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Kiế m Chồ ng Chồ Nà ng Dà u 

Kinh thánh: Ru-tơ  Đoạn 3, 4 
  
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. 

  

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. Tấm lòng của Mẹ Chồng: Ru-tơ 3: 1  Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái 

ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. 

 

      1) Biết điều cần phải làm: 2 Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con 

của chúng ta.  Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đạp lúa người. 

      2) Chuẩn bị:  3 Hãy tắm rửa, xức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa; nhưng trước 

khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. 

      3) Cách hành động:  4 Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào; rồi đi dở mền 

dưới chân người và nằm xuống; chính người sẽ nói điều gì con phải làm. 

 

II.  Tấm lòng của Nàng Dâu: 
      1)  Nghe: Ru-tơ 3: 5 Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm.  

      2)  Làm theo mọi điều: 6 Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều  

            mẹ chồng mình đã dặn.  

 

III. Tấm lòng của Bô-ô:   
      1) Mừng rỡ: Với điều tốt: 

Ru-tơ 3: 7 Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia, 

nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người, rồi nằm xuống.  

      2) Sợ hãi: Với điều xấu: Ru Tơ 3: 8 Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi, nghiêng mình qua, kìa thấy một 

người nữ nằm tại dưới chân mình.  

1 Cô-rinh-tô 13: 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 

      3) Tìm hiểu: 9 Bô-ô hỏi: ngươi là ai? Nàng đáp: Tôi là Ru-tơ, kẻ tớ gái ông; xin đắp mền ông 

trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi.  

      4) Nhận thức ý nghĩa: 10 Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho 

con!  Việc nhân từ con làm lần sau này, lại còn trọng hơn lần trước; vì con chẳng có theo những 

gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu.  

1 Ti-mô-thê 5:2 đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh 

sạch trọn vẹn.  

Gióp 31: 1 Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? 

      5) Hứa giúp đỡ: 11 Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi: ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng 

sẽ nói; vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. 

      6) Gặp sự khó khăn:  12 Bây giờ, điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại; 

song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. 13 Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia 
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muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm; còn nếu như người không đẹp lòng 

chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp 

nàng lại! Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. 

      7) Tấm lòng trong sạch: Ru-tơ  3: 14 Vậy, nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy 

sớm, trước khi hai người có thế nhìn biết nhau; vì Bô-ô nói rằng: Chớ cho người ta biết rằng có 

một người nữ vào sân đạp lúa.  

 Ma-thi-ơ 5: 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!  

      8) Quan tâm đến đời sống: 15 Người lại nói: Hãy giơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho 

chắc.  Nàng bèn giơ ra; người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi; đoạn người trở vào 

thành.  

Gia-cơ 2:16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và 

ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?  

Ma-thi-ơ 5: 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 

 

IV. Trở về báo cáo cho Mẹ Chồng: 
      1) Thành thật : Ru-tơ 3: 16 Ru-tơ trở về nhà bà gia mình; người hỏi: Có phải con gái ta 

chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình,  

      2) Chuyển lời nói và quà tặng: 17 rồi tiếp rằng: Người có cho tôi sáu đấu lúa mạch này, mà 

rằng: Nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không.  

 

V. Chờ đợi: 18 Na-ô-mi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công việc xoay 

thế nào vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghỉ đâu. 

Ê-sai 30:15 Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Các ngươi sẽ 

được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. 

Nhưng các ngươi đã không muốn thế! 

 

 VI. Đức Chúa Trời hành động qua Bô-ô: 

    A.  Giải quyết với luật pháp:  

      1) Bà con gần hơn: Ru-tơ  4: 1 Bô-ô đi đến cửa thành và ngồi đó.  Bấy giờ, người có quyền 

chuộc sản nghiệp, mà Bô-ô đã nói đến, vừa đi qua; Bô-ô bèn nói rằng: Hỡi anh, hãy lại gần và 

ngồi đây.  Người ấy bèn lại gần và ngồi.  (Luật pháp của Môi-se) 

      2) Người làm chứng: 2 Bô-ô bèn chọn mười người trong các trưởng lão của thành, mà rằng: 

Các ông hãy ngồi đây.  Các trưởng lão bèn ngồi.  

      3) Nhu cầu cần giải quyết: 

            a) Tài sản: 3 Đoạn, Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng: Na-ô-mi ở Mô-

áp trở về, rao bán miếng đất của Ê-li-mê-léc, anh chúng ta.  4 Tôi muốn báo cáo cho anh hay và 

nói rằng: Tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy 

mua sản nghiệp đó đi.  Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại, thì hãy làm đi; bằng không, thì 

hãy tỏ ra cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại, và sau anh, quyền này trở về tôi. 

Người đáp: Tôi sẽ chuộc.  

            b) Dòng dõi: Ru-tơ  4: 5 Bô-ô lại nói: Khi mua ruộng bởi tay Na-ô-mi, anh cũng phải 

mua luôn bởi Ru-tơ, người Mô-áp, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. 

Sáng 38: 6 Giu-đa cưới cho Ê-rơ, con trưởng nam, một người vợ tên là Ta-ma. 7 Nhưng Ê-rơ 

độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết người đi. 8 Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: Con 

hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. 9 Ô-nan 

biết rằng dòng dõi nầy sẽ chẳng thuộc về mình, nên đang khi đến cùng nàng, thì làm rơi rớt 
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xuống đất, để đừng sanh dòng dõi cho anh. 10 Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức 

Giê-hô-va, nên Ngài cũng giết người luôn đi. 

Ru-tơ 4: 6 Người có quyền chuộc lại đáp rằng: Nếu vậy, tôi không chuộc lại được, e phải hủy 

hoại sản nghiệp của mình; xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thế chuộc 

được. 

     B. Giao kết: 7 Vả, xưa trong Y-sơ-ra-ên khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời 

giao kết, thì người này phải cổi giầy mình mà trao cho người kia.  Nơi Y-sơ-ra-ên, ấy là cách ưng 

chịu một tờ giao ước.  8Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng: Anh hãy chuộc sản 

nghiệp đó.  Rồi người cổi giầy mình ra. 

       1) Chứng kiến hợp pháp về tài sản: 9 Bấy giờ, Bô-ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự 

rằng: Ngày nay, các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Na-ô-mi mọi tài sản thuộc về Ê-li-mê-

léc, về Ki-li-ôn, và về Mạc-lôn,  

       2) Về hôn nhân: 10a  và cũng lấy Ru-tơ, người Mô-áp, vợ của Mạc-lôn, làm vợ tôi,    

       3) Dòng dõi: 10b đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người; hầu cho danh kẻ chết không 

mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người; ngày nay các ông làm chứng về điều 

đó.  (Được hợp pháp) 

 

VII. Kết cuộc:  

      1) Được làm chứng: Ru-tơ 4: 11 Cả dân sự hiện ở nơi cửa, và các trưởng lão, đều đáp rằng: 

Chúng tôi làm chứng điều đó. 

      2) Được chúc phước: Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như 

Ra-chên và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Y-sơ-ra-ên!  Hãy trở nên cường thạnh nơi Ép-ra-

ta và làm cho nổi danh ngươi trong Bết-lê-hem! 12 Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va 

sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này, làm cho nhà ngươi giống như nhà của Pha-rết, mà Tha-

ma đã sanh cho Giu-đa!  (Sáng 38) 

1 Sử ký 2:4 Ta-ma, là dâu của Giu-đa, sanh cho người Phê-rết và Xê-rách. Tổng cộng các con 

của Giu-đa được năm người.  

      3) Gia đình hạnh phúc: 13 Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng; Đức 

Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. 

      4) Chúa được khen ngợi: 14 Các người đàn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi khen Đức 

Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên 

sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên! 

      5) Được an ủi: 15 Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà; vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh 

nó cho bà; nàng quí cho bà hơn bảy con trai. 16 Na-ô-mi bồng đứa trẻ, để vào lòng mình, và nuôi 

nó. 

      6) Trở nên dòng dõi vua: Ru-tơ  4: 17 Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Ô-bết, mà 

rằng: Một đứa trai đã sanh cho Na-ô-mi.  Ô-bết là cha của Y-sai, ông của Đa-vít.  (Ô-bết: là phục 

vụ hay là sự thờ phượng) 

18 Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn. 19 Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-

na-đáp; 20 A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn; 21 Sanh-môn sanh Bô-ô; 

Bô-ô sanh Ô-bết; 22 Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít. 

  

Cảm ơn Chúa về những con người có tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa trong từng lãnh vực trong 

đời sống riêng tư của họ và đã được Chúa trọng dụng cho Vương Quốc của Ngài . Cảm ơn Chúa 

qua bài học này con thấy được Sự nhơn từ thương xót Ngài hằng còn đến đời đời cho kẻ kính sợ 

Ngài và cho dòng dõi của họ. Xin Đức Chúa Thánh Linh giúp con trở nên người của Chúa muốn 
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có một đời sống thánh khiết, trung tín để được thấy Đức Chúa Trời và công việc của Ngài đang 

hành động qua mỗi chúng con!  Amen.  

  


