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Nhữ ng Ngà y Đà u Tiê n  
Trê n Đà t  Mê  Chồ ng 

 

Kinh Thánh: Ru-tơ  đoạn 2 

                                     
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. 

Câu ghi nhớ: 2 Sử ký 16:9a Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức 

cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. 

 

I. Công việc khởi đầu của Ru-tơ: 
Ru-tơ 2: 1  Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Ê-

li-mê-léc; tên người là Bô-ô: Nhanh nhẹn , Sốt sắng , Sức  mạnh. 

      1) Đi ra ngoài: 2  Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài 

ruộng (siêng năng, thấy cơ hội). 

      2) Theo sau kẻ sẵn lòng: đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót.  Na-ô-mi đáp: 

Hỡi con, hãy đi đi (Khôn ngoan, biết cách). 

      3) Được phước: 3 Vậy, Ru-tơ đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia.  Té ra 

may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc (Chúa sắp xếp). 

 

II.  Sự gặp gỡ đầu tiên của Ru-tơ với Bô-ô: 
     1) * Bô-ô là chủ mùa gặt: Ru-tơ 2: 4 Vả, nầy Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt 

rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi!  Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước 

cho ông!  

   * Đặt Danh Chúa trên công việc: Dân 6: 22 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 23 Hãy 

nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên 

như vầy: 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức 

Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va 

đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! 27 Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, 

thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó.* 

      2) * Quan tâm người trong ruộng: 5 Đoạn, Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gặt rằng: 

Người gái trẻ này là con của ai? 6 Người đầy tớ coi sóc các con gặt đáp rằng: Ấy là người gái trẻ 

Mô-áp ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-ô-mi; 7 nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi 

đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa.  Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến 

bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. 

      3) * Cách Bô ô đối xử với Ru tơ:  

          a) Yêu cầu liên kết: 8 Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót 

trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này.  Hãy ở cùng các tớ gái ta; 9 Xem người ta gặt 

trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. 

          b)  Bảo vệ: Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. 

          c)  Đáp ứng nhu cầu khi cần: Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc 

cho.  
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      4) * Cách Ru-tơ đối với Bô-ô:  

          a) Hạ mình: 10 Ru-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất,… 

          b) Nhận biết địa vị của mình: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái 

xem tôi, vốn là một người ngoại bang?  (Ngạc nhiên về cách đối xử tốt). 

      5) Ru-tơ được làm chứng tốt:   

          a) Một người nhân đức trong gia đình: 11 Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi 

điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết. 

Thi 101:2 Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn; Ồ! Chúa chừng nào sẽ đến cùng 

tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi.  

          b) Người có đức tin: và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một 

dân tộc mà nàng không biết trước. 

Giống Áp-ra-ham: Hê bơ rơ 11:8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ 

nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.  

      6) Cái nhìn của Bô-ô về Ru-tơ: 12 Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng 

đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho 

nàng cách trọn vẹn. 

      7) Ru-tơ nhận biết tình trạng của mình: 13 Nàng thưa rằng: Hỡi chúa!  Chúa đã an ủi và 

giục lòng kẻ tôi tớ chúa, cầu chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các 

tớ gái chúa! (Ngoại bang) 

      8) Bô-ô cho Ru-tơ dự phần với con gặt: 14 Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy 

lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. 

Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại (Dư dật). 

      9) Bô-ô tạo điều kiện cho Ru-tơ: 15 Đoạn, nàng đứng dậy đặng mót.  Bô-ô truyền lịnh cho 

các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ 

nàng.  16 Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng 

chút nào. 

 

III. Trở về nhà mẹ chồng: 
      1) Kết quả trong ngày: 

          a) Lúa:  Ru-tơ 2: 17 Vậy, Ru-tơ mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, 

hứng được chừng một ê-pha lúa mạch. (Khoảng 30 pounds hay 13 kilogram ) 

          b) Đồ ăn: 18 Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót.  Đoạn, 

Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. 

      2) Lòng quan tâm của mẹ chồng:  

          a) Địa điểm làm việc: Ru 2: 19 Bà gia nói: Ngày nay, con có mót ở đâu?  Con có làm việc 

ở đâu? 

          b) Chúc phước người đã làm việc:  Ru 2: 19b  Phước cho người đã nhận tiếp con!  Nàng 

nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào.  Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm 

việc ngày nay, tên là Bô-ô. 

     3) Nhận biết Chúa đang hành động:  

          a) Chúa ban phước cho công cụ của Ngài:  20 Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện 

Đức Giê-hô-va ban phước cho người. 

          b) Chúa làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết:  vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! 

Tiếp rằng: 
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          c) Chúa đã chuẩn bị người để làm công việc của Ngài: Người đó là bà con của chúng ta, 

vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. 21 Ru-tơ, người Mô-áp, tiếp rằng: 

Người cũng có nói cùng tôi rằng: Hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. 

      4) Khích lệ nàng dâu: 

Ru-tơ 2:  22 Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ, dâu mình, rằng: Hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với 

các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác.  23 Vậy, nàng ở cùng các tớ 

gái của Bô-ô, đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia 

mình (vâng lời tuyệt đối). 

 "Cảm ơn Chúa về tấm gương sáng của những người nữ tài đức của Chúa, và Chúa đã dùng họ 

một cách lớn lao cho công việc của Ngài!  Xin Chúa ban cho con sự xức dầu của Ru-tơ để con 

tiếp tục công việc của Ngài trên đất này cho sự vinh hiển của Chúa Jesus được bày tỏ qua chúng 

con! Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Amen ." 
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