
หนา 556นางรูธ
ครอบครัวของนางนาโอมี

เสียชีวิตในโมอับ
นางรูธตัดสินใจตามพระเจาไป

1อยู มาในสมัยเมื่ อผู วินิ จฉัย
ครอบครองอยูนั้นเกิดกันดาร

อาหารข้ึนในแผนดิน มีชายคน
หนึ่ งเปนชาวเมืองเบธเลเฮมใน
ยูดาห ไปอาศัยอยู ในแผนดิ น
โมอับ คือตัวเขาพรอมกับภรร-
ยาและบุตรชายสองคน
2ชายคนนั้นชื่อ เอลีเมเลค
ภรรยาชื่ อนาโอมี บุตรชายสอง
คนชื่ อมารห โลนและคิ ลิ โอน
เปนชาวเอฟราธาห มาจากเมือง
เบธเลเฮมในยูดาห เขาทั้งหลาย
เดินทางเขาไปในแผนดินโมอับ
และอาศัยอยูที่นั่น
3แตเอลีเมเลคสามีของนางนา-
โอมีสิ้ นชีวิตเสีย ทิ้ งนางไวกับ
บุตรชายทั้งสอง
4 บุตรชายสองคนนี้ ก็ ได หญิง
ชาวโมอับมาเปนภรรยา คนหนึ่ง
ชื่ อโอรปาห อีกคนหนึ่ งชื่ อรูธ
เขาทั้ งหลายอยู ที่ นั่ นประมาณ
สิบป
5แลวมาห โลนและคิลิ โอนทั้ ง
สองคนก็สิ้นชีวิต หญิงคนนั้นก็
ตองเปลาเปลี่ ยวเพราะเหตุสามี
และบุตรชายทั้งสองของนางตอง
ลมหายตายจากไป
6แลวนางนั้นพรอมกับลูกสะใภ

ทั้งสองก็ลุกข้ึนออกเดินทางจาก
แผนดินโมอับ เพราะวาเมื่ออยู
ในแผนดินโมอับนั้น นางไดยิน
ขาววา พระเยโฮวาหไดทรง
เย่ียมเยียนชนชาติของพระองค
และประทานอาหารแก เขาทั้ ง
หลาย
7นางจึงออกจากตําบลที่นางอยู
พรอมกับบุตรสะใภทั้งสอง เดิน
ตามทางกลับไปยังแผนดินยู-
ดาห
8แตนาโอมีกลาวแกบุตรสะใภ
ทั้งสองของนางวา "ไปเถิด ขอ
ใหตางคนตางกลับไปบานมาร-
ดาของตน ขอพระเยโฮวาหทรง
พระเมตตาตอเจาทั้ งสอง ดังที่
เจาไดเมตตาตอผูที่ ตายไปแลว
และตอแม
9ขอพระเยโฮวาหทรงโปรดให
เจามีความสงบ ขอใหตางก็ได
เขาอยู ในเรือนของสามี" แลว
นาโอมีก็จุบลูกสะใภทั้งสอง ตาง
ก็สงเสียงรองไห
10 นางทั้ งสองจึงพูดกับแมสามี
วา "อยาเลย เราทั้งสองจะกลับ
ไปกับแมไปถึงชนชาติของแม"
11 แตนาโอมีตอบวา "ลูกสาว
ของแมเอย จงกลับไปเสียเถอะ
จะไปกับแมทําไมเลา แมยังจะมี
บุ ตรชายในครรภ ให เป นสามี
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
12 ลูกสาวของแมเอย กลับไป
เสียเถอะ กลับไปตามทางของ
เจา แมแกเกินที่จะมีสามีแลว
หากแมจะวาแม ยังมีความหวัง
อยู ถาแมจะมีสามีคืนวันนี้และ
ใหกําเนิดบุตรชาย
13 แลวเจาจะรออยูจนบุตรชาย
นั้นเติบโตไดหรือ เจาจะอดใจ
ไมแตงงานหรือ อยาเลยลูกสาว
ของแมเอย แมมีความขมข่ืน
มากเพราะเห็นแกเจา ที่พระ
หัตถของพระเยโฮวาหไดกระทํา
แกแมถึงเพียงนี้"
14 แลวตางก็สงเสียงรองไหอีก
โอรปาหก็จุบลาแมสามี แตรูธ
ยังเกาะแมสามีอยู

นางรูธไปอิสราเอล
พรอมกับนางนาโอมี

15 นาโอมีจึงวา "ดูเถิด พ่ีสะใภ
ของเจ ากลับไปหาชนชาติของ
เขาและหาพระของเขาแลว จง
กลับไปตามพี่สะใภของเจาเถิด"
16 แตรูธตอบวา "ขอแมอยา
วิงวอนใหฉันจากแมหรือเลิกติด
ตามแมไปเลย เพราะแมจะไป
ไหนฉันจะไปดวย และแมจะอา-
ศัยอยูที่ ไหน ฉันก็จะอยูที่ นั่ น
ดวย ญาติของแมจะเปนญาติ
ของฉัน และพระเจาของแมก็จะ
เปนพระเจาของฉัน
17 แมตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น
และจะขอใหฝงฉันไวที่ นั่ นดวย

ถ ามี อะไรมาพรากฉันจากแม
นอกจากความตาย ก็ขอพระเย-
โฮวาหทรงลงโทษฉัน และให
หนักย่ิงกวา"
18 เมื่อนาโอมีเห็นวารูธตั้งใจจะ
ไปดวยจริงๆแลว นางก็ไมพูด
อะไรอีก
19 ดังนั้นทั้ งสองนางก็พากันไป
จนถึงเมืองเบธเลเฮม ตอมาเมื่อ
นางทั้ งสองมาถึงเบธเลเฮมแลว
ชาวเมืองทั้ งสิ้นก็พากันแตกตื่น
เพราะเหตุนางทั้งสอง จึงพูดข้ึน
วา "นี่แนะหรือ นางนาโอมี"
20 นาโอมีตอบเขาวา "ขออยา
เรียกฉันวานาโอมีเลย ขอเรียก
ฉันวามาราเถอะ เพราะวาองคผู
ทรงมหิทธิฤทธิ์ไดทรงกระทําแก
ฉันอยางขมข่ืน
21 เมื่อฉันจากเมืองนี้ ไป ฉันมี
ทุกอยางครบบริบูรณ พระเย-
โฮวาห ทรงพาฉั นกลั บมาตั ว
เปลา เมื่อพระเยโฮวาหทรงให
ฉันทุกขใจดังนี้ และองคผูทรง
มหิทธิ ฤทธิ์ ให ฉันตองประสบ
เหตุรายเชนนี้จะเรียกฉันวานา-
โอมีทําไมเลา"
22 ดังนั้นนาโอมีจึงกลับมา และ
รูธลูกสะใภชาวโมอับก็กลับมา
ดวย ผูกลับมาจากแผนดินโม-
อับ และเขาทั้ งสองมายังเมือง
เบธเลเฮม ในตนฤดูเกี่ ยวขาว
บารเลย

นางรูธ 1

(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
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หนา 558
นางรูธเก็บรวงขาวตก
ในนาของโบอาส

2ฝ ายนาโอมีนั้ นมีญาติ ข าง
สามีคนหนึ่ ง เปนคนมั่ งมี

ครอบครัวเดียวกับเอลีเมเลคชื่อ
โบอาส
2และรูธชาวโมอับจึงพูดกับนา-
โอมีวา "บัดนี้ขอใหฉันไปที่ทุ ง
นา เพ่ือจะเก็บรวงขาวตกตาม
หลังผู ที่ มีสายตากรุณาตอฉัน"
นาโอมีตอบนางวา "ลูกสาวของ
แมเอย จงไปเถิด"
3นางก็ ออกเดิ นตามหลั งคน
เกี่ยวเพ่ือคอยเก็บขาวตก เผอิญ
เขาไปในนาของโบอาส ซึ่ งเปน
ญาติของเอลีเมเลค

นางรูธพบญาติคนหน่ึง
ชื่อโบอาส

4ดูเถิด โบอาสมาจากเบธเล-
เฮม พูดกับคนเกี่ยวขาววา "ขอ
พระเยโฮวาหทรงสถิตอยูกับเจา
เถิด" เขาทั้งหลายตอบวา "ขอ
พระเยโฮวาหทรงอํานวยพระพร
แกทานเถิด"
5โบอาสจึงถามคนใชผูคอยควบ
คุมคนเกี่ยวขาวนั้นวา "หญิงสาว
คนนี้เปนคนของใคร"
6 คนใช ซึ่ งเป นผู ควบคุ มคน
เกี่ ยวขาวจึงตอบวา "นางเปน
หญิงชาวโมอับ กลับมาจาก
แผนดินโมอับพรอมกับนาโอมี
7นางพูดวา `ขออนุญาตให

ดิฉันเดินตามคนเกี่ ยวคอยเก็บ
ข าวตกระหว างฟ อนข าวเถอะ
คะ' นางก็มาเก็บขาวตกตั้ งแต
เวลาเชาจนบัดนี้ เวนแตไดพัก
หนอยหนึ่งที่เรือน"
8 แล วโบอาสจึ งพู ดกั บรู ธว า
"ลูกสาวเอย ขอฟงหนอย อยา
ไปเก็บขาวที่นาอื่น หรือทิ้งนานี้
ไปเสียเลย จงอยูใกลๆสาวใช
ของฉัน
9ตาของเจ าจงมองดูตามนาที่
เขากําลังเก็บเกี่ยวกันอยู แลวก็
จงติดตามเขาไป ฉันไดสั่งพวก
หนุมๆมิใหรบกวนเจาแลวมิใช
หรือ เมื่ อเจากระหายน้ําก็เชิญ
ไปที่หมอน้ํา ดื่มน้ําซึ่ งคน
หนุมๆตักไว"
10 รูธก็ซบหนานอมตัวลงถึงดิน
และพูดวา "ทําไมดิฉันจึงไดรับ
ความกรุณาในสายตาของท าน
ทานจึงเอาใจใสดิฉันในเมื่อดิฉัน
เปนแตเพียงคนตางดาว"
11 แตโบอาสตอบนางวา "ทุก
อยางที่ เจาไดปฏิบัติตอแมสามี
ของเจา ตั้ งแตสามีของเจาสิ้ น
ชีวิตแลวนั้น มีคนมาเลาใหฉัน
ฟงหมดแลว และเขาบอกดวยวา
เจายอมจากบิดามารดาและบาน
เกิดเมืองนอนของเจา มาอยูกับ
ชนชาติที่เจาไมรูจักมากอน
12 ขอพระเยโฮวาห ทรงตอบ
แทนการงานของเจ าตามที่ เจ า

นางรูธ 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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หนา 559
ไดกระทํามาแลวนั้นเถิด และขอ
ใหพระเยโฮวาหพระเจาของชน
ชาติอิสราเอลซึ่งเจาเขามาวางใจ
อยู ใตปกของพระองคนั้ น จง
ทรงปูนบําเหน็จอันบริบูรณแก
เจา"
13 รูธจึงกลาววา "เจานายของ
ดิฉัน ขอใหดิฉันไดรับความ
กรุณาในสายตาของทาน เพราะ
ทานไดปลอบใจดิฉัน และเพราะ
ท านได กล าวคําที่ แสดงความ
เมตตากรุณาตอหญิงคนใชของ
ทาน ถึงแมดิฉันไมเปนเหมือน
คนหนึ่ งในพวกหญิงคนใชของ
ทาน"
14 โบอาสก็บอกนางวา "พอถึง
เวลารับประทานอาหารเชิญมานี่
เถิด มารับประทานขนมปงบาง
และเอาอาหารมาจิ้มน้ําสมเถิด"
นางจึงนั่ งลงขางๆพวกคนเกี่ ยว
ขาว โบอาสจึงสงขาวคั่วให และ
นางก็รับประทานจนอิ่ม และยัง
เหลือไวบาง
15 เมื่ อนางลุ กข้ึ นไปเก็ บข าว
โบอาสก็บัญชาชายหนุมของทาน
วา "จงยอมใหนางเก็บขาวตก
ระหวางฟอนขาวเถอะ อยาได
ตําหนินางเลย
16 จงดึงขาวออกจากฟอนทิ้งไว
ใหนางเก็บบาง อยาวานางเลย"
17 นางก็ เที่ ยวเก็บขาวที่ ตกใน
นาจนถึงเวลาเย็น แลวก็ฟาดขาว

ที่ เก็บมาไดนั้น ไดขาวบารเลย
ประมาณเอฟาหหนึ่ง
18 นางยกขาวนั้นข้ึนและเขาไป
ในเมือง แมสามีก็เห็นขาวที่นาง
ไดเก็บมานั้น และนางเอาอาหาร
ที่ เหลือเมื่ อนางรับประทานอิ่ ม
แลวนั้นใหแกแมสามีดวย
19 แม สามี จึ งกล าวแก นางว า
"วันนี้ลูกไปเก็บขาวตกที่ไหนมา
ลูกไปทํางานที่ไหน ขอใหชายที่
เอาใจใสลูกได รับพระพรเถิด"
นางจึงบอกแกแมสามีใหทราบ
วานางไปทํางานกับผูใด นางวา
"ผู ชายที่ ฉั นไปทํางานด วยใน
วันนี้นั้นชื่อโบอาส"
20 นาโอมี จึงพูดกับบุตรสะใภ
วา "ขอพระเยโฮวาหทรงอํานวย
พระพรแกเขาเถิด พระกรุณา
ของพระองคไมเคยขาดจากผูที่
ยังมีชี วิตอยูหรือผูที่ สิ้ นชีวิตไป
แลว" นาโอมีกลาวแกนางดวยวา
"ชายคนนั้นเปนญาติของเรา เขา
เปนญาติสนิทคนหนึ่งของเรา"
21 รูธชาวโมอับกลาววา "นอก
จากนั้นเขายังพูดกับฉันวา `เจา
จงอยู ใกลๆคนใชหนุ มของฉัน
จนกว าเขาจะเกี่ ยวข าวของฉัน
เสร็จ'"
22 นาโอมีพูดกับรูธบุตรสะใภ
วา "ดีแลว ลูกสาวของแมเอย ที่
เจ าจะไปทํางานกับสาวใช ของ
เขา เพ่ือวาเขาจะไมพบเจาในนา

นางรูธ 2

(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
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หนา 560
อื่น"
23 ดังนั้นนางจึงอยูใกลๆสาวใช
ของโบอาสเที่ ยวเก็บขาวตกจน
สิ้นฤดูเกี่ยวขาวบารเลยและขาว
สาลี และนางก็อาศัยอยูกับแม
สามี

นางนาโอมีวางแผน
ใหนางรูธสมรสกับโบอาส

3นาโอมีแมสามีของนางพูด
กับนางวา "ลูกสาวของแม

เอย ถาแมจะหาที่ พ่ึ งพักให
เจาเพ่ื อเจาจะไดมีความสุขไม
ควรหรือ
2 โบอาสผู ที่ เจาไปกับพวกสาว
ใชของเขานั้น เปนญาติของเรามิ
ใชหรือ ดูเถิด คืนวันนี้เขาจะซัด
ขาวบารเลยที่ลานนวดขาว
3จงอาบน้ํา ทาน้ํามันสวม
เครื่ องแตงกายแลวลงไปที่ ลาน
นวดขาว แตอยาใหทานเห็นตัว
จนกว าท านจะรับประทานและ
ดื่มเสร็จแลว
4 เขานอนที่ ไหนจงสังเกตไวให
ดีแลวจงไปเปดผาคลุมเทาข้ึ น
และจงนอนที่นั่น ตอไปทานจะ
บอกเจาเองวา เจาจะตองทํา
ประการใด"
5นางตอบวา "แมวาอยางไร
ฉันจะกระทําตามทุกอยาง"
6ดังนั้นนางจึงลงไปยังลานนวด
ขาว และกระทําตามที่ แมสามี
บอกทุกอยาง

7 เมื่ อโบอาสรั บประทานและ
ดื่มจนสําราญใจแลว ทานก็ไป
นอนอยูที่ ปลายกองขาว แลว
นางก็ยองเขามาเปดผาคลุมเทา
ของทานข้ึน และนอนลงที่นั่น

นางรูธอางวา
โบอาสเปนญาติสนิทถัดมา

8ตอมา พอถึงเที่ยงคืนชายคน
นั้นก็ตกใจตื่นพลิกตัว ดูเถิด มี
ผูหญิงมานอนอยูที่เทาของทาน
9ทานจึงถามวา "เจาเปนใคร"
นางตอบวา "ดิฉันคือรูธหญิงคน
ใชของทานคะ ขอใหทานกาง
ชายเสื้ อของทานหมหญิงคนใช
ของทานดวย เพราะทานเปน
ญาติสนิทถัดมา"
10 ทานจึงวา "ลูกสาวเอย ขอ
พระเยโฮวาหทรงอํานวยพระพร
แกเจาเถิด คุณของเจาครั้งหลัง
นี้ก็ใหญย่ิงกวาครั้งกอน ดวยวา
เจามิไดไปหาคนหนุม ไมวาจน
หรือมั่งมี
11 บัดนี้  ลูกสาวเอย เจาอยา
กลัวเลย สิ่ งที่ เจาขอรองเราจะ
กระทําตามทุกอยาง บรรดาผู
หลักผู ใหญของเมืองเราทราบดี
อยูวาเจาเปนผูหญิงที่ดี
12 และก็ เปนความจริ งด วยที่
ฉันเปนญาติสนิท  แตยังมีญาติ
อีกคนหนึ่งที่สนิทกวาฉัน
13 คืนนี้ เจาจงคางที่นี่กอนพรุ ง
นี้ เชา ถาเขาจะทําหนาที่ญาติ

นางรูธ 2, 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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สนิทเพ่ือเจาก็ดีแลว ใหเขาทํา
หนาที่ญาติสนิทเถอะ แตถาเขา
ไม เต็ มใจที่ จะทําหน าที่ ญาติ
สนิทที่ถัดมาเพื่อเจา พระเยโฮ-
วาหทรงพระชนมอยู แน ฉันใด
ฉันจะทําหนาที่ ญาติสนิทที่ ถัด
มาเพ่ือเจาแนฉันนั้น จงนอน
ลงเถิดจนกวาจะรุงเชา"
14 ดังนั้น นางจึงนอนอยูที่ เทา
ของทานจนรุงเชา แตนางลุกข้ึน
กอนคนจะจําหนากันได เพราะ
ทานคิดวา "อยาใหใครทราบวา
มีผูหญิงมาที่ลานนวดขาว"
15 ทานพูดวา "จงเอาผาคลุมที่
เจาใชอยูนั้นคลี่ออก" นางก็คลี่
ผาคลุมออก ทานก็ตวงขาว
บาร เลยหกทะนานใหนางแบก
ไป แลวก็เขาไปในเมือง
16 เมื่ อนางมาถึง แมสามีจึง
ถามวา "เปนใครหนอ ลูกสาว
ของแมเอย" แลวนางก็เลาตาม
ที่ ท านได กระทําต อนางให แม
สามีฟงทุกอยาง
17 และนางวา "ทานใหขาว
บารเลยหกทะนานนี้แกฉัน ทาน
วา  `เจาอยากลับไปหาแมสามี
มือเปลาเลย'"
18 แมสามีจึงวา "ลูกสาวของ
แมเอย จงคอยอยูกอน จนกวา
จะทราบวาเร่ืองจะลงเอยอยางไร
เพราะว าท านจะไม หยุ ดเลย
จนกวาทานจะจัดการเรื่ องนี้ ให

เสร็จในวันนี้"
โบอาสไถมรดก

ของทาน

4โบอาสก็ข้ึนไปที่ประตูเมือง
และนั่งอยูที่นั่น ดูเถิด ญาติ

สนิทคนที่ถัดมาซึ่ งโบอาสกลาว
ถึงก็เดินผานมา โบอาสจึงกลาว
วา "โอ คนเชนนี้เอย แวะนั่งที่นี่
กอนเถิด" เขาก็แวะมานั่งลง
2ทานจึ งไปเชิญพวกผู ใหญใน
เมืองนั้นมาสิบคนกลาววา "เชิญ
นั่งที่นี่เถิด" เขาทั้งหลายก็นั่งลง
3ทานจึงพูดกับญาติสนิทที่ ถัด
มานั้นวา "นาซึ่ งเปนสวนของ
เอลีเมเลคญาติของเรานั้น นา-
โอมีผูที่กลับมาจากแผนดินโม-
อับอยากจะขายเสีย
4ขาพเจาคิดวา ขาพเจาควร
บอกใหทานทราบ และขอบอก
วา ขอทานซื้ อไวตอหนาพล
เมื องและต อหน าพวกผู ใหญ
ของชาวเมืองเรา ถาทานอยาก
จะไถไวก็จงไถเถิด แตถาทาน
ไมไถจงบอกขาพเจา ขาพเจาจะ
ไดทราบ นอกจากทานแลวไมมี
ใครมีสิทธิ์ไถได ขาพเจามีสิทธิ์
ถัดทานไป" ผูนั้นจึงบอกโบอาส
วา "ขาพเจาจะไถ"
5แลวโบอาสบอกวา "ในวันที่
ทานซื้ อที่ นาจากมือนาโอมีนั้ น
ทานก็จะไดรูธชาวโมอับแมมาย
ของผู ตายดวย เพ่ือจะจรรโลง

นางรูธ 3, 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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นามของผู ตายไวกับมรดกของ
เขา"
6ญาติสนิทที่ ถัดมาคนนั้ นตอบ
วา "ขาพเจาจะไถเพ่ือตนเอง
อยางนั้นไมได จะทําใหมรดก
ขาพเจาเสียไป ทานจงเอาสิทธิ
ในการไถของขาพเจาไปจัดการ
เองเถิด เพราะขาพเจาไถไมได
แลว"
7ตอไปนี้เปนธรรมเนียมในอิส-
ราเอลสมัยกอนเกี่ ยวกับการไถ
และการแลกเปลี่ยน คือเพ่ือจะ
รับรองการตกลงกัน คนหนึ่งจะ
ถอดรองเท าของเขาเองย่ื นให
อีกคนหนึ่ ง นี่ เปนธรรมเนียม
ของการแสดงสักขีพยานในอิส-
ราเอล
8ดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนถัดมา
กลาวแกโบอาสวา "ทานจงซื้ อ
เสียเองเถิด" เขาก็ถอดรองเทา
ออก
9แลวโบอาสจึงกลาวแกพวกผู
ใหญ และประชาชนทั้ งปวงว า
"ทานทั้งหลายเปนพยานในวันนี้
วา ขาพเจาไดซื้อทรัพยสินทั้ ง
หมดของเอลีเมเลค และทรัพย
สิ นทั้ งหมดของคิ ลิ โอนและ
มาหโลนจากมือนาโอมีแลว
10 ย่ิ งกว านั้ นรู ธชาวโมอับแม
มายของมาหโลนขาพเจาก็ไดมา
เปนภรรยาของขาพเจา เพ่ือจะ
จรรโลงนามของผูตายไวกับมร-

ดกของเขา  เพ่ือนามของผูตาย
จะไม ตองถูกตัดออกจากพวก
พ่ีนองของเขา และจากประตู
บานเกิดเมืองนอนของเขา ทาน
ทั้งหลายเปนพยานแลวในวันนี้"
โบอาสแตงงานกับนางรูธ

11 ประชาชนทั้ งปวงที่ อยู ที่
ประตูเมืองและพวกผูใหญกลาว
วา "เราทั้งหลายเปนพยานแลว
ขอพระเยโฮวาหทรงกระทําให
หญิ งนั้ นที่ กําลั งจะเข ามาใน
เรือนของทานเหมือนนางราเชล
และนางเลอาห ผูซึ่ งชวยกัน
สรางวงศวานอิสราเอล ขอให
ทานจงจําเริญอยู ในเอฟราธาห
และมีชื่อเสียงในเบธเลเฮม
12 ขอ ให วงศ ว านของท าน
เหมื อนวงศ วานของเปเรศซึ่ ง
ทามารคลอดใหแกยูดาห เนื่อง
ดวยเชื้อสายซึ่ งพระเยโฮวาหจะ
ประทานแกทานโดยผู หญิงคน
นี้"
13 ดังนั้ นโบอาสก็รับรูธมาเปน
ภรรยาของทาน และทานก็เขา
หานางและพระเยโฮวาหประ-
ทานใหนางตั้ งครรภคลอดบุตร
ชายคนหนึ่ง
14 ฝายพวกผูหญิงก็พูดกับนา-
โอมีวา "สาธุการแดพระเยโฮ-
วาห พระองคมิไดทรงละทิ้งเจา
ไวใหปราศจากญาติที่ถัดมา ขอ
ใหทารกนี้มีชื่ อเสียงเลื่องลือไป

นางรูธ 4

(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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ในอิสราเอล
15 ให เด็กคนนี้ เปนผู ชุบชี วิต
ของเจาและเลี้ ยงดู เจ าเมื่ อชรา
เพราะวาเด็กคนนี้เกิดมาจากลูก
สะใภที่ รักเจา ผูประเสริฐกวา
บุตรชายเจ็ดคน"

นางรูธเปนบรรพบุรุษ
ของพระเมสสิยาห

16 แลวนาโอมีก็ รับเด็กนั้ นมา
อุ มไวแนบอก และรับเปนผู
เลี้ยงดูแลเด็กคนนั้น
17 หญิงชาวบานขางเคียงก็ให
ชื่ อเด็กนั้น พูดกันวา "มีบุตร
ชายคนหนึ่ งเกิดใหแกนาโอมี"
เขาตั้ งชื่ อเด็กคนนั้นวา โอเบด
ผูเปนบิดาของเจสซี ซึ่งเปนบิดา

ของดาวิด
18 ตอไปนี้ เปนพงศ พันธุ ของ
เปเรศ เปเรศใหกําเนิดบุตรชื่อ
เฮสโรน
19 เฮสโรนให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
ราม รามใหกําเนิดบุตรชื่ออัม-
มีนาดับ
20 อัมมีนาดับใหกําเนิดบุตรชื่อ
นาโชน นาโชนใหกําเนิดบุตรชื่อ
สัลโมน
21 สั ลโมนให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
โบอาส โบอาสใหกําเนิดบุตรชื่อ
โอเบด
22 โอเบดให กํา เนิ ดบุ ตรชื่ อ
เจสซี และเจสซีใหกําเนิดบุตร
ชื่อดาวิด

นางรูธ 4

(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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