén đin ꞌmướng
ꞌI‑ꞌsa‑ên, đảy ứt dák khảu lai. ꞌSướng ꞌnặn ꞌmí phủ ꞌchái ꞌnưng dú n ng
bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm ꞌmướng Du‑đa ch ng au ꞌlụk ꞌmía ꞌpai sia, pay dú s c ꞌdan
đaư n ng phén đin ꞌmướng ꞌMô‑áp. 2 Phua ꞌchư Ê‑ꞌli‑ꞌmê‑l c, ꞌmía ꞌchư
ꞌNa‑ô‑ꞌmi, ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌMa‑ꞌlôn, c p Ki‑ꞌli‑ôn, sau pên ꞌc n ꞌhọ ꞌsóng
Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha. Cuông ꞌchớ sau đang dú n ng ꞌmướng ꞌMô‑áp, 3 Ê‑ꞌli‑ꞌmê‑l c
ꞌcọ m t ꞌchua, ꞌnh ng ꞌto sam ꞌme ꞌlụk hák dú.
4 Lăng ꞌmá ꞌlụk ꞌchái ꞌt ng song phaư ꞌcọ au ꞌmía ꞌc n ꞌMô‑áp, phủ ꞌnưng
ꞌchư ꞌLụt, phủ ꞌnưng ꞌchư Ô‑pa. ꞌChúa ꞌhướn ꞌNa‑ô‑ꞌmi dú h n dáo síp pi, 5 ꞌlụk
ꞌchái ꞌt ng song ꞌcọ tai sia máư, ꞌNa‑ô‑ꞌmi hák dú báu ꞌmí phua báu ꞌmí ꞌlụk.
6 ꞌMe ꞌda khék ꞌchư ꞌva ꞌNa‑ô‑ꞌmi, cuông ꞌchớ dú n ng phén đin ꞌmướng
ꞌMô‑áp, ch ng đảy ꞌnghín kháo đi ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva* cóp ꞌphái bun hảư
*1:6

Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva lỏ ꞌchư Chảu Pua ꞌPhạ.
1
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ꞌLụt 1.7–18

ꞌtáng bản cáu ꞌmướng lăng đảy khảu ꞌmạk mák ꞌtứ. ꞌSướng ꞌnặn, ꞌNa‑ô‑ꞌmi
ch ng ꞌkhặn ꞌkháng ꞌpá ꞌlụk ꞌpạư ꞌt ng song ꞌnhại ꞌcứn ꞌmứa ha ꞌmướng
Du‑đa ꞌtoi. 7 ꞌMe ꞌda ꞌpọm song ꞌlụk ꞌpạư dú n ng phén đin ꞌmướng ꞌMô‑áp đảy
ók ꞌtáng ꞌmứa sú ꞌmướng Du‑đa cá phén đin ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên. 8 Cuông ꞌchớ sau
ꞌti u ꞌtáng ꞌmứa, ꞌme ꞌda ch ng bók song ꞌpạư ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới, ꞌkhạy su ꞌcứn pay
sú ꞌhướn ha dảo ꞌ m ꞌpứng ꞌlụk ꞌnớ. ꞌPứng ꞌlụk ꞌmí chaư quảng tó ꞌda tó phua
phủ tai pay. ꞌDa so Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌchoi phớng ꞌdứa ꞌpứng ꞌlụk. 9 So Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌpứng ꞌlụk ha ꞌhướn máư đảy sáng bang ꞌnớ.”
ꞌNa‑ô‑ꞌmi phủ pên ꞌda ch ng cót ꞌcó s ng ꞌlá. Song ꞌpạư ꞌdi n khék hảy khửn,
10 ꞌt ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌPứng ꞌlụk ꞌchí pay dú bản cáu ꞌmướng lăng ꞌtoi ꞌda.”
11 ꞌLẹo ꞌme ꞌda ch ng ꞌvạu ỏn sau ꞌva, “ꞌLụk ꞌhới, hảư ꞌcứn sú ꞌhướn ha ꞌ m
su ꞌnớ. Su ch ng ꞌchí pay ꞌtoi ꞌda ꞌdệt săng ꞌl ? Báu ꞌchư ꞌda ꞌnh ng ꞌchí ꞌmí
ꞌlụk ꞌchái ꞌvạy hảư pên phua su máư cá đaư. 12 ꞌCứn ꞌmứa ꞌhướn su ꞌnớ. ꞌDa
thảu lai ꞌlẹo, báu au phua máư ꞌlẹo lo. Thả ꞌva ꞌda ꞌchí au phua cuông ꞌcứn ꞌnị
tam ꞌquám pháư, hảư ꞌmí ꞌlụk ꞌchái, 13 su ꞌcọ ꞌchí báu thả sau nháư pên phua
su đảy. Su ꞌcọ báu é pên mải dú ꞌquá. ꞌViạk khí khôm khong ꞌda ꞌnh ng ꞌvén
ꞌsứa su, ꞌcọ ꞌpưa Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌda chu p ꞌpọ ꞌlu ng ꞌhại ꞌló.”
14 Đảy ꞌnghín ꞌsướng ꞌnặn, ꞌlụk ꞌpạư ꞌt ng song khék hảy khửn. ꞌNáng Ô‑pa
phủ pên ꞌnọng ꞌpạư ch ng cót ꞌcó, s ng ꞌme ꞌda ꞌlẹo páy ꞌlá ꞌcứn pay ꞌhướn.
ꞌPạư phủ c c ꞌchư ꞌnáng ꞌLụt báu é háng ꞌme ꞌda pay.
15 ꞌSướng ꞌnặn ꞌNa‑ô‑ꞌmi ch ng ꞌvạu c p ꞌnáng ꞌLụt máư ꞌva, “ꞌNọng ꞌlúa ꞌcứn
pay bản cáu ꞌmướng lăng sú ꞌpi ꞌnọng c p ꞌthớn théng sau ꞌlẹo. ꞌLụk ꞌcứn pay
s p ꞌm n ꞌí.”
16 ꞌNáng ꞌLụt tóp ꞌme ꞌda ꞌva, “ꞌNhá chăm ꞌlụk pay háng sia ꞌda ꞌí. Pay ꞌtáng
đaư ꞌlụk ꞌcọ ꞌchí pay ꞌtoi, dú bón đaư ꞌcọ ꞌchí dú ꞌtoi ꞌda ꞌló. ꞌPi ꞌnọng ꞌchựa sai
ꞌda ꞌcọ pên ꞌpi ꞌnọng ꞌchựa sai ꞌlụk. ꞌDa dú cuông ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua ꞌPhạ,
ꞌlụk ꞌchí so dú ꞌtoi. 17 ꞌDa m t ꞌlới dú bón đaư, ꞌlụk so tai phăng dú bón ꞌnặn.
ꞌVện sia ꞌto ꞌv n tai, ꞌva hák ꞌmí khu săng p t hảư ꞌlụk pay háng sia ꞌda, ꞌcọ so
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌlụk thứk ꞌtội n c.”
18 ꞌSướng ꞌnặn, ꞌNa‑ô‑ꞌmi ch ng hên chaư ꞌlụk ꞌpạư so dú ꞌtoi báu nhá, ꞌm n
ꞌdi n báu ꞌvạu săng.
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ꞌLụt 1.19– 2.5
19 ꞌLẹo

ꞌme ꞌda ꞌlụk ꞌpạư ch ng pay ꞌhọt bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm. ꞌMưa sau pay
ꞌhọt ꞌlẹo, ꞌt ng cá bản phaư ꞌcọ tứn đủng. ꞌPứng ꞌme ꞌnhính cuông bản ch ng
tham, “Chảu ꞌmen pả ꞌNa‑ô‑ꞌmi báu?”
20 ꞌNa‑ô‑ꞌmi tóp sau ꞌva, “ꞌNhá khék khỏi ꞌNa‑ô‑ꞌmi* ꞌtọn ꞌnớ, khék khỏi ꞌchư
ꞌMa‑ꞌla* thôi, ꞌpưa ꞌva Chảu Pua ꞌPhạ phủ ꞌmí ꞌqui n sung sút s ng ꞌlu ng
ꞌtộc khôm ꞌmá hảư khỏi. 21 ꞌMưa ꞌchớ ók ꞌmướng pay ꞌcọ ꞌmí ꞌpi ng ꞌpó, hák
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư khỏi ꞌcứn ꞌmá song phá ꞌmứ páu thôi. ꞌChí khék khỏi
ꞌNa‑ô‑ꞌmi săng máư, ꞌpưa ꞌva Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva phủ ꞌmí ꞌqui n sung sút hảư
khỏi chu p ꞌlu ng ꞌhại ꞌsướng ꞌviạk khí khôm khong khỏi ꞌnị lo.”
22 ꞌSướng ꞌnặn ꞌNa‑ô‑ꞌmi pay dú cá phén đin ꞌmướng ꞌMô‑áp đảy ꞌcứn ꞌmứa
ha bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm phén đin ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên, ꞌpọm c p ꞌlụk ꞌpạư ꞌchư ꞌnáng
ꞌLụt ꞌc n ꞌMô‑áp. Sau ꞌmứa ꞌhọt ꞌcọ ꞌmen ꞌnhám ki u khảu.

2

ꞌNáng ꞌLụt pay so k p au khảu
1 ꞌNa‑ô‑ꞌmi

ꞌmí ꞌpi ꞌnọng ꞌtáng phua cuông ꞌhọ Ê‑ꞌli‑ꞌmê‑l c, ꞌchư ꞌva Bô‑ t
phủ ꞌmí ꞌchư siêng ꞌhăng ꞌmí n ng bản ꞌmướng.
2 ꞌMự ꞌnưng ꞌnáng ꞌLụt ꞌc n ꞌMô‑áp ꞌvạu c p ꞌme ꞌda ꞌva, “Hảư ꞌlụk pay sáo so
k p khảu t c đom ꞌtông ꞌtoi lăng ꞌpứng ꞌc n sau ki u báu au m t.”*
ꞌMe ꞌda ch ng ꞌva, “ꞌLụk pay ꞌí.”
3 ꞌNáng ꞌLụt ch ng pay cá ꞌtông bón sau đang ki u, báu ꞌngượng ꞌngớ ꞌmen
ꞌhay ꞌtan Bô‑ t, pên ꞌhọ ꞌsóng Ê‑ꞌli‑ꞌmê‑l c. ꞌNáng ch ng so k p au khảu t c
ꞌtoi lăng sau.
4 Cuông ꞌmự ꞌnặn Bô‑ t dú bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm đảy pay ha ꞌpứng ꞌc n ki u khảu.
ꞌMưa pay ꞌhọt, ch ng cóp ꞌphái bun hảư sau ꞌva, “So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva pảy
p c ꞌpứng chảu ꞌnớ.”
ꞌLẹo sau tóp ꞌva, “So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva tứm phúc ꞌtén bun hảư ꞌtan.”
5 Bô‑ t tham phủ bớng đu ꞌpứng ꞌc n ki u khảu ꞌva, “ꞌNhính nóm ꞌnặn ꞌmen
phaư ꞌl ?”
*1:20

ꞌChư ꞌNa‑ô‑ꞌmi ꞌnị kẻ ꞌva ꞌmuôn ꞌmớng.

*1:20

ꞌChư ꞌMa‑ꞌla ꞌnị kẻ ꞌva khí khôm.

*2:2 ꞌToi ꞌquám Chảu Pua ꞌPhạ bók ꞌc

n ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌvạy ꞌva, ki u khảu ꞌnhá au m t,
ꞌpưa ꞌvạy hảư ꞌpứng ꞌc n khó ꞌcặt ꞌmá ꞌl m au ꞌlau.

RUT Ruth (incl Intro) D6b[B] August 14 2011

job1-V.sfm -- 2011.09.15 -- 14:54

4

ꞌLụt 2.6–19
6 Phủ

ꞌnặn tóp, “ꞌNhính ꞌnặn ꞌmá té ꞌmướng ꞌMô‑áp ꞌtoi ꞌNa‑ô‑ꞌmi. 7 ꞌM n so
k p ꞌhu ng khảu t c ꞌtoi lăng, té ꞌchạu ꞌtạu ꞌkhạy ꞌm n ꞌcọ khảu túp ꞌdặng ꞌnọi
ꞌnưng thôi.”
8 Bô‑ t ch ng bók ꞌnhính ꞌnặn, “ꞌNáng ꞌhới, ꞌph ng ꞌí. ꞌNhá pay k p ꞌtông ứn,
c p ꞌnhá pay l c sia ꞌtông ꞌnị, ꞌtoi phen ꞌnhính ꞌnị thôi ꞌnớ. 9 Hảư ꞌdóm bớng
phen phủ ꞌchái ki u khảu ꞌnặn, sau ki u ꞌhọt bón đaư lỏ k p pay ꞌtoi lăng phen
ꞌnhính ꞌnị. Khỏi đảy hảm ꞌpứng phủ ꞌchái ki u khảu báu hảư tít dók chảu. ꞌVa
chảu sép ꞌnặm ꞌtó ꞌhéng pay kin, hay ꞌnặm sau t c ꞌmá ꞌvạy ꞌlẹo.”
10 ꞌNghín ꞌsướng ꞌnặn, ꞌnáng ꞌLụt ꞌdi n múp ꞌl ng tó nả Bô‑ t, ꞌchi ng ꞌva,
“Khỏi ꞌmen ꞌc n ꞌph n ứn. Pên săng ꞌtan ch ng đi c p khỏi ꞌcợn ꞌl ?”
11 Bô‑ t ch ng tóp ꞌnáng, “Khỏi đảy ꞌnghín ꞌva ꞌmưa phua chảu tai, chảu ꞌcọ
ꞌhụ ꞌhặc ꞌhụ ꞌpéng ꞌme ꞌda lai, ch ng páy ꞌpo ꞌme bản cáu ꞌmướng lăng ꞌmá dú
c p ꞌc n ꞌph n ứn, báu ꞌhụ báu quén phaư. 12 ꞌDọn ꞌquám đi chảu đảy ꞌdệt
ꞌdượn ꞌmá cón, ꞌsướng ꞌnặn khỏi so Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva ꞌmen Chảu Pua ꞌPhạ
Chảu Chom ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, cóp ꞌphái bun mả khửn hảư chảu, ꞌpưa chảu đảy
ꞌmá đé so dú ꞌpơng ꞌngáu ꞌhôm dên Chảu Pua ꞌPhạ.”
13 ꞌNáng ch ng ꞌchi ng ꞌva, “So đảy ꞌdọn ꞌquám ꞌhặc ꞌpéng khong ꞌtan, hảư
khỏi ún m c ún chaư, khỏi pên ꞌc n t m ꞌtọi, báu sôm pên ꞌnhính ꞌchạư ꞌtan
cá đaư.”
14 ꞌChớ kin ꞌngái ꞌtan Bô‑ t ch ng khék ꞌnáng ꞌLụt ꞌva, “ꞌMá kin khảu ꞌtoi
ꞌsúm khỏi ꞌí. Au tón béng ꞌlẹo ch m ꞌnặm s m dớm kin.”
ꞌMưa ꞌnáng ꞌnăng ꞌl ng khók sảng ꞌpứng ꞌc n ki u khảu, ꞌtan Bô‑ t ch ng nhé
khảu khủa hảư ꞌnáng. ꞌChớ ꞌnáng kin ím, khảu ꞌnh ng ꞌsứa ꞌnáng ꞌcọ dom ꞌvạy.
15 ꞌNáng ꞌLụt ꞌcứn pay k p khảu, ꞌtan Bô‑ t s ng ꞌpứng ꞌc n ꞌchạư ꞌva, “Hảư
ꞌm n ꞌtứ ꞌtang k p au ꞌhu ng khảu t c đom ꞌmặt, ꞌnhá hảư ꞌm n nả ꞌhại.
16 ꞌLẹo ꞌdệt ꞌhu ng khảu ꞌhia n ng ꞌmặt hảư ꞌm n đảy k p é. ꞌNhá ꞌvạu chê
săng hảư ꞌm n ꞌnớ.”
17 ꞌNáng k p khảu n ng ꞌtông ꞌtạu ꞌhặn ꞌcăm, ꞌlẹo ꞌphặt au đảy têm
ca‑đ p nháư, 18 ch ng p ꞌmứa ꞌhướn sú ꞌme ꞌda. ꞌNáng đảy au ꞌchương kin
ꞌsứa ꞌngái nhé hảư ꞌme ꞌda. 19 ꞌMe ꞌda ch ng tham ꞌva, “ꞌMự ꞌnị ꞌlụk pay k p
au khảu n ng ꞌhay phaư ꞌl ? So Chảu Pua ꞌPhạ cóp ꞌphái bun hảư phủ ín đu
ꞌlụk ꞌnặn ꞌnớ.”
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ꞌLụt 2.20– 3.9

ꞌNáng ꞌLụt đảy ꞌt ꞌchu ꞌnéo sú ꞌme ꞌda ꞌph ng, ꞌvạu ꞌva, “ꞌMự ꞌnị đảy k p au
khảu n ng ꞌhay ꞌtan Bô‑ t.”
20 ꞌNáng ꞌNa‑ô‑ꞌmi ch ng ꞌvạu ꞌva, “So hảư Bô‑ t ꞌmí phúc bun ꞌmá té Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva, ꞌTan chảu ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám chao ꞌhẹn ꞌvạy hảư phủ ꞌnh ng c p
phủ tai. Bô‑ t ꞌmen ꞌpi ꞌnọng chăm ꞌháu, ꞌmí ꞌqui n ꞌlăm đu bớng ꞌdéng ꞌháu
ꞌtoi ꞌhịt ꞌkhóng.”
21 ꞌNáng ꞌLụt ꞌnh ng ꞌt c p ꞌme ꞌda tứm, “ꞌTan ꞌnh ng đảy bók ꞌlụk ꞌva cứ
ꞌmá k p au ꞌtoi lăng ꞌpứng ꞌc n ꞌhướn ki u khảu tó pay ꞌtạu ꞌhọt m t ꞌnhám.”
22 ꞌMe ꞌda bók, “ꞌLụk ꞌhới, đảy pay k p ꞌtoi lăng phen ꞌnhính hóp khảu hảư
Bô‑ t ꞌnặn ꞌcọ đi lo. Thả ꞌva ꞌlụk pay n ng ꞌtông ꞌhay phủ ứn, ꞌmí ꞌtưa ꞌlụk ꞌchí
chu p sáu ꞌdệt đu ꞌngai hảư.”
23 ꞌSướng ꞌnặn ꞌnáng ꞌLụt ch ng pay k p ꞌtoi lăng ꞌpứng phen ꞌnhính hóp
khảu hảư Bô‑ t ꞌtạu m t ꞌnhám ki u ꞌt ng song ꞌnéo khảu. ꞌNáng ꞌcọ đảy kin
dú ꞌtoi ꞌme ꞌda tó pay.

3

Bô‑ t kéng ꞌnáng ꞌLụt
1 ꞌMí

ꞌmự ꞌnưng ꞌNa‑ô‑ꞌmi ch ng c p ꞌnáng ꞌLụt ꞌva, “ꞌ m ꞌchọ ꞌkhớng
ha phua máư hảư, ꞌpưa é hảư ꞌlụk đảy súc sáng bang chaư. 2 Bô‑ t phủ
hảư ꞌlụk k p au khảu ꞌtoi lăng ꞌpứng ꞌnhính hóp khảu ꞌnặn, ꞌcọ ꞌmen ꞌpi ꞌnọng
chăm ꞌháu.* ꞌCăm ꞌmự ꞌnị ꞌtan ꞌchí pay ꞌví khảu n ng bón ꞌphặt khảu. 3 ꞌLụk
áp ꞌnặm, ꞌtá ꞌnặm bók, ꞌnung sỉn sửa ꞌchăn, ꞌlẹo ꞌl ng pay n ng bón ꞌphặt khảu.
ꞌNhá hảư ꞌtan hên ꞌlụk, thả hảư ꞌtan kin khảu ꞌléng cón. 4 ꞌTan ꞌnón bón đaư
hảư ꞌlụk bớng ꞌvạy, ch ng ꞌcoi pay ꞌtáng tả tin pứt ꞌphá ꞌnón ꞌl ng bón ꞌnặn,
ꞌtan hák ꞌchí ꞌmí khu bók ꞌlụk.”
5 ꞌNáng tóp ꞌva, “ꞌLụk so ꞌph ng ꞌquám ꞌ m.”
6 ꞌNáng pay ꞌhọt bón ꞌphặt khảu, ch ng ꞌdệt ꞌtoi ꞌquám ꞌme ꞌda bók ꞌchu ꞌnéo.
7 Bô‑ t kin khảu kin ꞌnặm ím ꞌmuôn ꞌmớng têm chaư, ꞌcọ pay ꞌnón sảng
cong khảu. ꞌNáng ꞌLụt ch ng ꞌcoi ꞌmá pứt ꞌphá ꞌnón ꞌl ng bón tả tin ꞌtan.
8 Cang ꞌcứn Bô‑ t khoák ꞌhụ ꞌmưa ꞌphựn tô, ch ng hên phủ ꞌnhính ꞌnưng ꞌnón
ꞌtáng tả tin. 9 Bô‑ t tham, “Chảu ꞌmen phaư?”

*3:2

Tam ꞌhịt ꞌkhóng ꞌph n ꞌc n ꞌI‑ꞌsa‑ên, ꞌva phua tai, ꞌmía báu ꞌh ꞌmí ꞌlụk,
cuông chủm ꞌpi ꞌnọng ók ꞌchọ au ꞌnáng mải ꞌnặn pên ꞌmía. ꞌVa ꞌmí ꞌlụk ók, ꞌlụk
ꞌnặn ꞌtứ pên ꞌlụk phua cón.
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ꞌLụt 3.10– 4.1

ꞌNáng tóp ꞌva, “ꞌMen khỏi ꞌchư ꞌLụt, so ꞌhặc ꞌpéng pản p c au khỏi đé. Đảy
ꞌhụ ꞌtan pên ꞌpi ꞌnọng chăm ꞌtáng ꞌpo pú, ꞌtan ꞌmí ꞌqui n ꞌtứ hua ꞌhướn c p
bớng ꞌdéng au khỏi.”
10 Bô‑ t tóp, “So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌnớ. Chảu đảy ꞌdệt đi
hảư ꞌhướn phua ꞌmá cón ꞌlẹo, hák ꞌviạk chảu ꞌmá ꞌnéo ꞌnị ꞌnh ng đi ꞌsứa sia
ꞌviạk ꞌchoi ꞌme ꞌda té cón ꞌnặn. ꞌTạu ꞌkhạy ꞌnị chảu ꞌcọ ꞌnh ng báu ha ꞌchái
nóm phủ đaư, báu ꞌva ꞌcặt khó ꞌhứ ꞌva ꞌhăng ꞌmí. 11 ꞌNhá đảy ꞌpu n săng ꞌnớ,
ꞌchí ꞌdệt ꞌtoi ꞌsướng ꞌquám chảu ꞌvạu ꞌnặn. ꞌC n ꞌt ng bản phaư ꞌcọ ꞌhụ chảu
pên phủ ꞌnhính đi. 12 Khỏi ꞌcọ ꞌmen phủ ꞌnưng chăm ꞌchặn ꞌtáng ꞌpo pú chảu,
hák ꞌcọ ꞌnh ng ꞌmí ꞌpi ꞌnọng phủ ứn ꞌvén chăm ꞌsứa máư. 13 ꞌCứn ꞌnị chảu ꞌnón
dú nỉ cón. ꞌMự ꞌpụk ꞌchạu, khỏi ch ng ꞌchí pay ꞌt c p phủ ꞌnặn. ꞌVa ꞌm n
sôm chaư au chảu ꞌcọ đi. ꞌVa báu sôm chaư, khỏi so kin mang tó nả Chảu
ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva Phủ ꞌnh ng ꞌlới ꞌlới, ꞌva ꞌsướng đaư khỏi ch ng ꞌchí so au chảu.
ꞌNón dú nỉ ꞌhọt ꞌmự ꞌpụk ꞌchạu ꞌnớ.”
14 ꞌNáng đảy ꞌnón tả tin Bô‑ t ꞌtạu ꞌhọt ꞌphạ phí ꞌhung, hák ꞌva ꞌnáng đảy tứn
ꞌchạu cón ꞌc n ꞌchí hên nả. Bô‑ t ch ng ꞌvạu ꞌva, “ꞌNhá hảư phủ đaư ꞌhụ ꞌva
chảu ꞌmá n ng bón ꞌnị.”
15 ꞌTan Bô‑ t bók ꞌnáng ꞌLụt au phả binh ók ꞌl ng pu, ch ng phong khảu hảư
h c ch k nháư, ꞌlẹo ꞌchoi ꞌnhó khửn bá ꞌnáng p ꞌmứa ꞌhướn sú ꞌme ꞌda.
16 ꞌMứa ꞌhọt ꞌhướn, ꞌme ꞌda tham, “ꞌLụk pay ꞌcứn ꞌnị pên ꞌnéo đaư ꞌl ?”
ꞌTan Bô‑ t ꞌvạu ꞌsướng đaư, ꞌnáng ꞌcọ ꞌt sú ꞌme ꞌda ꞌchu ꞌnéo. 17 ꞌNáng ꞌvạu
tó ꞌva, “ꞌTan đảy phong khảu hảư h c ch k nháư, báu é hảư ꞌlụk ꞌcứn ꞌhướn
ꞌlạ sú ꞌ m.”
18 ꞌMe ꞌda ꞌva, “Hảư ꞌlụk thả ꞌph ng bớng nả ꞌviạk ꞌnị ꞌchí pên pay ꞌnéo đaư.
ꞌTan Bô‑ t ꞌcọ ꞌchí báu sôm chaư ꞌva nả ꞌviạk hák báu ꞌlẹo cuông ꞌmự ꞌnị.”

4

ꞌTan Bô‑ t đảy ꞌnáng ꞌLụt pên ꞌmía

Bô‑ t pay ꞌhọt bản ch ng ꞌnăng dú bón ꞌsúm n ng pák tu ꞌcuông.*
Phủ pên ꞌpi ꞌnọng chăm ꞌtáng phua ꞌNa‑ô‑ꞌmi, ꞌmen phủ ꞌtan Bô‑ t đảy
ꞌt sú ꞌnáng ꞌLụt ꞌph ng ꞌnặn ꞌcọ ꞌnhang cai ꞌmá. Bô‑ t ch ng ꞌmới phủ ꞌnặn
ꞌmá ꞌnăng.
1 ꞌTan

*4:1

ꞌMưa ꞌchớ ꞌnặn ꞌpứng thảu ké đang ꞌnăng dú bón ꞌsúm n ng pák tu ꞌcuông
khảu bản, bón ꞌdệt ꞌviạk ꞌmướng.
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ꞌLụt 4.2–12
2 ꞌTan

Bô‑ t ꞌmới síp ꞌc n thảu ké ꞌmá ꞌsúm ꞌtoi căn n ng h n. 3 ꞌTan ch ng
ꞌvạu c p phủ pên ꞌpi ꞌnọng phua ꞌNa‑ô‑ꞌmi ꞌnặn ꞌva, “ꞌKhạy ꞌnị ꞌNa‑ô‑ꞌmi đảy
ꞌcứn ꞌmá té phén đin ꞌmướng ꞌMô‑áp ꞌmá dú bản cáu ꞌlẹo, ꞌm n é khai đin
phua cáu sia. 4 ꞌSướng ꞌnặn ꞌnọng é ꞌt sú ꞌlúng. Tó nả ꞌpứng thảu ké c p ꞌchu
ꞌc n ꞌnăng dú nỉ, ꞌlúng ꞌchí ꞌsự au đin ꞌnặn, ꞌhứ ꞌva báu ꞌsự ꞌcọ ꞌvạu hảư ꞌhụ,
ꞌpưa ꞌqui n sút dú n ng ꞌlúng, ꞌlẹo ch ng ꞌhọt ꞌnọng thôi.”
ꞌTan phủ ꞌnặn ch ng tóp, “ꞌVa ꞌsịn khỏi ꞌchí ꞌsự au lo.”
5 ꞌLẹo ꞌtan Bô‑ t ch ng ꞌvạu máư, “ꞌVa ꞌlúng ꞌchí ꞌsự au đin n ng pả ꞌNa‑ô‑ꞌmi,
ꞌcọ đảy au ꞌt ng ꞌlụk ꞌpạư mải ꞌchư ꞌnáng ꞌLụt ꞌc n ꞌMô‑áp ꞌmá pên ꞌmía, ꞌpưa
hảư ꞌmí ꞌlụk ꞌtứ ꞌhướn phua cáu ꞌm n.”
6 ꞌTan phủ ꞌnặn ꞌdi n tóp ꞌva, “Thả pên ꞌnéo ꞌnặn ꞌlúng ꞌchí ꞌsự báu đảy, ꞌva
ꞌsự ꞌcọ ꞌchí sia ꞌlạ thôi. Hảư ꞌnọng ꞌsự au ꞌnớ. ꞌLúng ꞌchí báu ꞌsự lo.”
7 Té pang ꞌchạu, ꞌmướng ꞌI‑ꞌsa‑ên ꞌmí ꞌhịt ꞌkhóng, ꞌmưa phủ đaư dao ꞌqui n
hảư phủ ứn ꞌpưa ꞌlẹk pi n ꞌsự khai hảư căn, phủ ꞌnị thót ꞌhái khong chảu hảư
phủ ꞌnặn. ꞌViạk ꞌdệt ꞌnéo ꞌnị ꞌmen nh n pao ꞌquám chao ꞌhẹn.
8 ꞌSướng phủ ꞌmí ꞌqui n ꞌsự ꞌnặn ch ng ꞌvạu khửn ꞌva, “Hảư ꞌnọng ꞌsự au sia.”
ꞌLẹo ꞌtan ꞌcọ thót ꞌhái ók.
9 ꞌLẹo ꞌtan Bô‑ t ch ng cáo ꞌchi ng c p ꞌpứng thảu ké ꞌt ng cá ꞌchu ꞌc n dú
n ng h n ꞌva, “ꞌMự ꞌnị ꞌpứng ꞌtan pên phủ ꞌhụ hên, khỏi đảy ꞌsự au ꞌchu sính
n ng pả ꞌNa‑ô‑ꞌmi, pên khong ꞌtan Ê‑ꞌli‑ꞌmê‑l c, ꞌpọm pên khong Ki‑ꞌli‑ôn c p
ꞌMa‑ꞌlôn. 10 Khỏi nh n au ꞌmía mải khong ꞌMa‑ꞌlôn ꞌchư ꞌnáng ꞌLụt ꞌc n ꞌMô‑áp
ꞌnặn pên ꞌmía, hảư ꞌmí ꞌlụk ꞌvạy sứp ꞌchựa sai phủ tai pay ꞌlẹo ꞌnặn. ꞌChư ꞌm n
ch ng ꞌchí ꞌmí ꞌvạy dú cuông ꞌhọ ꞌháu kéng n ng bản ꞌmướng. ꞌSướng ꞌmự ꞌnị
ꞌpứng ꞌtan đảy ꞌdệt chứng nả ꞌviạk ꞌnị hảư khỏi.”
11 ꞌPứng thảu ké c p ꞌchu ꞌc n ꞌnăng dú bón ꞌsúm tóp ꞌva, “ꞌSúm khỏi pên
phủ đảy ꞌhụ hên nả ꞌviạk ꞌnị. So Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌnhính
ꞌnặn đảy khảu ꞌhuôm ꞌhướn chảu ꞌsướng ꞌnáng ꞌLa‑ꞌsên c p ꞌnáng ꞌLê‑a [ꞌmía
ꞌtan Da‑ꞌkhộp ꞌmưa đai], lỏ song ꞌnhính pên phủ t ng ꞌchúa ꞌhướn ꞌI‑ꞌsa‑ên,
kéng so hảư chảu pên phủ nháư n ng ꞌhọ ꞌsóng Ê‑ꞌpha‑ꞌla‑ꞌtha, ꞌmí ꞌchư siêng
tứm ꞌtén n ng bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm. 12 ꞌSúm khỏi so Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư phua
ꞌmía chảu ꞌmí ꞌlụk lai ꞌc n, hảư pên ꞌchúa ꞌhướn ꞌsướng ꞌchúa ꞌhướn Pê‑l t,
ꞌlụk ꞌchái ꞌnáng Ta‑ꞌma c p ꞌtan Du‑đa.”
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ꞌLụt 4.13– 22
13 ꞌSướng

ꞌnặn ꞌtan Bô‑ t ch ng au ꞌnáng ꞌLụt ꞌmứa ꞌhướn pên ꞌmía. ꞌLẹo
Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva cóp ꞌphái bun hảư ꞌnáng ꞌmặt ꞌhám, ch ng ók đảy ꞌlụk ꞌchái.
14 ꞌPứng phủ ꞌnhính cuông bản B t‑ꞌlê‑ꞌhêm ch ng ꞌmá ꞌvạu c p ꞌNa‑ô‑ꞌmi ꞌva,
“Đảy ꞌdọn Chảu ꞌGiê‑ꞌhô‑ꞌva hảư ꞌhướn pả ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ók ꞌmá máư, ꞌvạy
ꞌchoi tẻng bớng chảu. So hảư lan ꞌnặn ꞌmí ꞌchư siêng n ng cuông ꞌph n ꞌc n
ꞌI‑ꞌsa‑ên. 15 Lan pên phủ ún m c ún chaư c p ꞌchí ꞌliệng ꞌchí cưa ꞌ m pả ꞌtạu
ꞌhọt ꞌchớ thảu ké. ꞌLụk ꞌpạư phủ pên ꞌ m ꞌchái ꞌnọi ꞌnị ꞌmí chaư ꞌhặc ꞌpéng
bớng ꞌdéng đi ꞌsứa ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ch t ꞌc n máư.”
16 ꞌDa ꞌNa‑ô‑ꞌmi ch ng ủm lan ꞌchái ꞌliệng sung chung nháư. 17 ꞌPứng phủ
ꞌnhính dú ꞌhuôm bản ꞌvạu ꞌva, “Pả ꞌNa‑ô‑ꞌmi đảy ꞌmí lan ꞌchái phủ ꞌnưng.” Sau
ch ng púk ꞌchư hảư ꞌchái ꞌnọi ꞌnặn ꞌva, Ô‑b t.
Tó ꞌmá Ô‑b t ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsai, ꞌGiê‑ꞌsai ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Đa‑ꞌvịt.
Chủm ꞌchựa pua Đa‑ꞌvịt
18 Chủm

ꞌchựa pua Đa‑ꞌvịt ꞌnặp té ꞌchua pú Pê‑l t ꞌmá ꞌmí ꞌsướng ꞌnị:
Pú Pê‑l t ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌHê‑sa‑ꞌlôn,
ꞌHê‑sa‑ꞌlôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌLam,
19 ꞌLam ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ăm‑ꞌmi‑ꞌna‑đáp,
20 Ăm‑ꞌmi‑ꞌna‑đáp ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌNa‑ꞌsôn,
ꞌNa‑ꞌsôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌSăn‑ꞌmôn,
21 ꞌSăn‑ꞌmôn ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Bô‑ t,
Bô‑ t ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Ô‑b t,
22 Ô‑b t ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư ꞌGiê‑ꞌsai,
ꞌGiê‑ꞌsai ꞌmí ꞌlụk ꞌchái ꞌchư Đa‑ꞌvịt.
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