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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นางรูธ

หนังสือเล่มนี้ได้รับ ชื่อ จากวีรสตรี ของเรือ
่ งนี้ คือ นางรู ธ
หนังสือ นางรู ธ เล่า เรือ
่ งเกี่ยวกับ ครอบครัว หนึ่ ง ในอิสราเอล
ซึ่ง เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น ใน สมัย ของ พวก ผู้วินิจฉั ย เรือ
่ ง นี้ เป็น
เรือ
่ ง ที่ สวย งา และ สําคัญ เพราะ ว่า นาง รู ธ ซึ่ง เป็น ชาว โม
อับ ได้เป็น แม่ ของยายของกษั ตริย์ดาวิด เพราะฉะนั ้น เขา
เป็น บรรพบุรุษ ของ พระ เยซูคริสต์ เหมือน อย่าง นาง รา หับ
(ซึ่ง แต่ ก่อน เป็น หญิง แพศยา) เป็น คน ต่าง ชาติ และ เป็น
บรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เช่นกัน
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 10 ปี
ครอบครัว ของ นาง นา โอ มี เสีย ชีวต
ิ ใน โม อับ นาง รู ธ
ตัดสินใจตามพระเจ้าไป
1 อยูมา
่ ใน สมัย เมื่อ ผู้วินิจฉั ย ครอบ ครอง อยู่ นั ้น เกิดกัน
ดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน มีชายคนหนึ่ งเป็นชาวเมืองเบธเล
เฮมในยู ดาห์ ไปอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน โมอับ คือ ตัว เขาพร้อม
กับ ภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชายคนนั ้น ชื่อ เอลี เมเลค
ภรรยาชื่อนาโอมี บุตรชายสองคนชื่อมารห์โลนและคิลิโอน
เป็น ชาวเอฟราธาห์ มาจากเมืองเบธเลเฮมในยู ดาห์ เขา
ทัง้ หลายเดิน ทางเข้าไปในแผ่นดิน โมอับและอาศัย อยูที
่ ่ นั่น
3 แต่เอลี เมเลคสามี ของนางนาโอมีสิ้น ชีวต
ิ เสีย ทิง้ นางไว้
กับ บุตรชายทัง้ สอง 4 บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิง ชาวโมอับ
มา เป็น ภรรยา คน หนึ่ ง ชื่อ โอร ปาห์ อีก คน หนึ่ ง ชื่อ รู ธ เขา
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ทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่น ประมาณสิบ ปี 5 แล้ว มาห์โลนและคิ ลิ โอน
ทัง้ สองคนก็สิน
ิ หญิง คนนั ้นก็ ต้องเปล่า เปลี่ยวเพราะ
้ ชีวต
เหตุสามีและบุตรชายทัง้ สองของนางต้องล้ม หายตายจาก
ไป 6 แล้ วนางนั ้น พร้อมกับลูกสะใภ้ ทัง้ สองก็ลุกขึ้น ออกเดิน
ทางจากแผ่นดินโมอับ เพราะว่าเมื่ออยูใ่ นแผ่นดินโมอับนัน
้
นาง ได้ยน
ิ ข่าว ว่า พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เยีย
่ มเยียน ชนชาติ
ของพระองค์ และประทานอาหารแก่เขาทัง้ หลาย 7 นางจึง
ออกจากตําบลที่นางอยูพร
่ อ
้ มกับบุตรสะใภ้ทัง้ สอง เดินตาม
ทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ 8 แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้
ทัง้ สองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้ต่างคนต่างกลับ ไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ ทรงพระเมตตาต่อ เจ้า ทัง้
สอง ดัง ที่เจ้าได้ เมตตาต่อ ผู้ที่ตายไปแล้ว และต่อ แม่ 9 ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้เจ้ามีความสงบ ขอให้ต่างก็ได้เข้า
อยูใ่ นเรือนของสามี” แลว
้ นาโอมีก็จุบลูกสะใภ้ทัง้ สอง ต่างก็
ส่งเสียงร้องไห้ 10 นางทัง้ สองจึงพูดกับแม่สามีว่า “อย่าเลย
เราทัง้ สองจะกลับ ไปกับ แม่ ไปถึง ชนชาติ ของแม่” 11 แต่นา
โอ มี ตอบ ว่า “ลูกสาว ของ แม่เอ๋ย จง กลับ ไป เสีย เถอะ จะ
ไปกับ แม่ ทําไมเล่า แม่ยัง จะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็น สามี
ของเจ้าหรือ 12 ลูกสาวของแม่เอ๋ย กลับไปเสียเถอะ กลับไป
ตามทางของเจ้า แม่ แก่เกินที่ จะมีสามีแล้ว หากแม่ จะว่า
แม่ ยงม
ั ี ความหวัง อยู่ ถ้า แม่ จะมีสามีคืนวัน นี้ และให้กําเนิ ด
บุตรชาย 13 แล้ว เจ้า จะรออยู่ จนบุตรชายนั ้น เติบโตได้หรือ
เจ้า จะ อดใจ ไม่แต่งงาน หรือ อย่า เลย ลูกสาว ของ แม่เอ๋ย
แม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้า ที่พระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ได้กระทํา แก่แม่ถึง เพียงนี้ ” 14 แล้ว ต่างก็ ส่ง เสียง
ร้องไห้อีก โอรปาห์ก็จุบลาแม่สามี แต่รู ธยังเกาะแม่สามีอยู่
นางรู ธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี
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นาโอมี จึง ว่า “ดูเถิด พี่ สะใภ้ของเจ้า กลับ ไปหาชนชาติ
ของเขาและหาพระของเขาแล้ว จงกลับ ไปตามพี่สะใภ้ของ
เจ้า เถิด” 16 แต่รู ธตอบว่า “ขอแม่ อย่า วิงวอนให้ ฉัน จากแม่
หรือเลิกติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่จะไปไหนฉั นจะไปด้วย
และแม่จะอาศัยอยูที
่ ่ไหนฉั นก็จะอยูที
่ ่นั ่นด้วย ญาติของแม่
จะ เป็น ญาติ ของ ฉั น และ พระเจ้า ของ แม่ก็จะ เป็น พระเจ้า
ของ ฉั น 17 แม่ตาย ที่ไหน ฉั น จะ ตาย ที่นั ่น และ จะ ขอ ให้ ฝัง
ฉั น ไว้ที่นั ่น ด้วย ถ้า มี อะไร มา พราก ฉั น จาก แม่น อก จาก
ความ ตาย ก็ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ลงโทษ ฉั น และ ให้หนัก
ยิง่ กว่า” 18 เมื่อ นาโอมีเห็นว่า รู ธตัง้ ใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว
นางก็ไม่พูดอะไรอีก 19 ดัง นั ้น ทัง้ สองนางก็ พากัน ไปจนถึง
เมืองเบธเลเฮม ต่อมาเมื่อนางทัง้ สองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว
ชาวเมืองทัง้ สินก
้ ็ พากัน แตกตื่น เพราะเหตุ นางทัง้ สอง จึง
พูด ขึ้นว่า “นี่ แน่ ะ หรือ นาง นา โอ มี” 20 นา โอ มี ตอบ เขา ว่า
“ขอ อย่า เรียก ฉั นว่า นา โอ มีเลย ขอ เรียก ฉั นว่า มา รา เถอะ
เพราะ ว่า องค์ผู้ทรง มหิทธิฤทธิได้
์ ทรง กระทํา แก่ ฉั น อย่าง
ขมขื่น 21 เมื่อ ฉั น จากเมืองนี้ ไป ฉั นมีทุกอย่างครบบริบูรณ์
พระเยโฮวาห์ทรงพาฉั น กลับ มาตัว เปล่า เมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงให้ฉัน ทุกข์ ใจดังนี้ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิให้
์ ฉั น ต้อง
ประสบเหตุ รา้ ยเช่น นี้ จะเรียกฉั นว่า นาโอมี ทําไมเล่า” 22 ดัง
นั ้น นาโอมี จึง กลับ มา และรู ธ ลูก สะใภ้ ชาวโมอับก็กลับ มา
ด้วย ผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทัง้ สองมายังเมือง
เบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์
15
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ฝ่าย นา โอ มีนั้นมีญาติข้าง สามี คน หนึ่ ง เป็น คน มังม
่ ี
ครอบครัวเดียวกับเอลี เมเลค ชื่อโบอาส 2 และรู ธชาวโมอับ
จึงพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ ขอให้ฉั นไปที่ทุ่งนา เพื่อจะเก็บรวง
ข้าวตกตามหลังผู้ที่มีสายตากรุ ณาต่อฉั น” นาโอมีตอบนาง
ว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด” 3 นางก็ออกเดินตามหลัง
คนเกี่ยวเพื่อ คอยเก็บ ข้าวตก เผอิญ เข้าไปในนาของโบอาส
ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค
นางรู ธพบญาติคนหนึ่ งชื่อโบอาส
ดูเถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พูดกับ คนเกี่ยวข้าวว่า
“ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิด” เขาทัง้ หลายตอบ
ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านเถิด” 5 โบ
อาสจึง ถามคนใช้ผู้คอยควบคุม คนเกี่ยวข้า วนั ้นว่า “หญิง
สาวคนนี้ เป็นคนของใคร” 6 คนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยว
ข้าวจึง ตอบว่า “นางเป็น หญิง ชาวโมอับ กลับ มาจากแผ่น
ดิน โมอับ พร้อมกับ นาโอมี 7 นางพูด ว่า ‘ขออนุญาตให้ดิฉั น
เดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะค่ะ’
นางก็ มาเก็บ ข้าวตกตัง้ แต่ เวลาเช้า จนบัดนี้ เว้น แต่ได้พัก
หน่ อยหนึ่ ง ที่เรือน ” 8 แล้ว โบอาสจึง พูดกับ รู ธว่า “ลูกสาว
เอ๋ย ขอฟังหน่ อย อย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่น หรือทิง้ นานี้ ไปเสีย
เลย จงอยูใกล้
่
ๆสาวใช้ของฉั น 9 ตาของเจ้าจงมองดูตามนา
ที่ เขากําลัง เก็บ เกี่ยวกัน อยู่ แล้ว ก็จงติดตามเขาไป ฉั น ได้
สัง่ พวกหนุ่มๆมิให้รบกวนเจ้า แล้ว มิใช่หรือ เมื่อ เจ้า กระหาย
นํ้า ก็ เชิญ ไปที่หม้อ นํ้า ดื่มน้าํ ซึ่ง คนหนุ่มๆตัก ไว้” 10 รู ธก็ ซบ
หน้า น้ อมตัว ลงถึงดิน และพูด ว่า “ทําไมดิฉัน จึง ได้ รบ
ั ความ
กรุ ณาในสายตาของท่าน ท่านจึง เอาใจใส่ดิฉั น ในเมื่อดิ ฉัน
เป็น แต่ เพียงคนต่างด้าว” 11 แต่โบอาสตอบนางว่า “ทุกอ
4
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ย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อ แม่สามีของเจ้า ตัง้ แต่สามีของเจ้า สิน
้
ชีวต
ิ แล้วนน
ั ้ มีคนมาเล่า ให้ ฉัน ฟัง หมดแล้ว และเขาบอก
ด้วยว่า เจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของ
เจ้า มา อยู่ กับ ชนชาติที่เจ้าไม่รู จั
้ ก มา ก่อน 12 ขอ พระ เย โฮ
วาห์ ทรง ตอบแทน การ งาน ของ เจ้า ตาม ที่เจ้า ได้ กระทํา มา
แล้วนัน
้ เถิด และ ขอ ให้ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ชนชาติ
อิสราเอล ซึ่ง เจ้า เข้า มา วางใจ อยูใต้
่ ปีก ของ พระองค์นั ้น จง
ทรงปู นบํา เหน็ จอัน บริบูรณ์แก่เจ้า ” 13 รู ธจึง กล่าวว่า “เจ้า
นาย ขอ งดิฉั น ขอ ให้ดิฉั น ได้ รับ ความ กรุ ณา ใน สายตา ของ
ท่าน เพราะ ท่าน ได้ ปลอบ ใจดิฉั น และ เพราะ ท่าน ได้กล่าว
คํา ที่ แสดง ความ เมตตา กรุ ณา ต่อ หญิง คนใช้ ของ ท่าน ถึง
แม้ดิฉั น ไม่ เป็น เหมือนคนหนึ่ ง ในพวกหญิง คนใช้ ของท่าน”
14 โบ อา สก็ บอก นาง ว่า “พอ ถึง เวลา รับ ประทาน อาหาร
เชิญ มา นี่ เถิด มารับ ประ ทา นข นมปังบ้าง และ เอา อาหาร
มาจิมน
้ ้าํ ส้ม เถิด” นางจึง นั ่ง ลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว โบ
อาสจึง ส่ง ข้าวคัว่ ให้ และนางก็ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และยัง
15
เหลือ ไว้บ้าง เมื่อ นาง ลุก ขึ้น ไป เก็บ ข้าว โบ อา สก็ บัญชา
ชาย หนุ่ม ของ ท่าน ว่า “จง ยอม ให้ นาง เก็บ ข้าว ตก ระหว่าง
ฟ่อนข้าวเถอะ อย่า ได้ตําหนิ นางเลย 16 จงดึง ข้าวออกจาก
ฟ่อน ทิง้ ไว้ให้นาง เก็บ บ้าง อย่า ว่า นาง เลย” 17 นาง ก็เที่ยว
เก็บ ข้าวที่ ตกในนาจนถึง เวลาเย็น แล้ว ก็ฟาดข้าวที่เก็บ มา
ได้นั ้น ได้ข้าวบาร์เลยป
์ ระมาณเอฟาห์หนึ่ ง 18 นางยกข้าวนั ้น
ขึ้น และเข้าไปในเมือง แม่สามีก็เห็ นข้าวที่ นางได้เก็บ มานั ้น
และนางเอาอาหารที่ เหลือ เมื่อ นางรับ ประทานอิม
้
่ แล้วนัน
19
ให้แก่แม่สามีด้วย แม่สามีจึงกล่าวแก่นางว่า “วันนี้ ลูกไป
เก็บ ข้าวตกที่ไหนมา ลูก ไปทํางานที่ไหน ขอให้ชายที่เอาใจ
ใส่ลูก ได้ รบ
ั พระพรเถิด” นางจึง บอกแก่แม่สามีให้ทราบว่า
นางไปทํางานกับ ผู้ใด นางว่า “ผู้ชายที่ ฉัน ไปทํางานด้วยใน

นางรู ธ 2:20

6

นางรู ธ 3:7

วัน นี้ นั ้น ชื่อ โบ อาส” 20 นา โอ มี จึง พูดกับ บุตร สะใภ้ว่า “ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ เขาเถิด พระกรุ ณาของ
พระองค์ไม่เคย ขาด จาก ผู้ที่ยังมีชีวิ ตอ ยู่ หรือ ผู้ที่สิ้น ชีวต
ิ ไป
แล้ว” นา โอ มีกล่าว แก่ นาง ด้วย ว่า “ชาย คน นั ้น เป็น ญาติ
ของเรา เขาเป็น ญาติสนิท คนหนึ่ ง ของเรา” 21 รู ธชาวโมอับ
กล่าวว่า “นอกจากนั ้น เขายัง พูดกับฉั นว่า ‘เจ้าจงอยูใกล้
่
ๆ
คนใช้หนุ่ม ของ ฉั น จนกว่า เขา จะ เกี่ยว ข้าว ของ ฉั น เสร็จ’ ”
22 นาโอมีพูดกับ รู ธ บุตรสะใภ้ว่า “ดีแล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย
ที่เจ้าจะไปทํางานกับสาวใช้ของเขา เพื่อว่าเขาจะไม่พบเจ้า
ในนาอื่น” 23 ดัง นั ้น นางจึง อยูใกล้
่
ๆสาวใช้ ของโบอาสเที่ยว
เก็บ ข้าว ตก จน สิน
้ ฤดูเกี่ยว ข้าว บาร์เลย์ และ ข้าว สาลี และ
นางก็อาศัยอยูก
่ ับแม่สามี

3
นางนาโอมีวางแผนให้นางรู ธสมรสกับโบอาส
1 นา โอ มีแม่สามีของ นาง พูดกับ นาง ว่า “ลูกสาว ของ
แม่เอ๋ย ถ้า แม่ จะ หา ที่ พึ่ง พัก ให้เจ้า เพื่อ เจ้า จะ ได้มีความ
สุข ไม่ ควร หรือ 2 โบ อาส ผู้ที่เจ้า ไป กับ พวก สาว ใช้ ของ เขา
นั ้น เป็น ญาติ ของเรามิใช่หรือ ดูเถิด คืนวัน นี้ เขาจะซัด ข้าว
บาร์เลย์ที่ลาน นวด ข้าว 3 จง อาบ นํ้า ทาน้าํ มัน สวม เครือ
่ ง
แต่ง กายแล้ว ลงไปที่ ลานนวดข้าว แต่อย่า ให้ ท่าน เห็น ตัว
จนกว่าท่านจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว 4 เขานอนที่ไหน
จงสังเกตไว้ให้ดีแล้ว จงไปเปิด ผ้า คลุม เท้า ขึ้น และจงนอน
ที่นั ่น ต่อ ไป ท่าน จะ บอก เจ้า เอง ว่า เจ้า จะ ต้อง ทํา ประการ
ใด” 5 นาง ตอบ ว่า “แม่ว่า อย่างไร ฉั น จะ กระทํา ตาม ทุก
อย่าง” 6 ดังนั ้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าว และกระทําตาม
ที่แม่สามีบอกทุก อย่าง 7 เมื่อ โบอาสรับ ประทานและดื่ม จน
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สําราญใจแล้ว ท่านก็ ไปนอนอยูที
่ ่ปลายกองข้าว แล้วนางก็
ย่องเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงที่นั ่น
นางรู ธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา
8 ต่อ มา พอ ถึง เที่ยง คืน ชาย คน นั ้นก็ ตกใจ ตื่น พลิก ตัว
ดูเถิด มีผู้หญิง มา นอน อยูที
่ ่เท้า ของ ท่าน 9 ท่าน จึง ถาม ว่า
“เจ้า เป็น ใคร” นาง ตอบ ว่า “ดิฉั น คือ รู ธ หญิง คนใช้ ของ
ท่านค่ะ ขอให้ท่านกางชายเสื้อ ของท่านห่ม หญิง คนใช้ ของ
ท่าน ด้วย เพราะ ท่าน เป็น ญาติสนิท ถัด มา” 10 ท่าน จึง ว่า
“ลูกสาว เอ๋ย ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง อํานวย พระพร แก่เจ้า
เถิด คุณของเจ้า ครัง้ หลัง นี้ ก็ใหญ่ยิง่ กว่า ครังก
้ ่อน ด้วยว่า
11
เจ้า มิได้ไป หา คน หนุ่ม ไม่ว่า จน หรือมงม
ั่ ี
บัดนี้ ลูกสาว
เอ๋ย เจ้าอย่า กลัว เลย สิ่ง ที่เจ้าขอร้องเราจะกระทํา ตามทุก
อย่าง บรรดาผูห
้ ลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยูว่
่ าเจ้าเป็น
ผู้ หญิง ที่ดี 12 และก็ เป็น ความจริงด้วยที่ ฉั น เป็น ญาติสนิ ท
แต่ยังมีญาติอีก คน หนึ่ ง ที่สนิ ทก ว่า ฉั น 13 คืน นี้ เจ้า จง ค้าง
ที่นี่ ก่อน พรุ ง่ นี้ เช้า ถ้า เขา จะ ทํา หน้าที่ญาติสนิท เพื่อ เจ้า
ก็ดีแล้ว ให้เขาทํา หน้าที่ญาติสนิท เถอะ แต่ถ้า เขาไม่ เต็มใจ
ที่ จะทํา หน้าที่ญาติสนิท ที่ ถัด มาเพื่อ เจ้า พระเยโฮวาห์ ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ฉั นจะทําหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อ
เจ้า แน่ ฉั น นั ้น จง นอน ลง เถิด จนกว่า จะ รุ ง่ เช้า” 14 ดัง นั ้น
นางจึง นอนอยูที
่ ่เท้า ของท่านจนรุ ง่ เช้า แต่นางลุก ขึ้นก่อน
คน จะ จํา หน้า กัน ได้ เพราะ ท่าน คิด ว่า “อย่า ให้ ใคร ทราบ
ว่า มีผู้หญิง มาที่ ลานนวดข้าว” 15 ท่านพูด ว่า “จงเอาผ้า ค
ลุมที่เจ้าใช้อยูนั
่ ้นคลี่ออก” นางก็คลี่ผ้าคลุมออก ท่านก็ ตวง
ข้าวบาร์เลย์ หกทะนานให้ นางแบกไป แล้ว ก็เข้า ไปในเมือง
16 เมื่อ นางมาถึง แม่สามีจึง ถามว่า “เป็ น ใครหนอ ลูกสาว
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ของ แม่เอ๋ย ” แล้ วนา งก็ เล่า ตาม ที่ ท่าน ได้ กระทํา ต่อ นาง
ให้แม่สามีฟัง ทุก อย่าง 17 และนางว่า “ท่านให้ ข้าวบาร์เลย์
หกทะนานนี้ แก่ฉั น ท่านว่า ‘เจ้าอย่า กลับ ไปหาแม่สามีมือ
เปล่า เลย’ ” 18 แม่สามีจึง ว่า “ลูกสาว ของ แม่เอ๋ย จง คอย
อยูก่
่ อน จนกว่า จะทราบว่า เรือ
่ งจะลงเอยอย่างไร เพราะว่า
ท่านจะไม่ หยุด เลยจนกว่า ท่านจะจัดการเรือ
่ งนี้ ให้เสร็จ ใน
วันนี้ ”

4

โบอาสไถ่มรดกของท่าน
โบ อา สก็ ขึ้น ไป ที่ประตูเมือง และ นั ่ง อยูที
่ ่ นั ่น ดูเถิด
ญาติสนิทคนที่ ถัดมาซึ่งโบอาสกล่าวถึงก็เดินผ่านมา โบอา
สจึง กล่าวว่า “โอ คนเช่น นี้ เอ๋ย แวะนั ่ง ที่นี่ ก่อนเถิด” เขาก็
แวะมานั ่ง ลง 2 ท่านจึง ไปเชิญ พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั ้น มาสิบ
คนกล่าวว่า “เชิญ นั ่ง ที่นี่ เถิด ” เขาทัง้ หลายก็นั ่ง ลง 3 ท่าน
จึง พูดกับ ญาติสนิท ที่ ถัด มานั ้นว่า “นา ซึ่ง เป็น ส่วน ของ เอ
ลี เม เลค ญาติ ของ เรา นั ้น นา โอ มีผู้ที่กลับ มา จาก แผ่น ดิน
โมอับ อยากจะขายเสีย 4 ข้าพเจ้า คิด ว่า ข้าพเจ้า ควรบอก
ให้ท่า นทราบ และขอบอกว่า ขอท่านซื้อ ไว้ต่อ หน้า พลเมือง
และต่อ หน้า พวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเรา ถ้า ท่านอยากจะ
ไถ่ไว้ก็จง ไถ่เถิด แต่ถ้า ท่าน ไม่ไถ่จง บอก ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้ทราบ นอกจากท่านแล้ว ไม่มีใครมีสิทธิไถ่
์ ได้ ข้าพเจ้า
มีสิทธิถั
์ ด ท่านไป” ผู้นั ้น จึง บอกโบอาสว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่”
5 แล้ว โบ อา สบ อก ว่า “ในวันที่ ท่าน ซื้อ ที่ นา จาก มือ นา โอ
มีนั ้น ท่านก็ จะได้รู ธชาวโมอับ แม่ ม่ายของผู้ ตายด้วย เพื่อ
จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของเขา” 6 ญาติสนิท
ที่ ถัด มาคนนั ้น ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่ เพื่อ ตนเองอย่างนั ้น
ไม่ได้ จะทําให้ มรดกข้าพเจ้า เสีย ไป ท่านจงเอาสิทธิ ในการ
1
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ไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้แล้ว
” 7 ต่อ ไป นี้ เป็น ธรรมเนี ยม ใน อิส รา เอ ล สมัยก่อน เกี่ยว กับ
การไถ่ และการแลกเปลี่ยน คือ เพื่อ จะรับรองการตกลงกัน
คนหนึ่ ง จะถอดรองเท้า ของเขาเองยื่น ให้อีกคนหนึ่ ง นี่ เป็น
ธรรมเนี ยมของการแสดงสักขี พยานในอิสราเอล 8 ดัง นั ้น
เมื่อ ญาติสนิท คน ถัด มา กล่าว แก่ โบ อา ส ว่า “ท่าน จง ซื้อ
เสีย เองเถิด” เขาก็ ถอดรองเท้า ออก 9 แล้ว โบอาสจึง กล่าว
แก่ พวกผู้ใหญ่และประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น
พยานในวันนี้ ว่า ข้าพเจ้าได้ ซ้ือทรัพย์สินทัง้ หมดของเอลี เม
เลค และทรัพย์สินทัง้ หมดของคิ ลิโอนและมาห์โลนจากมือ
นาโอมีแล้ว 10 ยิง่ กว่า นั ้นรูธ ชาวโมอับ แม่ ม่ายของมาห์ โลน
ข้าพเจ้า ก็ได้มาเป็น ภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อ จะจรรโลงนาม
ของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้อง
ถูก ตัด ออกจากพวกพี่ น้องของเขา และจากประตู บ้านเกิด
เมืองนอนของเขา ท่านทัง้ หลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ ”
โบอาสแต่งงานกับนางรู ธ

11

ประชาชน ทัง้ ปวง ที่อยูที
่ ่ประตูเมือง และ พวก
ผู้ใหญ่กล่าว ว่า “เรา ทัง้ หลาย เป็น พยาน แล้ว ขอ พระ เย
โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ หญิง นั ้นที่ กําลัง จะเข้า มาในเรือนของ
ท่าน เหมือน นาง รา เชล และ นาง เลอ าห์ ผู้ซึ่ง ช่วย กัน สร้าง
วงศ์วานอิสราเอล ขอให้ท่านจงจําเริญอยูใ่ นเอฟราธาห์และ
มีช่อ
ื เสียง ใน เบธเล เฮม 12 ขอ ให้วงศ์วาน ของ ท่าน เหมือน
วงศ์ วานของเปเรศซึ่ง ทามาร์ค ลอดให้แก่ยูดาห์ เนื่ องด้วย
เชื้อ สาย ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ จะ ประทาน แก่ ท่าน โดย ผู้ หญิง
คนนี้ ” 13 ดัง นั ้น โบอาสก็ รบ
ั รู ธมาเป็น ภรรยาของท่าน และ
ท่านก็เข้าหานางและพระเยโฮวาห์ประทานให้นางตัง้ ครรภ์
คลอด บุตร ชาย คน หนึ่ ง 14 ฝ่าย พวก ผู้ หญิงก็พูดกับ นา โอ
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มีว่า “สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงละทิง้ เจ้า
ไว้ให้ปราศจาก ญาติที่ถัด มา ขอ ให้ทารก นี้ มีชื่อ เสียง เลื่อง
ลือ ไป ใน อิสราเอล 15 ให้เด็ก คน นี้ เป็น ผู้ ชุบ ชีวต
ิ ของ เจ้า
และ เลี้ยง ดูเจ้า เมื่อ ชรา เพราะ ว่า เด็ก คน นี้ เกิ ดมา จาก ลูก
สะใภ้ที่รักเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน”
นางรู ธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
แล้ วนาโอมีก็รับ เด็ก นั ้น มาอุม
้ ไว้แนบอก และรับ เป็น
17
ผู้เลี้ยง ดูแล เด็ก คน นั ้น
หญิง ชาว บ้าน ข้าง เคียง ก็ให้ชื่อ
เด็กนั ้น พูดกันว่า “มีบุตรชายคนหนึ่ งเกิดให้แก่นาโอมี” เขา
ตัง้ ชื่อ เด็ก คน นั ้นว่า โอ เบด ผู้เป็น บิดา ของ เจส ซี ซึ่ง เป็น
บิดาของดาวิด 18 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุของเปเรศ
์
เปเรศให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน 19 เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม ราม
ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ 20 อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
นาโชน นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลโมน 21 สัลโมนให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ โบอาส โบอาสให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด 22 โอเบดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี และเจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิด
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