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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือนางรูธ
 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ รบัชื่อจากวรีสตรขีองเรือ่งน้ี คือนางรูธ  

หน ังสือนางรูธเล่าเรือ่งเก่ียวกับครอบครวัหน่ึงในอสิราเอล
ซ่ึง เรือ่ง น้ี  เก ิดขึ้น ในสมัยของพวกผู้ วนิิจฉัย เรือ่ง น้ี เป็น
เรือ่ง ท่ีสวยงาและสําคัญ เพราะวา่นางรูธ ซ่ึงเป็นชาวโม
อบั  ได้ เป็นแม่ของยายของกษั ตร ิย ์ดาวดิ เพราะฉะน้ันเขา
เป็นบรรพบุรุษของพระเยซู ครสิต์ เหมือนอยา่งนางราหบั
(ซ่ึงแต่ ก่อนเป็นหญิงแพศยา� เป็นคนต่างชาติและเป็น
บรรพบุรุษของพระเยซู ครสิต์  เชน่กัน 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 10  ปี 

ครอบครวั ของ นาง นา โอ มี เสีย ชวีติ ใน โม อบั นาง รู ธ
ตัดสินใจตามพระเจ้าไป

1  อยู ่มาในสมัยเม่ือผู้ วนิ ิจฉัยครอบครองอยู่ น้ันเกิ ดก ัน
ดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวเมืองเบธเล
เฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอบั คือตัวเขาพรอ้ม
กับภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชายคนน้ันชื่อเอลีเมเลค
ภรรยาชื่อนาโอมี  บุ ตรชายสองคนชื่อมารห์โลนและคิลิ โอน 
เป็นชาวเอฟราธาห์ มาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้
หลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอบัและอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 3  
แต่ เอลีเมเลคสามีของนางนาโอมี สิ ้นชวีติเสีย ทิง้นางไว้
กับบุตรชายทัง้สอง 4  บุ ตรชายสองคนน้ี ก็ได้ หญิงชาวโม
อบัมาเป็นภรรยา คนหน่ึงชื่อโอรปาห์  อ ีกคนหน่ึงชื่อรูธ เขา
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ทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันประมาณสิบปี 5  แล ้วมาห์โลนและคิลิโอน
ทัง้สองคนก็ สิน้ชวีติ หญิงคนน้ั นก ็ต้องเปล่าเปล่ียวเพราะ
เหตุ สามี และบุตรชายทัง้สองของนางต้องล้มหายตายจาก
ไป 6  แล ้วนางน้ันพรอ้มกั บลู กสะใภ้ทัง้สองก็ ลุ กขึ้นออกเดิน
ทางจากแผ่นดินโมอบั เพราะวา่เม่ืออยู่ในแผ่นดินโมอ ับน 
ัน้ นางได้ยนิข่าววา่ พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเยีย่มเยยีนชนชาติ
ของพระองค์และประทานอาหารแก่ เขาทัง้หลาย 7 นางจึง
ออกจากตําบลท่ีนางอยู ่พร อ้มกับบุตรสะใภ้ ทัง้สอง เดินตาม
ทางกลับไปยงัแผ่นดินยูดาห์ 8  แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้
ทัง้สองของนางวา่ �ไปเถิด  ขอให ้ต่างคนต่างกลับไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อเจ้าทัง้
สอง  ดังท่ี  เจ้ าได้เมตตาต่อผู้ ท่ี ตายไปแล้วและต่อแม่ 9 ขอ
พระเยโฮวาหท์รงโปรดให ้เจ้ ามี ความสงบ  ขอให ้ต่างก็ ได้  เข ้า
อยูใ่นเรอืนของสามี�  แล ว้นาโอมี ก็  จุ  บลู กสะใภ้ ทัง้สอง ต่างก็
ส่งเสียงรอ้งไห้ 10 นางทัง้สองจึงพู ดก ับแม่ สามี  วา่ �อยา่เลย
เราทัง้สองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่� 11  แต่ นา
โอมีตอบวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงกลับไปเสียเถอะ จะไป
กับแม่ทําไมเล่า  แม่ ยงัจะมี บุ ตรชายในครรภ์ ให ้เป็นสามีของ
เจ้าหรอื 12 ลูกสาวของแม่ เอย๋  กล ับไปเสียเถอะ  กล ับไปตาม
ทางของเจ้า  แม่แก่  เก ิ นที ่จะมี สามี  แล้ว หากแม่จะวา่แม่ย ั
งม ีความหวงัอยู่ ถ้าแม่จะมี สามี คื นว ันน้ีและให้กําเนิดบุตร
ชาย 13  แล ้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายน้ันเติบโตได้ หรอื  เจ้ า
จะอดใจไม่ แต่ งงานหรอื อยา่เลยลูกสาวของแม่ เอย๋  แม่  มี 
ความขมขื่นมากเพราะเหน็แก่ เจ้า  ท่ี พระหตัถ์ของพระเยโฮ
วาห ์ได้ กระทําแก่ แม่ ถึงเพียงน้ี� 14  แล ้วต่างก็ส่งเสียงรอ้งไห ้
อกี โอรปาห ์ก็  จุ บลาแม่ สามี  แต่  รู ธยงัเกาะแม่ สามี  อยู ่

นางรูธไปอสิราเอลพรอ้มกับนางนาโอมี
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15 นาโอมีจึงวา่ � ดู  เถิด  พี่สะใภ้ ของเจ้ากลับไปหาชนชาติ
ของเขาและหาพระของเขาแล้ว จงกลับไปตามพี่ สะใภ้ ของ
เจ้าเถิด� 16  แต่  รู ธตอบวา่ �ขอแม่อยา่วงิวอนใหฉั้นจากแม่
หรอืเลิกติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย
และแม่จะอาศัยอยู ่ท่ี ไหนฉั นก ็จะอยู ่ท่ี น่ันด้วย  ญาติ ของแม่
จะเป็นญาติของฉัน และพระเจ้าของแม่ ก็ จะเป็นพระเจ้า
ของฉัน 17  แม่ ตายท่ีไหนฉันจะตายท่ี น่ัน และจะขอใหฝั้งฉัน
ไว ้ท่ี น่ันด้วย ถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความ
ตาย  ก็ ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษฉัน และให ้หน ักยิง่กวา่�
18 เม่ือนาโอมี เห ็ นว ่ารูธตัง้ใจจะไปด้วยจรงิๆแล้ว นางก็ ไม่  พู 
ดอะไรอกี 19 ดังน้ันทัง้สองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเล
เฮม ต่อมาเม่ือนางทัง้สองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้
สิ ้นก ็พากันแตกต่ืนเพราะเหตุนางทัง้สอง จึงพูดขึ้ นว ่า � น่ี  
แน่ ะหรอื นางนาโอมี� 20 นาโอมีตอบเขาวา่ �ขออยา่เรยีก
ฉั นว ่านาโอมี เลย ขอเรยีกฉั นว ่ามาราเถอะ เพราะวา่องค์ ผู้ 
ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ ทรงกระทําแก่ฉันอยา่งขมขื่น 21 เม่ือฉัน
จากเมืองน้ี ไป ฉั นม ี ทุ กอยา่งครบบรบูิ รณ ์พระเยโฮวาหท์รง
พาฉันกลับมาตัวเปล่า เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงให้ฉันทุกข์ใจ
ดังน้ี และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ให ้ฉันต้องประสบเหตุรา้ย
เชน่น้ีจะเรยีกฉั นว ่านาโอมีทําไมเล่า� 22 ดังน้ันนาโอมีจึง
กลับมา และรูธลูกสะใภ้ชาวโมอ ับก ็ กล ับมาด้วย  ผู้  กล ับมา
จากแผ่นดินโมอบั และเขาทัง้สองมายงัเมืองเบธเลเฮมใน
ต้นฤดู เก ี่ยวข้าวบาร ์เลย ์

2

นางรูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
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1 ฝ่ายนาโอมีน้ั นม ี ญาติ ข้างสามีคนหน่ึง เป็นคนมั ่งม ี
ครอบครวัเดียวกับเอลีเมเลค ชื่อโบอาส 2 และรูธชาวโมอบั
จึงพู ดก ับนาโอมี วา่ � บัดน้ี  ขอให ้ฉันไปท่ี ทุ่งนา เพื่อจะเก็บ
รวงข้าวตกตามหลังผู้ ท่ี  มี สายตากรุณาต่อฉัน� นาโอมีตอบ
นางวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงไปเถิด� 3นางก็ออกเดินตาม
หลังคนเก่ียวเพื่อคอยเก็บข้าวตก เผอญิเข้าไปในนาของโบ
อาส ซ่ึงเป็นญาติของเอลีเมเลค

นางรูธพบญาติคนหน่ึงชื่อโบอาส
4  ดู  เถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม  พู  ดก ับคนเก่ียวข้าว

วา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิด� เขาทัง้หลาย
ตอบวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านเถิด�
5 โบ อา ส จึง ถาม คนใช ้ผู้ คอย ควบคุม คน เก่ียว ข้า วน้ั นว ่า
�หญิงสาวคนน้ีเป็นคนของใคร� 6  คนใช ้ซ่ึงเป็นผู้ควบคุม
คน เก่ียว ข้าว จึง ตอบ วา่ �นาง เป็น หญิง ชาว โม อบั  กล ับ
มาจากแผ่นดินโมอบัพรอ้มกับนาโอมี 7 นางพูดวา่ �ขอ
อนญุาตให ้ดิ ฉันเดินตามคนเก่ียวคอยเก็บข้าวตกระหวา่ง
ฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็มาเก็บข้าวตกตัง้แต่เวลาเชา้จน
บัดน้ี  เวน้แต่  ได้ พักหน่อยหน่ึงท่ี เรอืน � 8  แล ้วโบอาสจึงพู 
ดก ับรูธวา่ �ลูกสาวเอย๋ ขอฟังหน่อย อยา่ไปเก็บข้าวท่ีนา
อื่น หรอืทิง้นาน้ีไปเสียเลย จงอยู ่ใกล้ ๆ สาวใช้ของฉัน 9 ตา
ของเจ้าจงมองดูตามนาท่ีเขากําลังเก็บเก่ียวกันอยู่  แล้วก็ 
จงติดตามเขาไป ฉันได้สัง่พวกหนุ่มๆมิ ให ้รบกวนเจ้าแล้วมิ 
ใช ่ หรอื เม่ือเจ้ากระหายน้ําก็เชญิไปท่ี หม้อน้ํา ด่ื มน ้ําซ่ึงคน
หนุ่มๆตักไว�้ 10  รู ธก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึ งด ินและพูดวา่
�ทําไมดิฉันจึงได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน ท่านจึง
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เอาใจใส่ ดิ ฉันในเม่ื อด ิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าว� 11  แต่ 
โบอาสตอบนางวา่ � ทุ กอยา่งท่ี เจ้ าได้ ปฏิบัติ ต่อแม่ สามี ของ
เจ้าตัง้แต่ สามี ของเจ้าสิน้ชวีติแล้ วน ้ัน  มี คนมาเล่าให้ฉัน
ฟังหมดแล้ว และเขาบอกด้วยวา่  เจ้ ายอมจากบิดามารดา
และบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับชนชาติ ท่ี  เจ้ าไม่ รู ้
จักมาก่อน 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของ
เจ้าตามท่ี เจ้ าได้กระทํามาแล้ วน ้ันเถิด และขอให้พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของชนชาติอสิราเอลซ่ึงเจ้าเข้ามาวางใจอยู ่ใต้  
ปี กของพระองค์ น้ัน จงทรงปูนบําเหน็ จอ ันบรบูิ รณ ์ แก่  เจ้า �
13  รู ธจึงกล่าววา่ � เจ้ านายของดิ ฉัน  ขอให ้ ดิ ฉันได้รบัความ
กรุณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ปลอบใจดิ ฉัน และ
เพราะท่านได้ กล ่าวคําท่ีแสดงความเมตตากรุณาต่อหญิง
คนใช้ของท่าน  ถึงแม้  ดิ ฉันไม่เป็นเหมือนคนหน่ึงในพวก
หญิงคนใช้ของท่าน� 14 โบอาสก็บอกนางวา่ �พอถึงเวลา
รบัประทานอาหารเชญิมาน่ี เถิด  มาร ับประทานขนมปั งบ ้าง
และเอาอาหารมาจิ ้มน ํ้าส้มเถิด� นางจึงน่ังลงข้างๆพวกคน
เก่ียวข้าว โบอาสจึงส่งข้าวคัว่ให้ และนางก็รบัประทานจน
อิม่ และยงัเหลือไว ้บ้าง 15 เม่ือนางลุกขึ้นไปเก็บข้าว โบอา
สก็บัญชาชายหนุ่มของท่านวา่ �จงยอมให้นางเก็บข้าวตก
ระหวา่งฟ่อนข้าวเถอะ อยา่ได้ ตําหนิ นางเลย 16 จงดึงข้าว
ออกจากฟ่อนทิง้ไว ้ให ้นางเก็บบ้าง อยา่วา่นางเลย� 17 นาง
ก็ เท ่ียวเก็บข้าวท่ีตกในนาจนถึงเวลาเยน็  แล้วก็ ฟาดข้าวท่ี 
เก ็บมาได้ น้ัน  ได้ ข้าวบาร ์เลย ป์ระมาณเอฟาห ์หน่ึง 18 นางยก
ข้าวน้ันขึ้นและเข้าไปในเมือง  แม่  สามี  ก็  เห น็ข้าวท่ีนางได้ เก ็บ
มาน้ัน และนางเอาอาหารท่ีเหลือเม่ือนางรบัประทานอิม่แล้ 
วน ้ันให ้แก่  แม่  สามี  ด้วย 19  แม่  สามี จึงกล่าวแก่นางวา่ � วนั
น้ี ลูกไปเก็บข้าวตกท่ีไหนมา ลูกไปทํางานท่ี ไหน  ขอให ้ชาย
ท่ี เอาใจใส่ ลูกได้รบัพระพรเถิด� นางจึงบอกแก่ แม่  สามี  ให ้
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ทราบวา่นางไปทํางานกับผู้ ใด นางวา่ � ผู้ ชายท่ีฉันไปทํางาน
ด้วยในวนัน้ีน้ันชื่อโบอาส� 20 นาโอมีจึงพู ดก ับบุตรสะใภ้ วา่ 
�ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่เขาเถิด พระกรุณา
ของพระองค์ ไม่ เคยขาดจากผู้ ท่ี ย ังม ี ช ีวติอยู่หรอืผู้ ท่ี  สิ ้นชวีติ
ไปแล้ว� นาโอมี กล ่าวแก่นางด้วยวา่ �ชายคนน้ันเป็นญาติ
ของเรา เขาเป็นญาติ สน ิทคนหน่ึงของเรา� 21  รู ธชาวโมอบั
กล่าววา่ �นอกจากน้ันเขายงัพู ดก ับฉั นว ่า � เจ้ าจงอยู ่ใกล้ 
ๆคนใช ้หน ุ่มของฉันจนกวา่เขาจะเก่ียวข้าวของฉันเสรจ็� �
22 นาโอมี พู  ดก ับรูธบุตรสะใภ้ วา่ � ดี  แล้ว ลูกสาวของแม่ เอย๋ 
 ท่ี  เจ้ าจะไปทํางานกับสาวใช้ของเขา เพื่อวา่เขาจะไม่พบเจ้า
ในนาอื่น� 23 ดังน้ันนางจึงอยู ่ใกล้ ๆ สาวใช้ของโบอาสเท่ียว
เก็บข้าวตกจนสิน้ฤดู เก ่ียวข้าวบาร ์เลย ์และข้าวสาลี และ
นางก็อาศัยอยูกั่บแม่ สามี 

3
นางนาโอมีวางแผนใหน้างรูธสมรสกับโบอาส

1 นาโอมี แม่  สามี ของนางพู ดก ับนางวา่ �ลูกสาวของแม่ 
เอย๋ ถ้าแม่จะหาท่ีพึ่งพักให ้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ มี ความสุขไม่
ควรหรอื 2 โบอาสผู้ ท่ี  เจ้ าไปกับพวกสาวใช้ของเขาน้ัน เป็น
ญาติของเรามิ ใช ่ หรอื  ดู  เถิด คื นว ันน้ีเขาจะซัดข้าวบาร ์เลย 
์ ท่ี ลานนวดข้าว 3 จงอาบน้ํา  ทาน ้ํามันสวมเครือ่งแต่งกาย
แล้วลงไปท่ีลานนวดข้าว  แต่ อยา่ให้ท่านเหน็ตัวจนกวา่ท่าน
จะรบัประทานและด่ืมเสรจ็แล้ว 4 เขานอนท่ีไหนจงสังเกต
ไว ้ให ้ ดี  แล ้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนท่ี น่ัน ต่อ
ไปท่านจะบอกเจ้าเองวา่เจ้าจะต้องทําประการใด� 5 นาง
ตอบวา่ � แม่ วา่อยา่งไร ฉันจะกระทําตามทุกอยา่ง� 6 ดัง
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น้ันนางจึงลงไปยงัลานนวดข้าว และกระทําตามท่ี แม่  สามี 
บอกทุกอยา่ง 7 เม่ือโบอาสรบัประทานและด่ืมจนสําราญใจ
แล้ว ท่านก็ไปนอนอยู ่ท่ี ปลายกองข้าว  แล ้วนางก็ยอ่งเข้ามา
เปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงท่ี น่ัน 

นางรูธอา้งวา่โบอาสเป็นญาติ สน ิทถัดมา
8 ต่อมาพอถึงเท่ียงคืนชายคนน้ั นก ็ตกใจต่ืนพลิกตัว  ดู  

เถิด  มี  ผู้ หญิงมานอนอยู ่ท่ี  เท ้าของท่าน 9 ท่านจึงถามวา่ � เจ้ 
าเป็นใคร� นางตอบวา่ � ดิ ฉันคือรูธหญิงคนใช้ของท่านค่ะ
 ขอให ้ท่านกางชายเส้ือของท่านหม่หญิงคนใช้ของท่านด้วย
เพราะท่านเป็นญาติ สน ิทถัดมา� 10 ท่านจึงวา่ �ลูกสาวเอย๋
ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ เจ้ าเถิด  คุ ณของเจ้า
ครัง้หลังน้ี ก็  ใหญ่ ยิง่กวา่ครั ้งก ่อน ด้วยวา่เจ้ามิ ได้ ไปหาคน
หนุ่ม  ไม่ วา่จนหร ือม ั ่งม ี 11  บัดน้ี ลูกสาวเอย๋  เจ้ าอยา่กลัวเลย
 สิ ่งท่ี เจ้ าขอรอ้งเราจะกระทําตามทุกอยา่ง บรรดาผู้หลักผู้ 
ใหญ่ ของเมืองเราทราบดี อยู ่วา่เจ้าเป็นผู้หญิงท่ี ดี 12 และก็
เป็นความจร ิงด ้วยท่ีฉันเป็นญาติ สนิท  แต่ ย ังม ี ญาติ  อ ีกคน
หน่ึงท่ี สน ิทกวา่ฉัน 13  คืนน้ี  เจ้ าจงค้างท่ี น่ี  ก่อน  พรุง่น้ี  เชา้ 
ถ้าเขาจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทเพื่อเจ้าก็ ดี  แล้ว  ให ้เขาทําหน้าท่ี 
ญาติ  สน ิทเถอะ  แต่ ถ้าเขาไม่เต็มใจท่ีจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน 
ิทท่ีถัดมาเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด 
ฉันจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทท่ีถัดมาเพื่อเจ้าแน่ ฉันน้ัน จงนอน
ลงเถิดจนกวา่จะรุง่เชา้� 14 ดังน้ันนางจึงนอนอยู ่ท่ี  เท ้าของ
ท่านจนรุง่เชา้  แต่ นางลุกขึ้ นก ่อนคนจะจําหน้ากันได้ เพราะ
ท่านคิดวา่ �อยา่ใหใ้ครทราบวา่มี ผู้ หญิงมาท่ีลานนวดข้าว�
15 ท่านพูดวา่ �จงเอาผ้าคลุ มท ่ี เจ้ าใช ้อยู ่น้ันคล่ี ออก � นาง
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ก็ คล่ี ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร ์เลย ์หกทะนานให้นาง
แบกไป  แล้วก็  เข ้าไปในเมือง 16 เม่ือนางมาถึง  แม่  สามี จึง
ถามวา่ �เป็นใครหนอ ลูกสาวของแม่ เอย๋ �  แล ้วนางก็เล่า
ตามท่ีท่านได้กระทําต่อนางให ้แม่  สามี ฟังทุกอยา่ง 17 และ
นางวา่ �ท่านให้ข้าวบาร ์เลย ์หกทะนานน้ี แก่  ฉัน ท่านวา่ � 
เจ้ าอยา่กลับไปหาแม่ สามี มือเปล่าเลย� � 18  แม่  สามี จึงวา่
�ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงคอยอยู ่ก่อน จนกวา่จะทราบวา่เรือ่ง
จะลงเอยอยา่งไร เพราะวา่ท่านจะไม่หยุดเลยจนกวา่ท่าน
จะจัดการเรือ่งน้ี ให ้เสรจ็ในวนัน้ี�

4
โบอาสไถ่มรดกของท่าน

1 โบอาสก็ขึ้นไปท่ี ประตู เมืองและน่ังอยู ่ท่ีน่ัน  ดู  เถิด  ญาติ  
สน ิทคนท่ีถัดมาซ่ึงโบอาสกล่าวถึ งก ็เดินผ่านมา โบอาส
จึงกล่าววา่ � โอ คนเชน่น้ี เอย๋ แวะน่ังท่ี น่ี ก่อนเถิด� เขาก็
แวะมาน่ังลง 2 ท่านจึงไปเชญิพวกผู้ ใหญ่ ในเมืองน้ันมาสิบ
คนกล่าววา่ �เชญิน่ังท่ี น่ี  เถิด � เขาทัง้หลายก็ น่ังลง 3 ท่าน
จึงพู ดก ับญาติ สน ิทท่ีถัดมาน้ั นว ่า �นาซ่ึงเป็นส่วนของเอ
ลีเมเลคญาติของเราน้ัน นาโอมี ผู้  ท่ี  กล ับมาจากแผ่นดิน
โมอบัอยากจะขายเสีย 4 ข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าควรบอก
ใหท่้านทราบ และขอบอกวา่ ขอท่านซ้ือไว้ต่อหน้าพลเมือง
และต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ ของชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะ
ไถ่ ไว ้ ก็ จงไถ่ เถิด  แต่ ถ้าท่านไม่ ไถ่ จงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้ ทราบ นอกจากท่านแล้วไม่ มี ใครมี สิทธิ ์ ไถ่  ได้ ข้าพเจ้า
มี สิทธิ ์ถัดท่านไป�  ผู้ น้ันจึงบอกโบอาสวา่ �ข้าพเจ้าจะไถ่�
5  แล ้วโบอาสบอกวา่ �ในว ันที ่ท่านซ้ือท่ีนาจากมือนาโอมี 
น้ัน ท่านก็จะได้ รู ธชาวโมอบัแม่ม่ายของผู้ตายด้วย เพื่อ
จะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา� 6  ญาติ  สน 
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ิท ท่ี ถัดมาคนน้ันตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะไถ่ เพื่อตนเองอยา่ง
น้ันไม่ ได้ จะทําให้มรดกข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิใน
การไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะข้าพเจ้าไถ่ ไม่ได้  
แล้ว � 7  ต่อไปน้ี เป็นธรรมเนียมในอสิราเอลสมั ยก ่อนเก่ียว
กับการไถ่และการแลกเปล่ียน คือเพื่อจะรบัรองการตกลง
กัน คนหน่ึงจะถอดรองเท้าของเขาเองยื่นให ้อ ีกคนหน่ึง  น่ี 
เป็นธรรมเนียมของการแสดงสักขีพยานในอสิราเอล 8 ดัง
น้ันเม่ือญาติ สน ิทคนถัดมากล่าวแก่โบอาสวา่ �ท่านจงซ้ือ
เสียเองเถิด� เขาก็ถอดรองเท้าออก 9  แล ้วโบอาสจึงกล่าว
แก่พวกผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ปวงวา่ �ท่านทัง้หลายเป็น
พยานในวนัน้ี วา่ ข้าพเจ้าได้ซ้ือทรพัย ์สิ นทัง้หมดของเอลีเม
เลค และทรพัย ์สิ นทัง้หมดของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือ
นาโอมี แล้ว 10 ยิง่กวา่น้ั นร ูธชาวโมอบัแม่ม่ายของมาห์โลน
ข้าพเจ้าก็ ได้ มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อจะจรรโลงนาม
ของผู้ตายไวกั้บมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้อง
ถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขา และจากประตูบ้านเกิด
เมืองนอนของเขา ท่านทัง้หลายเป็นพยานแล้วในวนัน้ี�

โบอาสแต่งงานกับนางรูธ
11 ประชาชนทัง้ปวง ท่ี อยู ่ ท่ี  ประตู เมืองและพวกผู้ ใหญ่  

กล่าว วา่ �เรา ทัง้ หลาย เป็น พยาน แล้ว ขอ พระ เย โฮ วาห์
ทรงกระทําให้หญิง น้ั นที ่กําลังจะเข้ามาในเรอืนของท่าน
เหมือนนางราเชลและนางเลอาห์  ผู้ ซ่ึงชว่ยกันสรา้งวงศ์วาน
อสิราเอล  ขอให ้ท่านจงจําเรญิอยู่ ในเอฟราธาห์และมีชื่อ
เสียงในเบธเลเฮม 12  ขอให ้ วงศ์ วานของท่านเหมือนวงศ์วา
นของเปเรศซ่ึงทามารค์ลอดให ้แก่  ยู ดาห์ เน่ืองด้วยเชื้อสาย
ซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคนน้ี� 13 ดัง
น้ันโบอาสก็รบัรูธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็ เข ้าหา
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นางและพระเยโฮวาห์ประทานให้นางตัง้ครรภ์คลอดบุตร
ชายคนหน่ึง 14 ฝ่ายพวกผูห้ญิ งก ็ พู  ดก ับนาโอมี วา่ � สาธุ การ
แด่พระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงละทิง้เจ้าไว ้ให ้ปราศจาก
ญาติ ท่ี  ถัดมา  ขอให ้ทารกน้ี มี ชื่อเสียงเล่ืองลือไปในอสิราเอล
15  ให ้เด็กคนน้ีเป็นผู้ชุบชวีติของเจ้าและเล้ียงดู เจ้ าเม่ือชรา
เพราะวา่เด็กคนน้ี เก ิดมาจากลูกสะใภ้ ท่ี รกัเจ้า  ผู้ ประเสรฐิ
กวา่บุตรชายเจ็ดคน�

นางรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
16  แล ้วนาโอมี ก็ รบัเด็กน้ันมาอุม้ไว ้แนบอก และรบัเป็น

ผู้ เล้ียงดู แลเด็กคนน้ัน 17 หญิงชาวบ้านข้างเคียงก็ ให ้ชื่อ
เด็กน้ัน  พู  ดก ั นว ่า � มี  บุ ตรชายคนหน่ึงเกิดให ้แก่ นาโอมี�
เขาตัง้ชื่อเด็กคนน้ั นว ่า โอเบด  ผู้ เป็นบิดาของเจสซี ซ่ึงเป็น
บิดาของดาวดิ 18  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเปเรศ เปเรศให้
กําเนิดบุตรชื่อเฮสโรน 19 เฮสโรนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อราม ราม
ใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนาดับ 20 อมัมีนาดับใหกํ้าเนิดบุตรชื่อ
นาโชน นาโชนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อสัลโมน 21 สัลโมนใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อโบอาส โบอาสให้กําเนิดบุตรชื่อโอเบด 22 โอเบดให้
กําเนิดบุตรชื่อเจสซี และเจสซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อดาวดิ
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