หนา 556
นางรู
ธ
ครอบครัวของนางนาโอมี
เสียชีวิตในโมอับ
นางรูธตัดสินใจตามพระเจาไป
อยู มาในสมั ยเมื่ อผู วิ นิ จฉั ย
ครอบครองอยู นั้ นเกิดกั นดาร
อาหารขึ้ นในแผ นดิ น มี ชายคน
หนึ่ งเป นชาวเมื องเบธเลเฮมใน
ยู ด าห ไ ปอาศั ย อยู ในแผ น ดิ น
โมอับ คือตัวเขาพรอมกับภรรยาและบุตรชายสองคน
2ชายคนนั้ นชื่ อ เอลี เมเลค
ภรรยาชื่ อนาโอมี บุ ตรชายสอง
คนชื่ อมารห โลนและคิ ลิ โอน
เปนชาวเอฟราธาห มาจากเมือง
เบธเลเฮมในยูดาห เขาทั้ งหลาย
เดิ นทางเข าไปในแผ นดิ นโมอั บ
และอาศัยอยู ที่ นั่ น
3แตเอลี เมเลคสามีของนางนาโอมี สิ้ นชี วิ ตเสี ย ทิ้ งนางไว กั บ
บุตรชายทั้ งสอง
4 บุ ต รชายสองคนนี้ ก็ ไ ด ห ญิ ง
ชาวโมอับมาเปนภรรยา คนหนึ่ ง
ชื่ อโอรปาห อี กคนหนึ่ งชื่ อรู ธ
เขาทั้ งหลายอยู ที่ นั่ นประมาณ
สิบป
5 แล ว มาห โลนและคิ ลิ โอนทั้ ง
สองคนก็สิ้ นชี วิต หญิ งคนนั้ นก็
ต องเปล าเปลี่ ยวเพราะเหตุ สามี
และบุตรชายทั้ งสองของนางตอง
ลมหายตายจากไป
6แล วนางนั้ นพร อมกับลู กสะใภ

1

ทั้ งสองก็ลุ กขึ้ นออกเดิ นทางจาก
แผ นดิ นโมอั บ เพราะว าเมื่ ออยู
ในแผ นดิ นโมอับนั้ น นางไดยิน
ข าวว า พระเยโฮวาห ได ทรง
เยี่ ยมเยี ยนชนชาติ ของพระองค
และประทานอาหารแก เ ขาทั้ ง
หลาย
7นางจึ งออกจากตําบลที่ นางอยู
พรอมกับบุตรสะใภทั้ งสอง เดิน
ตามทางกลั บไปยั ง แผ น ดิ น ยู ดาห
8แต นาโอมี กล าวแก บุ ตรสะใภ
ทั้ งสองของนางว า "ไปเถิ ด ขอ
ให ต างคนต างกลั บไปบ านมารดาของตน ขอพระเยโฮวาห ทรง
พระเมตตาต อเจ าทั้ งสอง ดั งที่
เจ าได เมตตาต อผู ที่ ตายไปแล ว
และตอแม
9 ขอพระเยโฮวาห ทรงโปรดให
เจ ามี ความสงบ ขอให ต างก็ ได
เข าอยู ในเรื อนของสามี " แล ว
นาโอมีก็จุบลูกสะใภทั้ งสอง ตาง
ก็สงเสียงรองไห
10 นางทั้ งสองจึ งพู ดกั บแม สามี
วา "อยาเลย เราทั้ งสองจะกลับ
ไปกับแมไปถึงชนชาติของแม"
11 แต นาโอมี ตอบว า "ลู กสาว
ของแม เอย จงกลั บไปเสียเถอะ
จะไปกับแมทําไมเลา แมยังจะมี
บุ ตรชายในครรภ ให เป น สามี
ของเจาหรือ

(1) ปฐก 12:10; 19:37; 26:1; วนฉ 2:16 (2) ปฐก 35:19; วนฉ 3:30; 1 ซมอ 1:1
(6) อพย 3:16; 4:31; สดด 132:15; ยรม 29:10; ศฟย 2:7; มธ 6:11; ลก 1:68
(8) ยชว 24:15; นรธ 2:20; 2 ทธ 1:16-18 (9) นรธ 3:1 (11) ปฐก 38:11; พบญ 25:5
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หนา 557
นางรูธ 1
12 ลู กสาวของแม เอ ย กลั บไป ถ ามี อะไรมาพรากฉั น จากแม
เสี ยเถอะ กลั บไปตามทางของ นอกจากความตาย ก็ขอพระเยเจ า แม แก เกิ นที่ จะมี สามี แล ว โฮวาห ทรงลงโทษฉั น และให
หากแม จะว า แม ยั ง มี ความหวั ง หนักยิ่ งกวา"
อยู ถ าแม จะมีสามีคื นวั นนี้ และ 18 เมื่ อนาโอมีเห็นว ารูธตั้ งใจจะ
ใหกําเนิดบุตรชาย
ไปด วยจริ งๆแล ว นางก็ ไม พู ด
13 แล วเจ าจะรออยู จนบุ ตรชาย อะไรอีก
นั้ นเติ บโตได หรื อ เจ าจะอดใจ 19 ดั งนั้ นทั้ งสองนางก็ พากั นไป
ไมแตงงานหรือ อยาเลยลูกสาว จนถึงเมืองเบธเลเฮม ตอมาเมื่ อ
ของแม เอ ย แม มี ความขมขื่ น นางทั้ งสองมาถึ งเบธเลเฮมแล ว
มากเพราะเห็ นแก เจ า ที่ พระ ชาวเมื องทั้ งสิ้ นก็ พากั นแตกตื่ น
หั ตถ ของพระเยโฮวาหไดกระทํา เพราะเหตุนางทั้ งสอง จึงพูดขึ้ น
แกแมถึงเพียงนี้ "
วา "นี่ แนะหรือ นางนาโอมี"
14 แล วต างก็ ส งเสี ยงร องไห อี ก 20 นาโอมี ตอบเขาว า "ขออย า
โอรปาห ก็ จุ บลาแม สามี แต รู ธ เรี ยกฉั นว านาโอมี เลย ขอเรี ยก
ยังเกาะแมสามีอยู
ฉันวามาราเถอะ เพราะวาองคผู
นางรูธไปอิสราเอล
ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได ทรงกระทําแก
ฉันอยางขมขื่ น
พรอมกับนางนาโอมี
15 นาโอมีจึงวา "ดูเถิด พี่ สะใภ 21 เมื่ อฉั นจากเมื องนี้ ไป ฉั นมี
ของเจ า กลั บ ไปหาชนชาติ ข อง ทุ กอย างครบบริ บู รณ พระเยเขาและหาพระของเขาแล ว จง โฮวาห ทรงพาฉั นกลั บมาตั ว
กลับไปตามพี่ สะใภของเจาเถิด" เปล า เมื่ อพระเยโฮวาห ทรงให
16 แต รู ธตอบว า "ขอแม อย า ฉั นทุ กข ใจดั งนี้ และองค ผู ทรง
วิงวอนใหฉันจากแม หรื อเลิกติด มหิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ให ฉั น ต อ งประสบ
ตามแม ไปเลย เพราะแม จะไป เหตุ ร ายเช นนี้ จะเรี ยกฉั นว านาไหนฉันจะไปดวย และแมจะอา- โอมีทําไมเลา"
ศั ยอยู ที่ ไหน ฉั นก็ จะอยู ที่ นั่ น 22 ดังนั้ นนาโอมีจึงกลับมา และ
ด วย ญาติ ของแม จะเป นญาติ รู ธ ลู กสะใภ ชาวโมอั บก็ กลั บมา
ของฉัน และพระเจาของแมก็จะ ด วย ผู กลั บมาจากแผ นดิ นโมอั บ และเขาทั้ งสองมายั งเมื อง
เปนพระเจาของฉัน
17 แมตายที่ ไหนฉันจะตายที่ นั่ น เบธเลเฮม ในต นฤดู เกี่ ยวข าว
และจะขอให ฝ งฉั นไว ที่ นั่ นด วย บารเลย
(13) วนฉ 2:15; โยบ 19:21 (14) สภษ 17:17 (15) ยชว 24:15; วนฉ 11:24
(16) นรธ 2:11-12; 2 พกษ 2:2 (17) 1 ซมอ 3:17; 2 ซมอ 19:13 (18) กจ 21:14
(19) อสย 23:7; มธ 21:10; ยก 2:15 (21) โยบ 1:21 (22) อพย 9:31; ลนต 32:10-11

08_rut.pub
page 2

Friday, December 09, 2005 12:20

นางรูธ 2
หนา 558
นางรูธเก็บรวงขาวตก
ดิ ฉั นเดิ นตามคนเกี่ ยวคอยเก็ บ
ข า วตกระหว า งฟ อ นข า วเถอะ
ในนาของโบอาส
ฝ า ยนาโอมี นั้ นมี ญาติ ข า ง ค ะ' นางก็ มาเก็ บข าวตกตั้ งแต
สามี คนหนึ่ ง เป นคนมั่ งมี เวลาเช าจนบั ดนี้ เว นแต ได พัก
ครอบครั วเดียวกับเอลีเมเลคชื่ อ หนอยหนึ่ งที่ เรือน"
8 แล วโบอาสจึ งพู ดกั บรู ธว า
โบอาส
2และรู ธชาวโมอั บจึ งพูดกับนา- "ลู กสาวเอ ย ขอฟ งหนอย อยา
โอมี ว า "บั ดนี้ ขอให ฉันไปที่ ทุ ง ไปเก็บขาวที่ นาอื่ น หรือทิ้ งนานี้
นา เพื่ อจะเก็ บรวงข าวตกตาม ไปเสี ยเลย จงอยู ใกล ๆสาวใช
หลั งผู ที่ มี ส ายตากรุ ณาต อฉั น " ของฉัน
นาโอมีตอบนางวา "ลู กสาวของ 9 ตาของเจ า จงมองดู ต ามนาที่
เขากําลังเก็บเกี่ ยวกันอยู แล วก็
แมเอย จงไปเถิด"
3 นางก็ ออกเดิ นตามหลั งคน จงติ ดตามเขาไป ฉั นได สั่ งพวก
เกี่ ยวเพื่ อคอยเก็บขาวตก เผอิญ หนุ มๆมิ ให รบกวนเจ าแล วมิ ใช
เข าไปในนาของโบอาส ซึ่ งเป น หรื อ เมื่ อเจ ากระหายน้ํ า ก็ เชิ ญ
ไปที่ หม อน้ํา
ดื่ มน้ํ า ซึ่ งคน
ญาติของเอลีเมเลค
หนุ มๆตักไว"
นางรูธพบญาติคนหนึ่ ง
10 รูธก็ซบหน านอมตั วลงถึ งดิน
ชื่ อโบอาส
และพู
ดวา "ทําไมดิฉันจึงได รั บ
4ดู เถิ ด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พูดกับคนเกี่ ยวขาววา "ขอ ความกรุ ณาในสายตาของท า น
พระเยโฮวาห ทรงสถิ ตอยู กั บเจ า ทานจึงเอาใจใสดิฉันในเมื่ อดิฉัน
เถิ ด" เขาทั้ งหลายตอบวา "ขอ เปนแตเพียงคนตางดาว"
พระเยโฮวาห ทรงอํานวยพระพร 11 แต โบอาสตอบนางว า "ทุ ก
อย างที่ เจ าได ปฏิ บั ติ ต อแม สามี
แกทานเถิด"
5โบอาสจึ งถามคนใชผู คอยควบ ของเจ า ตั้ งแต สามี ของเจ าสิ้ น
คุมคนเกี่ ยวขาวนั้ นวา "หญิงสาว ชี วิ ตแล วนั้ น มี คนมาเล าให ฉัน
ฟงหมดแลว และเขาบอกดวยวา
คนนี้ เปนคนของใคร"
6 คนใช ซึ่ งเป นผู ควบคุ มคน เจ ายอมจากบิดามารดาและบ าน
เกี่ ยวข าวจึ งตอบว า "นางเป น เกิดเมืองนอนของเจา มาอยู กับ
หญิ งชาวโมอั บ กลั บมาจาก ชนชาติที่ เจาไมรู จักมากอน
12 ขอพระเยโฮวาห ทรงตอบ
แผนดินโมอับพรอมกับนาโอมี
7นางพู ดว า `ขออนุ ญาตให แทนการงานของเจ า ตามที่ เจ า

2

(1) นรธ 1:2; 3:2, 12; 4:21 (2) ลนต 19:9-10; 23:22; พบญ 24:19
(4) นรธ 1:1; สดด 129:7-8; ลก 1:28; 2 ธส 3:16 (6) นรธ 1:22 (10) 1 ซมอ 1:18
(11) นรธ 1:14-18 (12) 1 ซมอ 24:19; นรธ 1:16; สดด 17:8; 36:7; 57:1; 61:4
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นางรูธ 2
ไดกระทํามาแลวนั้ นเถิด และขอ ที่ เก็ บมาได นั้ น ได ขาวบาร เลย
ให พระเยโฮวาห พระเจ าของชน ประมาณเอฟาหหนึ่ ง
ชาติอิ สราเอลซึ่ งเจ าเข ามาวางใจ 18 นางยกข าวนั้ นขึ้ นและเข าไป
อยู ใต ป กของพระองค นั้ น จง ในเมือง แมสามีก็เห็นขาวที่ นาง
ทรงปู นบํา เหน็ จอั นบริ บู รณ แก ไดเก็บมานั้ น และนางเอาอาหาร
เจา"
ที่ เหลื อเมื่ อนางรั บประทานอิ่ ม
13 รู ธจึ งกล าวว า "เจ านายของ แลวนั้ นใหแกแมสามีดวย
ดิ ฉั น ขอให ดิ ฉันได รั บความ 19 แม สามี จึ ง กล า วแก น างว า
กรุณาในสายตาของท าน เพราะ "วั นนี้ ลู กไปเก็ บข าวตกที่ ไหนมา
ทานไดปลอบใจดิฉัน และเพราะ ลูกไปทํางานที่ ไหน ขอใหชายที่
ท า นได กล าวคํ า ที่ แสดงความ เอาใจใส ลู ก ได รั บพระพรเถิ ด "
เมตตากรุ ณาต อหญิ งคนใช ของ นางจึ ง บอกแก แม สามี ใ ห ทราบ
ท าน ถึ งแมดิ ฉันไม เป นเหมื อน ว านางไปทํางานกับผู ใด นางว า
คนหนึ่ งในพวกหญิ ง คนใช ของ "ผู ชายที่ ฉั นไปทํ า งานด วยใน
ทาน"
วันนี้ นั้ นชื่ อโบอาส"
14 โบอาสก็ บอกนางว า "พอถึง 20 นาโอมี จึ ง พู ด กั บบุ ต รสะใภ
เวลารั บประทานอาหารเชิญมานี่ วา "ขอพระเยโฮวาหทรงอํานวย
เถิ ด มารับประทานขนมป งบ าง พระพรแก เขาเถิ ด พระกรุ ณา
และเอาอาหารมาจิ้ มน้ํา ส มเถิ ด" ของพระองค ไม เคยขาดจากผู ที่
นางจึ งนั่ งลงข างๆพวกคนเกี่ ยว ยั งมี ชี วิ ตอยู หรื อผู ที่ สิ้ นชี วิ ตไป
ขาว โบอาสจึงสงขาวคั่ วให และ แลว" นาโอมีกลาวแกนางดวยวา
นางก็รั บประทานจนอิ่ ม และยัง "ชายคนนั้ นเปนญาติของเรา เขา
เหลือไวบาง
เปนญาติสนิทคนหนึ่ งของเรา"
15 เมื่ อนางลุ กขึ้ นไปเก็ บข า ว 21 รู ธชาวโมอั บกล าวว า "นอก
โบอาสก็บัญชาชายหนุ มของทาน จากนั้ นเขายั งพูดกั บฉั นวา `เจา
ว า "จงยอมให นางเก็ บข าวตก จงอยู ใ กล ๆคนใช หนุ มของฉั น
ระหว างฟ อนข าวเถอะ อย าได จนกว า เขาจะเกี่ ยวข า วของฉั น
ตําหนินางเลย
เสร็จ'"
16 จงดึ งข าวออกจากฟอนทิ้ งไว 22 นาโอมี พู ดกั บรู ธ บุ ต รสะใภ
ใหนางเก็บบาง อยาวานางเลย"
วา "ดีแลว ลูกสาวของแมเอย ที่
17 นางก็ เ ที่ ยวเก็ บข า วที่ ต กใน เจ า จะไปทํ า งานกั บสาวใช ของ
นาจนถึงเวลาเย็น แลวก็ฟาดขาว เขา เพื่ อวาเขาจะไมพบเจาในนา
(13) ปฐก 33:15; 1 ซมอ 1:18; 25:41 (14) นรธ 2:18 (17) นรธ 1:22
(18) นรธ 2:14 (19) นรธ 2:10; สดด 41:1
(20) นรธ 3:9-10; 4:4, 6; 2 ซมอ 2:5; โยบ 29:13; สภษ 17:17

08_rut.pub
page 4

Friday, December 09, 2005 12:20

นางรูธ 2, 3
หนา 560
อื่ น"
7 เมื่ อโบอาสรั บประทานและ
23 ดั งนั้ นนางจึงอยู ใกล ๆสาวใช ดื่ มจนสําราญใจแล ว ท านก็ ไป
ของโบอาสเที่ ยวเก็ บข าวตกจน นอนอยู ที่ ปลายกองข าว แล ว
สิ้ นฤดู เกี่ ยวข าวบาร เลย และข าว นางก็ ยองเข ามาเป ดผ าคลุ มเท า
สาลี และนางก็ อาศั ยอยู กั บแม ของทานขึ้ น และนอนลงที่ นั่ น
สามี
นางรูธอางวา
นางนาโอมีวางแผน
โบอาสเปนญาติสนิทถัดมา
ใหนางรูธสมรสกับโบอาส
8ต อมา พอถึ งเที่ ยงคื นชายคน
นาโอมี แม ส ามี ของนางพู ด นั้ นก็ตกใจตื่ นพลิกตัว ดูเถิด มี
กั บนางว า "ลู กสาวของแม ผู หญิงมานอนอยู ที่ เทาของทาน
เอ ย ถ าแม จะหาที่ พึ่ งพั กให 9ท านจึ งถามว า "เจ าเป นใคร"
เจ า เพื่ อเจ า จะได มี ความสุ ขไม นางตอบวา "ดิฉันคือรูธหญิงคน
ควรหรือ
ใช ของท านค ะ ขอให ท านกาง
2 โบอาสผู ที่ เ จ า ไปกั บพวกสาว ชายเสื้ อของท านห มหญิ งคนใช
ใชของเขานั้ น เปนญาติของเรามิ ของท านด วย เพราะท านเป น
ใชหรือ ดูเถิด คืนวันนี้ เขาจะซัด ญาติสนิทถัดมา"
ขาวบารเลยที่ ลานนวดขาว
10 ท านจึ งว า "ลู กสาวเอ ย ขอ
3จงอาบน้ํา
ทาน้ํ า มั นสวม พระเยโฮวาห ทรงอํานวยพระพร
เครื่ องแต งกายแล วลงไปที่ ลาน แกเจาเถิด คุ ณของเจ าครั้ งหลัง
นวดขาว แตอย าให ทานเห็นตัว นี้ ก็ใหญยิ่งกวาครั้ งกอน ดวยวา
จนกว า ท านจะรั บประทานและ เจ ามิ ไดไปหาคนหนุ ม ไม วาจน
ดื่ มเสร็จแลว
หรือมั่ งมี
4เขานอนที่ ไหนจงสั งเกตไว ให 11 บัดนี้ ลูกสาวเอย เจาอยา
ดี แล วจงไปเป ด ผ า คลุ ม เท าขึ้ น กลั วเลย สิ่ งที่ เจ าขอร องเราจะ
และจงนอนที่ นั่ น ต อไปท านจะ กระทําตามทุ กอย าง บรรดาผู
บอกเจ าเองว า เจ าจะต องทํา หลั กผู ใหญ ของเมื องเราทราบดี
ประการใด"
อยู วาเจาเปนผู หญิงที่ ดี
5นางตอบว า "แม ว าอย างไร 12 และก็ เ ป น ความจริ ง ด วยที่
ฉันจะกระทําตามทุกอยาง"
ฉันเปนญาติสนิท แตยังมีญาติ
6ดั งนั้ นนางจึ งลงไปยั งลานนวด อีกคนหนึ่ งที่ สนิทกวาฉัน
ข าว และกระทําตามที่ แม สามี 13 คื นนี้ เจ าจงค างที่ นี่ ก อนพรุ ง
บอกทุกอยาง
นี้ เช า ถ าเขาจะทําหน าที่ ญาติ

3

(1) นรธ 1:9; 1 คร 7:36; 1 ทธ 5:8 (2) นรธ 2:3, 8 (3) 2 ซมอ 14:2
(7) วนฉ 19:6, 9, 22; 2 ซมอ 13:28 (9) นรธ 2:20; 3:12; อสค 16:8 (10) นรธ 1:8
(11) สภษ 12:4; 31:10-31 (12) นรธ 3:9; 4:1 (13) พบญ 25:5-10; วนฉ 8:19
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หนา 561
นางรูธ 3, 4
สนิ ทเพื่ อเจ าก็ ดี แล ว ให เขาทํา เสร็จในวันนี้ "
หนาที่ ญาติสนิทเถอะ แต ถาเขา
โบอาสไถมรดก
ไม เต็ มใจที่ จะทํ า หน าที่ ญาติ
ของทาน
สนิทที่ ถัดมาเพื่ อเจา พระเยโฮโบอาสก็ขึ้ นไปที่ ประตู เมื อง
วาห ทรงพระชนม อ ยู แน ฉั น ใด
และนั่ งอยู ที่ นั่ น ดูเถิด ญาติ
ฉั น จะทํา หน า ที่ ญาติ สนิ ทที่ ถั ด สนิ ทคนที่ ถั ดมาซึ่ งโบอาสกล าว
มาเพื่ อเจ าแน ฉั นนั้ น จงนอน ถึงก็เดินผานมา โบอาสจึงกลาว
ลงเถิดจนกวาจะรุ งเชา"
วา "โอ คนเชนนี้ เอย แวะนั่ งที่ นี่
14 ดั งนั้ น นางจึ งนอนอยู ที่ เท า กอนเถิด" เขาก็แวะมานั่ งลง
ของทานจนรุ งเชา แตนางลุกขึ้ น 2 ท า นจึ งไปเชิ ญพวกผู ใหญ ใ น
ก อนคนจะจําหน ากั นได เพราะ เมืองนั้ นมาสิบคนกลาววา "เชิญ
ทานคิดว า "อย าใหใครทราบวา นั่ งที่ นี่ เถิด" เขาทั้ งหลายก็นั่ งลง
มีผู หญิงมาที่ ลานนวดขาว"
3ท านจึ งพู ดกั บญาติ ส นิ ท ที่ ถั ด
15 ทานพู ดวา "จงเอาผาคลุมที่ มานั้ นว า "นาซึ่ งเป นส วนของ
เจ าใช อยู นั้ นคลี่ ออก" นางก็คลี่ เอลีเมเลคญาติของเรานั้ น นาผ าคลุ มออก ท านก็ ตวงข าว โอมี ผู ที่ กลั บมาจากแผ นดิ นโมบาร เ ลย ห กทะนานให น างแบก อับอยากจะขายเสีย
ไป แลวก็เขาไปในเมือง
4ข าพเจ าคิ ดว า ข าพเจ าควร
16 เมื่ อนางมาถึ ง แม สามี จึ ง บอกให ท านทราบ และขอบอก
ถามว า "เป นใครหนอ ลู กสาว ว า ขอท านซื้ อไว ต อหน าพล
ของแม เอ ย" แล วนางก็ เล าตาม เมื อ งและต อหน าพวกผู ใหญ
ที่ ท า นได ก ระทํ า ต อ นางให แม ของชาวเมื องเรา ถ าท านอยาก
สามีฟงทุกอยาง
จะไถ ไว ก็ จงไถ เถิ ด แต ถ าท าน
17 และนางว า "ท านให ข าว ไมไถจงบอกขาพเจา ขาพเจาจะ
บารเลยหกทะนานนี้ แกฉัน ทาน ไดทราบ นอกจากทานแลวไมมี
วา `เจาอยากลับไปหาแมสามี ใครมี สิทธิ์ ไถ ได ข าพเจามีสิ ทธิ์
มือเปลาเลย'"
ถัดทานไป" ผู นั้ นจึงบอกโบอาส
18 แม สามี จึ งว า "ลู กสาวของ วา "ขาพเจาจะไถ"
แมเอย จงคอยอยู กอน จนกวา 5แล วโบอาสบอกว า "ในวั นที่
จะทราบวาเรื่ องจะลงเอยอยางไร ท านซื้ อ ที่ น าจากมื อ นาโอมี นั้ น
เพราะว าท านจะไม หยุ ดเลย ท านก็ จะได รู ธชาวโมอั บแม ม าย
จนกว าท านจะจั ด การเรื่ องนี้ ให ของผู ตายด วย เพื่ อจะจรรโลง

4

(14) รม 12:17; 14:16; 1 คร 10:32; 2 คร 8:21; 1 ธส 5:22 (18) สดด 37:3, 5
(1) นรธ 3:12 (2) 1 พกษ 21:8; สภษ 31:23 (3) ลนต 25:25
(4) ปฐก 23:18; ลนต 25:25; ยรม 32:7-8 (5) ปฐก 38:8; พบญ 25:5-6; นรธ 3:13
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นางรูธ 4
หนา 562
นามของผู ตายไว กั บมรดกของ ดกของเขา เพื่ อนามของผู ตาย
เขา"
จะไม ต อ งถู ก ตั ด ออกจากพวก
6ญาติ สนิ ทที่ ถั ดมาคนนั้ นตอบ พี่ น องของเขา และจากประตู
ว า "ข าพเจ าจะไถ เพื่ อตนเอง บานเกิดเมืองนอนของเขา ทาน
อย างนั้ นไม ได จะทําให มรดก ทั้ งหลายเปนพยานแลวในวันนี้ "
ข าพเจ าเสี ยไป ท านจงเอาสิ ทธิ
โบอาสแตงงานกับนางรูธ
ในการไถ ของข าพเจ าไปจั ดการ 11 ประชาชนทั้ งปวงที่ อยู ที่
เองเถิด เพราะข าพเจาไถ ไม ได ประตูเมืองและพวกผู ใหญ กล าว
แลว"
ว า "เราทั้ งหลายเปนพยานแล ว
7ตอไปนี้ เป นธรรมเนียมในอิส- ขอพระเยโฮวาห ท รงกระทํา ให
ราเอลสมั ยก อนเกี่ ยวกั บการไถ หญิ งนั้ นที่ กํ า ลั งจะเข ามาใน
และการแลกเปลี่ ยน คือเพื่ อจะ เรื อนของท านเหมื อนนางราเชล
รับรองการตกลงกัน คนหนึ่ งจะ และนางเลอาห ผู ซึ่ งช วยกั น
ถอดรองเท า ของเขาเองยื่ นให สร างวงศ วานอิ สราเอล ขอให
อี กคนหนึ่ ง นี่ เป นธรรมเนี ยม ท านจงจําเริ ญอยู ในเอฟราธาห
ของการแสดงสั กขี พยานในอิ ส- และมีชื่ อเสียงในเบธเลเฮม
ราเอล
12 ขอ ให วง ศ วานของ ท าน
8ดั งนั้ นเมื่ อญาติ สนิ ทคนถั ดมา เหมื อนวงศ ว านของเปเรศซึ่ ง
กล าวแก โบอาสว า "ท านจงซื้ อ ทามารคลอดใหแกยูดาห เนื่ อง
เสี ยเองเถิ ด" เขาก็ ถอดรองเท า ด วยเชื้ อสายซึ่ งพระเยโฮวาห จะ
ออก
ประทานแก ท า นโดยผู หญิ งคน
9แล วโบอาสจึ ง กล าวแก พวกผู นี้ "
ใหญ และประชาชนทั้ งปวงว า 13 ดั งนั้ นโบอาสก็ รั บรู ธมาเป น
"ท านทั้ งหลายเป นพยานในวันนี้ ภรรยาของท าน และท านก็ เข า
ว า ข าพเจ าได ซื้ อทรั พย สิ นทั้ ง หานางและพระเยโฮวาห ประหมดของเอลี เมเลค และทรั พย ทานให น างตั้ งครรภ ค ลอดบุ ตร
สิ นทั้ งหมดของคิ ลิ โอนและ ชายคนหนึ่ ง
มาหโลนจากมือนาโอมีแลว
14 ฝ ายพวกผู หญิ งก็พูดกั บนา10 ยิ่ งกว า นั้ นรู ธ ชาวโมอั บแม โอมี ว า "สาธุ การแด พระเยโฮม ายของมาหโลนข าพเจ าก็ ได มา วาห พระองคมิไดทรงละทิ้ งเจา
เป นภรรยาของข าพเจ า เพื่ อจะ ไวใหปราศจากญาติที่ ถัดมา ขอ
จรรโลงนามของผู ตายไวกั บมร- ให ทารกนี้ มี ชื่ อเสี ยงเลื่ องลื อไป
(6) นรธ 3:12-13; โยบ 19:14 (7) พบญ 25:7-10 (10) พบญ 25:6
(11) ปฐก 29:25-30; 35:16-18; พบญ 25:9; 1 ซมอ 16:4-13; สดด 127:3; 128:3
(12) ปฐก 38:6-29; 1 ซมอ 2:20 (13) ปฐก 29:31; 33:5; นรธ 3:11 (14) ลก 1:58
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หนา 563
นางรูธ 4
ในอิสราเอล
ของดาวิด
15 ให เ ด็ ก คนนี้ เป น ผู ชุ บชี วิ ต 18 ต อ ไปนี้ เป น พงศ พั น ธุ ของ
ของเจ า และเลี้ ยงดู เจ าเมื่ อ ชรา เปเรศ เปเรศให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
เพราะว าเด็กคนนี้ เกิ ดมาจากลู ก เฮสโรน
สะใภ ที่ รั กเจ า ผู ประเสริ ฐกว า 19 เฮสโรนให กํ า เนิ ด บุ ตรชื่ อ
บุตรชายเจ็ดคน"
ราม รามให กําเนิดบุ ตรชื่ ออั มนางรูธเปนบรรพบุรุษ
มีนาดับ
20 อั มมี นาดั บให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
ของพระเมสสิยาห
16 แล วนาโอมี ก็ รั บเด็ ก นั้ นมา นาโชน นาโชนใหกําเนิดบุตรชื่ อ
อุ มไว แนบอก และรั บเป นผู สัลโมน
21 สั ลโมนให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ
เลี้ ยงดูแลเด็กคนนั้ น
17 หญิ ง ชาวบ า นข า งเคี ยงก็ ให โบอาส โบอาสใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ชื่ อเด็ กนั้ น พู ดกั นว า "มี บุ ตร โอเบด
ชายคนหนึ่ งเกิ ดให แก น าโอมี " 22 โอเบดให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ
เขาตั้ งชื่ อเด็ กคนนั้ นว า โอเบด เจสซี และเจสซี ให กําเนิ ดบุ ตร
ผู เปนบิดาของเจสซี ซึ่ งเปนบิดา ชื่ อดาวิด

(15) 1 ซมอ 1:8 (17) ลก 1:58
(18) กดว 26:20-21; 1 พศด 2:4-15; มธ 1:1-7
(20) กดว 1:7; มธ 1:4 (21) 1 พศด 2:15; มธ 1:6
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