MẸ CHỒNG NÀNG DÀU
Kinh thánh: Ru-tơ 1
Mục đích: Qua sách Ru-tơ Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng cứu
chuộc và phục hồi lại tất cả những gì đã mất cho bất cứ kẻ nào tin và bước vào để nhận.
I. Hoàn cảnh và địa điểm sống của Gia đình Na-ô-mi:
Ru-tơ 1: 1 Trong đời *các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ *Bếtlê-hem xứ *Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ* Mô-áp.
1) Thời kỳ Các quan xét:
 Các quan xét 21: 25 Đang lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý
mình lấy làm phải.
2) Gặp đói kém trong xứ:
* Ý nghĩa Bết-lê-hem: Nhà Bánh (Lò bánh) quê hương của Đa vít (1 Sam 16: 18).
* Là nơi Đức Chúa Jesus giáng sinh: Ma-thi-ơ 2: 4
* Giu-đa: Ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sáng 29: 35 .
* Mô-áp: Phục 2: 9 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Chớ đương địch và chớ chiến trận
với dân Mô-áp; vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban Arơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. (Sáng 19: 36)
Phục 23: 3 Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu
đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vào được; 4 bởi vì khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô,
chúng nó không đem bánh và nước ra rước các ngươi trên đường, và bởi vì chúng nó có mướn
Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ tại Mê-sô-bô-ta-mi, đi đến rủa sả ngươi. 5 Nhưng Giê-hôva Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả ra sự chúc phước cho
ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi.
3) Dời địa điểm sống đến Mô-áp:
2 Người tên là *Ê-li-mê-léc, vợ tên là * Na-ô-mi, hai con trai tên là *Mạc-lôn và * Ki-li-ôn, đều
là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó.
* Tên Ê-li-mê-léc: Đức Chúa Trời của tôi là Vua . *Na-ô-mi: Ngọt ngào, vừa ý.
*Mạc-lôn: Bịnh tật , hay đau, có vẻ bịnh .
*Ki-li-ôn: Yếu đuối, dòn, không bền, tạm thời. (Nắng không ưa, mưa không chịu, sợ gió, ngại
dầm sương!)
II. Na-ô-mi đối diện với nan đề:
1) Chồng chết: 3 Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, để nàng lại với hai con trai
mình.
2) Hôn nhân của con cái: 4 Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, (Phục 33:3) người
nầy tên là *Ọt-ba, người kia tên là *Ru-tơ; họ ở tại đó độ *mười năm.
* Tên Ọt-ba: Phía sau cổ; hay một con linh dương.
* Ru-tơ: Người bạn đáng yêu.
3) Con chết: Ru-tơ 1: 5 Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác, để Na-ô-mi ở lại, không
chồng không con.
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III. Na ô mi Giải quyết nan đề:
1) Nghe: Ru tơ 1: 6 Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự
Ngài, và ban lương thực cho.
2) Đứng dậy: bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.
3) Lìa bỏ: 7 Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ
Giu-đa.
4) Giải quyết hai nàng dâu:
a) Khai phóng: Ru-tơ 1: 8 Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy
trở về nhà mẹ mình đi.
b) Chúc phước: Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác
của chúng ta, và đã đãi chính mình ta! 9 Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên
ở nơi nhà chồng mới! Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc.
VI. Cách phản ứng của hai nàng dâu & Na-ô-mi:
1) Hai nàng dâu: Ru-tơ 1: 10 và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ
(Tình cảm).
2) Na-ô-mi:
a) Không có hy vọng: 11 Na-ô-mi đáp: Hỡi con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ
há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao? 12 Hỡi hai con gái ta, hãy trở
về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều
nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa,
b) Tổn thương: 13 chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn, và không lấy
chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của
chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ.
3) Ọt-ba phân rẽ: 14 Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia
mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người.
4) Ru tơ từ chối phân rẽ mẹ chồng: 15 Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở
về quê hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi.
* Sống với mẹ: Ru-tơ 1: 16 Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi
đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó (Yêu thương).
Rô-ma 8: 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn,
khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?
* Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi (Thừa hưởng).
* Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi (Đức tin).
* Chết chỗ của mẹ: Ru-tơ 1: 17 mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có
sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi! (Trung
thành)
Rô-ma 8: 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây
giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ
chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus
Christ, là Chúa chúng ta.
VI. Kết cuộc:
1) Cùng trở về Bết-lê-hem: Ru-tơ 1: 18 Na-ô-mi thấy nàng quyết định theo mình, nên
không nói nữa.
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2) Sự đón tiếp: 19 Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm
động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng?
Giăng 6:37 Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ
ra ngoài đâu.
3) Quá khứ & hiện tại: Ru-tơ 1: 20 Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì
Đấng Toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt
tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn năng khiến tôi bị khốn khổ,
vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?
4) Tương lai: Ru-tơ 1: 22 Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp
trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch (phước hạnh).
1 Cô rinh tô 2:9 Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người
chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.
Con cảm ơn Chúa về Na-ô-mi một người mẹ chồng đã giúp cho hai nàng dâu nhận biết Ngài.
Nhưng cảm tạ Chúa về Ru-tơ là người quyết đi theo Đức Chúa Trời và bằng lòng từ bỏ tất cả để
đi theo mẹ chồng đến một nơi mà mình chưa hề biết, và bà đã được Chúa ban thưởng cho bà một
gia đình hạnh phúc và trở nên tổ mẫu của vua Đa-vít và được dự phần vào dòng dõi phần xác
với Đức Chúa Jesus. Xin Chúa cho con cũng biết từ bỏ, sống nhân hậu, có đức tin giống như bà
để được thừa hưởng mọi sự trong Đức Chúa Jesus Christ, và trở nên nguồn phước cho mọi
người, Amen.
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