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นางรูธ
คํานํ า
หนังสือรูธเป็ นเรื่อง เลาเกี่ยว กับ
ครอบครัวหนึ่งในเผา ยู ดาห แตเอา มา
แทรก
ไวระหวางหนังสือประวัติของ
ชนชาติอิสราเอล เพราะเรื่อง นี้เกิด ขึ้น
ในยุคของพวกผูวินิจฉัย สาเหตุที่เรื่องนี้
ไดเก็บบันทึกไวคงเป็ นเพราะเหลนคน
หนึ่งของนาง รูธไดมาเป็ นกษัตริยที่ มีช่ อ
ื
เสียงมากของอิสราเอลซึ่งก็ คือกษัตริย
ดาวิดนัน
่ เอง
ในหนังสือเลม นี้เราจะ เห็นถึงความ
จงรักภักดีของนาง รูธที่ไม ยอมทิง้ แม
ผัว เหมือน กับที่นางพูด ไวใน นาง รูธ
๑:๑๖-๑๗ วา “… ไมวาแมจะไปไหน ฉัน
จะไปดวย ไม วาแมจะไปอาศัยอยูที่ไหน
ฉันก็จะไปอยูที่ นัน
่ ดวย คน ของ แม จะ
เป็ นคนของฉัน และพระเจาของแม จะ
เป็ นพระเจาของ ฉันดวย แมตายที่ไหน
ฉันก็จะตายที่นัน
่ และจะขอใหฝังศพฉัน
ที่ นัน
่ ดวย ถามีอะไรมาแยกฉันไป จาก
แม นอกจากความ ตาย ก็ขอ ใหพระ
ยาหเวหลงโทษฉันอยางสาหัส”
ในหนังสือเลม นี้
เรายังจะเห็นถึง
ตัวอยางที่ ดีของโบ อาสที่ทํา ตามกฎของ
โมเสส และเขายัง มีความเมตตา ปรานี
ตอแม มายที่ยากจนในหมูญาติพี่ น อง
ของ เขา ถึง แมนางจะ เป็ นคนตางชาติ
ก็ตาม
ความอดอยากในยูดาห
ผูนํา กู ชาติ *ครอบ
ครองแผน ดินยู ดาห ได เกิดการกันดาร
อาหารขึ้นในแผนดินนัน
้ มีชายคนหนึ่งพรอม
กับภรรยาของเขา รวมทัง้ ลูกชายสองคน ได
อพยพจากเมืองเบธเล เฮมในแผน ดินยู ดาห
เพื่อไปอาศัยเลีย
้ ง ชีพอยูในแผน ดินโม อับ

๑

๑ ในสมัยเมื่อพวก

นางรูธ ๑:๑๒

๒ ชายคน นี้ ช่ อ
ื วาเอ ลี เม เล็ค

ภรรยาของ เขา
ชื่อนาโอมี ลูกชายทัง้ สองคนชื่อมาห โลนและ
คิ ลิ โอน †ทัง้ หมดเป็ นชาวเอฟราธาห มาจาก
เมืองเบธเล เฮมในแผน ดินยู ดาห พวก เขา
ทัง้ หมดมาอาศัยอยูในแผนดินโมอับ
๓ ตอ มาเอ ลี เม เล็ค สามีของนา โอ มีตาย
ไป ทิง้ ใหนางอยู กับลูกชายทัง้ สอง ๔ ลูกชาย
ทัง้ สองไดแตงงานกับหญิงชาวโมอับ ชื่อ โอร
ปาห และ รูธ ‡หลังจากที่พวกเขาอาศัยอยูใน
แผน ดินโม อับสิบ ปี ๕ ทัง้ มาห โลน และ คิ ลิ
โอนก็ตายจาก ไป ทิง้ ใหนา โอ มีอยูโดด เดี่ยว
เพราะทัง้ ลูกๆและสามีก็ตายไปหมดแลว
นาโอมีกลับ บาน
๖ ในชวง

ที่นา โอ มีอยูที่แผน ดินโม อับนัน
้
นางไดยินวาพระ ยาหเวหไดมาชวย เหลือ
ประชาชนของพระองคและประทานอาหาร
ให กับพวกเขาในแผน ดินยู ดาห ดัง นัน
้ นาโอ
มี และลูก สะใภทัง้ สองจึงเตรียมตัวที่จะเดิน
ทางจากแผนดินโมอับเพื่อกลับบาน ๗ นาโอมี
อพยพออกจากแผน ดินโมอับ พรอมดวยลูก
สะใภทงั ้ สองที่ยัง อยูกับ นาง ทัง้ สาม คนจึง
เดินทางกลับไปยังแผนดินยูดาห
๘ ในระหวางทางนั น
้ นาโอมีเรียกลูก สะใภ
ทัง้ สองมาและพูด วา “ใหลูกทัง้ สองตางกลับ
ไปอยูบาน แมของพวก ลูกเถอะ และขอ ให
พระ ยาหเวหแสดงความ รักตอ ลูกทัง้ สอง
เหมือน กับที่ลูกๆไดแสดงความ รักตอสามี
ของ ลูกที่ตายไป แลว และตอ แมดวย ๙ ขอ
ใหพระ ยาหเวหนําลูกทัง้ สองใหได พบกับ
สันติสุขในบานของสามี ใหม” แลวนาโอมี ก็
จูบลาลูกสะใภทงั ้ สอง ตางก็รองไหเสียงดัง
๑๐ แตลูก สะใภทัง
้ สองตอบ นางวา “เรา
จะไปกับแม และอยูกับชนชาติของแม”
๑๑ แตนา โอ มีพูด วา “กลับ ไป เถิด ลูก เอย
เจาจะกลับไปกับแมทําไมกัน แมยังจะคลอด
ลูกชายใหมา เป็ นสามีของพวก เจาไดอีก หรือ
๑๒ กลับ บานไป เถิด ลูก เอย แมแกเกิน กวา
ที่จะมีสามีใหมแลว แตถึงแมจะหลอกตัวเอง
วายัง จะตัง้ ทองได หรือถา แมมีครรภไดใน

*๑:๑ พวก ผูนํา กู ชาติ เป็ นผูนําทางการเมือง บาง ครัง
้ ก็ทํา หน าที่ตัดสิน คดี และทํา หน าที่
ปกครองคนอิสราเอล กอนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย
†๑:๒

มาหโลนและคิลิโอน มาหโลนแปลวา “ขี้โรค” สวนคิลิโอนแปลวา “ซูบผอม” พอแม
คงตัง้ ชื่อลูกในชวงที่กันดารอาหาร
‡๑:๔

รูธ ชื่อนี้แปลวา “มิตรภาพ”

นางรูธ ๑:๑๓

คืน นี้ และเกิดลูกชายออกมา ๑๓ ลูกจะรอจน
พวก เขาโตได หรือ ลูกจะทน ลําบากเพราะ
ไมมีสามีได หรือ อยา เลยลูก เอย เทา นี้แมก็
ขมขื่นใจมากกวาลูกอยู แลว ที่พระ ยาหเวห
ไดทํากับแมถึงเพียงนี้”
๑๔ แลวตางก็รองไหดวยเสียงอันดังอีก โอร
ปาหจึงจูบ ลาแม ผัวและจากไป แตรูธยัง เกาะ
แมผัวไวแนน
๑๕ นาโอมีพูดกับรูธวา “ดูสิ พี่สะใภของเจา
ไดกลับ ไปหาชนชาติของ เขาและพวก พระ
ของเขาแลว ตามพี่สะใภของเจาไปเถิด”
๑๖ แตรูธตอบ วา “อยาโน ม น าวใหฉันจาก
แม ไป หรือเลิกติดตามแมเลย ไม วาแมจะ
ไป ไหน ฉันจะไป ดวย ไม วาแมจะไปอาศัย
อยูที่ไหน ฉันก็จะไปอยูที่นัน
่ ดวย คนของแม
ก็จะเป็ นคน ของ ฉัน และพระเจาของ แม ก็
จะ เป็ นพระเจาของ ฉันดวย ๑๗ แมตายที่ไหน
ฉันก็จะตายทีน
่ ัน
่ และจะขอใหฝังศพฉันทีน
่ ัน
่
ดวย ถามีอะไรมาแยกฉันไปจากแม นอกจาก
ความ ตาย ก็ขอ ใหพระ ยาหเวหลงโทษฉัน
อยางสาหัส”
๑๘ เมื่อนา โอ มีเห็น วารูธตัง
้ ใจจะไป ดวย
จริงๆนางก็เลิกพูดเรื่อง นี้ ๑๙ ดัง นัน
้ หญิงทัง้
สองจึงออกเดิน ทางไปจนถึงเมืองเบธเล เฮม
เมื่อมาถึงเมืองเบธเลเฮม สองคนนี้ทําใหชาว
เมืองแตกตื่น พวกผห
ู ญิงตางพูดกันวา “นี่นา
โอมีหรือ”
๒๐ แตนา โอ มีตอบพวก เขาวา “อยาเรียก
ฉันวา นา โอ มี *เลย ใหเรียกฉันวา มารา
†เถิด เพราะพระเจาผูทรงฤทธิไ
์ ดทําใหชีวิต
ของ ฉันขมขื่นมาก ๒๑ ฉันออก จากแผน ดินนี้
อยางเต็มบริบูรณ แตพระยาหเวหนําฉันกลับ
มาตัว เปลา อยาง นี้ จะเรียกฉันวานา โอ มี
ทําไม เพราะพระ ยาหเวหเองไดทําใหฉันทน
์ ํ าความหายนะมาสู
ทุกข พระเจาผูทรงฤทธิน
ฉัน”
๒๒ นา โอ มี ไดกลับ มาจากโม อับพรอม กับ
รูธลูกสะใภชาวโมอับ และมาถึงเบธเลเฮมใน
ชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวขาวบารเลย
*๑:๒๐

นาโอมี แปลวา “ความสุข”

†๑:๒๐

มารา แปลวา “ความขมขื่น”

‡๒:๑
¶๒:๒

2

นางรูธ ๒:๑๐

นางรูธไดพบกับโบอาส
๑ นา โอ มีมีญาติ สนิ ทคน หนึ่ ง

๒ ฝ าย สามี

เป็ นญาติ
เขาเป็ นคนมี อํานาจมา จาก
ตระกูลเดียวกันกับเอลีเมเล็ค เขามีช่ อ
ื วา โบ
อาส ‡
๒ อยู มาวัน หนึ่ ง นางรูธชาวโมอับพูด กับนา
โอ มีวา “ขอ ใหฉันไปยังทุง นา เพื่อเดินเก็บ
เศษรวงขาวที่ตกอยูตามทุง ¶จากใครก็ตามที่
มีน้ํ าใจกับฉัน” นาโอมีตอบวา “ไปเถิดลูก”
๓ นาง รูธจึงไปยังทุง นา และเดินตาม หลัง
คน เกี่ยว ขาว เพื่อจะรวบรวมเศษ รวง ขาวที่
ตก เผอิญรูธไดเขาไปทํางานในทุง นาของโบ
อาส จากตระกูลของเอลีเมเล็ค
๔ เมื่อโบ อาสเดิน ทางจากเมืองเบธเล เฮม
มา ถึงที่ นาของ เขา เขาไดพูด ทักทายพวก
คนเกี่ยวขาววา “ขอพระยาหเวหสถิตอยู กับ
พวกทาน” และพวกนัน
้ ตอบวา “ขอใหพระ
ยาหเวหอวยพรทานเถิด”
๕ โบ อาสเรียกทาสที่ มีหน าที่ดูแลคน เกี่ยว
ขาวของ เขามา ถามวา “ผู หญิงคน นัน
้ เป็ น
ทาสของใคร”
๖ ทาสคนนั น
้ ตอบวา “หญิงคนนัน
้ เป็ นชาว
โมอับที่เดินทางมากับนาโอมี จากแผนดินโม
อับ ๗ นางพูดวา ‘ขอโปรดใหฉันเดินตามพวก
คน เก็บ เกี่ยว และเก็บรวบรวมเศษ รวง ขาว
ที่ตกดวยเถิด’ นางมาทํางานที่ทุงนี้ตัง้ แตเชา
มืดจนถึงเดี๋ยวนี้ ได พักแคประเดี๋ยวเดียวใน
เพิงนัน
้ ”
๘ โบ อาสจึงพูดกับนาง รูธวา “ลูก เอย ฟั ง
ขาให ดี เจาไม ตองไปเก็บเศษ รวง ขาวในทุง
นาอื่นๆ อยา ไปจากที่ นี่เลย อยูที่ นี่กับพวก
ทาส หญิงของ ขาเถิด ๙ พวก ทาสของ ขาไป
เก็บ เกี่ยวที่ไหน ก็ให ตามพวกเขาไปเถิด ขา
ได สัง่ พวก หนุมๆวาอยามา ยุงกับ เจา ถาเจา
หิวนํ้ าเมื่อไหร ก็ไปดื่มจากพวกไหนํ้ านัน
้ ที่คน
หนุมๆไดตักไว”
๑๐ นางรูธกมหน ากราบลงถึงพื้น และพูดวา
“ทําไมทานถึงมีน้ํ าใจกับฉันอยางนี้ ทัง้ ๆที่ฉัน

โบอาส ในภาษาฮีบรู คํานี้ดูเหมือนมีความหมายวา “ความเขมแข็งอยูในตัวเขา”

รวงขาวที่ตกอยูตามทุง เป็ นกฎที่ วาชาวนาจะตองทิง้ รวงขาวไวในทุงบางในฤดู เก็บ
เกี่ยว เพื่อคน ยากจนและคน เดิน ทางจะ ไดเก็บเอา ไปกิน ดูเพิ่ม เติมได จากหนังสือเลวี นิติ
๑๙:๙; ๒๓:๒๒

นางรูธ ๒:๑๑

เป็ น แคหญิง ตางชาติ ที่ไม นาจะอยูในสายตา
ทานเลย”
๑๑ โบ อาสจึงพูดตอบนางวา
“ขาไดยิน
เรื่อง ดีๆมากมายที่เจาได ทํากับแม ผัวของ
เจา หลัง จากสามีของ เจาตาย ไป เจาได ทิง้
พอ แม และบานเกิดเมืองนอนมายังแผน ดิน
และชนชาติที่เจาไมรู จักมา กอน ๑๒ ขอพระ
ยาหเวหตอบแทนเจาในสิ่ง ดีๆที่เจาได ทํานัน
้
และขอใหเจาได รับบําเหน็จอยางบริบูรณจาก
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ผู ที่เจาได
เขาลีภ
้ ัยใตปีกของพระองคนัน
้ ”
๑๓ นาง รูธจึงตอบ วา “ขอ ใหทานมี นํ้ าใจ
อยาง นี้กับ ฉันตอ ไป ทานไดปลอบประโลม
ใจฉัน และพูดดวยความเมตตาเอ็นดูกับฉันผู
เป็ น ทาส ทัง้ ๆที่ฉันไมเหมาะสมแมแตจะเป็ น
ทาสของทาน”
๑๔ เมื่อ ถึงเวลากิน โบอาสได พูดกับนางรูธ
วา “มาที่ นี่ สิ มากินอาหารพวก นี้เถิด จุม
ขนมปั งลงในนํ้ าจิม
้ นี้เถิด” นางจึงนัง่ ลงขางๆ
พวกคน เกี่ยว ขาว โบ อาสได สงขาว คัว
่ ให
กับนาง นางก็รับ ไปกินจน อิ่ม แถมนางยังมี
อาหารเหลือ ดวย ๑๕ เมื่อนางลุก ขึ้นกลับ ไป
เก็บเศษ รวง ขาวตอ โบ อาสได สัง่ กับพวกคน
หนุมๆวา “ใหนางเก็บ ขาวที่ตกระหวางฟ อน
ขาวเถอะ ๑๖ ดึงขาวรวง โตๆจากฟ อน ทิง้
ไวขาง หลังเพื่อนางจะ ไดเก็บ อยาตอวาหรือ
หามนางเลย”
นาโอมีไดฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโบอาส
๑๗ นาง รูธไดอยูในทุง นาจน เย็น

เพื่อเก็บ
รวบรวมเศษรวงขาว แลวก็ฟาดขาวที่เก็บมา
ได นาง รูธไดขาวที่รวบรวมมาประมาณยี่สิบ
สองลิตร ๑๘ นางจึงเก็บ ขาวที่รวบรวมมา ได
กลับเขาไปใน เมือง และนํ ามา ใหแม ผัวดูวา
ไดมากขนาดไหน และนางรูธยังได นําอาหาร
ที่เหลือ เก็บจากมื้อกลางวัน มาใหนางนาโอมี
ดวย
๑๙ เมื่อนา โอ มีแม ผัวเห็นอยาง นั น
้ นางจึง
พูดกับนาง รูธวา “วัน นี้ลูกไป เก็บเศษ ขาว
ที่ไหน มา ลูกไปทํางานที่ไหน มา ขอ ใหคน
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ที่เอาใจ ใสลูกได รับพระพรเถิด” นาง รูธจึง
เลาเรื่องที่เกิด ขึ้นใหแม ผัวฟั งวา “ผู ที่ใหลูก
เขาไปเก็บ ขาวในนานัน
้ ชื่อวา โบอาส” ๒๐ นา
โอ มีจึงพูดกับลูก สะใภวา “ขอพระ ยาหเวห
ทรงอวยพรแกผู
นัน
้ ที่แสดงความเมตตา
กรุณาตอทัง้ คนตายและคนเป็ น” นาโอมี พูด
กับนาง รูธวา “ชายคน นัน
้ เป็ นญาติคน หนึ่ง
ของเรา และเขาเป็ นญาติ สนิทที่มีสิทธิไ์ ถเรา
ได” *
๒๑ นาง รูธชาว โม อับจึงพูด วา “โบ อาส
ยัง บอกกับลูกวา ใหอยูใกลๆคน งานของ เขา
จนกวาฤดูเก็บเกี่ยวจะสิน
้ สุดลง”
๒๒ นาโอมีจึงพูดกับนางรูธลูก สะใภวา “ลูก
เอย ดีแลวที่เจาจะออก ไปกับทาส หญิงของ
โบ อาส เกรง วาถาไปยังนา อื่นอาจ จะถูกคน
ทํารายเอาได” ๒๓ นางรูธจึงอยูใกลๆพวกทาส
หญิงของโบ อาส ที่เก็บ เกี่ยวขาว จน กระทัง่
หมดฤดู เกี่ยวขาว บารเลยและขาว สาลี และ
นางก็อาศัยอยูกับแมผัว
การนวดขาวที่ลานนวดขาว
๑ นา โอ มีแม ผัวของนาง รูธ

๓ วา “ลูก เอย แมควร จะหาคน ที่เจาจะ

พูดกับนาง

พึ่งพา ได เพื่อเจาจะ ไดสบาย ไมใช หรือ ๒ ดู
แนะ โบ อาส คน ที่เจาไดไปกับคน งานของ
เขานัน
้ เป็ นญาติ สนิทของ เรา คืน นี้ เขา
จะไปนวดขาวบารเลยรวมกันที่ลานนวดขาว
๓ ใหเจาอาบนํ้ า ทานํ้ ามัน หอม ใสชุด สวยของ
เจา และลงไปยังลาน นวด ขาวนัน
้ อยา ให
เขาเห็นตัว เจา จนกวาเขาจะกินและดื่มเสร็จ
แลว ๔ ใหสังเกตวาเขานอนที่ไหน แลวให ไป
ทีน
่ ัน
่ เปิ ดผาคลุมเทาของเขา †และนอนอยูที่
นัน
่ ตอจากนัน
้ เขาจะบอกลูกเองวาจะตองทํา
อยางไรตอไป”
๕ นางรูธจึงพูด วา “ฉันจะทําตามที่แม บอก
ทุกอยาง”
๖ นาง รูธจึงลงไปยังลาน นวด ขาว และทํา
ตาม ที่แม ผัวบอกทุก อยาง ๗ เมื่อโบ อาสกิน
และดื่มจนสําราญ ใจแลว เขาก็ไปนอนอยู ที่
ปลายกอง ขาว ‡รูธก็เขามาหาโบ อาสอยาง

*๒:๒๐

มีสิทธิ์ไถเราได ตามกฎหมายชาวยิวญาติ สนิทจะตองดูแลญาติ ใกล ชิดของผู ตายที่
เป็ นญาติกัน
†๓:๔

เปิ ดผาคลุมเทาของเขา เป็ นการที่นางรูธขอใหโบอาสมาเป็ นผูคุมครอง

‡๓:๗

นอนอยู ท่ป
ี ลายกองขาว พวกเขาทําอยางนัน
้ ในชวงเก็บ เกี่ยว เพื่อเฝ าขาวไม ใหถูก

ขโมย

นางรูธ ๓:๘

เงียบสนิท เปิ ดผา คลุม เทาของเขา และนอน
ลง
๘ ในคืนนั น
้ เอง โบ อาสก็พลิก ตัว แลวก็
ตกใจเมื่อรูสึกวามีผู หญิงมา นอนอยู ที่ปลาย
เทา ๙ เขาจึงพูด วา “เจาเป็ นใครกัน” นางรูธ
ตอบวา “ขาคือรูธผูรับใชของทาน เพราะทาน
คือญาติสนิทที่มีสิทธิไ์ ถขาพเจา”
๑๐ โบ อาสจึงตอบ วา “ลูก เอย ขอพระ
ยาหเวหทรงอวยพรเจา ความดีที่เจามีตอ ขา
ในครัง้ นี้ก็ยิ่ง ใหญกวาครัง้ กอนที่เจาดีตอแม
ผัวของ เจา เพราะเจาไม ไดไล ตามชาย หนุม
ไป ไม วารวยหรือ จน ๑๑ ลูก เอย อยา กลัว
เลย ขาจะทําตามคําขอของเจา เพราะทุกคน
ตางก็รว
ู าเจาเป็ นหญิงทีด
่ ี ๑๒ ถูกแลวที่ขาเป็ น
ญาติ สนิท แตยัง มีอีกคนหนึ่งที่สนิท กวาและ
มี สิทธิไ์ ถ เจากอนขา ๑๓ ให เจาคางคืนอยูที่ นี่
และเมื่อถึงรุงเชา ถาญาติคนนัน
้ ตองการที่จะ
ไถตัว เจา *ก็ดี เขาจะ ไดชวย เจา แตถาเขา
ไม ยอมไถตัว เจา พระ ยาหเวหมีชีวิต อยูแน
ขนาดไหน ขาก็จะไถตัว เจาแน นอนตอ เถิด
จนกวาจะเชา”
๑๔ นางรูธจึงนอนอยูที่เทาของโบอาสจนถึง
เชา แตนางรูธตื่นขึ้นกอนที่คนจะเห็นหน ากัน
ไดชัด
โบอาสบอกวา “ไม ควรใหใครรู วามีผู หญิง
มานอนที่ลาน นวด ขาว” ๑๕ โบ อาสจึงพูด วา
“คลี่เสื้อ คลุมของ เจาออก มา” รูธก็ทํา ตาม
แลวโบอาสก็ตวงขาวบารเลยหกทะนานใสให
นางรูธ แลวใหนางแบกไป แลวโบอาสก็กลับ
เขาเมืองไป
๑๖ นาง รูธไดกลับมาที่บานแม ผัว เมื่อนาง
มา ถึง แม ผัวถาม วา “ลูก เอยเป็ นยัง ไง
บาง” นางก็เลาทุก อยางที่โบ อาสทํากับ นาง
ใหแมผัวฟั ง ๑๗ นางยังพูดอีกวา “ทานใหขาว
บารเลยหก ทะนานนี้กับลูกดวย และบอก วา
‘เจาไมควรกลับไปหาแมผัวดวยมือเปลา’”
๑๘ นา โอ มีจึงพูด วา “ลูก เอย ใหคอยอยู นี่
จนกวาจะรู วาเรื่องจะจบลงยัง ไง เพราะชาย
คนนี้จะไมหยุดพัก จนกวาเขาจะจัดการเรื่อง
นี้ใหเสร็จเรียบรอยในวันนี้”
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โบอาสและญาติสนิ ทคนถัดมา
๑ โบ

๔ เมือง และนั์ ง่ รออยูที่ นัน่ เมื่อญาติ สนิท
อาสจึงเขาไปในที่ ประชุมที่ประตู

คน นัน
้ ที่มี สิทธิไถ กอนเดินผาน มา คน ที่โบ
อาสไดพูดใหนาง รูธฟั ง โบ อาสจึงพูดกับ เขา
วา “เพื่อนเอย มานัง่ ตรงนี้หนอย” เขาก็เดิน
มานัง่ ลง
๒ โบอาสเชิญพวกผูอาวุโสในเมืองมาสิบคน
พวกนี้ลวนเป็ นผูนําของเมือง โบอาสเชิญทัง้
สิบคนนัง่ ลง พวกเขาก็นัง่ ลง
๓ โบอาสจึงพูดกับญาติสนิ ทที่มส
ี ิทธิไ์ ถกอน
คน นี้วา “นา โอ มี หญิงซึ่งเดิน ทางกลับ มา
จากแผน ดินโม อับนัน
้ ไดเสนอขายที่ดินซึ่ง
เป็ นของเอ ลี เม เล็ค ญาติของ เรา ๔ ขาคิด วา
ขาควรเอาเรื่อง นี้มาบ อกใหทานรู กอน และ
แนะนํ าใหทานซื้อ มันไปตอ หน าคน ที่นัง่ อยูที่
นี่ และตอ หน าพวก ผู อาวุโสของชาว เมือง
เรา ถาทานอยากจะไถ ไวก็ไถ เถอะ แตถาไม
อยากไถ ก็ใหบอกขา เพื่อขาจะไดรู ไมมีใคร
์ ัด
มี สิทธิไ์ ถ ไดนอกจากทาน และขาก็มี สิทธิถ
จากทาน” คนนัน
้ บอกวา “ขาจะไถมัน”
๕ โบ อาสจึงพูดตอ ไปวา “เมื่อทานซื้อที่ดิน
จากนา โอ มี ทานก็จะ ไดนาง รูธชาวโม อับ
แม มายของผู ตายดวย เพื่อจะไดคงชื่อของผู
ตายไวบนที่ดินอันเป็ นมรดกของเขานี้”
๖ ญาติ สนิ ทที่ มีสิทธิ ์ ไถคน นั น
้ บอก วา “ขา
ไม สามารถจะ ไถที่ดินผืน นี้ได ไม อยาง นัน
้
ขาจะเสียที่ดินที่ เป็ นมรดกของ ขาไป เมื่อ
ขาไถไม ได ทานก็ไถที่ดินนัน
้ เอา ไวเอง
เถอะ” ๗ ในสมัย นัน
้ ตามธรรมเนียมของคน
อิสราเอล เมื่อมีการ ไถหรือโอนที่ดิน ฝ าย
หนึ่งจะ ตองถอดรองเทาขาง หนึ่งของ เขาให
อีกฝ าย หนึ่ง เป็ นการรับรองขอ ตกลงอยาง
เป็ น ทางการ ๘ ดัง นัน
้ เมื่อญาติ สนิทที่มี สิทธิ ์
กอน บอกโบอาสวา “ทานซื้อที่ดินนี้ไปเถอะ”
เขาก็ถอดรองเทาออกและใหกับโบอาส †
๙ โบ อาสจึงประกาศกับพวก ผู อาวุโสและ
ทุก คนที่อยูที่ นัน
่ วา “ใหทานทัง้ หลายเป็ น
พยานใหกับขาในวันนี้วา ขาไดซ้ อ
ื จากนาโอมี
ทุก สิ่งทุก อยางที่เป็ น ของเอลี เมเล็ค และทุก
สิ่งทุก อยางที่เป็ น ของลูกชายของเขาคือ คิ ลิ

*๓:๑๓

ไถตัว เจา คือการซื้อจากญาติ สนิทเพื่อ ใหไร นานัน
้ ตกเป็ น ของผู หญิงที่สามี ตาย และ
ดูแลเลีย
้ งดูนางนาโอมีดวย
†๔:๘

ใหกับโบอาส คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ

นางรูธ ๔:๑๐

โอนและมาหโลน ๑๐ และขาไดซ้ อ
ื ภรรยาของ
มาห โลน คือ นางรูธชาวโมอับมาเป็ นภรรยา
ของ ขาแลว เพื่อคง ชื่อของผู ตายไวบนที่ดิน
อันเป็ นมรดกของเขานี้ และชื่อของเขาจะไม
ถูกตัด ออกจากญาติพี่ นองของเขา และจะไม
ถูกตัด ออกจากบัญชีรายชื่อของเมืองเขา วัน
นี้ ทานทัง้ หลายไดเป็ นพยานแลว”
๑๑ พวกผู อาวุโส และทุก คนที่อยูตรงประตู
เมืองนัน
้ ตางก็พากันพูด วา “พวก เราเป็ น
พยาน ขอ ใหพระ ยาหเวหทําใหหญิง นี้ที่
กําลังจะเขา มายัง บานของ ทานเป็ นเหมือน
อยางนางรา เชล และนางเลอ าหผู ที่รวม กัน
สรางครอบครัวอิสราเอลขึ้น มา ขอ ใหทาน
มีฐานะสูงสงในเอ ฟ รา ธาหและมีช่ อ
ื เสียงใน
เบธเลเฮม ๑๒ ขอใหลูก หลานของทานที่พระ
ยาหเวหจะ ใหกับ ทานผาน มาทางหญิง นี้มี
มากมายเหมือนลูก หลานของเปเรศ ลูกชาย
ของทามาร และยูดาห”
๑๓ ดังนั น
้ โบอาสจึงรับนางรูธมาเป็ นภรรยา
ของ เขา และมีเพศ สัมพันธกับ นาง และ
พระ ยาหเวหทําใหนางตัง้ ครรภ และคลอด
บุตรชาย ๑๔ สวนพวกผู หญิงก็พูดกับนาโอ มี
วา “สรรเสริญพระยาหเวห วัน นี้พระองคไม
ไดละทิง้ เจาไวใหปราศจากญาติ สนิทที่มี สิทธิ ์
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ไถ ขอ ใหทารกคน นี้มีช่ อ
ื เสียงเลื่อง ลือใน
อิสราเอล ๑๕ ใหเด็กคน นี้ทําใหชีวิต เจาสดชื่น
และเลีย
้ ง ดูเจาในยามแก เฒา เพราะเด็กคน
นี้ไดเกิดมา จากลูก สะใภที่รัก เจาและนางก็
ประเสริฐกวาที่เจาเองจะมีลูกชายเจ็ดคน”
๑๖ นาโอมี จึงอุมเด็ก ชายไวบนตักของนาง
และเลีย
้ ง ดูเด็กคน นี้ ๑๗ พวกเพื่อนบานหญิง
บอกวา “นาโอมีมีลูกชายแลว” และไดตัง้ ชื่อ
ใหเด็กคน นี้วา “โอ เบด” ตอ มาโอ เบดก็ได
กลายเป็ นพอของเจสซี ที่เป็ นพอของกษัตริย
ดาวิด
รูธและครอบครัวของโบอาส
๑๘ ตอไปนี้ เป็ นรายชื่อลูกหลานของเปเรศ

เปเรศเป็ นพอของเฮสโรน
๑๙ เฮ ส โรนเป็ นพอของราม รามเป็ นพอของ
อัมมีนาดับ
๒๐ อัม มี นาดับเป็ นพอของนาโชน นาโชนเป็ น
พอของสัลโมน
๒๑ สัล โมนเป็ นพอของโบ อาส โบ อาสเป็ นพอ
ของโอเบด
๒๒ โอเบดเป็ นพอของเจสซี เจสซีเป็ นพอของ
ดาวิด

