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หนนังสสือนางรรธ

บทนนนำสสสู่นนำงรสธ: หนนังสสือนางรรูธนนาเสนอภาพชชีววิตอนันนน่าประทนับใจในอวิสราเอลในชน่วง
สมนัยของผรูผู้ววินวิจฉนัย มนันไมน่ไดผู้ถรูกเขชียนโดยนางรรูธ แตน่มชีเนสืนื้อหาเกชีกี่ยวกนับนางรรูธมากกวน่า ชสืกี่อ ‘รรูธ’ ถรูก
บรรยายวน่าหมายถถึง ‘มวิตรภาพ’ หรสือ ‘สวยงาม’ ผรูผู้เขชียนหนนังสสือเลน่มนชีนื้ไมน่ถรูกระบบุไวผู้ อยน่างไรกก็ตาม 
เชสืกี่อกนันวน่าซามรูเอลเปก็นผรูผู้เขชียนหนนังสสือเลน่มนชีนื้

นอกจากความเขผู้าใจเกชีกี่ยวกนับธรรมเนชียมทางสนังคมตน่างๆในสมนัยนนันื้นแลผู้ว หนนังสสือนางรรูธ
ยนังใหผู้ภรูมวิหลนังเกชีกี่ยวกนับลนาดนับพงศศ์พนันธบุศ์ของดาววิดและของพระครวิสตศ์ดผู้วย แทผู้จรวิงแลผู้วนางรรูธกลาย
เปก็นยน่าทวดของดาววิด หนนังสสือเลน่มนชีนื้นนาเสนอแบบอยน่างหนถึกี่งของพระครวิสตศ์ในการทชีกี่วน่านางรรูธ (คน
ตน่างชาตวิคนหนถึกี่ง) กลายเปก็นเจผู้าสาวของชาวเบธเลเฮมผรูผู้นนันื้นทชีกี่ไดผู้ไถน่นางไวผู้แลผู้ว นชีกี่เปก็นอบุปไมยทชีกี่
ชนัดเจนเกชีกี่ยวกนับพระครวิสตศ์ผรูผู้ทรงรนับเจผู้าสาวทชีกี่เปก็นคนตน่างชาตวิหลนังจากไดผู้ทรงไถน่เธอไวผู้แลผู้ว ยนังมชี
ภาพประกอบอนันงดงามของผรูผู้ไถน่ทชีกี่เปก็นญาตวิสนวิทในหนนังสสือเลน่มนชีนื้อชีกดผู้วย

หนนังสสือนางรรูธใหผู้แบบอยน่างตน่างๆในเรสืกี่องความเชสืกี่อ การอบุทวิศตน ความอดทน ความถน่อม
ใจ ความขยนันขนันแขก็ง และความเมตตากรบุณา เรายนังไดผู้เหก็นการใสน่ใจเปก็นพวิเศษทชีกี่พระเจผู้าประทาน
ใหผู้แกน่ความหน่วงใยทชีกี่เลก็กนผู้อยทชีกี่สบุดของเราดผู้วย โดยทรงหนบุนใจเราใหผู้วางใจพระองคศ์อยน่างเตก็มทชีกี่

ภนำพรวมของนนำงรสธ 1: บททชีกี่หนถึกี่งปรูพสืนื้นเกชีกี่ยวกนับครอบครนัวหนถึกี่งของเมสืองเบธเลเฮมในยรู
ดาหศ์ซถึกี่งหนชีไปยนังโมอนับเพราะเหตบุการกนันดารอาหารในแผน่นดวินนนันื้น เรสืกี่องเลน่าตน่อไปวน่าสมาชวิกสน่วน
ใหญน่ของครอบครนัวนนันื้นเสชียชชีววิตหรสือไมน่กก็จากไป โดยทวินื้งใหผู้เหลสือแตน่ภรรยา (นางนาโอมชี) และลรูก
สะใภผู้ของนาง (รรูธ) สองคนนชีนื้จถึงกลนับไปยนังเมสืองเบธเลเฮม

นรธ 1:1-2 หนนังสสือเลตมนภีร เรธิที่มเลตาเรสืที่องดนังนภีร  อยรยู่มาในสมนัยเมสืมื่อผรผู้ววินวิจฉนัยครอบ
ครองอยรยู่นนันั้นเกวิดกนันดารอาหารขขนั้นในแผยู่นดวิน มมีชายคนหนขมื่งเปป็นชาวเมสืองเบธเลเฮมในย รดาหห์ไป
อาศนัยอยรยู่ในแผยู่นดวินโมอนับ คสือตนัวเขาพรผู้อมกนับภรรยาและบบตรชายสองคน



ผรูข้เขภียนทตานนภีรหมายเหตรุเวลาไวข้วตาเปป็นตอนทภีที่ “ผรูข้วธินธิจฉนัยครอบครองอยรู ต” เหตรุการณรเหลตานภีร
ทภีที่ถรูกบนันททึกไวข้จทึงตรงกนับในชตวงสมนัยหนนังสสือผรูข้วธินธิจฉนัยและอาจเปป็นชตวงครทึที่งแรกของหนนังสสือเลตม
นนัรน นอกจากนภีร  เรายนังไดข้รนับการบอกใหข้ทราบดข้วยวตา “เกธิดกนันดารอาหารขทึรนในแผตนดธิน” อธิสราเอล
มภีลนักษณะภรูมธิประเทศแบบกทึที่งแหข้งแลข้ง โดยเฉพาะพสืรนทภีที่ทางทธิศตะวนันออกของสตวนทภีที่เปป็นเทสือกเขา
ของแผตนดธินนนัรน นนัที่นเปป็นจรธิงในปนัจจรุบนันและนตาจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วยในสมนัยนนัรน ในทภีทๆี่ ไมตมภีฝนตก
ตามปกตธิ (โดยเฉพาะทธิศตะวนันออกของแดนเทสือกเขาของยรูเดภียซทึที่งเปป็นทภีที่ตนัรงของเมสืองเบธเลเฮม) 
แผตนดธินนนัรนจทึงมภีลนักษณะแหข้งแลข้งเปป็นพธิเศษ

เพราะความแหข้งแลข้ง ผรูข้เขภียนพระคนัมภภีรรทตานนภีรจทึงบอกเราวตา “ชายคนหนทึที่งเปป็นชาวเมสือง
เบธเลเฮมในยรูดาหรไปอาศนัยอยรูตในแผตนดธินโมอนับ คสือตนัวเขาพรข้อมกนับภรรยาและบรุตรชายสองคน” 
โมอนับเปป็นดธินแดนทางทธิศตะวนันออกของทะเลตาย ดนังนนัรนจทึงอยรูตทางทธิศใตข้และตะวนันออกของยรู
ดาหร กลตาวอยตางเจาะจงยธิที่งขทึรนกป็คสือ มนันเปป็นเขตแดนของคนตตางชาตธิ ครอบครนัวฮภีบรรูครอบครนัวนภีรหนภี
ไปจากแผตนดธินนนัรนทภีที่พระเจข้าแหตงอธิสราเอลไดข้ทรงสนัญญาไวข้ก นับพวกเขาแลข้ว จะวตาไปแลข้ว เมสืที่อถทึง
คราวยากลทาบาก พวกเขากป็ออกไปจากสถานทภีที่ๆเปป็นนทราพระทนัยของพระเจข้าและไปแสวงหาทรุตง
หญข้าทภีที่เขภียวกวตาตรงตามตนัวอนักษร

บทเรภียนหนทึที่งจทึงมภีใหข้เราตรงนภีร  ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาจะมภีบางครนัร งในชภีวธิตครธิสเตภียนทภีที่เรา
เผชธิญกนับความยากลทาบาก มนันอาจเปป็นความตทึงเครภียดก นับพภีที่นข้องคนอสืที่นๆ มนันอาจเปป็นการกนันดาร
อาหารทภีที่เปป็นความกดดนันทางเศรษฐกธิจ มนันอาจเปป็นการลตอลวงของทรุตงหญข้าทภีที่เขภียวกวตาซทึที่งอยรูตทภีที่อสืที่น 
การทดลองใหข้หนภีเมสืที่อเผชธิญกนับความยากลทาบากเปป็นเรสืที่องปกตธิ ในกรณภีของครอบครนัวนภีร  เหป็นไดข้ชนัด
วตาพวกเขาออกไปจากนทราพระทนัยของพระเจข้าเพราะวตาพวกเขาออกไปจากแผตนดธินแหตงพระสนัญญา
นนัรน มภีแตตความยรุตงยากทภีที่ตธิดตามพวกเขาไป เราอาจกลตาวไดข้อยตางแนตนอนวตาพวกเขาคงจะไดข้รนับการ
ปฏธิบนัตธิดภีกวตานภีรหากพวกเขาวางใจองครพระผรูข้เปป็นเจข้าและฝตาชตวงเวลาทภีที่ยากลทาบากไปไดข้แทนทภีที่จะ
จากไปเมสืที่อเจอกนับปนัญหา



2 ผรูข้เขภียนทตานนภีร ใหข้รายละเอภียดเพธิที่มเตธิมอภีกวตา ชายคนนนันั้นชสืมื่อเอลมีเมเลค ภรรยาชสืมื่อนาโอมมี 
บบตรชายสองคนชสืมื่อมารหห์โลนและควิลวิโอน เปป็นชาวเอฟราธาหห์ มาจากเมสืองเบธเลเฮมในยรดาหห์ เขา
ทนันั้งหลายเดวินทางเขผู้าไปในแผยู่นดวินโมอนับและอาศนัยอยรยู่ทมีมื่นนัมื่น

เอลภีเมเลคคสือสามภีคนนนัรน นางนาโอมภีคสือภรรยาผรูข้นนัรน บรุตรชายของพวกเขาคสือมาหรโลนและ
คธิลธิโอน อภีกครนัร งทภีที่พวกเขาถรูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็นคนตระกรูลยรูดาหร และโดยเฉพาะกป็คสือ เมสืองเบธเล
เฮมเอฟราธาหร นตาสนใจตรงทภีที่วตาชสืที่อ เอลชีเมเลค แปลวตา ‘พระเจข้าของขข้าพเจข้าทรงเปป็นกษนัตรธิยร’ นา
โอมภีมภีความหมายวตา ‘นตายธินดภียธิที่ง’ หรสือ ‘เบธิกบาน’ ชสืที่อของบรุตรทนัรงสอง (มาหรโลนและคธิลธิโอน) นตา
ตลกทภีที่มภีความหมายวตา ‘ปตวย’ หรสือ ‘ปตวยกระเสาะกระแสะ’ พวกเขาจทึงเดธินทางไปยนังโมอนับซทึที่งใน
ภรูมธิศาสตรรปนัจจรุบนันตรงกนับแผตนดธินจอรรแดน

นรธ 1:3 ในการไปจากแผตนดธินแหตงพระสนัญญานนัรน แตยู่เอลมีเมเลคสามมีของ
นางนาโอมมีสวินั้นชมีววิตเสมีย ทวินั้งนางไวผู้กนับบบตรชายทนันั้งสอง แนตทภีเดภียวมนันเปป็นเรสืที่องเสภีที่ยงทภีที่จะออกไปจาก
สถานทภีที่ๆเปป็นนทราพระทนัยของพระเจข้า เราไมตไดข้ถรูกบอกวตาเอลภีเมเลคเสภียชภีวธิตอยตางไรหรสือเพราะเหตรุ
ใด

นรธ 1:4-5 หลนังจากนนัรนบรุตรชายทนัรงสองของนางนาโอมภีกป็ไดผู้หญวิงชาวโมอนับมา
เปป็นภรรยา คนหนขมื่งชสืมื่อโอรปาหห์ อมีกคนหนขมื่งชสืมื่อรรธ เขาทนันั้งหลายอยรยู่ทมีมื่นนัมื่นประมาณสวิบปมี 5 แลผู้วมาหห์
โลนและควิลวิโอนทนันั้งสองคนกป็สวินั้นชมีววิต หญวิงคนนนันั้นกป็ตผู้องเปลยู่าเปลมีมื่ยวเพราะเหตบสามมีและบบตรชายทนันั้ง
สองของนางตผู้องลผู้มหายตายจากไป

หนทึที่งในความเสภีที่ยงของการออกไปจากนทราพระทนัยของพระเจข้ากป็คสือ ความเสภีที่ยงทภีที่ลรูกของ
คนๆนนัรนจะแตตงงานนอกนทราพระทนัยของพระเจข้า แมข้วตาแนวคธิดหลนักของหนนังสสือนางรรูธคสือ พระเจข้า
ทรงนทานางรรูธใหข้เขข้ามาในลทาดนับพงศรพนันธรุรของพระครธิสตรอยตางนตาอนัศจรรยร แตตชายหนรุตมชาวฮภีบรรู
สองคนนภีรกป็ททาผธิดอยรูตดภีในการแตตงงานกนับคนตตางชาตธิ (ชาวโลก) บธิดาของพวกเขาไดข้พาพวกเขามา
จากแผตนดธินแหตงพระสนัญญาและพอเหตรุการณรตตางๆผตานไป พวกเขากป็เสภียชภีวธิตเชตนกนัน ชตวงเวลาทภีที่
ครอบครนัวของเอลภีเมเลคอาศนัยอยรูตในแผตนดธินโมอนับถรูกระบรุไวข้วตาเปป็นเวลาประมาณสธิบปภี



นรธ 1:6-7 ดนังนนัรนนางนาโอมภีพรผู้อมกนับลรกสะใภผู้ทนันั้งสองกป็ลบกขขนั้นออกเดวินทาง
จากแผยู่นดวินโมอนับ เพราะวยู่าเมสืมื่ออยรยู่ในแผยู่นดวินโมอนับนนันั้น นางไดผู้ยวินขยู่าววยู่า พระเยโฮวาหห์ไดผู้ทรง
เยมีมื่ยมเยมียนชนชาตวิของพระองคห์และประทานอาหารแกยู่เขาทนันั้งหลาย ขณะเดภียวกนัน พระเจข้าไดข้ทรง
เลภีรยงดรูประชาชนของพระองครในแผตนดธินนนัรน ทภีที่ถรูกสสืที่อในคทาทภีที่แปลวตา เยมีมื่ยมเยมียน (ปาขนัด) คสือความ
หมายทภีที่วตา ‘หตวงใย’ และ ‘อวยพร’ พระเจข้าทรงเหป็นความตข้องการตตางๆของประชาชนของ
พระองครและทรงตอบสนองความตข้องการเหลตานนัรน คงจะดภีกวตานภีรหากเอลภีเมเลคแคตอยรูตกนับทภีที่และรอ
คอยองครพระผรูข้เปป็นเจข้า

7 นางจขงออกจากตตาบลทมีมื่นางอยรยู่พรผู้อมกนับบบตรสะใภผู้ทนันั้งสอง เดวินตามทางกลนับไปยนังแผยู่น
ดวินยรดาหห์ นางนาโอมภีจทึงมรุตงหนข้ากลนับไปยนังแผตนดธินนนัรนทภีที่ถรูกสนัญญาไวข้แกตบรรพบรุรรุษของนาง นนั ที่น
คสือ แผตนดธินอธิสราเอล

นรธ 1:8-9 แตยู่นาโอมมีกลยู่าวแกยู่บบตรสะใภผู้ทนันั้งสองของนางวยู่า "ไปเถวิด ขอใหผู้ตยู่าง
คนตยู่างกลนับไปบผู้านมารดาของตน ขอพระเยโฮวาหห์ทรงพระเมตตาตยู่อเจผู้าทนันั้งสอง ดนังทมีมื่เจผู้าไดผู้
เมตตาตยู่อผรผู้ทมีมื่ตายไปแลผู้วและตยู่อแมยู่ 9 ขอพระเยโฮวาหห์ทรงโปรดใหผู้เจผู้ามมีความสงบ ขอใหผู้ตยู่างกป็ไดผู้
เขผู้าอยรยู่ในเรสือนของสามมี" แลผู้วนาโอมมีกป็จบบลรกสะใภผู้ทนันั้งสอง ตยู่างกป็สยู่งเสมียงรผู้องไหผู้

แมข้วตาพวกนางเปป็นคนโมอนับ แตตหญธิงสาวทนัรงสองนภีรกป็เตป็มใจทภีที่จะตธิดตามแมตสามภีของตน
กลนับเขข้าไปในอธิสราเอล ในภาพเหตรุการณรอนันขมขสืที่น นางนาโอมภีหนันไปหาพวกนางและขอใหข้พวก
นางกลนับไปยนังครอบครนัวของพวกนางแทน นางอวยพรพวกนางดข้วยความกรรุณาและดข้วยความรนัก
และทรูลขอพระพรของพระเจข้าใหข้แกตพวกนาง นางจรุบพวกนางแตตละคนและพวกนางทรุกคนตตาง
รข้องไหข้

นรธ 1:10 อยตางไรกป็ตามนางทนัรงสองกลนับกลตาวแกตนางรรูธวตา "อยยู่าเลย เราทนันั้ง
สองจะกลนับไปกนับแมยู่ไปถขงชนชาตวิของแมยู่" ตข้องยกความดภีความชอบใหข้พวกนางทภีที่หญธิงตตางชาตธิ
สองคนนภีร เตป็มใจทภีที่จะไปยนังอธิสราเอลและกลายเปป็นพวกยธิว



นรธ 1:11-13 แตยู่นาโอมมีตอบวยู่า "ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย จงกลนับไปเสมียเถอะ จะไป
กนับแมยู่ทตาไมเลยู่า แมยู่ยนังจะมมีบบตรชายในครรภห์ใหผู้เปป็นสามมีของเจผู้าหรสือ 12 ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย กลนับ
ไปเสมียเถอะ กลนับไปตามทางของเจผู้า แมยู่แกยู่เกวินทมีมื่จะมมีสามมีแลผู้ว หากแมยู่จะวยู่าแมยู่ยนังมมีความหวนังอยรยู่ 
ถผู้าแมยู่จะมมีสามมีคสืนวนันนมีนั้และใหผู้กตาเนวิดบบตรชาย 13 แลผู้วเจผู้าจะรออยรยู่จนบบตรชายนนันั้นเตวิบโตไดผู้หรสือ 
เจผู้าจะอดใจไมยู่แตยู่งงานหรสือ อยยู่าเลยลรกสาวของแมยู่เออ๋ย แมยู่มมีความขมขสืมื่นมากเพราะเหป็นแกยู่เจผู้า ทมีมื่
พระหนัตถห์ของพระเยโฮวาหห์ไดผู้กระทตาแกยู่แมยู่ถขงเพมียงนมีนั้"

อภีกครนัร งทภีที่นางนาโอมภีคะยนัรนคะยอใหข้ลรูกสะใภข้ทนัรงสองของนางกลนับไปยนังครอบครนัวของ
พวกนาง นภีที่สสืที่อถทึงธรรมเนภียมของคนตะวนันออกทภีที่วตานางนาโอมภีจะแตตงงานใหมตและนางโอรปาหร
และนางรรูธกป็จะแตตงงานกนับบรุตรชายคนใหมตของนาง นางนาโอมภีทราบดภีกวตา นางออกความเหป็น
วตาแมข้วตาหากนางแตตงงานใหมตในคสืนนนัรนและเมสืที่อเวลาผตานไปนางมภีบรุตรชายอภีกสองคนจรธิงๆ นางกป็
รรูข้วตาหญธิงสาวทนัรงสองจะไมตรอแนต

นอกจากนภีร  นางนาโอมภีออกความเหป็นวตา นางคธิดวตาพระหนัตถรของพระเจข้าก ทาลนังตตอสรูข้ตนอยรูต 
นนัที่นไมตนตาจะใชตสธิที่งทภีที่เกธิดขทึรนอยตางแนตนอน แตตนางนตาจะทข้อใจกนับสธิที่งทภีที่เกธิดขทึรนมากกวตา เราอาจกลตาว
ไดข้วตานางกทาลนังเกป็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นของการทภีที่ครอบครนัวของนางออกไปจากนทราพระทนัยของ
พระเจข้าในแผตนดธินนนัรนอยรูต

นรธ 1:14 แลผู้วตยู่างกป็สยู่งเสมียงรผู้องไหผู้อมีก โอรปาหห์กป็จบบลาแมยู่สามมี แตยู่รรธยนังเกาะ
แมยู่สามมีอยรยู่ นภีที่สสืที่อวตาโอรปาหรจรุบนางนาโอมภีเพสืที่อเปป็นการแสดงความรนักโดยบตงบอกวตานางจะจากไป
และอยรูตตตอไปในโมอนับ อยตางไรกป็ตาม ในการเกาะนางนาโอมภีอยรู ต นางรรูธกป็บตงบอกวตานางจะอยรูตตตอ
ไปกนับนางนาโอมภี นภีที่นตาจะหมายความวตานางรรูธกอดนางนาโอมภี

นรธ 1:15 อภีกครนัร งทภีที่นางนาโอมภีคะยนัรนคะยอใหข้นางรรูธททาเหมสือนทภีที่นางโอร
ปาหรไดข้ตนัดสธินใจ นาโอมมีจขงวยู่า "ดรเถวิด พมีมื่สะใภผู้ของเจผู้ากลนับไปหาชนชาตวิของเขาและหาพระของ
เขาแลผู้ว จงกลนับไปตามพมีมื่สะใภผู้ของเจผู้าเถวิด" นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางนตาเศรข้าวตาโอรปาหรไมตเพภียงกลนับ
ไปยนังครอบครนัวของนางเทตานนัรน แตตยนังกลนับไปหาพระตตางดข้าวของพวกเขาดข้วย นภีที่บอกเปป็นนนัยอภีก



วตานางชนั ที่วระยะเวลาหนทึที่งไดข้นมนัสการพระเยโฮวาหรพระเจข้าในฐานะเปป็นภรรยาของคนฮภีบรรูคน
หนทึที่ง แมข้กระนนัรน นางนาโอมภีกป็คะยนัรนคะยอนางรรูธใหข้กลนับไปหาพวกพข้องของนางเชตนกนัน

นรธ 1:16-17 ในคทาขอหนทึที่งทภีที่ไพเราะทภีที่สรุด มภีลนักษณะเปป็นบทกวภีมากทภีที่สรุด และ
สะเทสือนอารมณรมากทภีที่สรุดเทตาทภีที่เคยมภีบนันททึกไวข้ นางรรูธตอบกลนับไปวตา  "ขอแมยู่อยยู่าววิงวอนใหผู้ฉนัน
จากแมยู่หรสือเลวิกตวิดตามแมยู่ไปเลย เพราะแมยู่จะไปไหนฉนันจะไปดผู้วย และแมยู่จะอาศนัยอยรยู่ทมีมื่ไหนฉนันกป็
จะอยรยู่ทมีมื่นนัมื่นดผู้วย ญาตวิของแมยู่จะเปป็นญาตวิของฉนัน และพระเจผู้าของแมยู่กป็จะเปป็นพระเจผู้าของฉนัน 
17 แมยู่ตายทมีมื่ไหนฉนันจะตายทมีมื่นนัมื่น และจะขอใหผู้ฝนังฉนันไวผู้ทมีมื่นนัมื่นดผู้วย ถผู้ามมีอะไรมาพรากฉนันจากแมยู่น
อกจากความตาย กป็ขอพระเยโฮวาหห์ทรงลงโทษฉนัน และใหผู้หนนักยวิมื่งกวยู่า"

นางรรูธระบายความในใจของนางออกมาดข้วยความรนักอนันศนักดธิธ สธิทธธิธ และความจงรนักภนักดภีทภีที่
มภีตตอครอบครนัว แทข้จรธิงนางเรธิที่มรนักนางนาโอมภีแลข้ว เราไมตทราบเกภีที่ยวกนับครอบครนัวของนางเลย แตต
เหป็นไดข้ชนัดวตา นางตนัรงใจทภีที่จะรตวมหนัวจมทข้ายกนับนางนาโอมภีมากกวตาทภีที่จะกลนับไปหาพวกพข้องของ
นางในโมอนับ นางจทึงอข้อนวอนนางนาโอมภีมวิใหผู้ขอใหข้ตนทธิรงนางหรสือเลธิกตธิดตามนางไป นางขอวตา
ไมตวตานางนาโอมภีจะไปทภีที่ใด นางกป็จะไปดข้วย นางสนัญญาวตาญาตธิของนางนาโอมภี (พวกยธิวตระกรูลยรู
ดาหร) กป็จะเปป็นญาตธิของนางดข้วย

นอกจากนภีร  นางกป็เตป็มใจทภีที่จะยอมรนับพระเยโฮวาหรพระเจข้าเปป็นพระเจข้าของนาง ในความ
จงรนักภนักดภีอยตางสรุดซทึร งทภีที่มภีตตอแมตสามภีของนาง นางรรูธใหข้คทามนั ที่นวตาไมตวตานางนาโอมภีจะสธิรนชภีวธิต
ทภีที่ไหน นางกป็จะสธิรนชภีวธิตและถรูกฝนังไวข้ทภีที่นนั ที่นดข้วย นางยนังทรูลขอพระเจข้าใหข้ทรงประหารชภีวธิตตนเสภีย
หากนางไมตททาตามคทาปฏธิญาณของตนเวข้นเสภียจากความตายมาพรากนางไป

แมข้วตามนันไมตใชตคทาปฏธิญาณในพธิธภีสมรส แตตมนันกป็สสืที่อความหมายทนัรงหมดของคทาปฏธิญาณนนัรน
เทตาทภีที่นางรรูธทราบ นางจะอยรูตกนับนางนาโอมภีไมตวตาสรุขหรสือทรุกขรตลอดชภีวธิตทภีที่เหลสือของนาง นางจะ
กลายเปป็นยธิวคนหนทึที่งและยอมรนับพระเยโฮวาหรเปป็นองครพระผรูข้เปป็นเจข้าและพระเจข้าของนาง ความ
จงรนักภนักดภีของนางจะมภีตตอแมตสามภีทภีที่สธิรนไรข้ไมข้ตอกของนางและประชาชนของนาง ชตางเปป็นเรสืที่อง



ราวทภีที่ทรงพลนังเกภีที่ยวกนับความจงรนักภนักดภีและความรนักทภีที่มภีตตอครอบครนัว! ผรูข้หญธิงคนนภีรชตางเปภีที่ยมดข้วย
ครุณธรรมจรธิงๆ

นรธ 1:18 ดนังนนัรนเมสืที่อนางนาโอมภีเหป็นวยู่ารรธตนันั้งใจจะไปดผู้วยจรวิงๆแลผู้ว นางกป็ไมยู่
พรดอะไรอมีก พอรนับรรูข้ถทึงความจงรนักภนักดภี ความรนัก และความมรุตงมนั ที่นของนางรรูธ นางนาโอมภีกป็เลธิก
พยายามททาใหข้นางเลธิกลข้มความตนัรงใจ

นรธ 1:19 ดนังนนันั้นทนันั้งสองนางกป็พากนันไปจนถขงเมสืองเบธเลเฮม ตยู่อมาเมสืมื่อนาง
ทนันั้งสองมาถขงเบธเลเฮมแลผู้ว ชาวเมสืองทนันั้งสวินั้นกป็พากนันแตกตสืมื่นเพราะเหตบนางทนันั้งสอง จขงพรดขขนั้นวยู่า 
"นมีมื่แนยู่ะหรสือ นางนาโอมมี" เมสืที่อกลนับไปยนังเมสืองเบธเลเฮมสมนัยโบราณ คนทนัรงเมสืองตตางพากนันแตก
ตสืที่น พวกเขาถามอยตางไมตเชสืที่อวตา “นภีที่แนตะหรสือ นางนาโอมภี”

นรธ 1:20-21 นาโอมมีตอบเขาวยู่า "ขออยยู่าเรมียกฉนันวยู่านาโอมมีเลย ขอเรมียกฉนันวยู่ามา
ราเถอะ เพราะวยู่าองคห์ผรผู้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ไดผู้ทรงกระทตาแกยู่ฉนันอยยู่างขมขสืมื่น คทาวตา มารา หมายความ
วตา ‘ขม’ นางนาโอมภีตระหนนักดภีถทึงความทรุกขรยากตตางๆทภีที่ไดข้เกธิดแกตนางเพราะครอบครนัวของนางไดข้
ไปจากสถานทภีที่แหตงพระพรและพระสนัญญา ในสตวนของนางแลข้ว นางยกใหข้ความทรุกขรยากตตางๆ
เกธิดขทึรนโดยองคห์ผรผู้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ นตาสนใจตรงทภีที่คทาทภีที่แปลเชตนนนัรนคสือคทาฮภีบรรู ชนัดได

นางกลตาวตตอไปอภีกวตา 21 เมสืมื่อฉนันจากเมสืองนมีนั้ไป ฉนันมมีทบกอยยู่างครบบรวิบรรณห์ พระเยโฮวาหห์
ทรงพาฉนันกลนับมาตนัวเปลยู่า เมสืมื่อพระเยโฮวาหห์ทรงใหผู้ฉนันทบกขห์ใจดนังนมีนั้ และองคห์ผรผู้ทรงมหวิทธวิฤทธวิธิ์ใหผู้
ฉนันตผู้องประสบเหตบรผู้ายเชยู่นนมีนั้จะเรมียกฉนันวยู่านาโอมมีทตาไมเลยู่า"

ไมตวตานางนาโอมภีตนัดสธินถรูกแลข้วหรสือไมตวตาพระเจข้าไดข้ทรงกระททาแกตนาง แตตเหป็นไดข้ชนัดวตา
นางกลนับไปยนังแผตนดธินแหตงพระสนัญญานนัรนในสภาพทภีที่ถรูกตภีสอนและถตอมใจ นางไดข้ออกไปพรข้อม
กนับครอบครนัวพรข้อมหนข้า นางกลนับมาโดยปราศจากสามภีหรสือบรุตร ในสายตาของนาง พระเจข้าไดข้
ทรงตภีสอนนาง



นรธ 1:22 ผรูข้เขภียนจทึงปธิดทข้ายบทนทาของเรสืที่องนภีรซทึที่งกตอรรูปเปป็นพสืรนฐานสทาหรนับ
สตวนทภีที่เหลสือของหนนังสสือเลตมนภีร  ดนังนนันั้นนาโอมมีจขงกลนับมา และรรธลรกสะใภผู้ชาวโมอนับกป็กลนับมาดผู้วย ผรผู้
กลนับมาจากแผยู่นดวินโมอนับ และเขาทนันั้งสองมายนังเมสืองเบธเลเฮมในตผู้นฤดรเกมีมื่ยวขผู้าวบารห์เลยห์ มนัน
สทาคนัญตรงทภีที่มภีการเอตยวตาพวกนางกลนับไปตอนตข้นฤดรูเกภีที่ยวขข้าวบารรเลยร เหตรุการณรตตางๆทภีที่เหลสือของ
หนนังสสือเลตมนภีรจะหมรุนรอบเหตรุการณรนนัรน

*****

ภนำพรวมของนนำงรสธ 2: บททชีกี่สองบนันทถึกเหตบุการณศ์ทชีกี่พระเจผู้าทรงจนัดเตรชียมไวผู้เกชีกี่ยวกนับนาง
รรูธไดผู้มาเจอกนับโบอาสและเขาเรวิกี่มสนใจในตนัวนาง บทนชีนื้จถึงเปก็นการเลน่าเรสืกี่องเหตบุการณศ์ตน่างๆทชีกี่เกวิด
ขถึนื้นในชน่วงเวลาหนถึกี่งวนัน

นรธ 2:1 ผรูข้เขภียนเกรธิที่นนทาบทนภีร โดยใหข้รายละเอภียดตตางๆทภีที่สทาคนัญตตอเรสืที่องราว
สตวนทภีที่เหลสือ ฝยู่ายนาโอมมีนนันั้นมมีญาตวิขผู้างสามมีคนหนขมื่ง เปป็นคนมนัมื่งมมี ครอบครนัวเดมียวกนับเอลมีเมเลค ชสืมื่อ
โบอาส ชายชสืที่อโบอาสเปป็นญาตธิของเอลภีเมเลค (และเทตากนับเปป็นญาตธิของนางนาโอมภีดข้วยโดยการ
สมรส) นอกจากนภีร เขายนังถรูกบรรยายวตาเปป็นคนมนั ที่งมภีดข้วย ดนังทภีที่เรสืที่องราวนภีรจะเปธิดเผยใหข้เหป็น ความ
มนั ที่งมภีของเขาเหป็นไดข้ชนัดวตาอยรูตในทภีที่ดธินและพสืชผลของเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาเขาเปป็นคนตระกรูลยรูดาหร
เพราะวตาเขาอาศนัยอยรูตในเมสืองเบธเลเฮม

นรธ 2:2-3 ในการมายนังเมสืองเบธเลเฮมในฐานะแมตมตาย นางรรูธจทึงเหป็นโอกาส
ในการหารายไดข้ทนันทภีโดยการเกป็บรวงขข้าวตกในฤดรูเกภีที่ยวขข้าว นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยถทึงความเตป็มใจ
ของนางทภีที่จะททางานแมข้วตามนันเปป็นงานทภีที่ตทที่าตข้อยกป็ตาม มนันยนังสสืที่อถทึงความเอสืรอเฟสืร อและความเคารพทภีที่
นางมภีตตอแมตสามภีผรูข้แกตชราของนางดข้วย

ดข้วยเหตรุนภีรรรธชาวโมอนับจขงพรดกนับนาโอมมีวยู่า "บนัดนมีนั้ขอใหผู้ฉนันไปทมีมื่ทบยู่งนา เพสืมื่อจะเกป็บรวงขผู้าว
ตกตามหลนังผรผู้ทมีมื่มมีสายตากรบณาตยู่อฉนัน" นาโอมมีตอบนางวยู่า "ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย จงไปเถวิด" คทาทภีที่
แปลวตา รวงขผู้าว (ชวิบโบเลธ) จรธิงๆแลข้วกป็หมายถทึงเมลป็ดขข้าวโดยทนั ที่วไป ขข้าวโพดอยตางทภีที่เรารรูข้จนักใน
อเมรธิกาเปป็นพสืชพสืรนเมสืองในซภีกโลกตะวนันตก คทาวตา corn เปป็นคทาอนังกฤษสมนัยเกตาทภีที่หมายถทึงเมลป็ด



ขข้าวชนธิดใดกป็ไดข้ ในกรณภีนภีร  มนันคสือขข้าวบารรเลยรดนังทภีที่ระบรุไวข้ในทข้ายบททภีที่ 1 ทภีที่สทาคนัญยธิที่งกวตากป็คสือ
มารยาทของนางรรูธในการขออนรุญาตแมตสามภีของนางทภีที่จะไปเกป็บรวงขข้าวตกจากการเกป็บเกภีที่ยว

‘การเกป็บรวงขข้าวตก’ เปป็นวธิธภีทภีที่พวกคนเดธินทาง ลรูกก ทาพรข้า หรสือแมตมตายอาจเขข้าไปในทรุตงนา
แหตงหนทึที่งในชตวงฤดรูเกภีที่ยวและเกป็บรวงขข้าวใดกป็ตามทภีที่ถรูกททาหลตนหรสือไมตไดข้ถรูกเกภีที่ยวไปโดยผรูข้เกภีที่ยว 
การเกป็บรวงขข้าวตกไดข้ถรูกนธิยามไวข้อยตางเจาะจงและไดข้รนับอนรุญาตใหข้กระททาไดข้ในเลวภีนธิตธิ 19:9-10 
และพระราชบนัญญนัตธิ 24:19 ทนัรงนางนาโอมภีและนางรรูธมภีครุณสมบนัตธิตรงตามก ทาหนดทภีที่จะททาเชตนนนัรน
ไดข้ นางนาโอมภีจทึงสนนับสนรุนนางรรูธใหข้ททาเชตนนนัรน

ดข้วยเหตรุนภีร  3 นางกป็ออกเดวินตามหลนังคนเกมีมื่ยวเพสืมื่อคอยเกป็บขผู้าวตก เผอวิญเขผู้าไปในนาของโบ
อาส ซขมื่งเปป็นญาตวิของเอลมีเมเลค ทภีที่นตาสนใจคสือคทาทภีที่แปลวตา เผอวิญ (hap) มนันเปป็นคทาอนังกฤษสมนัยเกตา 
ความหมายของคทาฮภีบรรูทภีที่แปลเชตนนนัรน (มวิคเรหศ์) คสือ ‘เคราะหร’, ‘โอกาส’ หรสือ ‘ความบนังเอธิญ’ คทาทภีที่
แปลวตา เขผู้าไป (คาราหศ์) มภีความหมายเพภียงวตา ‘ประสบ’ หรสือ ‘มายนัง’

แมข้วตาผรูข้เขภียนเลสือกใชข้คทาเชตนนนัรนกป็ตาม แตตภาพรวมใหญตของหนนังสสือนางรรูธกป็คสือวตา การทภีที่
นางเผอธิญเขข้าไปในนาของโบอาสกป็มธิใชตเหตรุบนังเอธิญอยตางแนตนอน เหป็นไดข้ชนัดวตามนันเปป็นการทรงนทา
ของพระเจข้า ไมตตข้องสงสนัยเลยวตาพระเจข้าทรงนทานางรรูธใหข้เขข้าไปในนาของโบอาส ทรุกสธิที่งตตางรตวม
มสือกนันเพสืที่อใหข้เกธิดผลดภีแกตหญธิงผรูข้ดทาเนธินตามแบบพระเจข้าคนนภีรทภีที่รนักพระเยโฮวาหรพระเจข้า แมข้วตาตอน
นนัรนนางไมตทราบ แตตพระเจข้ากป็ทรงมภีแผนการใหญตหลายประการสทาหรนับนาง

นรธ 2:4-6 ในระหวตางวนันนนัรนเอง ดรเถวิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พรดกนับคน
เกมีมื่ยวขผู้าววยู่า "ขอพระเยโฮวาหห์ทรงสถวิตอยรยู่กนับเจผู้าเถวิด" เขาทนันั้งหลายตอบวยู่า "ขอพระเยโฮวาหห์ทรง
อตานวยพระพรแกยู่ทยู่านเถวิด" โบอาสออกมายนังทภีที่ดธินของตนเพสืที่อก ทากนับดรูแลการเกป็บเกภีที่ยว เมสืที่อเขา
มองดรูบรรดาผรูข้เกภีที่ยว เขากป็สนังเกตเหป็นหญธิงสาวคนหนทึที่งทภีที่เขาไมตรรูข้จนัก เขาจทึงถามวตา 5 "หญวิงสาวคนนมีนั้
เปป็นคนของใคร" 6 คนใชผู้ซขมื่งเปป็นผรผู้ควบคบมคนเกมีมื่ยวขผู้าวจขงตอบวยู่า "นางเปป็นหญวิงชาวโมอนับ กลนับ
มาจากแผยู่นดวินโมอนับพรผู้อมกนับนาโอมมี เขาไดข้รนับการแจข้งใหข้ทราบโดยหนัวหนข้าคนงานของเขาวตา
หญธิงสาวคนนนัรนทภีที่เขาหมายถทึงคสือ นางผรูข้ทภีที่ไดข้กลนับมาพรข้อมกนับนางนาโอมภี



นรธ 2:7 หนัวหนข้าคนงานเลตาใหข้โบอาสฟนังวตาหญธิงสาวคนนภีร เพธิที่งขออนรุญาต
เกป็บรวงขข้าวตกในนานภีร  นางพรดวยู่า `ขออนบญาตใหผู้ดวิฉนันเดวินตามคนเกมีมื่ยวคอยเกป็บขผู้าวตกระหวยู่าง
ฟยู่อนขผู้าวเถอะคยู่ะ' นางกป็มาเกป็บขผู้าวตกตนันั้งแตยู่เวลาเชผู้าจนบนัดนมีนั้ เวผู้นแตยู่ไดผู้พนักหนยู่อยหนขมื่งทมีมื่เรสือน" 
ยกเวข้นการพนักเปป็นชตวงเวลาสนัรนๆในกระทตอมกลางทรุตงซทึที่งเปป็นทภีที่ๆพวกคนงานหยรุดพนัก นางรรูธกป็
ททางานตลอดทนัรงวนันในการเกป็บรวงขข้าวตกทภีที่พวกผรูข้เกภีที่ยวเหลสือทธิรงไวข้ใหข้ เหป็นไดข้ชนัดวตานภีที่เปป็นงานหนนัก
จรธิงๆ

นรธ 2:8-9 พอไดข้ทราบวตานางรรูธเปป็นใครแลข้ว โบอาสกป็กลตาวอยตางกรรุณาวตา 
"ลรกสาวเออ๋ย ขอฟนังหนยู่อย อยยู่าไปเกป็บขผู้าวทมีมื่นาอสืมื่น หรสือทวินั้งนานมีนั้ไปเสมียเลย จงอยรยู่ใกลผู้ๆสาวใชผู้ของ
ฉนัน 9 ตาของเจผู้าจงมองดรตามนาทมีมื่เขากตาลนังเกป็บเกมีมื่ยวกนันอยรยู่ แลผู้วกป็จงตวิดตามเขาไป ฉนันไดผู้สนัมื่งพวก
หนบยู่มๆมวิใหผู้รบกวนเจผู้าแลผู้วมวิใชยู่หรสือ เมสืมื่อเจผู้ากระหายนตนั้ากป็เชวิญไปทมีมื่หมผู้อนตนั้า ดสืมื่มนตนั้าซขมื่งคนหน บยู่มๆตนัก
ไวผู้"

ตอนแรกโบอาสเรภียกนางรรูธใหข้ตนัรงใจฟนังสธิที่งทภีที่เขากทาลนังจะกลตาว “ลรูกสาวเออ๋ย ขอฟนังหนตอย” 
เขาสนัที่งนางวตา (1) อยตาไปเกป็บขข้าวทภีที่นาอสืที่น แตตใหข้อยรูตกนับพวกสาวใชข้ของเขา (2) เขาสนัที่งนางใหข้เกป็บ
รวงขข้าวตกในนาของเขาตามสบาย (3) เขายนังสนัที่งพวกคนงานของเขาวตาอยตาเหนภีที่ยวรนัร งหรสือขนัดขวาง
นางเลย นอกจากนภีร  (4) เขายนังอนรุญาตใหข้นางดสืที่มนทราทภีที่มภีไวข้สทาหรนับพวกคนงานของเขาเองดข้วย

นรธ 2:10 หลนังจากนนัรนรรธกป็ซบหนผู้านผู้อมตนัวลงถขงดวินและพรดวยู่า "ทตาไมดวิฉนัน
จขงไดผู้รนับความกรบณาในสายตาของทยู่าน ทยู่านจขงเอาใจใสยู่ดวิฉนันในเมสืมื่อดวิฉนันเปป็นแตยู่เพมียงคนตยู่างดผู้าว"
ดข้วยความเคารพแตตกป็ประหลาดใจยธิที่งนนัก นางรรูธจทึงถามโบอาสวตาเพราะเหตรุใดเขาถทึงปฏธิบนัตธิตตอนาง
ดข้วยความกรรุณาเชตนนภีรทนัรงๆทภีที่นางเปป็นคนตตางดข้าว นนัที่นคสือ เปป็นหญธิงสาวชาวโมอนับ

นรธ 2:11-12 ในฐานะเปป็นญาตธิคนหนทึที่งของเอลภีเมเลคและนางนาโอมภี โบอาส
จทึงไดข้ยธินเรสืที่องนางรรูธและการทภีที่นางไดข้ดรูแลแมตสามภีอยตางจงรนักภนักดภีและเหมาะสม เขาจทึงตอบนางวยู่า
"ทบกอยยู่างทมีมื่เจผู้าไดผู้ปฏวิบนัตวิตยู่อแมยู่สามมีของเจผู้าตนันั้งแตยู่สามมีของเจผู้าสวินั้นชมีววิตแลผู้วนนันั้น มมีคนมาเลยู่าใหผู้ฉนัน
ฟนังหมดแลผู้ว และเขาบอกดผู้วยวยู่า เจผู้ายอมจากบวิดามารดาและบผู้านเกวิดเมสืองนอนของเจผู้า มาอยรยู่กนับ



ชนชาตวิทมีมื่เจผู้าไมยู่รรผู้จนักมากยู่อน 12 ขอพระเยโฮวาหห์ทรงตอบแทนการงานของเจผู้าตามทมีมื่เจผู้าไดผู้กระทตา
มาแลผู้วนนันั้นเถวิด และขอใหผู้พระเยโฮวาหห์พระเจผู้าของชนชาตวิอวิสราเอลซขมื่งเจผู้าเขผู้ามาวางใจอยรยู่ใตผู้ปมีก
ของพระองคห์นนันั้น จงทรงปรนบตาเหนป็จอนันบรวิบรรณห์แกยู่เจผู้า"

โบอาสแจข้งใหข้นางรรูธทราบวตาเขาไดข้ยธินเรสืที่องความกรรุณาของนางทภีที่มภีตตอนางนาโอมภีและ
ความเตป็มใจของนางทภีที่จะเปป็นหญธิงชาวยธิว เขาจทึงทรูลขอพระพรของพระเจข้าใหข้มภีแกตนางจาก “พระ
เยโฮวาหรพระเจข้าของชนชาตธิอธิสราเอลซทึที่งเจข้าเขข้ามาวางใจอยรู ตใตข้ปภีกของพระองครนนัรน” โบอาส
เปรภียบพระเมตตาของพระเจข้าวตาเปป็นเหมสือนกนับแมตนกอธินทรภีตนัวใหญตทภีที่นางรรูธมาวางใจอยรูตใตข้ปภีก 
หากโมเสสเปป็นผรูข้เขภียนเพลงสดรุดภี 91 จรธิงๆ โบอาสกป็อาจครุข้นเคยกนับขข้อ 4 ของบทนนัรนทภีที่เขาเขภียนไวข้
วตา “พระองครจะทรงปกทตานไวข้ดข้วยปภีกของพระองคร และทตานจะวางใจอยรูตใตข้ปภีกของพระองคร” ตตอ
มาดาวธิดจะเขภียนแบบเดภียวกนันในเพลงสดรุดภี 36:7 และ 57:1 ทภีที่สทาคนัญกป็คสือความเหป็นทภีที่วตานางรรูธไดข้
มาวางใจในพระเยโฮวาหรพระเจข้าแลข้ว

นรธ 2:13 รรูธตอบกลนับไปวตา "เจผู้านายของดวิฉนัน ขอใหผู้ดวิฉนันไดผู้รนับความกรบณา
ในสายตาของทยู่าน เพราะทยู่านไดผู้ปลอบใจดวิฉนัน และเพราะทยู่านไดผู้กลยู่าวคตาทมีมื่แสดงความเมตตา
กรบณาตยู่อหญวิงคนใชผู้ของทยู่าน ถขงแมผู้ดวิฉนันไมยู่เปป็นเหมสือนคนหนขมื่งในพวกหญวิงคนใชผู้ของทยู่าน" นาง
รรูธถตอมตนัวลงตตอหนข้าโบอาสและขอใหข้เขายอมรนับนาง ความหมายของวลภีสรุดทข้ายอาจเปป็นไดข้วตาใน
ฐานะคนตตางชาตธิและคนนอกคนหนทึที่ง นางจทึงถสือวตาตนัวเองไมตแมข้แตตเทตาเทภียมกนับพวกสาวใชข้ของ
เขา ฉบนับเซปทนัวจธินตรและซภีรภีอนัคละคทาปฏธิเสธออกไปและอตานวตา “ดธิฉนันจะเปป็นเหมสือนหนทึที่งในพวก
หญธิงคนใชข้ของทตาน” ไมตวตากรณภีใด นางรรูธกป็ตอบกลนับโบอาสไปอยตางสรุภาพ

นรธ 2:14 โบอาสไมตเพภียงนนับถสือนางรรูธเทตานนัรนสทาหรนับการทภีที่นางดรูแลแมตสามภี
ของนาง แตตคราวนภีร เขายนังไดข้เรภียนรรูข้ถทึงจธิตใจทภีที่อตอนหวานและถตอมลงของนางดข้วยตนัวเอง เขาอาจ
สนังเกตเหป็นความงดงามดข้านรรูปลนักษณรภายนอกของนางดข้วย ไมตวตากรณภีใด เขากป็ตอบกลนับไปวตา 
"พอถขงเวลารนับประทานอาหารเชวิญมานมีมื่เถวิด มารนับประทานขนมปนังบผู้าง และเอาอาหารมาจวินั้ม



นตนั้าสผู้มเถวิด" นางจขงนนัมื่งลงขผู้างๆพวกคนเกมีมื่ยวขผู้าว โบอาสจขงสยู่งขผู้าวคนัมื่วใหผู้ และนางกป็รนับประทานจน
อวิมื่ม และยนังเหลสือไวผู้บผู้าง

โบอาสจทึงชวนนางใหข้มารนับประทานอาหารเยป็นดข้วยก นันกนับพวกเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยวตา
โบอาสเอาขข้าวบางสตวนทภีที่นางเกป็บมาไดข้ไปอบและใหข้แกตนาง นางจทึงรนับประทานจนอธิที่มและเหลสือ
ไวข้บข้าง

นรธ 2:15-16 โบอาสจทึงสนัที่งพวกคนงานของเขาหลนังจากนางรรูธลรุกขทึรนเพสืที่อกลนับ
ไปททางานวตา "จงยอมใหผู้นางเกป็บขผู้าวตกระหวยู่างฟยู่อนขผู้าวเถอะ อยยู่าไดผู้ตตาหนวินางเลย 16 จงดขง
ขผู้าวออกจากฟยู่อนทวินั้งไวผู้ใหผู้นางเกป็บบผู้าง อยยู่าวยู่านางเลย"

นางไมตเพภียงสามารถเกป็บรวงขข้าวทภีที่ตกบนพสืรนดธินซทึที่งพวกผรูข้เกภีที่ยวลสืมเกป็บไดข้เทตานนัรน แตตนางรรูธ
ยนังสามารถเกป็บขข้าวทภีที่นางอยากไดข้จากฟตอนขข้าวทภีที่ถรูกเกป็บเกภีที่ยวแลข้วดข้วย นนัที่นคสือ ขข้าวเปป็นกทาๆจาก
ฟตอนขข้าวทภีที่เกภีที่ยวแลข้ว กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง นางสามารถเกป็บสธิที่งทภีที่นางอยากไดข้จากผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่ดภีทภีที่สรุด

นอกจากนภีร  โบอาสยนังสนัที่งใหข้พวกเขาจงใจทธิรงขข้าวเปป็นกทาๆไวข้ตตางหากใหข้นางและยอมใหข้
นางเอามนันไปไดข้ดข้วย พวกเขาจะตข้องไมตขนัดขวางนางเลยไมตวตาจะเกธิดอะไรขทึรนกป็ตาม ดรูเหมสือนวตา
โบอาสไมตใชตแคตนนับถสือนางรรูธอยตางเดภียวเสภียแลข้ว ในฐานะหนรุตมโสดคนหนทึที่ง เขาเหป็นหญธิงสาว
หนข้าตาดภีคนหนทึที่งทภีที่มภีชสืที่อเสภียงดภียธิที่งนนัก

นรธ 2:17-18 ดข้วยเหตรุนภีรนางรรูธจทึงเทมีมื่ยวเกป็บขผู้าวทมีมื่ตกในนาจนถขงเวลาเยป็น แลผู้วกป็
ฟาดขผู้าวทมีมื่เกป็บมาไดผู้นนันั้น ไดผู้ขผู้าวบารห์เลยห์ประมาณเอฟาหห์หนขมื่ง 18 นางยกขผู้าวนนันั้นขขนั้นและเขผู้าไปใน
เมสือง แมยู่สามมีกป็เหป็นขผู้าวทมีมื่นางไดผู้เกป็บมานนันั้น และนางเอาอาหารทมีมื่เหลสือเมสืมื่อนางรนับประทานอวิมื่มแลผู้ว
นนันั้นใหผู้แกยู่แมยู่สามมีดผู้วย

นางรรูธจทึงททางานจนถทึงเยป็นวนันนนัรนและฟาดขข้าวทภีที่นางเกป็บมาไดข้ มนันมภีปรธิมาณไดข้ขข้าวบารรเลยร
หนทึที่งเอฟาหรซทึที่งเทตากนับของแหข้งประมาณหกถทึงเกข้าแกลลอน นางจทึงกลนับไปยนังเมสืองเบธเลเฮมและ
นางนาโอมภี นางเอาขข้าวบางสตวนไวข้เปป็นของตนัวเองและยกสตวนทภีที่เหลสือใหข้แกตนางนาโอมภี



นรธ 2:19 นางนาโอมภีอยากรรูข้วตาวนันนนัรนนางรรูธเปป็นอยตางไรบข้างและนางไป
ททางานทภีที่ไหนมา แมยู่สามมีจขงกลยู่าวแกยู่นางวยู่า "วนันนมีนั้ลรกไปเกป็บขผู้าวตกทมีมื่ไหนมา ลรกไปทตางานทมีมื่ไหน 
ขอใหผู้ชายทมีมื่เอาใจใสยู่ลรกไดผู้รนับพระพรเถวิด" นางจขงบอกแกยู่แมยู่สามมีใหผู้ทราบวยู่านางไปทตางานกนับผรผู้ใด 
นางวยู่า "ผรผู้ชายทมีมื่ฉนันไปทตางานดผู้วยในวนันนมีนั้นนันั้นชสืมื่อโบอาส"

นรธ 2:20 นาโอมภีจทึงดภีใจ "ขอพระเยโฮวาหห์ทรงอตานวยพระพรแกยู่เขาเถวิด 
พระกรบณาของพระองคห์ไมยู่เคยขาดจากผรผู้ทมีมื่ยนังมมีชมีววิตอยรยู่หรสือผรผู้ทมีมื่สวินั้นชมีววิตไปแลผู้ว" นาโอมมีกลยู่าวแกยู่
นางดผู้วยวยู่า "ชายคนนนันั้นเปป็นญาตวิของเรา เขาเปป็นญาตวิสนวิทคนหนขมื่งของเรา"

นางนาโอมภีขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรนับสธิที่งทภีที่นางเหป็นวตาเปป็นการทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้า
ในการนทาพานางรรูธใหข้ไดข้รรูข้จนักกนับโบอาส นางจทึงบอกนางรรูธวตาโบอาสเปป็นญาตธิสนธิทคนหนทึที่ง ไมตมภี
หมายเหตรุระบรุไวข้เกภีที่ยวกนับความสนัมพนันธรทางครอบครนัว แตตโบอาสเปป็นญาตธิคนหนทึที่งฝนัที่งเอลภีเมเลค ดรู 
ขข้อ 1 เขาอาจเปป็นหลานชายคนหนทึที่งของเอลภีเมเลค

นอกจากนภีร  คทาทภีที่แปลวตา ญาตวิสนวิท (กาอนัล) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ผรูข้ไถต’ หรสือ ‘ผรูข้ไถตทภีที่เปป็น
ญาตธิสนธิท’ นางนาโอมภีเขข้าใจทนันทภีถทึงความหมายแฝงของความสนัมพนันธรแบบญาตธิสนธิททภีที่โบอาสมภี
ตตอครอบครนัวของนาง นางรรูธในฐานะเปป็นหญธิงชาวโมอนับอาจไมตเขข้าใจ แตตนางนาโอมภีเขข้าใจอยตาง
ชนัดเจน เราอาจสนันนธิษฐานไดข้วตาโบอาสกป็เขข้าใจเชตนกนัน

นรธ 2:21 จากนนัรนนางรรูธยนังเลตาตตออภีกถทึงสธิที่งทภีที่โบอาสไดข้บอกนาง รรธชาวโม
อนับกลยู่าววยู่า "นอกจากนนันั้นเขายนังพรดกนับฉนันวยู่า `เจผู้าจงอยรยู่ใกลผู้ๆคนใชผู้หนบยู่มของฉนันจนกวยู่าเขาจะเกมีมื่ยว
ขผู้าวของฉนันเสรป็จ'" กลตาวอภีกนนัยหนทึที่ง นางจะตข้องอยรูตใกลข้ๆพวกผรูข้เกภีที่ยวเพสืที่อทภีที่จะไดข้ขข้าวตกปรธิมาณ
เยอะสรุดจนกวตาจะสธิรนฤดรูเกภีที่ยว

นรธ 2:22 นาโอมมีพรดกนับรรธบบตรสะใภผู้วยู่า "ดมีแลผู้ว ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย ทมีมื่เจผู้าจะ
ไปทตางานกนับสาวใชผู้ของเขา เพสืมื่อวยู่าเขาจะไมยู่พบเจผู้าในนาอสืมื่น" นางแคตบอกนางรรูธวตาดภีแลข้วทภีที่นางรรูธ
จะอยรูตตตอและททางานในนาของโบอาสรตวมกนับพวกหญธิงคนใชข้ของเขา นางจะไมตไดข้รนับการตข้อนรนับ
ดภีเชตนนนัรนในนาอสืที่น



นรธ 2:23 ผรูข้เขภียนจทึงบนันททึกไวข้วตา ดนังนนันั้นนางจขงอยรยู่ใกลผู้ๆสาวใชผู้ของโบอาส
เทมีมื่ยวเกป็บขผู้าวตกจนสวินั้นฤดรเกมีมื่ยวขผู้าวบารห์เลยห์และขผู้าวสาลมี และนางกป็อาศนัยอยรยู่กนับแมยู่สามมี

*****

ภนำพรวมของนนำงรสธ 3: บททชีกี่สามของหนนังสสือนางรรูธบนันทถึกเกชีกี่ยวกนับการทชีกี่นางนาโอมชีสนักี่ง
นางรรูธใหผู้เสนอตนัวเพสืกี่อทชีกี่จะรนับการไถน่โดยโบอาส มนันเปก็นจบุดเรวิกี่มตผู้นของภาพอนันงดงามของผรูผู้ไถน่ทชีกี่
เปก็นญาตวิสนวิทคนหนถึกี่ง

นรธ 3:1-5 บทนภีร เรธิที่มตข้นดข้วยการทภีที่นางนาโอมภีใหข้คทาแนะนทานางรรูธเกภีที่ยวกนับวธิธภี
ทภีที่นางจะบอกใหข้โบอาสรรูข้อยตางเหมาะสมวตานางวตางเพสืที่อทภีที่จะถรูกไถตเปป็นภรรยาของเขา นาโอมมีแมยู่
สามมีของนางพรดกนับนางวยู่า "ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย ถผู้าแมยู่จะหาทมีมื่พขมื่งพนักใหผู้เจผู้า เพสืมื่อเจผู้าจะไดผู้มมีความสบข
ไมยู่ควรหรสือ 2 โบอาสผรผู้ทมีมื่เจผู้าไปกนับพวกสาวใชผู้ของเขานนันั้น เปป็นญาตวิของเรามวิใชยู่หรสือ ด รเถวิด คสืนวนัน
นมีนั้เขาจะซนัดขผู้าวบารห์เลยห์ทมีมื่ลานนวดขผู้าว 3 จงอาบนตนั้า ทานตนั้ามนันสวมเครสืมื่องแตยู่งกายแลผู้วลงไปทมีมื่ลาน
นวดขผู้าว แตยู่อยยู่าใหผู้ทยู่านเหป็นตนัวจนกวยู่าทยู่านจะรนับประทานและดสืมื่มเสรป็จแลผู้ว 4 เขานอนทมีมื่ไหนจง
สนังเกตไวผู้ใหผู้ดมีแลผู้วจงไปเปวิดผผู้าคลบมเทผู้าขขนั้นและจงนอนทมีมื่นนัมื่น ตยู่อไปทยู่านจะบอกเจผู้าเองวยู่าเจผู้าจะ
ตผู้องทตาประการใด"

นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตานางนาโอมภีตนัรงใจทภีที่จะชตวยนางรรูธใหข้ไดข้โบอาสมาเปป็นสามภี
ของนาง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตานางถสือวตาเปป็นหนข้าทภีที่ของตน และนางมรุตงมนั ที่นทภีที่จะหาทภีที่พทึที่งพนักเชตนนนัรนใหข้
นางรรูธใหข้จงไดข้ นางนาโอมภีเขข้าใจกฎหมายเรสืที่องผรูข้ไถตทภีที่เปป็นญาตธิสนธิทและในฐานะหญธิงทภีที่สรูงอายรุ
กวตา นางจทึงนตาจะดรูออกวตาการปฏธิบนัตธิอยตางกรรุณาของโบอาสทภีที่มภีตตอนางรรูธเปป็นมากกวตาแคตมารยาท
ในครอบครนัว นางนาโอมภีนตาจะทราบถทึงสถานะครอบครนัวของโบอาส นางจทึงวางแผนกลยรุทธร
หนทึที่งเพสืที่อทภีที่นางรรูธจะททาใหข้โบอาสทราบวตานางวตางอยรูตและเตป็มใจทภีที่จะรนับการไถต เพราะรรูข้วตาโบอาส
จะไปยนังลานนวดขข้าวคสืนนนัรน นางนาโอมภีกป็คาดวตามนันจะเปป็นโอกาสเหมาะทภีที่แผนการของนางจะ
สนัมฤทธธิธ ผล



นางนาโอมภีจทึงสนัที่งนางรรูธใหข้อาบนทราหลนังเลธิกงาน และแตตงตนัวใหข้สวยและไปยนังลานนวดขข้าว
นนัที่น ทภีที่นนัที่นโบอาสและพวกคนงานของเขาจะเฉลธิมฉลองการเกป็บเกภีที่ยวดข้วยการรนับประทานอาหาร
เยป็น อยตางไรกป็ตาม นางจะตข้องแฝงตนัวอยรูตในเงามสืดจนกวตาการเลภีรยงในเยป็นวนันนนัรนจะเสรป็จสธิรนลง

ธรรมเนภียมสมนัยนนัรนกป็คสือทภีที่เจข้านายของการเกป็บเกภีที่ยวนนัรนจะนอนทภีที่ลานนวดขข้าว อาจเพสืที่อ
ปกปข้องพสืชผลทภีที่เพธิที่งเกภีที่ยวเกป็บไดข้ของเขา นางนาโอมภีจทึงสนัที่งนางรรูธใหข้คอยสนังเกตดรูวตาโบอาสเอนกาย
ลงนอนทภีที่ไหน หลนังจากทภีที่เรธิที่มมสืดและโบอาสนอนหลนับแลข้ว นางนาโอมภีกป็สนัที่งนางรรูธใหข้คตอยๆยตอง
เขข้าไปในทภีทๆี่ เขานอนอยรูต เปธิดผข้าหตมทภีที่คลรุมเทข้าของเขาออก และนอนแทบเทข้าของเขา

เราไมตควรคธิดวตานภีที่เปป็นเรสืที่องทภีที่ไมตเหมาะสมหรสือผธิดศภีลธรรมในการททาเชตนนนัรน แตตนางนาโอ
มภีก ทาลนังสนัที่งนางรรูธใหข้ปฏธิบนัตธิตามพระราชบนัญญนัตธิ 25:5 ในขข้อนนัรนพระเจข้าไดข้บนัญชาไวข้วตา “ถข้าพภีที่นข้อง
อยรูตดข้วยกนัน และคนหนทึที่งตายเสภียหามภีบรุตรไมต ภรรยาของผรูข้ทภีที่ตายนนัรนจะออกไปเปป็นภรรยาของ
คนนอกไมตไดข้ ใหข้พภีที่นข้องของสามภีนางเขข้าไปหานางและรนับหญธิงนนัรนมาเปป็นภรรยา และททาหนข้าทภีที่
ของสามภีแกตนาง” นางนาโอมภีเหป็นวตานภีที่เปป็นโอกาสทองทภีที่นางรรูธจะแสดงใหข้โบอาสรรูข้ถทึงความ
ปรารถนาของนางทภีที่จะใหข้เขาททาหนข้าทภีที่ของตนตามพระราชบนัญญนัตธิ นางรรูธจทึงกลตาวแกตนางวตา 5 
"แมยู่วยู่าอยยู่างไร ฉนันจะกระทตาตามทบกอยยู่าง"

นรธ 3:6-9 ดนังนนันั้นนางจขงลงไปยนังลานนวดขผู้าว และกระทตาตามทมีมื่แมยู่สามมีบอก
ทบกอยยู่าง นางรรูธจทึงลงไปยนังลานนวดขข้าวและกระททาตามทรุกสธิที่งทภีที่แมตสามภีของนางไดข้ขอนาง 7 เมสืมื่อ
โบอาสรนับประทานและดสืมื่มจนสตาราญใจแลผู้ว ทยู่านกป็ไปนอนอยรยู่ทมีมื่ปลายกองขผู้าว แลผู้วนางกป็ยยู่องเขผู้า
มาเปวิดผผู้าคลบมเทผู้าของทยู่านขขนั้น และนอนลงทมีมื่นนัมื่น 8 ตยู่อมาพอถขงเทมีมื่ยงคสืนชายคนนนันั้นกป็ตกใจตสืมื่น
พลวิกตนัว ดรเถวิด มมีผรผู้หญวิงมานอนอยรยู่ทมีมื่เทผู้าของทยู่าน 9 ทยู่านจขงถามวยู่า "เจผู้าเปป็นใคร" นางตอบวยู่า 
"ดวิฉนันคสือรรธหญวิงคนใชผู้ของทยู่านคยู่ะ ขอใหผู้ทยู่านกางชายเสสืนั้อของทยู่านหยู่มหญวิงคนใชผู้ของทยู่านดผู้วย 
เพราะทยู่านเปป็นญาตวิสนวิทถนัดมา"

นางรรูธจทึงททาตามทภีที่แมตสามภีบอก หลนังจากโบอาสไดข้รนับประทานและไปพนัก นางกป็เขข้าไปหา
เขาอยตางเงภียบๆ เปธิดผข้าคลรุมเททข้าของเขาออกและนอนลงทภีที่นนั ที่น นนัที่นคสือ ไมตใชตขข้างๆเขาซทึที่งจะสสืที่อ



ความหมายไปในทางทภีที่ไมตดภี แตตทภีที่เทข้าของเขา ในระหวตางคสืนนนัรนเอง โบอาสกป็รรูข้สทึกตนัววตาเขาไมตไดข้
อยรูตตามลทาพนังและสะดรุข้งตสืที่น แมข้วตาในความมสืด แตตเขากป็รรูข้วตาผรูข้หญธิงคนหนทึที่งก ทาลนังนอนอยรูตทภีที่เทข้าของ
เขา เราไมตทราบชนัดเจนวตาเขาดรูออกไดข้อยตางไรวตานนัที่นเปป็นผรูข้หญธิงคนหนทึที่ง อาจเปป็นเพราะนทราหอม
ของนางกป็เปป็นไดข้ หรสืออาจเปป็นเพราะผมของนาง หรสืออาจเปป็นเพราะนางอรุทานเมสืที่อเขาสะดรุข้งตสืที่น

ไมตวตากรณภีใด โบอาสกป็ขอทราบวตานางเปป็นใคร นางรรูธจทึงตอบกลนับไปอยตางเหนภียมอายวตา 
“ดธิฉนันคสือรรูธหญธิงคนใชข้ของทตานคตะ ขอใหข้ทตานกางชายเสสืรอของทตานหตมหญธิงคนใชข้ของทตานดข้วย 
เพราะทตานเปป็นญาตธิสนธิทถนัดมา” จากนนัรนมนันกป็เรธิที่มสมเหตรุสมผลในสายตาของโบอาส เขาไมตเพภียง
สนใจในตนัวนางรรูธดนังทภีที่มภีบรรยายไวข้ในบททภีที่ 2 แลข้วเทตานนัรน แตตเขายนังทราบดภีถทึงกฎหมายเรสืที่องผรูข้ไถต
ทภีที่เปป็นญาตธิสนธิทดข้วย เขาอาจรรูข้ดข้วยวตาเขาเปป็นคนถนัดไปทภีที่มภีสธิทธธิธ แตตงงานกนับนางรรูธ คทาขอของนางทภีที่
ใหข้เขากางชายเสสืรอ (หรสือเสสืรอคลรุม) ของเขาหตมนางกป็เทตานางขอใหข้เขาแตตงงานกนับนางในฐานะผรูข้ไถต
ทภีที่เปป็นญาตธิสนธิทของนาง

นรธ 3:10 เหป็นไดข้ชนัดวตาโบอาสดภีใจทภีที่ไดข้ยธินคทาขอของนาง และเขากลตาววตา 
"ลรกสาวเออ๋ย ขอพระเยโฮวาหห์ทรงอตานวยพระพรแกยู่เจผู้าเถวิด คบณของเจผู้าครนันั้งหลนังนมีนั้กป็ใหญยู่ยวิมื่งกวยู่า
ครนันั้งกยู่อน ดผู้วยวยู่าเจผู้ามวิไดผู้ไปหาคนหนบยู่ม ไมยู่วยู่าจนหรสือมนัมื่งมมี อาจเปป็นไดข้วตาโบอาสเปป็นพตอมตายแมข้วตา
ไมตมภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนกป็ตาม เขาประทนับใจในตนัวนางรรูธ นางไดข้แสดงใหข้เหป็นชนัดเจนถทึงความ
ซสืที่อตรงและกรรุณาอนันยธิที่งใหญตทภีที่มภีตตอครอบครนัวของเขา โดยเฉพาะทภีที่นางไดข้ชตวยเหลสือนางนาโอมภีมา
ตลอด เขาชมเชยนางทภีที่ไมตไปแสวงหาพวกคนหนรุตมไมตวตาจะมภีฐานะการเงธินระดนับไหนกป็ตาม นภีที่สสืที่อ
ชนัดเจนวตาโบอาสไมตใชตคนหนรุตมแลข้ว ประเพณภีของพวกยธิวอข้างวตาเขาอายรุแปดสธิบแลข้วและนางรรูธ
อายรุสภีที่สธิบ อยตางไรกป็ตาม ไมตมภีขข้อความทภีที่สนนับสนรุนคทากลตาวอข้างนนัรน แตตมนันกป็ปลอดภนัยทภีที่จะ
สนันนธิษฐานวตาเขาอายรุมากกวตานางรรูธ

นรธ 3:11 ดข้วยเหตรุนภีร  นางรรูธคงดภีใจมากๆทภีที่เขาประกาศวตา บนัดนมีนั้ ลรกสาวเออ๋ย 
เจผู้าอยยู่ากลนัวเลย สวิมื่งทมีมื่เจผู้าขอรผู้องเราจะกระทตาตามทบกอยยู่าง บรรดาผรผู้หลนักผรผู้ใหญยู่ของเมสืองเราทราบ
ดมีอยรยู่วยู่าเจผู้าเปป็นผรผู้หญวิงทมีมื่ดมี คทาพรูดทภีที่สทาคนัญสองประการถรูกกลตาวโดยโบอาส (1) ในหลนักการแลข้วเขา



กป็ตกลงทภีที่จะแตตงงานกนับนางรรูธ (การทภีที่เขาเรภียกนางวตา “ลรูกสาวเออ๋ย” กป็นตาจะเปป็นภาษาพรูดและแคต
หมายความวตานางเปป็นหญธิงทภีที่อายรุนข้อยกวตา) (2) เขาชมเชยนางโดยหมายเหตรุวตาคนทนั ที่วทนัรงเมสือง
เบธเลเฮม (“บรรดาผรูข้หลนักผรูข้ใหญตของเมสืองเรา”) ตตางกป็รรูข้วตานางเปป็น “ผรูข้หญธิงทภีที่ดภี” คทาทภีที่แปลวตา ดมี 
(ชายวิล) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ความเขข้มแขป็ง’ ทภีที่สสืที่อในบรธิบทนภีรอยตางแนตนอนกป็คสือวตา นางรรูธเปป็นผรูข้
หญธิงทภีที่เขข้มแขป็งในเรสืที่องความซสืที่อตรง ศภีลธรรม และความขยนันขนันแขป็ง นางไดข้แสดงใหข้เหป็นแลข้วถทึง
เรสืที่องนนัรนขณะทภีที่นางมาอยรูตในเมสืองเบธเลเฮมไดข้ไมตนาน

นรธ 3:12-13 โบอาสกลตาวตตอไปอภีกวตา และกป็เปป็นความจรวิงดผู้วยทมีมื่ฉนันเปป็นญาตวิ
สนวิท แตยู่ยนังมมีญาตวิอมีกคนหนขมื่งทมีมื่สนวิทกวยู่าฉนัน 13 คสืนนมีนั้เจผู้าจงคผู้างทมีมื่นมีมื่กยู่อน พรบยู่งนมีนั้เชผู้า ถผู้าเขาจะทตา
หนผู้าทมีมื่ญาตวิสนวิทเพสืมื่อเจผู้ากป็ดมีแลผู้ว ใหผู้เขาทตาหนผู้าทมีมื่ญาตวิสนวิทเถอะ แตยู่ถผู้าเขาไมยู่เตป็มใจทมีมื่จะทตาหนผู้าทมีมื่
ญาตวิสนวิททมีมื่ถนัดมาเพสืมื่อเจผู้า พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยรยู่แนยู่ฉนันใด ฉนันจะทตาหนผู้าทมีมื่ญาตวิสนวิททมีมื่ถนัด
มาเพสืมื่อเจผู้าแนยู่ฉนันนนันั้น จงนอนลงเถวิดจนกวยู่าจะรบยู่งเชผู้า"

เพราะรรูข้เรสืที่องวงศาคณาญาตธิดภี โบอาสจทึงทราบวตามภีญาตธิคนหนทึที่งทภีที่สนธิทยธิที่งกวตาเขา (นางนา
โอมภีอาจทราบเรสืที่องนภีรดข้วยเชตนกนัน แตตกป็มภีลางสนังหรณรวตาโบอาสอาจเปธิดรนับความคธิดนภีรและชายอภีก
คนจะไมต แนตทภีเดภียววตาเหตรุการณรจะลงเอยในรรูปนนัรน) ประเพณภีของยธิวอข้างวตาโบอาสเปป็นลรูกพภีที่ลรูก
นข้องของสามภีทภีที่เสภียชภีวธิตไปแลข้วของนางรรูธและญาตธิอภีกคนนนัรนเปป็นลรุงคนหนทึที่ง เขาจทึงเปป็นญาตธิทภีที่
สนธิทกวตา

โบอาสจทึงบอกนางรรูธวตา หากญาตธิทภีที่สนธิทกวตาคนนภีรจะรนับนางเปป็นภรรยากป็ดมีแลผู้ว ความ
หมายกป็คสือ ‘ไมตเปป็นไร’ ดนังนนัรนคนนนัรนสามารถททาหนข้าทภีที่เปป็นผรูข้ไถตทภีที่เปป็นญาตธิคนสนธิทไดข้ อยตางไร
กป็ตาม หากชายอภีกคนนนัรนเลสือกทภีที่จะไมตตกลงตามนภีร  เขา (โบอาส) กป็จะแตตงงานกนับนางในฐานะผรูข้ไถต
ทภีที่เปป็นญาตธิสนธิทของนาง ความเหป็นของเขาทภีที่วตา “พระเยโฮวาหรทรงพระชนมรอยรู ตแนตฉนันใด” จรธิงๆ
แลข้วถสือวตาเปป็นคทาปฏธิญาณหนทึที่ง เขาปฏธิญาณตตอนางรรูธวตาหากชายอภีกคนนนัรนไมตยอมแตตงงานกนับนาง
เขากป็จะแตตงเอง



คทาสนัที่งของเขาทภีที่ใหข้นางรออยรูตคสืนนนัรนและนอนลงจนกวยู่าจะรบยู่งเชผู้านตาจะเปป็นการแสดงออก
ถทึงความซสืที่อตรงและการใหข้เกภียรตธิเปป็นพธิเศษแกตนางรรูธ ไมตมภีการบอกเปป็นนนัยถทึงการททาเรสืที่องนตาบนัดสภี
แตตอยตางใด แตตโบอาสเปป็นหตวงเรสืที่องความปลอดภนัยของนางรรูธในเวลากลางดทึกรวมถทึงชสืที่อเสภียงของ
นางดข้วยในการกลนับบข้านผธิดเวลา

นรธ 3:14 ดนังนนัรนนางรรูธจทึงนอนอยรยู่ทมีมื่เทผู้าของทยู่านจนรบยู่งเชผู้า แตยู่นางล บกขขนั้นกยู่อน
คนจะจตาหนผู้ากนันไดผู้ เพราะทยู่านควิดวยู่า "อยยู่าใหผู้ใครทราบวยู่ามมีผรผู้หญวิงมาทมีมื่ลานนวดขผู้าว" นางอยรูตทภีที่
นนัที่นจนกระทนั ที่งรรุตงสางและลรุกขทึรนไป โบอาสจทึงสนัที่งนางมธิใหข้บอกใครเรสืที่องการพบกนันของพวกเขา
หรสือเรสืที่องทภีที่วตาผรูข้หญธิงคนหนทึที่งมาอยรูตทภีที่ลานนวดขข้าวของเขาในคสืนนนัรน

นรธ 3:15 เขายนังสนัที่งนางอภีกวตา "จงเอาผผู้าคลบมทมีมื่เจผู้าใชผู้อยรยู่นนันั้นคลมีมื่ออก" นางกป็คลมีมื่
ผผู้าคลบมออก ทยู่านกป็ตวงขผู้าวบารห์เลยห์หกทะนานใหผู้นางแบกไป แลผู้วกป็เขผู้าไปในเมสือง เขาจทึงสตงนาง
กลนับบข้านไปพรข้อมกนับของตธิดมสือเปป็นขข้าวจทานวนมากใหข้นางและแมตสามภีของนาง

นรธ 3:16-18 นางรรูธจทึงกลนับไปหานางนาโอมภี เมสืมื่อนางมาถขง แมยู่สามมีจขงถามวยู่า 
"เปป็นใครหนอ ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย" แลผู้วนางกป็เลยู่าตามทมีมื่ทยู่านไดผู้กระทตาตยู่อนางใหผู้แมยู่สามมีฟนังทบก
อยยู่าง ในชตวงเชข้ามสืดอยรูต นางนาโอมภีอาจตกใจตสืที่นเพราะไดข้ยธินเสภียงนางรรูธกลนับมา นางจทึงลรุกขทึรนนนัที่ง
และถามวตานนัที่นใคร พอรรูข้เปป็นนางรรูธแนตแลข้ว นางจทึงอาจถามวตาเหตรุการณรเปป็นอยตางไรบข้าง นางรรูธจทึง
บอกนางนาโอมภีถทึงทรุกสธิที่งทภีที่เกธิดขทึรน นอกจากนภีร  17 และนางวยู่า "ทยู่านใหผู้ขผู้าวบารห์เลยห์หกทะนานนมีนั้แกยู่
ฉนัน อาจเพราะความกรรุณาทภีที่มภีตตอนางนาโอมภีและอาจเพสืที่อตอบแทนความปรารถนาดภีของนางใน
เรสืที่องนภีร  นางรรูธจทึงเลตาใหข้ฟนังวตาโบอาสไดข้สตงขข้าวบารรเลยรหกทะนานนภีรมาพรข้อมกนับนางรรูธ ทยู่านวยู่า
`เจผู้าอยยู่ากลนับไปหาแมยู่สามมีมสือเปลยู่าเลย'"

นางนาโอมภีจทึงใหข้คทาปรทึกษาแกตนางรรูธวตา 18 แมยู่สามมีจขงวยู่า "ลรกสาวของแมยู่เออ๋ย จงคอยอยรยู่
กยู่อน จนกวยู่าจะทราบวยู่าเรสืมื่องจะลงเอยอยยู่างไร เพราะวยู่าทยู่านจะไมยู่หยบดเลยจนกวยู่าทยู่านจะจนัดการ
เรสืมื่องนมีนั้ใหผู้เสรป็จในวนันนมีนั้" นางนาโอมภีรรูข้วตาโบอาสจะไมตปลตอยใหข้เรสืที่องนภีรคข้างคาแตตจะจนัดการมนันใหข้
เสรป็จเรภียบรข้อยโดยเรป็ว นางจทึงแนะนทานางรรูธใหข้อยรู ตเฉยๆจนกวตานางทราบวตาเกธิดอะไรขทึรนในเรสืที่องนภีร



*****

ภนำพรวมของนนำงรสธ 4: ในบทสบุดทผู้ายของหนนังสสือเลน่มเลก็กๆนชีนื้ โบอาสเปก็นธบุระตน่อเรสืกี่อง
ธรรมเนชียมผรูผู้ไถน่ทชีกี่เปก็นญาตวิสนวิท ญาตวิทชีกี่สนวิทกวน่าอชีกคนปฏวิเสธขผู้อเสนอ โบอาสแตน่งงานกนับนางรรูธ
และพอเวลาผน่านไป นางกก็ใหผู้กนาเนวิดบบุตรชายคนหนถึกี่งทชีกี่จะกลายเปก็นปรูน่ของดาววิด หนนังสสือเลน่มนชีนื้ปวิด
ทผู้ายดผู้วยลนาดนับพงศศ์พนันธบุศ์ยน่อๆของดาววิดเรวิกี่มตผู้นทชีกี่เปเรศ บบุตรชายของยรูดาหศ์

นรธ 4:1-2 นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตากตอนอสืที่นเลยในเชข้าวนันนนัรน โบอาสกป็
ดทาเนธินการตตอไปเรสืที่องการไถตนางรรูธ โบอาสกป็ขขนั้นไปทมีมื่ประตรเมสืองและนนัมื่งอยรยู่ทมีมื่นนัมื่น ดรเถวิด ญาตวิ
สนวิทคนทมีมื่ถนัดมาซขมื่งโบอาสกลยู่าวถขงกป็เดวินผยู่านมา โบอาสจขงกลยู่าววยู่า "โอ คนเชยู่นนมีนั้เออ๋ย แวะนนัมื่งทมีมื่นมีมื่
กยู่อนเถวิด" เขากป็แวะมานนัมื่งลง 2 ทยู่านจขงไปเชวิญพวกผรผู้ใหญยู่ในเมสืองนนันั้นมาสวิบคนกลยู่าววยู่า "เชวิญนนัมื่งทมีมื่
นมีมื่เถวิด" เขาทนันั้งหลายกป็นนัมื่งลง

ในการนนัที่งลงทภีที่ประตรูเมสือง โบอาสกป็รอญาตธิคนทภีที่สนธิทกวตาเดธินผตานมา ประตรูเมสืองในดธิน
แดนตะวนันออกกลางสมนัยโบราณไมตเพภียงเปป็นทางเขข้าหลนักของเมสืองเทตานนัรน แตตมนันยนังเปป็นสถานทภีที่
ททากธิจธรุระราชการดข้วย มนันกป็เปรภียบไดข้กนับจตรุรนัสของเมสืองในประวนัตธิศาสตรรอเมรธิกา แนตนอนวตาคน
ทภีที่เขาตข้องการพบผตานมาพอดภี

โบอาสจทึงเรภียกชายคนนนัรนและขอใหข้เขานนัที่งลงขข้างๆเขา (ไมตมภีบนันททึกไวข้วตาเขาแจข้งใหข้ชาย
คนนนัรนทราบหรสือไมตวตาจะเกธิดอะไรขทึรน แตตนตาจะใชต) จากนนัรนโบอาสกป็เรภียกประชรุมพวกผรูข้ใหญตสธิบ
คนของเมสืองนนัรน (ซทึที่งมนักใชข้เวลาของพวกเขาอยรูตแถวๆประตรูเมสือง) และขอใหข้พวกเขานนัที่งลง นภีที่บอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาธรุรกรรมทางราชการก ทาลนังจะเกธิดขทึรน โบอาสจทึงเรภียกเหลตาสนักขภีพยานใหข้มา
เปป็นพยานถทึงการททาธรุรกรรมทภีที่จะสตงผลมหาศาล

นรธ 4:3-4 เขาจทึงประกาศแกตทรุกคนทภีที่มาชรุมนรุมกนันวตา "นาซขมื่งเปป็นสยู่วนของเอลมี
เมเลคญาตวิของเรานนันั้น นาโอมมีผรผู้ทมีมื่กลนับมาจากแผยู่นดวินโมอนับอยากจะขายเสมีย 4 ขผู้าพเจผู้าควิดวยู่า 
ขผู้าพเจผู้าควรบอกใหผู้ทยู่านทราบ และขอบอกวยู่า ขอทยู่านซสืนั้อไวผู้ตยู่อหนผู้าพลเมสืองและตยู่อหนผู้าพวก
ผรผู้ใหญยู่ของชาวเมสืองเรา ถผู้าทยู่านอยากจะไถยู่ไวผู้กป็จงไถยู่เถวิด แตยู่ถผู้าทยู่านไมยู่ไถยู่จงบอกขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้า



จะไดผู้ทราบ นอกจากทยู่านแลผู้วไมยู่มมีใครมมีสวิทธวิธิ์ไถยู่ไดผู้ ขผู้าพเจผู้ามมีสวิทธวิธิ์ถนัดทยู่านไป" ผรผู้นนันั้นจขงบอกโบอาส
วยู่า "ขผู้าพเจผู้าจะไถยู่"

ตามพระราชบนัญญนัตธิของโมเสส ทภีที่ดธินซทึที่งตกเปป็นของแตตละตระกรูลและของแตตละ
ครอบครนัวของตระกรูลนนัรนดข้วยกป็ถสือวตาเปป็นสธิที่งศนักดธิธ สธิทธธิธ และหข้ามมธิใหข้ขายเดป็ดขาด ตามทภีที่เลวภีนธิตธิ 
25:25 ไดข้กลตาวไวข้ หากทภีที่ดธินนนัรนถรูกขายจรธิงๆ ญาตธิสนธิทคนหนทึที่งกป็เปป็นคนแรกทภีที่มภีสธิทธธิธ ไถตทภีที่ดธินนนัรน
กลนับเปป็นมรดกของครอบครนัวเดธิม ทภีที่ดธินนนัรนจทึงถรูกไถตโดยญาตธิสนธิทคนหนทึที่งใหข้แกตครอบครนัวเดธิม
นนัรนในฐานะเปป็นมรดกของพวกเขาจากพระเจข้า

พวกยธิวไดข้ตนัดสธินแลข้ววตาญาตธิทภีที่สนธิททภีที่สรุดเปป็นผรูข้แรกทภีที่มภีสธิทธธิธ ในการไถตเชตนนนัรน ทภีที่ถรูกบอก
เปป็นนนัยอยตางชนัดเจนแมข้มธิไดข้ถรูกเอตยถทึงกป็คสือวตาทภีที่ดธินซทึที่งเปป็นของนางนาโอมภีนนัรนจะถรูกขาย

ดข้วยเหตรุนภีร  โบอาสจทึงเสนอสธิทธธิธ ในการซสืรอ (ไถต) ทภีที่ดธินนนัรนใหข้แกตญาตธิคนทภีที่สนธิทกวตาคนนนัรน 
เขายนังแจข้งใหข้ทราบอภีกวตาตนเปป็นผรูข้ทภีที่มภีสธิทธธิธ คนถนัดไปหากชายคนนนัรนปฏธิเสธ ชายคนนนัรนตอนแรกกป็
ตกลงทภีที่จะไถตทภีที่ดธินนนัรน

นรธ 4:5-6 โบอาสจทึงแจข้งใหข้ชายคนนนัรนทราบวตา "ในวนันทมีมื่ทยู่านซสืนั้อทมีมื่นาจากมสือ
นาโอมมีนนันั้น ทยู่านกป็จะไดผู้รรธชาวโมอนับแมยู่มยู่ายของผรผู้ตายดผู้วย เพสืมื่อจะจรรโลงนามของผรผู้ตายไวผู้กนับ
มรดกของเขา" โบอาจจทึงแนะนทาผรูข้ไถตมรุตงหวนังคนนภีรวตาเขาจะตข้องแตตงงานกนับนางรรูธเพสืที่อใหข้ก ทาเนธิด
บรุตรชายคนหนทึที่งแกตสามภีทภีที่เสภียชภีวธิตไปแลข้วของนางดข้วย ไมตมภีระบรุไวข้ชนัดเจนวตานภีที่เปป็นธรรมเนภียม
ปฏธิบนัตธิในอธิสราเอลสมนัยนนัรนหรสือวตามนันเปป็นเงสืที่อนไขทภีที่นางนาโอมภีไดข้ก ทาหนดไวข้สทาหรนับการขาย
ทภีที่ดธินนนัรน อยตางไรกป็ตาม ไมตวตากรณภีใด เมสืที่อไดข้ทราบเกภีที่ยวกนับนางรรูธและความสนัมพนันธรของนางทภีที่มภี
ตตอแผตนดธินนนัรน กป็เหป็นไดข้ชนัดวตาญาตธิคนทภีที่สนธิททภีที่สรุดคนนภีร จะตข้องตกลงทภีที่จะแตตงงานกนับนาง

ดข้วยเหตรุนภีร  6 ญาตวิสนวิททมีมื่ถนัดมาคนนนันั้นตอบวยู่า "ขผู้าพเจผู้าจะไถยู่เพสืมื่อตนเองอยยู่างนนันั้นไมยู่ไดผู้ จะ
ทตาใหผู้มรดกขผู้าพเจผู้าเสมียไป ทยู่านจงเอาสวิทธวิในการไถยู่ของขผู้าพเจผู้าไปจนัดการเองเถวิด เพราะขผู้าพเจผู้า
ไถยู่ไมยู่ไดผู้แลผู้ว" เมสืที่อไดข้ทราบเกภีที่ยวกนับความเกภีที่ยวขข้องของนางรรูธในธรุรกรรมนภีรแลข้ว ญาตธิสนธิทคนนภีรกป็
ถอนตนัวทนันทภี เขากลนัวทภีที่จะททาใหข้มรดกของตนเสภียไป ในการไดข้ภรรยาใหมต (เขาอาจแตตงงานแลข้ว) 



และตข้องเลภีรยงดรูนางและแมตสามภีของนางดข้วยคสือ นางนาโอมภี เขากป็อาจคธิดวตามนันเปป็นสถานการณรทภีที่
เปป็นภาระหนนัก นอกจากนภีร  มรดกในทภีที่ดธินนนัรนกป็จะตกเปป็นของบรุตรคนใดคนหนทึที่งของนางรรูธทภีที่เกธิด
กนับเขาซทึที่งกป็จะกลายเปป็นเรสืที่องยรุตงยากยธิที่งนนักสทาหรนับอนาคต

ยธิที่งไปกวตานนัรน ทภีที่ดธินนนัรนกป็จะกลนับตกเปป็นของครอบครนัวของนางนาโอมภีและนางรรูธในปภี
เสภียงแตรอยรูตดภี เขาจทึงถอนตนัวและเสนอการจนัดการเรสืที่องทนัรงหมดนภีร ใหข้แกตโบอาส นนัที่นแหละเปป็นสธิที่งทภีที่
โบอาสตข้องการ ดรูเหมสือนเหป็นไดข้ชนัดวตาโบอาสไมตไดข้สนใจเรสืที่องทภีที่ดธินใดกป็ตามทภีที่เขาจะไดข้ แตตเขา
สนใจเรสืที่องทภีที่จะไดข้นางรรูธมากกวตา เหป็นไดข้ชนัดวตาเขาชายตาแลนางแมข้กระทนั ที่งกตอนทภีที่นางมาหาเขา
ตอนกลางคสืนเสภียอภีก

นรธ 4:7-8 ผรูข้เขภียนหนนังสสือนางรรูธจทึงเสนอภรูมธิหลนังของธรรมเนภียมทภีที่วตานภีร  ตยู่อไป
นมีนั้เปป็นธรรมเนมียมในอวิสราเอลสมนัยกยู่อนเกมีมื่ยวกนับการไถยู่และการแลกเปลมีมื่ยน คสือเพสืมื่อจะรนับรองการ
ตกลงกนัน คนหนขมื่งจะถอดรองเทผู้าของเขาเองยสืมื่นใหผู้อมีกคนหนขมื่ง นมีมื่เปป็นธรรมเนมียมของการแสดง
สนักขมีพยานในอวิสราเอล ความหมายกป็คสือวตาในชตวงสมนัยแรกๆของอธิสราเอล (สมนัยพวกผรูข้วธินธิจฉนัย) 
การททาธรุรกรรมเกภีที่ยวกนับผรูข้ไถตทภีที่เปป็นญาตธิคนสนธิทกป็ถรูกกระททากนันเชตนนนัรน นภีที่ยธิที่งเปป็นเชตนนภีร เปป็นพธิเศษ
หากผรูข้ทภีที่เปป็นญาตธิคนสนธิทปฏธิเสธทภีที่จะแตตงงานกนับหญธิงมตายของญาตธิทภีที่เสภียชภีวธิต

บรธิบทตรงนภีร ไมตไดข้เหมสือนกนันแบบเปบ๊ะๆกนับพระราชบนัญญนัตธิ 25:5-10 แตตมนันกป็คลข้ายกนันอยรูตดภี
ในทภีที่นนัที่นเมสืที่อหญธิงมตายถรูกปฏธิเสธโดยญาตธิคนสนธิททภีที่เหมาะสม นางกป็ไดข้รนับอนรุญาตใหข้ถอดรองเทข้า
ของเขาออกเสภียและถตมนทราลายรดหนข้าเขา นนัที่นไมตใชตโทนของการประชรุมกนันตรงนภีร  แตตธรรมเนภียม
นนัรนกป็ถรูกนทามาใชข้อยรูตดภี เหป็นไดข้ชนัดวตาไมตมภีการถตมนทราลายรดหนข้า ดนังนนัรน

8 เมสืมื่อญาตวิสนวิทคนถนัดมากลยู่าวแกยู่โบอาสวยู่า "ทยู่านจงซสืนั้อเสมียเองเถวิด" เขากป็ถอดรองเทผู้า
ออก โบอาสจทึงไดข้ปฏธิบนัตธิตามขนัรนตอนและธรรมเนภียมทภีที่ไดข้ก ทาหนดไวข้แลข้วสทาหรนับการไถตนางรรูธ
และมรดกของนางมาเปป็นของเขาเอง

นรธ 4:9-10 โบอาสจทึงประกาศแกตพวกผรูข้ใหญตและทรุกอคนทภีที่อยรูตทภีที่นนัที่นวตา "ทยู่าน
ทนันั้งหลายเปป็นพยานในวนันนมีนั้วยู่า ขผู้าพเจผู้าไดผู้ซสืนั้อทรนัพยห์สวินทนันั้งหมดของเอลมีเมเลค และทรนัพยห์สวินทนันั้ง



หมดของควิลวิโอนและมาหห์โลนจากมสือนาโอมมีแลผู้ว 10 ยวิมื่งกวยู่านนันั้นรรธชาวโมอนับแมยู่มยู่ายของมาหห์โลน
ขผู้าพเจผู้ากป็ไดผู้มาเปป็นภรรยาของขผู้าพเจผู้า เพสืมื่อจะจรรโลงนามของผรผู้ตายไวผู้กนับมรดกของเขา เพสืมื่อนาม
ของผรผู้ตายจะไมยู่ตผู้องถรกตนัดออกจากพวกพมีมื่นผู้องของเขา และจากประตรบผู้านเกวิดเมสืองนอนของเขา 
ทยู่านทนันั้งหลายเปป็นพยานแลผู้วในวนันนมีนั้"

บรุตรชายทนัรงสองของเอลภีเมเลคหากยนังมภีชภีวธิตอยรูตกป็คงยธินดภีกนับมรดกของบธิดาของพวกเขา แตต
เนสืที่องจากพวกเขาตายไปแลข้ว มนันจทึงตกเปป็นของมารดาของพวกเขา จากนนัรนกป็เปป็นของลรูกสะใภข้ทนัรง
สองซทึที่งจะตข้องตกลงทภีที่จะขายทภีที่ดธินนนัรนดข้วย ไมตมภีการแจข้งใหข้โอรปาหรทราบเพราะวตานางไดข้กลนับไป
ยนังโมอนับแลข้ว นอกจากนภีร  มาหรโลนสามภีของนางรรูธกป็เปป็นพภีที่ชายคนโต ดข้วยเหตรุนภีร เขาจทึงเปป็นผรูข้แรกทภีที่
มภีสธิทธธิธ ในมรดกนนัรน อยตางไรกป็ตาม เนสืที่องจากมนันตกเปป็นของนางนาโอมภีแลข้วตอนนภีร  การซสืรอจทึงตข้อง
กระททากนับนาง

โบอาสจทึงประกาศดข้วยความยธินดภีถทึงการแตตงงานของเขากนับนางรรูธและความตนัรงใจของเขา
ทภีที่จะเลภีรยงดรูบรุตรหลานกนับนางในนามของมาหรโลน สามภีคนแรกของนางซทึที่งเสภียชภีวธิตไปแลข้ว ทรุกคน
ทภีที่อยรูตทภีที่นนัที่นกป็เปป็นสนักขภีพยานตตอขตาวดภีเหลตานภีร  นตาสนใจตรงทภีที่วตา บรุตรชายคนทภีที่เกธิดกนับนางรรูธและโบ
อาสจะเปป็นทภีที่รรูข้จนักในฐานะบรุตรชายของโบอาสเสมอไป อยตางไรกป็ตาม ในความหมายทางเทคนธิค
และทางกฎหมายแลข้ว เขากป็ก ทาลนังเลภีรยงดรูบรุตรชายคนหนทึที่งใหข้แกตญาตธิทภีที่เสภียชภีวธิตไปแลข้วของเขา นนั ที่น
คสือ มาหรโลน

ภาพอนันนตารนักของพระครธิสตรจทึงปรากฏตรงนภีร  โบอาสผรูข้เปป็นชายทภีที่มภีฐานะคนหนทึที่ง เปป็นคน
ตระกรูลยรูดาหรและเปป็นชาวเมสืองเบธเลเฮมไดข้ไถตและรนับหญธิงตตางชาตธิคนหนทึที่งมาเปป็นเจข้าสาวของตน
องครพระผรูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงททาแบบเดภียวกนัน พระองครผรูข้ทรงสสืบเชสืรอสายกษนัตรธิยรตระกรูลยรูดาหร
และประสรูตธิในเบธเลเฮมไดข้ทรงเลสือกทภีที่จะไถต (ดข้วยราคาคตางวดใหญตยธิที่ง) และรนับเจข้าสาวตตางชาตธิ
คนหนทึที่งคสือครธิสตจนักรมาเปป็นของพระองครเอง

นรธ 4:11-12 พวกผรูข้ใหญตและบรรดาสนักขภีพยานทภีที่มาชรุมนรุมกนันทภีที่ประตรูเมสืองจทึง
กลตาววตา "เราทนันั้งหลายเปป็นพยานแลผู้ว ขอพระเยโฮวาหห์ทรงกระทตาใหผู้หญวิงนนันั้นทมีมื่กตาลนังจะเขผู้ามาใน



เรสือนของทยู่านเหมสือนนางราเชลและนางเลอาหห์ ผรผู้ซขมื่งชยู่วยกนันสรผู้างวงศห์วานอวิสราเอล ขอใหผู้ทยู่านจง
จตาเรวิญอยรยู่ในเอฟราธาหห์และมมีชสืมื่อเสมียงในเบธเลเฮม 12 ขอใหผู้วงศห์วานของทยู่านเหมสือนวงศห์วานข
องเปเรศซขมื่งทามารห์คลอดใหผู้แกยู่ยรดาหห์ เนสืมื่องดผู้วยเชสืนั้อสายซขมื่งพระเยโฮวาหห์จะประทานแกยู่ทยู่านโดยผรผู้
หญวิงคนนมีนั้"

พวกเขาจทึงอวยพรการรตวมสนธิททภีที่จะเกธิดขทึรนนภีร โดยทรูลขอใหข้นางรรูธมภีบรุตรหลายคนเหมสือน
นางราเชลและนางเลอาหร (ภรรยาของยาโคบ) การเอตยถทึงเอฟราธาหห์กป็หมายถทึง สถานทภีที่แหตงหนทึที่ง
ซทึที่งเดธิมทภีอยรูตใกลข้เมสืองเบธเลเฮม แตตพอหลายปภีผตานไปกป็กลายเปป็นชสืที่อเรภียกอภีกชสืที่อของเมสืองนภีร  เมสือง
เบธเลเฮมจทึงมภีขนาดใหญตขทึรนจนรวมสธิที่งทภีที่เมสืที่อกตอนเปป็น ‘ชานเมสือง’ เขข้าไปดข้วย การเอตยถทึงทนัรงสอง
ชสืที่อจทึงนตาจะเปป็นเพสืที่อความไพเราะแบบบทกวภีและเพราะวตามภีเมสืองเบธเลเฮมมากกวตาหนทึที่งแหตงใน
อธิสราเอลดข้วย คทาอวยพรนภีรดรูเหมสือนวตาจะตนัรงใจกลตาวแกตโบอาส พวกเขายนังขอใหข้พรแหตงเปเรศตระ
กรูลยรูดาหรตกเปป็นของเขาดข้วย เมสืองเบธเลเฮมตนัรงอยรูตในเขตแดนของตระกรูลยรูดาหรและเปเรศ ผรูข้เปป็น
บรุตรคนหนทึที่งของยรูดาหรและเปป็นตข้นตระกรูลของคนในเขตแดนนนัรนดข้วย นอกจากนภีร  นางทามารรกป็ถรูก
เชสืที่อวตาเปป็นหญธิงตตางชาตธิเหมสือนนางรรูธ แมข้วตาประเพณภีของพวกยธิวอข้างวตานางรรูธอายรุสภีที่สธิบปภี แตตเหป็น
ไดข้ชนัดวตานางถรูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็นหญวิงสาวคนหนทึที่ง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (นาอาราหศ์) มภีความหมาย
งตายๆวตา ‘หญธิงสาว’

นรธ 4:13 ดนังนนันั้นโบอาสกป็รนับรรธมาเปป็นภรรยาของทยู่าน และทยู่านกป็เขผู้าหานาง
และพระเยโฮวาหห์ประทานใหผู้นางตนันั้งครรภห์คลอดบบตรชายคนหนขมื่ง

นรธ 4:14-16 ขณะเดภียวกนัน พวกผรูข้หญธิงชาวเมสืองเบธเลเฮมกป็กลตาวแกตนางนาโอมภี
วตา "สาธบการแดยู่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์มวิไดผู้ทรงละทวินั้งเจผู้าไวผู้ใหผู้ปราศจากญาตวิทมีมื่ถนัดมา ขอใหผู้ทารก
นมีนั้มมีชสืมื่อเสมียงเลสืมื่องลสือไปในอวิสราเอล 15 ใหผู้เดป็กคนนมีนั้เปป็นผรผู้ชบบชมีววิตของเจผู้าและเลมีนั้ยงดรเจผู้าเมสืมื่อชรา 
เพราะวยู่าเดป็กคนนมีนั้เกวิดมาจากลรกสะใภผู้ทมีมื่รนักเจผู้า ผรผู้ประเสรวิฐกวยู่าบบตรชายเจป็ดคน"

แนตทภีเดภียว นางนาโอมภีไดข้รนับพระพรจากพระเจข้าจรธิงๆ พระองครไดข้ทรงใหข้มภีผรูข้ไถตทภีที่เปป็นญาตธิ
สนธิทคนหนทึที่งเกธิดขทึรนมาเพสืที่อนางผตานทางนางรรูธ นางไมตเพภียงไดข้เงธินจทานวนมากเปป็นคตาซสืรอทภีที่ดธินของ



นางเทตานนัรน แตตโบอาสยนังไดข้ใหข้หลานชายคนหนทึที่งแกตนางผตานทางนางรรูธอภีกดข้วยเพสืที่อสสืบวงศร
ตระกรูลบรุตรชายของนางคสือ มาหรโลน นอกจากนภีรนางยนังไดข้นางรรูธและบนัดนภีรคสือโบอาสดข้วยเพสืที่อ
เลภีรยงดรูนางในวนัยชราอภีกดข้วย พวกผรูข้หญธิงเหลตานภีร จทึงกลตาววตาลรูกสะใภข้ของนาง นนัที่นคสือนางรรูธ กป็ดภีกวตา
บรุตรชายเจป็ดคนสทาหรนับนาง

บนัดนภีรนางนาโอมภีเปป็นครุณยตาคนหนทึที่งทภีที่ไดข้รนับพระพรผตานทางผรูข้ไถตทภีที่เปป็นญาตธิสนธิทของนาง
รรูธ บนัดนภีรนางมภีสมาชธิกครอบครนัวเพธิที่มขทึรนแลข้วซทึที่งนางไมตไดข้มภีมานาน แนตทภีเดภียว บรุตรชายของนางรรูธ
และโบอาสจะมภีชสืที่อเสภียงเลสืที่องลสือในอธิสราเอลจรธิงๆเพราะวตาโอเบดจะกลายเปป็นปรูตของดาวธิด ดนังนนัรน
16 แลผู้วนาโอมมีกป็รนับเดป็กนนันั้นมาอบผู้มไวผู้แนบอก และรนับเปป็นผรผู้เลมีนั้ยงดรแลเดป็กคนนนันั้น

นรธ 4:17 อาจเปป็นวนันทภีที่แปดหลนังจากการก ทาเนธิดของบรุตรชายของนางรรูธ 
หญวิงชาวบผู้านขผู้างเคมียงกป็ใหผู้ชสืมื่อเดป็กนนันั้น พรดกนันวยู่า "มมีบบตรชายคนหนขมื่งเกวิดใหผู้แกยู่นาโอมมี" เขาตนันั้งชสืมื่อ
เดป็กคนนนันั้นวยู่า โอเบด ผรผู้เปป็นบวิดาของเจสซมี ซขมื่งเปป็นบวิดาของดาววิด นตาสนใจตรงทภีที่วตาเดป็กคนนภีรไดข้ชสืที่อ
วตาเปป็นบรุตรชายของนางนาโอมภีแมข้วตานางรรูธเปป็นมารดากป็ตาม ความหมายทภีที่ใหญตกวตากป็คสือวตา บรุตร
ชายคนหนทึที่งไดข้เกธิดขทึรนมาใหข้แกตครอบครนัวของนางนาโอมภี แมข้วตานางตข้องเผชธิญกนับความยาก
ลทาบากเปป็นเวลาหลายปภีในโมอนับ แตตเมสืที่อกลนับมายนังแผตนดธินแหตงพระสนัญญา พระเจข้ากป็ทรงอวยพร
นางอยตางบรธิบรูรณร

เดป็กคนนภีรถรูกตนัรงชสืที่อโดยบรรดาเพสืที่อนบข้านซทึที่งเปป็นธรรมเนภียมปฏธิบนัตธิปกตธิในหลายเมสืองของ
พวกยธิว ดรู ลรูกา 1:57-59 ชสืที่อโอเบดมภีความหมายตรงตนัววตา ‘การปรนนธิบนัตธิ’ พงศรพนันธรุรของดาวธิดและ
ของพระครธิสตรดข้วยจทึงถรูกสสืที่ออยตางชนัดเจนตรงนภีร  บรุตรชายคนนภีรทภีที่เกธิดแกตนางรรูธและโบอาสกลาย
เปป็นบธิดาของเจสซภี บธิดาของดาวธิด ดนังนนัรน โบอาสและนางรรูธจทึงเปป็นปรูตทวดยตาทวดของดาวธิด

นรธ 4:18-22 หนนังสสือนางรรูธปธิดทข้ายดข้วยการทวนยข้อนสนัรนๆถทึงลทาดนับพงศรพนันธรุร
ของยรูดาหรโดยเรธิที่มตข้นทภีที่เปเรศ บรุตรชายของเขา ตยู่อไปนมีนั้เปป็นพงศห์พนันธบห์ของเปเรศ เปเรศใหผู้กตาเนวิด
บบตรชสืมื่อเฮสโรน  19 เฮสโรนใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อราม รามใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่ออนัมมมีนาดนับ 20 อนัมมมีนา



ดนับใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อนาโชน นาโชนใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อสนัลโมน 21 สนัลโมนใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อโบอาส 
โบอาสใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อโอเบด 22 โอเบดใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อเจสซมี และเจสซมีใหผู้กตาเนวิดบบตรชสืมื่อดาววิด


