หน้ า 556
นางรู
ธ
ครอบครัวของนางนาโอมี
เสียชี วิตในโมอับ
นางรู ธตัดสินใจตามพระเจ้าไป
อยู่ มาในสมั ยเมื อผู้ วิ นิ จ ฉั ย
ครอบครองอยู่ น ั นเกิดกั นดาร
อาหารขึ นในแผ่ นดิ น มี ชายคน
หนึ งเป็ นชาวเมื องเบธเลเฮมใน
ยู ด าห์ ไปอาศั ย อยู่ ในแผ่ นดิ น
โมอับ คือตัวเขาพร้ อมกับภรรยาและบุตรชายสองคน
2ชายคนนั นชื อ เอลี เมเลค
ภรรยาชื อนาโอมี บุ ตรชายสอง
คนชื อมารห์ โลนและคิ ลิ โอน
เป็ นชาวเอฟราธาห์ มาจากเมือง
เบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทังหลาย
เดิ นทางเข้ าไปในแผ่ นดิ นโมอั บ
และอาศัยอยู่ ทีนั น
3แต่ เอลี เมเลคสามีของนางนาโอมี ส ิ นชี วิ ตเสี ย ทิ งนางไว้ กั บ
บุตรชายทังสอง
4 บุ ต รชายสองคนนี ก็ ไ ด้ หญิ ง
ชาวโมอับมาเป็ นภรรยา คนหนึ ง
ชื อโอรปาห์ อี กคนหนึ งชื อรู ธ
เขาทั งหลายอยู่ ที นั นประมาณ
สิบปี
5 แล้ วมาห์ โลนและคิ ลิ โอนทั ง
สองคนก็ส ิ นชี วิต หญิ งคนนั นก็
ต้ องเปล่ าเปลี ยวเพราะเหตุ สามี
และบุตรชายทังสองของนางต้ อง
ล้ มหายตายจากไป
6แล้ วนางนั นพร้ อมกับลู กสะใภ้

1

ทั งสองก็ลุ กขึ นออกเดิ นทางจาก
แผ่ นดิ นโมอั บ เพราะว่ าเมื ออยู่
ในแผ่ นดิ นโมอับนั น นางได้ ยิน
ข่ าวว่ า พระเยโฮวาห์ ได้ ทรง
เยี ยมเยี ยนชนชาติ ของพระองค์
และประทานอาหารแก่ เขาทั ง
หลาย
7นางจึ งออกจากตําบลที นางอยู่
พร้ อมกับบุตรสะใภ้ ท ังสอง เดิน
ตามทางกลั บไปยั ง แผ่ น ดิ น ยู ดาห์
8แต่ นาโอมี กล่ าวแก่ บุ ตรสะใภ้
ทั งสองของนางว่ า "ไปเถิ ด ขอ
ให้ ต่ างคนต่ างกลั บไปบ้ านมารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
พระเมตตาต่ อเจ้ าทั งสอง ดั งที
เจ้ าได้ เมตตาต่ อผู้ ที ตายไปแล้ ว
และต่ อแม่
9 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้
เจ้ ามี ความสงบ ขอให้ ต่ างก็ได้
เข้ าอยู่ ในเรื อนของสามี " แล้ ว
นาโอมีกจ็ ุ บลูกสะใภ้ ท ังสอง ต่ าง
ก็ส่งเสียงร้ องไห้
10 นางทั งสองจึ งพู ดกั บแม่ สามี
ว่ า "อย่ าเลย เราทังสองจะกลับ
ไปกับแม่ ไปถึงชนชาติของแม่ "
11 แต่ นาโอมี ตอบว่ า "ลู กสาว
ของแม่ เอ๋ย จงกลั บไปเสียเถอะ
จะไปกับแม่ ทาํ ไมเล่ า แม่ ยังจะมี
บุ ตรชายในครรภ์ ให้ เป็ นสามี
ของเจ้ าหรือ

(D) ปฐก DG:DI; DK:LM; GN:D; วนฉ G:DN (G) ปฐก LO:DK; วนฉ L:LI; D ซมอ D:D
(N) อพย L:DN; Q:LD; สดด DLG:DO; ยรม GK:DI; ศฟย G:M; มธ N:DD; ลก D:NR
(R) ยชว GQ:DO; นรธ G:GI; G ทธ D:DN-DR (K) นรธ L:D (DD) ปฐก LR:DD; พบญ GO:O
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หน้ า 557
นางรูธ D
12 ลู กสาวของแม่ เอ๋ ย กลั บไป ถ้ ามี อะไรมาพรากฉั น จากแม่
เสี ยเถอะ กลั บไปตามทางของ นอกจากความตาย ก็ขอพระเยเจ้ า แม่ แก่ เกิ นที จะมี สามี แล้ ว โฮวาห์ ทรงลงโทษฉั น และให้
หากแม่ จ ะว่ า แม่ ยั ง มี ความหวั ง หนักยิ งกว่ า"
อยู่ ถ้ าแม่ จะมีสามีคื นวั นนี และ 18 เมื อนาโอมีเห็นว่ ารูธตั งใจจะ
ให้ กาํ เนิดบุตรชาย
ไปด้ วยจริ งๆแล้ ว นางก็ไม่ พู ด
13 แล้ วเจ้ าจะรออยู่ จนบุ ตรชาย อะไรอีก
นั นเติ บโตได้ หรื อ เจ้ าจะอดใจ 19 ดั งนั นทั งสองนางก็พากั นไป
ไม่ แต่ งงานหรือ อย่ าเลยลูกสาว จนถึงเมืองเบธเลเฮม ต่ อมาเมื อ
ของแม่ เอ๋ ย แม่ มี ความขมขื น นางทั งสองมาถึ งเบธเลเฮมแล้ ว
มากเพราะเห็ นแก่ เจ้ า ที พระ ชาวเมื องทั งสิ นก็พากั นแตกตื น
หั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ กระทํา เพราะเหตุนางทังสอง จึงพูดขึ น
แก่ แม่ ถึงเพียงนี "
ว่ า "นี แน่ ะหรือ นางนาโอมี"
14 แล้ วต่ างก็ส่ งเสี ยงร้ องไห้ อี ก 20 นาโอมี ตอบเขาว่ า "ขออย่ า
โอรปาห์ ก ็จุ บลาแม่ สามี แต่ รู ธ เรี ยกฉั นว่ านาโอมี เลย ขอเรี ยก
ยังเกาะแม่ สามีอยู่
ฉันว่ ามาราเถอะ เพราะว่ าองค์ผ้ ู
นางรู ธไปอิ สราเอล
ทรงมหิ ทธิฤทธิW ได้ ทรงกระทําแก่
ฉันอย่ างขมขื น
พร้อมกับนางนาโอมี
15 นาโอมีจึงว่ า "ดูเถิด พี สะใภ้ 21 เมื อฉั นจากเมื องนี ไป ฉั นมี
ของเจ้ ากลั บ ไปหาชนชาติ ข อง ทุ กอย่ างครบบริ บู รณ์ พระเยเขาและหาพระของเขาแล้ ว จง โฮวาห์ ทรงพาฉั นกลั บมาตั ว
กลับไปตามพี สะใภ้ ของเจ้ าเถิด" เปล่ า เมื อพระเยโฮวาห์ ทรงให้
16 แต่ รู ธตอบว่ า "ขอแม่ อย่ า ฉั นทุ กข์ ใจดั งนี และองค์ ผ้ ู ทรง
วิงวอนให้ ฉันจากแม่ หรื อเลิกติด มหิ ทธิ ฤ ทธิW ให้ ฉั น ต้ องประสบ
ตามแม่ ไปเลย เพราะแม่ จะไป เหตุ ร้ ายเช่ นนี จะเรี ยกฉั นว่ านาไหนฉันจะไปด้ วย และแม่ จะอา- โอมีทาํ ไมเล่ า"
ศั ยอยู่ ที ไหน ฉั นก็จะอยู่ ที นั น 22 ดังนั นนาโอมีจึงกลับมา และ
ด้ วย ญาติ ของแม่ จะเป็ นญาติ รู ธ ลู กสะใภ้ ชาวโมอั บก็ กลั บมา
ของฉัน และพระเจ้ าของแม่ กจ็ ะ ด้ วย ผู้ กลั บมาจากแผ่ นดิ นโมอั บ และเขาทั งสองมายั งเมื อง
เป็ นพระเจ้ าของฉัน
17 แม่ ตายทีไหนฉันจะตายทีนั น เบธเลเฮม ในต้ นฤดู เกี ยวข้ าว
และจะขอให้ ฝั งฉั นไว้ ที นั นด้ วย บาร์เลย์
(DL) วนฉ G:DO; โยบ DK:GD (DQ) สภษ DM:DM (DO) ยชว GQ:DO; วนฉ DD:GQ
(DN) นรธ G:DD-DG; G พกษ G:G (DM) D ซมอ L:DM; G ซมอ DK:DL (DR) กจ GD:DQ
(DK) อสย GL:M; มธ GD:DI; ยก G:DO (GD) โยบ D:GD (GG) อพย K:LD; ลนต LG:DI-DD
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นางรูธ G
หน้ า 558
นางรู ธเก็บรวงข้าวตก
ดิ ฉั นเดิ นตามคนเกี ยวคอยเก็บ
ข้ าวตกระหว่ างฟ่ อนข้ าวเถอะ
ในนาของโบอาส
ฝ่ ายนาโอมี น ั นมี ญาติ ข้ าง ค่ ะ' นางก็มาเก็บข้ าวตกตั งแต่
สามี คนหนึ ง เป็ นคนมั งมี เวลาเช้ าจนบั ดนี เว้ นแต่ ได้ พัก
ครอบครั วเดียวกับเอลีเมเลคชื อ หน่ อยหนึ งทีเรือน"
8 แล้ วโบอาสจึ งพู ดกั บรู ธว่ า
โบอาส
2และรู ธชาวโมอั บจึ งพูดกับนา- "ลู กสาวเอ๋ ย ขอฟั งหน่ อย อย่ า
โอมี ว่ า "บั ดนี ขอให้ ฉั นไปที ทุ่ ง ไปเก็บข้ าวทีนาอื น หรือทิงนานี
นา เพื อจะเก็บรวงข้ าวตกตาม ไปเสี ยเลย จงอยู่ ใกล้ ๆสาวใช้
หลั งผู้ ที มี ส ายตากรุ ณาต่ อฉั น " ของฉัน
นาโอมีตอบนางว่ า "ลู กสาวของ 9 ตาของเจ้ าจงมองดู ต ามนาที
เขากําลังเก็บเกี ยวกันอยู่ แล้ วก็
แม่ เอ๋ย จงไปเถิด"
3 นางก็ อ อกเดิ นตามหลั งคน จงติ ดตามเขาไป ฉั นได้ สั งพวก
เกี ยวเพื อคอยเก็บข้ าวตก เผอิญ หนุ่ มๆมิ ให้ รบกวนเจ้ าแล้ วมิ ใช่
เข้ าไปในนาของโบอาส ซึ งเป็ น หรื อ เมื อเจ้ ากระหายนํา ก็เชิ ญ
ไปที หม้ อนํา
ดื มนํา ซึ งคน
ญาติของเอลีเมเลค
หนุ่ มๆตักไว้ "
นางรู ธพบญาติ คนหนึ$ง
10 รูธก็ซบหน้ าน้ อมตั วลงถึ งดิน
ชื$ อโบอาส
4ดู เถิ ด โบอาสมาจากเบธเล- และพู ดว่ า "ทําไมดิฉันจึงได้ รั บ
เฮม พูดกับคนเกี ยวข้ าวว่ า "ขอ ความกรุ ณาในสายตาของท่ า น
พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตอยู่ กั บเจ้ า ท่านจึงเอาใจใส่ ดิฉันในเมื อดิฉัน
เถิ ด" เขาทั งหลายตอบว่ า "ขอ เป็ นแต่ เพียงคนต่ างด้ าว"
พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพร 11 แต่ โบอาสตอบนางว่ า "ทุ ก
อย่ างที เจ้ าได้ ปฏิ บั ติ ต่ อแม่ สามี
แก่ ท่านเถิด"
5โบอาสจึ งถามคนใช้ ผ้ ู คอยควบ ของเจ้ า ตั งแต่ สามี ของเจ้ าสิ น
คุมคนเกี ยวข้ าวนั นว่ า "หญิงสาว ชี วิ ตแล้ วนั น มี คนมาเล่ าให้ ฉั น
ฟั งหมดแล้ ว และเขาบอกด้ วยว่ า
คนนี เป็ นคนของใคร"
6 คนใช้ ซึ งเป็ นผู้ ควบคุ มคน เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้ าน
เกี ยวข้ าวจึ งตอบว่ า "นางเป็ น เกิดเมืองนอนของเจ้ า มาอยู่ กับ
หญิ งชาวโมอั บ กลั บมาจาก ชนชาติทีเจ้ าไม่ ร้ ู จักมาก่ อน
12 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงตอบ
แผ่ นดินโมอับพร้ อมกับนาโอมี
7นางพู ดว่ า `ขออนุ ญาตให้ แทนการงานของเจ้ าตามที เจ้ า

2

(D) นรธ D:G; L:G, DG; Q:GD (G) ลนต DK:K-DI; GL:GG; พบญ GQ:DK
(Q) นรธ D:D; สดด DGK:M-R; ลก D:GR; G ธส L:DN (N) นรธ D:GG (DI) D ซมอ D:DR
(DD) นรธ D:DQ-DR (DG) D ซมอ GQ:DK; นรธ D:DN; สดด DM:R; LN:M; OM:D; ND:Q

08_rut.pub
page 3

Saturday, February 27, 2016 22:25

หน้ า 559
นางรูธ G
ได้ กระทํามาแล้ วนั นเถิด และขอ ที เก็บมาได้ น ั น ได้ ข้าวบาร์ เลย์
ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของชน ประมาณเอฟาห์ หนึ ง
ชาติอิ สราเอลซึ งเจ้ าเข้ ามาวางใจ 18 นางยกข้ าวนั นขึ นและเข้ าไป
อยู่ ใต้ ปี กของพระองค์ น ั น จง ในเมือง แม่ สามีกเ็ ห็นข้ าวทีนาง
ทรงปู นบํา เหน็ จอั นบริ บู รณ์ แก่ ได้ เก็บมานั น และนางเอาอาหาร
เจ้ า"
ที เหลื อเมื อนางรั บประทานอิ ม
13 รู ธจึ งกล่ าวว่ า "เจ้ านายของ แล้ วนั นให้ แก่ แม่ สามีด้วย
ดิ ฉั น ขอให้ ดิ ฉันได้ รั บความ 19 แม่ สามี จึ ง กล่ าวแก่ นางว่ า
กรุณาในสายตาของท่ าน เพราะ "วั นนี ลู กไปเก็บข้ าวตกที ไหนมา
ท่านได้ ปลอบใจดิฉัน และเพราะ ลูกไปทํางานที ไหน ขอให้ ชายที
ท่ า นได้ กล่ าวคํา ที แสดงความ เอาใจใส่ ลู ก ได้ รั บพระพรเถิ ด "
เมตตากรุ ณาต่ อหญิ งคนใช้ ของ นางจึ ง บอกแก่ แม่ สามี ใ ห้ ทราบ
ท่ าน ถึ งแม้ ดิ ฉันไม่ เป็ นเหมื อน ว่ านางไปทํางานกับผู้ ใด นางว่ า
คนหนึ งในพวกหญิ ง คนใช้ ของ "ผู้ ชายที ฉั นไปทํา งานด้ วยใน
ท่าน"
วันนี น ั นชื อโบอาส"
14 โบอาสก็บอกนางว่ า "พอถึง 20 นาโอมี จึ ง พู ด กั บบุ ต รสะใภ้
เวลารั บประทานอาหารเชิ ญมานี ว่ า "ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวย
เถิ ด มารับประทานขนมปั งบ้ าง พระพรแก่ เขาเถิ ด พระกรุ ณา
และเอาอาหารมาจิ มนํา ส้ มเถิ ด" ของพระองค์ ไม่ เคยขาดจากผู้ ที
นางจึ งนั งลงข้ างๆพวกคนเกี ยว ยั งมี ชี วิ ตอยู่ หรื อผู้ ที ส ิ นชี วิ ตไป
ข้ าว โบอาสจึงส่ งข้ าวคั วให้ และ แล้ ว" นาโอมีกล่ าวแก่ นางด้ วยว่ า
นางก็รั บประทานจนอิ ม และยัง "ชายคนนั นเป็ นญาติของเรา เขา
เหลือไว้ บ้าง
เป็ นญาติสนิทคนหนึ งของเรา"
15 เมื อนางลุ กขึ นไปเก็ บข้ าว 21 รู ธชาวโมอั บกล่ าวว่ า "นอก
โบอาสก็บัญชาชายหนุ่ มของท่าน จากนั นเขายั งพูดกั บฉั นว่ า `เจ้ า
ว่ า "จงยอมให้ นางเก็บข้ าวตก จงอยู่ ใกล้ ๆคนใช้ หนุ่ มของฉั น
ระหว่ างฟ่ อนข้ าวเถอะ อย่ าได้ จนกว่ า เขาจะเกี ยวข้ าวของฉั น
ตําหนินางเลย
เสร็จ'"
16 จงดึ งข้ าวออกจากฟ่ อนทิ งไว้ 22 นาโอมี พู ดกั บรู ธ บุ ต รสะใภ้
ให้ นางเก็บบ้ าง อย่ าว่ านางเลย"
ว่ า "ดีแล้ ว ลูกสาวของแม่ เอ๋ย ที
17 นางก็ เ ที ยวเก็ บข้ าวที ต กใน เจ้ าจะไปทํา งานกั บสาวใช้ ของ
นาจนถึงเวลาเย็น แล้ วก็ฟาดข้ าว เขา เพื อว่ าเขาจะไม่ พบเจ้ าในนา
(DL) ปฐก LL:DO; D ซมอ D:DR; GO:QD (DQ) นรธ G:DR (DM) นรธ D:GG
(DR) นรธ G:DQ (DK) นรธ G:DI; สดด QD:D
(GI) นรธ L:K-DI; Q:Q, N; G ซมอ G:O; โยบ GK:DL; สภษ DM:DM
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นางรูธ G, L
หน้ า 560
อื น"
7 เมื อโบอาสรั บประทานและ
23 ดั งนั นนางจึงอยู่ ใกล้ ๆสาวใช้ ดื มจนสํา ราญใจแล้ ว ท่ านก็ไป
ของโบอาสเที ยวเก็ บข้ าวตกจน นอนอยู่ ที ปลายกองข้ าว แล้ ว
สิ นฤดู เกี ยวข้ าวบาร์ เลย์ และข้ าว นางก็ย่องเข้ ามาเปิ ดผ้ าคลุ มเท้ า
สาลี และนางก็อาศั ยอยู่ กั บแม่ ของท่านขึ น และนอนลงทีนั น
สามี
นางรู ธอ้างว่ า
นางนาโอมีวางแผน
โบอาสเป็ นญาติ สนิทถัดมา
ให้นางรู ธสมรสกับโบอาส
8ต่ อมา พอถึ งเที ยงคื นชายคน
นาโอมี แม่ ส ามี ของนางพู ด นั นก็ตกใจตื นพลิกตัว ดูเถิด มี
กั บนางว่ า "ลู กสาวของแม่ ผู้ หญิงมานอนอยู่ ทีเท้ าของท่าน
เอ๋ ย ถ้ าแม่ จะหาที พึ งพั กให้ 9ท่ านจึ งถามว่ า "เจ้ าเป็ นใคร"
เจ้ าเพื อเจ้ าจะได้ มี ความสุ ขไม่ นางตอบว่ า "ดิฉันคือรูธหญิงคน
ควรหรือ
ใช้ ของท่ านค่ ะ ขอให้ ท่ านกาง
2 โบอาสผู้ ที เ จ้ าไปกั บพวกสาว ชายเสื อของท่ านห่ มหญิ งคนใช้
ใช้ ของเขานั น เป็ นญาติของเรามิ ของท่ านด้ วย เพราะท่ านเป็ น
ใช่ หรือ ดูเถิด คืนวันนี เขาจะซัด ญาติสนิทถัดมา"
ข้ าวบาร์เลย์ทีลานนวดข้ าว
10 ท่ านจึ งว่ า "ลู กสาวเอ๋ ย ขอ
3จงอาบนํา
ทานํา มั นสวม พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพร
เครื องแต่ งกายแล้ วลงไปที ลาน แก่ เจ้ าเถิด คุ ณของเจ้ าครั งหลัง
นวดข้ าว แต่ อย่ าให้ ท่านเห็นตัว นี กใ็ หญ่ ยิ งกว่ าครั งก่ อน ด้ วยว่ า
จนกว่ า ท่ านจะรั บประทานและ เจ้ ามิ ได้ ไปหาคนหนุ่ ม ไม่ ว่าจน
ดื มเสร็จแล้ ว
หรือมั งมี
4เขานอนที ไหนจงสั งเกตไว้ ให้ 11 บัดนี ลูกสาวเอ๋ย เจ้ าอย่ า
ดี แล้ วจงไปเปิ ดผ้ าคลุ ม เท้ าขึ น กลั วเลย สิ งที เจ้ าขอร้ องเราจะ
และจงนอนที นั น ต่ อไปท่ านจะ กระทํา ตามทุ กอย่ าง บรรดาผู้
บอกเจ้ าเองว่ า เจ้ าจะต้ องทํา หลั กผู้ ใหญ่ ของเมื องเราทราบดี
ประการใด"
อยู่ ว่าเจ้ าเป็ นผู้ หญิงทีดี
5นางตอบว่ า "แม่ ว่ าอย่ างไร 12 และก็ เ ป็ นความจริ ง ด้ วยที
ฉันจะกระทําตามทุ กอย่ าง"
ฉันเป็ นญาติสนิท แต่ ยังมีญาติ
6ดั งนั นนางจึ งลงไปยั งลานนวด อีกคนหนึ งทีสนิทกว่ าฉัน
ข้ าว และกระทํา ตามที แม่ สามี 13 คื นนี เจ้ าจงค้ างที นี ก่ อนพรุ่ ง
บอกทุ กอย่ าง
นี เช้ า ถ้ าเขาจะทํา หน้ าที ญาติ

3

(D) นรธ D:K; D คร M:LN; D ทธ O:R (G) นรธ G:L, R (L) G ซมอ DQ:G
(M) วนฉ DK:N, K, GG; G ซมอ DL:GR (K) นรธ G:GI; L:DG; อสค DN:R (DI) นรธ D:R
(DD) สภษ DG:Q; LD:DI-LD (DG) นรธ L:K; Q:D (DL) พบญ GO:O-DI; วนฉ R:DK
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หน้ า 561
นางรูธ L, Q
สนิ ทเพื อเจ้ าก็ดี แล้ ว ให้ เขาทํา เสร็จในวันนี "
หน้ าที ญาติสนิทเถอะ แต่ ถ้าเขา
โบอาสไถ่มรดก
ไม่ เต็ ม ใจที จะทํา หน้ าที ญาติ
ของท่ าน
สนิททีถัดมาเพื อเจ้ า พระเยโฮโบอาสก็ข ึ นไปที ประตู เมื อง
วาห์ ทรงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั น ใด
และนั งอยู่ ทีนั น ดูเถิด ญาติ
ฉั น จะทํา หน้ าที ญาติ สนิ ทที ถั ด สนิ ทคนที ถั ดมาซึ งโบอาสกล่ าว
มาเพื อเจ้ าแน่ ฉั นนั น จงนอน ถึงก็เดินผ่ านมา โบอาสจึงกล่ าว
ลงเถิดจนกว่ าจะรุ่ งเช้ า"
ว่ า "โอ คนเช่ นนี เอ๋ย แวะนั งทีนี
14 ดั งนั น นางจึ งนอนอยู่ ที เท้ า ก่ อนเถิด" เขาก็แวะมานั งลง
ของท่านจนรุ่ งเช้ า แต่ นางลุกขึ น 2 ท่ า นจึ งไปเชิ ญพวกผู้ ใหญ่ ใ น
ก่ อนคนจะจําหน้ ากั นได้ เพราะ เมืองนั นมาสิบคนกล่ าวว่ า "เชิ ญ
ท่านคิดว่ า "อย่ าให้ ใครทราบว่ า นั งทีนี เถิด" เขาทังหลายก็นั งลง
มีผ้ ู หญิงมาทีลานนวดข้ าว"
3ท่ านจึ งพู ดกั บญาติ ส นิ ท ที ถั ด
15 ท่านพู ดว่ า "จงเอาผ้ าคลุมที มานั นว่ า "นาซึ งเป็ นส่ วนของ
เจ้ าใช้ อยู่ น ั นคลี ออก" นางก็คลี เอลีเมเลคญาติของเรานั น นาผ้ าคลุ มออก ท่ านก็ตวงข้ าว โอมี ผ้ ู ที กลั บมาจากแผ่ นดิ นโมบาร์ เ ลย์ ห กทะนานให้ นางแบก อับอยากจะขายเสีย
ไป แล้ วก็เข้ าไปในเมือง
4ข้ าพเจ้ าคิ ดว่ า ข้ าพเจ้ าควร
16 เมื อนางมาถึ ง แม่ สามี จึ ง บอกให้ ท่ านทราบ และขอบอก
ถามว่ า "เป็ นใครหนอ ลู กสาว ว่ า ขอท่ านซื อไว้ ต่ อหน้ าพล
ของแม่ เอ๋ ย" แล้ วนางก็เล่ าตาม เมื อ งและต่ อหน้ าพวกผู้ ใหญ่
ที ท่ า นได้ กระทํา ต่ อนางให้ แม่ ของชาวเมื องเรา ถ้ าท่ านอยาก
สามีฟังทุ กอย่ าง
จะไถ่ ไว้ ก ็จงไถ่ เถิ ด แต่ ถ้ าท่ าน
17 และนางว่ า "ท่ านให้ ข้ าว ไม่ ไถ่ จงบอกข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ
บาร์เลย์หกทะนานนี แก่ ฉัน ท่าน ได้ ทราบ นอกจากท่านแล้ วไม่ มี
ว่ า `เจ้ าอย่ ากลับไปหาแม่ สามี ใครมี สิทธิW ไถ่ ได้ ข้ าพเจ้ ามีสิ ทธิW
มือเปล่ าเลย'"
ถัดท่านไป" ผู้ น ั นจึงบอกโบอาส
18 แม่ สามี จึ งว่ า "ลู กสาวของ ว่ า "ข้ าพเจ้ าจะไถ่ "
แม่ เอ๋ย จงคอยอยู่ ก่อน จนกว่ า 5แล้ วโบอาสบอกว่ า "ในวั นที
จะทราบว่ าเรื องจะลงเอยอย่ างไร ท่ านซื อที น าจากมื อ นาโอมี น ั น
เพราะว่ าท่ านจะไม่ หยุ ดเลย ท่ านก็จะได้ รู ธชาวโมอั บแม่ ม่ าย
จนกว่ าท่ านจะจั ด การเรื องนี ให้ ของผู้ ตายด้ วย เพื อจะจรรโลง

4

(DQ) รม DG:DM; DQ:DN; D คร DI:LG; G คร R:GD; D ธส O:GG (DR) สดด LM:L, O
(D) นรธ L:DG (G) D พกษ GD:R; สภษ LD:GL (L) ลนต GO:GO
(Q) ปฐก GL:DR; ลนต GO:GO; ยรม LG:M-R (O) ปฐก LR:R; พบญ GO:O-N; นรธ L:DL
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นางรูธ Q
หน้ า 562
นามของผู้ ตายไว้ กั บมรดกของ ดกของเขา เพื อนามของผู้ ตาย
เขา"
จะไม่ ต้ องถู ก ตั ด ออกจากพวก
6ญาติ สนิ ทที ถั ดมาคนนั นตอบ พี น้ องของเขา และจากประตู
ว่ า "ข้ าพเจ้ าจะไถ่ เพื อตนเอง บ้ านเกิดเมืองนอนของเขา ท่าน
อย่ างนั นไม่ ได้ จะทํา ให้ มรดก ทังหลายเป็ นพยานแล้ วในวันนี "
ข้ าพเจ้ าเสี ยไป ท่ านจงเอาสิ ทธิ
โบอาสแต่ งงานกับนางรู ธ
ในการไถ่ ของข้ าพเจ้ าไปจั ดการ 11 ประชาชนทั งปวงที อยู่ ที
เองเถิด เพราะข้ าพเจ้ าไถ่ ไม่ ได้ ประตูเมืองและพวกผู้ ใหญ่ กล่ าว
แล้ ว"
ว่ า "เราทั งหลายเป็ นพยานแล้ ว
7ต่ อไปนี เป็ นธรรมเนียมในอิส- ขอพระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ให้
ราเอลสมั ยก่ อนเกี ยวกั บการไถ่ หญิ งนั นที กํา ลั งจะเข้ ามาใน
และการแลกเปลี ยน คือเพื อจะ เรื อนของท่ านเหมื อนนางราเชล
รับรองการตกลงกัน คนหนึ งจะ และนางเลอาห์ ผู้ ซึ งช่ วยกั น
ถอดรองเท้ าของเขาเองยื นให้ สร้ างวงศ์ วานอิ สราเอล ขอให้
อี กคนหนึ ง นี เป็ นธรรมเนี ยม ท่ านจงจํา เริ ญอยู่ ในเอฟราธาห์
ของการแสดงสั กขี พยานในอิ ส- และมีชื อเสียงในเบธเลเฮม
ราเอล
12 ขอ ให้ วง ศ์ วานของ ท่ าน
8ดั งนั นเมื อญาติ สนิ ทคนถั ดมา เหมื อนวงศ์ ว านของเปเรศซึ ง
กล่ าวแก่ โบอาสว่ า "ท่ านจงซื อ ทามาร์คลอดให้ แก่ ยูดาห์ เนื อง
เสี ยเองเถิ ด" เขาก็ถอดรองเท้ า ด้ วยเชื อสายซึ งพระเยโฮวาห์ จะ
ออก
ประทานแก่ ท่ า นโดยผู้ หญิ งคน
9แล้ วโบอาสจึ ง กล่ าวแก่ พวกผู้ นี "
ใหญ่ และประชาชนทั งปวงว่ า 13 ดั งนั นโบอาสก็รั บรู ธมาเป็ น
"ท่ านทั งหลายเป็ นพยานในวันนี ภรรยาของท่ าน และท่ านก็เข้ า
ว่ า ข้ าพเจ้ าได้ ซ ื อทรั พย์ สิ นทั ง หานางและพระเยโฮวาห์ ประหมดของเอลี เมเลค และทรั พย์ ทานให้ นางตั งครรภ์ ค ลอดบุ ตร
สิ นทั งหมดของคิ ลิ โอนและ ชายคนหนึ ง
มาห์ โลนจากมือนาโอมีแล้ ว
14 ฝ่ ายพวกผู้ หญิ งก็พูดกั บนา10 ยิ งกว่ า นั นรู ธ ชาวโมอั บแม่ โอมี ว่ า "สาธุ การแด่ พระเยโฮม่ ายของมาห์ โลนข้ าพเจ้ าก็ได้ มา วาห์ พระองค์มิได้ ทรงละทิงเจ้ า
เป็ นภรรยาของข้ าพเจ้ า เพื อจะ ไว้ ให้ ปราศจากญาติที ถัดมา ขอ
จรรโลงนามของผู้ ตายไว้ กั บมร- ให้ ทารกนี มี ชื อเสี ยงเลื องลื อไป
(N) นรธ L:DG-DL; โยบ DK:DQ (M) พบญ GO:M-DI (DI) พบญ GO:N
(DD) ปฐก GK:GO-LI; LO:DN-DR; พบญ GO:K; D ซมอ DN:Q-DL; สดด DGM:L; DGR:L
(DG) ปฐก LR:N-GK; D ซมอ G:GI (DL) ปฐก GK:LD; LL:O; นรธ L:DD (DQ) ลก D:OR
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หน้ า 563
นางรูธ Q
ในอิสราเอล
ของดาวิด
15 ให้ เด็ ก คนนี เป็ นผู้ ชุ บชี วิ ต 18 ต่ อ ไปนี เป็ นพงศ์ พั น ธุ์ ของ
ของเจ้ าและเลี ยงดู เจ้ าเมื อชรา เปเรศ เปเรศให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
เพราะว่ าเด็กคนนี เกิ ดมาจากลู ก เฮสโรน
สะใภ้ ที รั กเจ้ า ผู้ ประเสริ ฐกว่ า 19 เฮสโรนให้ กํา เนิ ด บุ ตรชื อ
บุตรชายเจ็ดคน"
ราม รามให้ กาํ เนิดบุ ตรชื ออั มนางรู ธเป็ นบรรพบุ รุษ
มีนาดับ
20 อั มมี นาดั บให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื อ
ของพระเมสสิยาห์
16 แล้ วนาโอมี ก ็ รั บเด็ ก นั นมา นาโชน นาโชนให้ กาํ เนิดบุตรชื อ
อุ้ มไว้ แนบอก และรั บเป็ นผู้ สัลโมน
21 สั ลโมนให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
เลี ยงดูแลเด็กคนนั น
17 หญิ ง ชาวบ้ านข้ างเคี ยงก็ ให้ โบอาส โบอาสให้ กาํ เนิดบุตรชื อ
ชื อเด็กนั น พู ดกั นว่ า "มี บุ ตร โอเบด
ชายคนหนึ งเกิ ดให้ แก่ น าโอมี " 22 โอเบดให้ กํา เนิ ดบุ ตรชื อ
เขาตั งชื อเด็กคนนั นว่ า โอเบด เจสซี และเจสซี ให้ กํา เนิ ดบุ ตร
ผู้ เป็ นบิดาของเจสซี ซึ งเป็ นบิดา ชื อดาวิด
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