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บทที่ 4
หนังสือนางรูธ

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาบทเรียนนี้จบแลว ทานสามารถที่จะ:
*      เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
* สรุปเร่ืองราวของนางรูธ
* วเิคราะหเปาหมายของหนังสือนี้
* อธบิายสัมพันธภาพของโบอาสและนางรูธในฐานะเปนแบบอยางหนึ่งของพระเยซู

และ คริสตจักรของพระองค
* รูวาพระเจาทํ างานผานสถานการณธรรมดาของชีวิตเพื่อใหสํ าเร็จตามแผนการ

และ          เปาหมายของพระองค

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“แตรูธตอบวา ขอแมอยางวิงวอนใหฉันจากแมหรือเลิกติดตามแมไปเลย เพราะแมจะ

ไปไหนฉนัจะไปดวยและแมจะอาศัยอยูที่ไหนฉันก็จะอยูที่นั่นดวย ญาตขิองแมจะเปนญาติของฉัน และ
พระเจาของแม กจ็ะเปนพระเจาของฉัน แมตายทีไ่หนฉันจะตายที่นั่นและจะขอใหฝงฉันไวที่นั่นดวย ถา
มอีะไรมาพรากฉันจากแมนอกจากความตาย กข็อพระเจาทรงลงโทษฉันและใหหนักยิ่ง” นางรูธ 1:16-17

คํ านํ า

มหีนงัสอือยูสองเรื่องในพระคัมภีรที่กลาวถึงผูหญิง นัน่คือ หนงัสอืเร่ืองนางรูธและ เอส
เธอรสํ าหรับบทนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องนางรูธกอน ผูหญิงตางชาติซึ่งปรนนิบัติรับใชพระเจาทามกลาง
ประชาชนชาวยิว ในบทตอไปเราจึงจะศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเอสเธอร ผูหญงิชาวยิวซึ่งปรนนิบัติรับใชพระ
เจาทามกลางพวกตางชาติ

กอนดํ าเนินตอไปในบทนี้ จงอานหนงัสือเร่ืองนางรูธทั้งสี่บทกอน

ชื่อ
หนังสือนี้ชื่อ นางรูธ ซึ่งเปนบตุรสะใภชาวโมอับของนางนาโอมีซึ่งเปนยิว ชาวโมอับสืบ

เชือ้สายมาจากโลทและเปนคนนอกศาสนา   นางรธูเปนหนึ่งในบรรดาผูหญิงทั้งสี่ที่ไดกลาวถึงไวใน
มัทธิว 1 ในฐานะที่อยูในลํ าดับพงศของพระเยซูหรือเปนสวนหนึ่งในสายตระกูลของพระมาซีฮาหที่มา
ปลดปลอยโลก ผูหญิงอีกสามคนก็คือ ทามาร ราหับ และบัทเชบา
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ผูแตง

ไมปรากฎวาผูใดแตงหนังสือเลมนี้

เวลา

เหตุการณตางๆในหนังสือนางรูธระบุไวในบรรทักแรกของบทที่หนึ่ง เร่ืองราวเกิดขึ้นใน
สมัยเมื่อผูวินิจฉัยครอบครองอิสราเอล ชวงนี้ไดเกิดการกันดารอาหารในประวัติศาสตรของประชากร
ของพระเจาคือ อิสราเอล ไมมีกษัตริยปกครอง และประชาชนหันหนีออกหางจากพระเจาและดํ าเนิน
ชีวิตตามใจชอบ.

“ในสมัยนั้นยังไมมีกษัตริยในอิสราเอล ทุกคนก็กระทํ าตามที่ตนเองเห็นชอบ”                
ผูวินิจฉัย 17:6

หนังสือผูวินิจฉัยกลาวไววาเปนยุคมืดแหงประวัติศาสตรอิสราเอล ซึ่งพวกเขาทํ าบาป
ซํ้ าแลวซํ้ าเลาพอตระหนักถึงการพิพากษาโทษของพระเจาก็หันกลับมายกยองพระองคในการที่พระองค
ประทานผูนํ าใหแตละครั้ง พระเจาก็ยกชูผูวินิจฉัย  (ผูน ําจากพระเจา) ใหน ําพาพวกเขา

การจัดแบง

เหตกุารณในหนังสือแบงเปนสองภาค:
โมอับ: ทีซ่ึง่นาโอมีและครอบครัวหนีการกันดารอาหารในอิสราเอล  (บทที่ 1; ขอ 1-18)
เบธเลเฮม: ในอสิราเอลที่ซึ่งเรื่องราวสวนใหญอุบัติข้ึนที่นี่ (บทที่ 1:19-22  ตลอดจนจบบทที่ 4)

เพ่ือใคร

หนงัสือถูกเขียนไวเพื่ออิสราเอล ในฐานะเปนบันทึกทางประวัติศาสตร และยังบันทึกไว
เพือ่ผูเชือ่ทกุคนทีแ่สดงใหเห็นถึงการสืบทอดทางเชื้อสายที่สืบเนื่องกันมาจนถึงพระเยซูคริสต

ตัวละคร

ตัวละครเอกในเรื่องนางรูธมี:
นาโอมี: ผูหญงิชาวอสิราเอลซึ่งไปตั้งถิ่นฐานที่ดินแดนโมอับกับสามีและบุตรชายสองคนซึ่งหนี

การกันดารอาหารในอิสราเอล
อาลีเมเลค: สามขีองนาโอมีซึ่งสิ้นชีวิตในโมอับ
โอปาห: บุตรสะใภของนาโอมีซึ่งเลือกปกหลักดํ าเนินชีวิตอยูในโมอับ
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นางรูธ: บุตรสะใภของนาโอมีผูซึ่งกลับอิสราเอลกับนางดวย
โบอาส: บุตรชายของฮาโลท ราหับ เขาเปนญาติสนิทขางสามีผูไถตัวเธอและไดกลายเปนสามี

ของเธอดวย
ญาติสนิทคนที่มิไดเอยชื่อ:   ชายไมทราบชื่อผูซึ่งตามธรรมเนียมแลวเปนผูมีสิทธิไถถอนทรัพยสินของ  

นาโอมี  และรับนางรูธเปนภรรยาไดแตไมยอมรับสิทธินั้น

วัตถุประสงค

มวีตัถุประสงคหลายประการ สํ าหรบัหนังสือเร่ืองนางรูธนี้:
1.  เพือ่อรรถาธบิายความเกี่ยวของของพระเจาที่ทรงมีตอประชากรทั้งสิ้น รูธเปนชาว

ตางเมืองโมอับ แมกระนั้นพระเจาก็ทรงเลือกหญิงสาวจิตใจงามผูนี้ใหมีสวนรวมในสายตระกูลซึ่ง        
พระมาซีฮาหองคพระเยซูคริสตจะมาบังเกิด รูธจงึเปนทวดของกษัตริยดาวิดและเปนสวนหนึ่งในการสืบ
สายโลหิตของพระมาซีฮาห

นี่เปนตัวอยางแบบหนึ่งวาพระเจาทรงรับคนตางชาติใหเขารวมเปนบุตรบุญธรรมใน
ตระกลูของพระองคซึ่งถือเปนผูสืบสายโลหิตทางโลกของบุตรแทของพระองคคือ พระเยซูคริสต

“พระเจาไมทรงเลือกหนาผูใด แตคนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองคและประพฤติ
ตามทางชอบธรรม ก็เปนทีช่อบพระทัยของพระองค”    กจิการ 10:34-35

2.    เปนหลักฐานการสืบสายตระกูลของพระเยซูคริสต     บทสดุทายแสดงลักษณะรอง
รอยของประวัติศาสตรทางตระกูลของกษัตริยดาวิด

3.  สัมพนัธภาพระหวางนางรูธและนาโอมี เปนแบบอยางของพันธสัญญาซึ่งควรมีอยู
ระหวางคริสตจักรกับพระเยซูคริสตฉันใดฉันนั้น

4.   ชวีติของนาโอมีแสดงใหเห็นถึง ความจรงิซึ่งพระเจาทรงโปรดประทานความขมขื่น
ในชวีติใหเปนประสบการณทดสอบกอนแลวทรงโปรดเปลี่ยนแปลงใหเปนความสวยงดงามของชีวิตได
เสมอ

5. สัมพันธภาพของโบอาสกับนางรูธคือ แบบอยางของสัมพันธภาพในการทรงไถ
ระหวางพระเยซูและคริสตจักรของพระองค
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โครงสราง
บทที่ 1

การเดินทางสูโมอับ  (1:1-2)
พระคัมภีรขอแรกระบุเวลาของเหตุการณของหนังสือรูธไวตามที่ไดเกิดขึ้นตรงกันกับ

ระยะเวลาของผูวินิจฉัย ซึง่บทที่ 1 ขอ 10-18 ไดบันทกึเหตุการณอันเกิดตรงกันในแผนดินโมอับไวดวย
โมอบัอยูหางจากเบธเลเฮมประมาณ 50 ไมล และอยูฝงตรงขามกับทะเลทราย เอลิเม

เลคพาบุตรชายทั้งสองและภรรยาคือ นาโอบไีปยงัถิ่นนี้เพื่อหนีการกันดารอาหารในอิสราเอล
การกันดารอาหารเปนวิธีหนึ่งแหงการพิพากษาของพระเจาที่ทรงใชในพระคัมภีรเดิม

เพือ่ลงโทษอิสราเอล เมือ่พวกเขาทํ าบาปและปรนนิบัติพระอื่น (ดู 2 พงศกษัตริย 8:1, เยเรมีย 16:3-13, 
และเอเสเคียล 5:11-17)

เอมิเมเลคไมควรไปโมอับเพราะวานั่นหมายถึงวาเขาไดกํ าลังหลบหนีตออาชญาของ
พระเจา แผนดินของพระเจายอมดีกวาแมอยูในความอดอยากกันดารยิ่งกวาโมอับ เมื่อยามอุดม
สมบูรณ ชาวโมอบันั้นปรนนิบัติรับใชพระอื่นที่มีนามวา เคโมช ซึง่เขาใหเกียรติพระนั้นโดยฆาลูกสังเวย            
(ดู ผูวินิจฉัย 11:24)
โศกนาฎกรรมในโมอับ    (1:3-5)

ขณะอยูในโมอับ เอลิเมเลคก็ตาย บุตรชายสองคนของนาโอบีไดแตงงานกับผูหญิงชาว
โมอับชื่อ รูธ และโอรปาห การแตงงานของยิวกับชาวโมอับนี้เปนขอหามของพระเจา (เฉลยธรรมบัญญัติ
7:3, เนหะมีย 13:23,25)

โศกนาฎกรรมเกิดซํ้ าอีกและบุตรชายทั้งสองของนาโอมีก็ตายลงที่เปนไปไดเชนนั้น
เพราะบตุรชายทั้งสองมักปวยกระเสาะกระแสะอยูเสมอ ดวยเหตุวาชื่อของมาหโลน แปลวา “ปวย” และ
คิลิโอน  แปลวา เศราโศก
การกลับคืนสูเบธเลเฮม  (1:6-18)

การกันดารอาหารในอิสราเอลสิ้นสุดลง นาโอมวีางแผนการกลับสูเบธเลเฮ็ม แตรบเรา
ลูกสะใภ รูธและโอรปาหใหอยูในโมอับตอไป

นาโอมีกลาววา พระหตัถของพระเจาไดพรากจากเธอไปแลว เธอระลึกถึงบาปที่เธอ
หลบหนีการพิพากษาของพระเจาโดยการหนีไปอยูโมอับและยินยอมใหบุตรชายทั้งสองแตงงานกับผู
หญงินอกศาสนา



38

การตดัสนิใจที่เธอบอกแกรูธและโอรปาหนั้นเปนเหตุผลฝายวิญญาณ นางทั้งสองมี
อิสระอยูในโมอับตอไปและกลับไปใชชีวิตอยูกับผูคนของตนและปรนนิบัติพระของตน ถานางทั้งสอง
ตองการ นาโอบไีมตองการใหรูธและโอรปาหไปดวยกันกับเธอก็เพราะวาสัมพันธภาพของเธอทั้งสามนั้น
ตางกันหรืออาจมีเหตุผลอ่ืนใดอีก แตไมมากไปกวาการตัดสินใจแสวงหาพระเจาทรงฝายจิตวิญญาณ

นาโอมชีีใ้หเห็นถึงโอกาสที่ดีกวากันสํ าหรับ รูธและโอรปาห ทีจ่ะแตงงานใหมไดอีกถา
เธอทัง้สองยังคงอยูทามกลางผูคนของตน บางครัง้ก็ดูเหมือนกับไมมีอนาคต ถาคณุเดินในทางพระเจา
แตก็ดังเชนที่คุณจะไดเรียนรู รูธไดรับพระพร       เพราะวาเธอนั้นเลือกเดินในทางของพระเจาซึ่งดู
เหมอืนมีโอกาสนอยที่สุด

โอรปาหถูกโนมนาวใหคงอยูในโมอับ จงึจบูลานาโอมีไป มบุีคคลหลายคนซึ่งแมรับพระ
เยซคูริสตแตไดรับความรอดนอยเพราะเขาเหลานั้นไมสามารถละทิ้งชีวิตเกาได เชนที่โอรปาหเลือก
กระทํ า เขาเหลายอนกลับคืนสูโลกนี้เสาะแสวงหาการพักผอน

นาโอมกีใ็หความคิดเห็นแกรูธในการหันกลับไปเชนเดียวกับนองสะใภ แตรูธยืนกรานแก
นาโอมดีวยค ํามั่นอันงดงามแหงพันธสัญญาของหลอนและพระเจา พระคัมภีรขอ 18 บันทึกความเด็ด
เดีย่วของรูธซึ่งปดประตูตนเองจากชีวิตเดิม พนัธสญัญาที่แทของพระเยซูนั้นตองการใหคุณปดประตูตัว
เองจากชีวิตเดิมซึ่งมีบาป

บันทกึสาระส ําคัญของพันธสัญญาของรูธซึ่งเปนแบบอยางของสัมพันธภาพของทานกับ
พระเยซู:
1.  ยอมรับ: เธอยอมรับเสนทางของนาโอมี. เธอจะไปกับนางทุกหนทุกแหง กาวแรกในพันธสัญญาที่

มตีอพระเยซูก็คือการยอมรับทางแหงความรอด
2.  ถือตาม: เธอจะยึดถือหรือถือตามนาง เธอจะตั้งมั่นและอยูอยางมั่นคง หลงัจากการยอมรับพระ

เยซแูลวคณุจะตองกาวหนาบนความมั่นคงแหงสัมพันธภาพนั้น
3.  วางแนวทาง: รูธวางแนวทางชีวิตของเธอไวกับนาโอมีในทุกอยาง ผูคน กฎเกณฑ ฐานะและทุกปญหา:

ผูคน รธูวางแนวทางชวีิตของตนตั้งมั่นผูกพันกับญาติของนาโอบีเชนเดียวกับที่ผูเชื่อ
ควรวางแนวทางชีวิตรวมกับคนของพระเจา

กฎ เธอวางแนวทางชีวิตใหอยูในกฎเกณฑของนาโอบี มรีากฐานอยูบนคํ าสอนเรื่อง
ความเชื่อและพระเจาของนาโอบีดวย ในฐานะผูเชื่อเราก็ตองตั้งมั่นตนเองไวใน
พระวจนะของพระเจา

ฐานะ ไมวานาโอมีจะอยูที่ใด รูธก็จะอยูดวย ทานตองปฏิบัติเชนเดียวกัน พระคริสตซึ่ง
อยูในตวัทานก็มีฐานะเดียวกับทานดวย

ปญหา รธูจะอยูกับนาโอมีทั้งในยามสุขและทุกข แมตายก็ตายดวย มใิชทํ าพันธสัญญา
ชวงสัน้เฉพาะยามมีสุขเทานั้น พนัธสญัญาของทานที่มีตอพระเยซูควรอุทิศ
ตราบวันตาย
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การมาถึงเบธลาเฮ็ม   (1:19-22)
เมือ่มาถึงเบธเลเฮ็ม เพือ่นเกาของนาโอมีจํ าเธอไมได เขาถามกันวา “นี่แนะหรือ นาโอมี”

บางทคีวามทกุขระทมทับถมนานปในโมอับมีผลตอสภาพที่ปรากฎของ  ซึง่แนนอนมิไดเหมือนกับนาโอมี
เมื่อตอนออกจากอิสราเอลไป

นาโอมีบอกเพื่อนๆ มใิหเรียกเธอวา “นาโอมี” ซึง่แปลวา “สดชื่น” อีกตอไปแตใหเรียกวา
“มารา” ซึง่แปลวา “ขมขื่น” เธอเปรียบเทียบขอแตกตางหลายประการ:

1. อยาเรียกฉันวา นาโอมี (สดชื่น) แตเรียกวา มารา (ขมขื่น)
2. ฉันออกจากเมืองไปมีทุกอยางบริบูรณ พระเจาทรงพาฉันกลับมาตัวเปลา
จงดูเถิดวา นาโอมี มไิดกลาวหาซาตานที่เปนตนเหตุใหเธอมีสภาพเชนนั้น   นาโอมีจํ าได

แตการปรบัโทษของพระเจาที่ตกแกหลอนเนื่องจากเธอพาตัวเธอไปหาสิ่งแวดลอมอยางนั้นซึ่งเปนของคน
นอกศาสนา

หลายตอหลายครั้งที่เราไมเจริญกาวหนาฝายวิญญาณ เพราะวาเราตํ าหนิซาตานแทน
การระลกึถงึพระอาชญาจากพระหัตถของพระเจาที่ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนวิถีทางบาปของเราได

ความมุงหมายของการปรับโทษของพระเจาที่แสดงไวในโฮเชยา

“มาเถิด ใหเรากลับไปหาพระเจา เพราะวาพระองคทรงฉีกและจะทรงรักษาเราใหหาย
พระองคทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลใหแกเรา” โฮเชยา 6:1

การปรบัโทษมีมาสูนาโอมีก็เพื่อที่จะดึงเธอใหกลับคืนสูพระเจา มนัคงไมเนิ่นนานนัก
เพราะพระเจาพรอมจะรักษาความขมขื่นนั้นแกนาโอมีและสรางเธอใหอยูในสวนหนึ่งของแผนการที่สวย
งดงามเพือ่เปนการไถมนุษยชาติทั้งปวง

นาโอมีใชคํ าวา “พระผูเปนจอมเจานาย” (El Shadday ในภาษาฮีบรู) แสดงใหเห็นชัดวา
เธอยงัไมสูญเสียความเชื่อศรัทธาในพระเจา คํ านัน้พดูถงึความมีมากลนของพระเจาถึงแมเธอจะตัวเปลา
และขมขื่น เธอยงัคงส ํานกึถงึความมีเพียงพอของพระเจาที่ชวยเติมความปรารถนาของเธอใหเต็มไดเทา
กบัเธอกํ าลังพูดวา “ฉันก ําลงัขาดแคลนแตพระองคทรงมีพอเพียงมากลน”
                           3.   ขอแตกตางที่สามแมจะยังไมปรากฎชัด แตถูกคนพบในขอที่ 22 นาโอมีออกจากอิส
ราเอลในชวงเวลาแหงการกันดารอาหาร แตเธอก็กลับมาในเวลาเก็บเกี่ยว ในไมชาเธอก็จะไดเก็บเกี่ยว
สวนของเธอในโลกฝายวิญญาณเชนเดียวกับในทางธรรมชาติ
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บทที่ 2

รูธเมื่ออยูในนาขาวของโบอาส   (1-17)
รูธไปเก็บขาวตกในทุงนาของโบอาสซึ่งเปนอาชีพของผูหญิงอายุนอยที่ยอมรับกันในสมัย

นั้นเจาของที่นาเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจาที่ใหปลอยใหขาวเหลืองระหวางฟอนขาวตกไวแกคนยากจน
จะไดมาเก็บขาวตกนั้น

รูธแสดงใหเห็นถึงการเปนผูริเร่ิมขณะที่เธอออกไปทํ างานนอกบาน  คุณจะไมเพียงแตนั่ง
อยูกับที่และรอคอยพระเจาใหปฏิบัติพระราชกิจของพระองคในชีวิตของทานตามแผนการณของพระองค
แตทานตองทํ างานรวมกันกับพระองค ซึง่รูธกไ็ดทํ าสวนที่เธอจํ าเปนตองทํ าไปแลว แมกระทั่งสิ่งเล็กสิ่ง
นอยของชีวิตเชนการกินการดื่มก็จํ าเปนจะตองกระทํ าใหเปนการถวายพระเกียรติแดองคพระผูเปนเจา
ดวย   (1 โครินธ 10:31)

ไมมีเคราะหใดๆในชีวิตของคริสเตียน ไมวารูธจะเลือกทํ างานในนาของญาติคนหนึ่งคน
ใดหรือของญาติที่ชื่อโบอาส พระเจายงัคงท ํางานและนํ าพาทานไปในเสนทางของพระองค แมวาสถาน
การณของชีวิตตอนนั้นชางแลดูส้ินหวังเต็มทีก็ตาม

โบอาสมองดูรูธดวยความรักใครเอ็นดูและบอกเธอมิใหไปไหนใหคงอยูในนาขาวของเขา
ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมือ่ถงึเวลารบัประทานอาหารโบอาสก็สงอาหารอรอยเปนพิเศษใหเธอกินดวย
เมือ่รูธกลับไปหานาโอมี   (18-23)

รูธกลับมาหานาโอมีพรอมดวยผลกํ าไรจากการงานและแบงปนเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ตอนกลางวันใหนาโอมีฟง  นางยิง่เหน็ชดัถงึพระคุณแหงพระหัตถของพระเจาที่มีตอกิจการงานนั้นดวย
โบอาสเปนญาติสนิทและในทางกฎหมายไดเปนผูเปลื้องหนี้ใหแกรูธและนาโอมี

บทที่ 3

แผนการของนาโอมี    (1-5)
เมือ่ระลึกไดถึงฤทธานุภาพของพระเจา นาโอมกี็แบงปนแผนการนั้นแกรูธ โบอาสเปน

ญาติสนิทเขามีหนาที่รับผิดชอบในการไถถอนทรัพยสินซึ่งเปนของนาโอมีและมีสิทธิแตงงานกับรูธเพื่อสืบ
เชือ้สายทางตระกูลเพราะเปนไปตามแผนการของพระเจาที่ไดบันทึกไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 25
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ท ําตามแผนการของพระเจาเทานั้นยังไมเพียงพอ แตตองปฏิบัติโดยวิถีทางของพระเจา
ดวย   โบอาสไมควรทํ าสิ่งใดที่ไมเปนไปตามระเบียบการที่ถูกตอง ประการแรกเขาตองไปหาญาติคนนั้น
และใหโอกาสเขาไถถอนรูธตามสิทธิของเขากอน

โบอาสจงึบอกรูธใหคอยจนรุงเชาจึงใหกลับบาน และเขาจะดํ าเนินธุระใหทุกอยาง

การกลับไปหานาโอมี    (14-18)
รูธกลบัไปหาและเลาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นใหนาโอมีฟง แลวนาโอมีบอกรูธใหอดทน

เพราะทราบดวีาโบอาสยอมไมนิ่งนอนใจจนกวาทานจะไดจัดการเรื่องใหแลวเสร็จ
พระเจาก็มิไดนิ่งนอนพระทัยจนกระทั่งขบวนการไถถอนไดเสร็จส้ินสมบูรณแกมวล

มนษุยชาติผานทางพระเยซูแลว พระองคจะไมพักการจัดเตรียมสถานการณเพื่อชีวิตของทานจนกวาการ
ไถถอนนั้นจะแลวเสร็จบรรลุผลอยูในบุคคลิภาพของทานดวย

เหน็ไดวารูธมิไดกลับมาหานาโอมีแบบมือเปลา (ขอ 18) ความวางเปลาของนาโอมีที่เธอ
รํ าพงึไวแตกาลกอนในบทที่หนึ่งนั้นบัดนี้เกือบจะจบสิ้นลงแลว

บทที่ 4

ขบวนการไถถอน  (1-12)
โบอาสไปพบกับญาติสนิทคนนั้นผูมิไดปรากฎชื่อ การพบนัน้จัดที่ประตูเมืองตอหนาพวก

ผูใหญซึง่เปนศูนยกลางของธุรกิจและการปฏิบัติการรวมกันทางกฎหมาย
ญาตผูินัน้ปฏเิสธสิทธิการไถถอนแกรูธเพราะถาเขาไถทรัพยสินของนาโอมีแลว เขาจะ

ตองแตงงานกับรูธดวย ซึง่ถาเขาเปนบุตรชายแลว  ทรัพยสมบัติสวนหนึ่งของเขาก็ตองตกเปนของตระกูล
เอลเิมเลคแทนที่จะตกแกลูกของเขาเอง (Children เปนพหูพจน – หมายถึงลูก ๆ เดิมของเขา – ผูแปล)

โบอาสจึงไดเปนผูไถถอนรูธตามประเพณี ตอหนาสักขีพยาน การไถถอนของเขาก็เปนรูป
แบบหนึง่เชนเดียวกับที่พระเยซูคริสตไดทรงไถถอนพวกเราออกมาจากความบาป

ตามกฎหมายการไถตองมีคุณสมบัติดังนี้:
1.  ญาติสนิท (เฉลยธรรมบัญญัติ 25)
2.  สมัครใจที่จะไถ (ยอหน 10:18,  อิสยาห 53:7,  กาลาเทีย  2:20)
3.  มคีวามสามารถที่จะไถได (ยอหน  10:11-18)
4.  ตัวผูไถตองเปนอิสระ ใหเหมอืนกับที่พระเยซูทรงเปนอิสระจากบาป

                            5.  ตองกํ าหนดราคาคาไถถอน ซึง่มโีลหิตเปนบรรทัดฐาน เราถูกไถถอนโดยพระโลหิต
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     ของพระเยซูคริสต (1 เปโตร 1:18-19,  เลวีนิติ 17:11,  ฮีบรู 10:4)
ในลกัษณะการที่โบอาสมีองคประกอบเหลานี้ในการไถถอนรูธ ฝายธรรมชาตินั้น ก็เชน

เดยีวกบัทีพ่ระเยซูคริสตทรงมีในการไถถอนมนุษยฝายวิญญาณ

ความเปนหนึ่งเดียวกันของรูธและโบอาส    (13-17)
รูธและโบอาสไดทํ าพิธีแตงงานกันและมีบุตรคนหนึ่ง นาโอมีก็ไมตองขมขื่นอีกตอไป

แตไดรับการอวยพรจากพระเจา สายโลหิตของตระกูลของเธอไดรับการสืบตอแลวและทรัพยสินก็ไดรับ
การไถถอนเธอรับเอาเด็กนั้นไวและไดเลี้ยงดูทะนุถนอม

เร่ืองนี้ชี้ใหเห็นวานาโอมีตางหาก มิใชรูธซึง่ปดฉากชีวิตไดอยางสมเกียรติในหนังสือ
เร่ืองนางรูธนี้ เพราะชวีติของนาโอมีไดเปลี่ยนจากความขมขื่นเปนความชื่นชมยินดี

ไมสํ าคัญเลยวาสถานการณในชีวิตของคุณจะเปนเชนใด พระเจาตองการจะเปลี่ยน
ทานจากความขมขื่นสูความยินดี พระองคตองการจะเปลี่ยนนามของทานดวย ดังนัน้จงเปลี่ยนจาก “มา
ราห” เปน “นาโอมี” พระองคทรงท ํางานในทุกสถานการณแหงชีวิตของทานเพื่อนํ าเอาสิ่งที่สูญเสียไป
กลบัคืนมาและใชทานเปนสวนหนึ่งในแผนการณของพระองค
เชื้อสายของดาวิด   (18-22)

หนังสือเร่ืองนางรูธจบดวยการบันทึกเชื้อสายเชื่อมโยงระหวางรูธกับดาวิดผูซึ่งเปนสวน
หนึง่ของพงศพันธุของพระมาซีฮาหแหงพระเยซูคริสต

บทสงทายนี้แสดงถึงเปาหมายของแผนการของพระเจาในประวัติศาสตรและแสดงให
เห็นวาชีวิตมนุษยนั้นมิใชเร่ืองแลวแตบุญกรรม พระเจาทรงทํ างานของพระองคในทุกสถานการณแหง
ชวีติเพื่อใหเกิดผลแหงความรอดแกบรรดาประชาชาติในโลก

ศึกษาถึงหลักความประพฤติ

มหีลกัความประพฤติที่ดีงามหลายอยางซึ่งเกิดขึ้นเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะประจํ าตัวรู
ธ จงอานบทอางองิในหนาตอไปและศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเปนธรรมชาติโดยผูหญิงของพระเจาคนนี้ จง
ทลูขอพระเจาใหทรงสรางคุณลักษณะเหลานั้นลงในชีวิตของคุณเองดวย

ลักษณะนิสัยของนางรูธ

ขอพระคัมภีรอางอิง ลักษณะนิสัย
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1:16-17 รัก, มพีันธสัญญา
1:18 ความหนักแนนมั่นคง
2:2 เก็บเล็กผสมนอย (เก็บขาวตก), ขยัน, เคารพนบ

นอบ,
(ขออนุญาตนาโอมีกอนไป)

2:14 อดออม  (รับประทานแตพออยูได)
2:18-19 ถีถ่วน
2:23               สัตยซื่อ (เกบ็ขาวตกไดเทาไรก็แสดงแกนาโอมี)
3:5 เชื่อฟง
3:10 ยอมจํ านนตอกฎของพระเจา (ไมเสาะหาคนหนุม

                                                                                  แตทํ าตามแผนการของพระเจา)
3:10 มีคุณคานิรันดร ไมเพียงแตจิตใจงาม
3:14 หวงกังวลเรื่อง “ภาพที่ไมนาดู” (จงึลกุจากไปกอน

                                                                                  สวาง)
3:18 อดทน (หลงัจากตรากตรํ าทํ าสวนของเธอแลวก็

ปลอยสวนที่เหลือใหเปนเรื่องของพระเจา)
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ชื่อ…………………………………                                                                    สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

แบบทดสอบดวยตนเองบทที่ 4

1. จงดูรายชื่อขางลางนี้ตามรายการที่หนึ่ง แลวอานชื่อในรายการที่ 2 จงใสเฉพาะหมายเลขของ
ประโยคซึ่งอธิบายถึงบุคคลในรายการที่หนึ่งใหใสลงในชองวางที่เวนไวใหขางหนาชื่อชายหรือหญิง
ขอแรกไดทํ าเปนตัวอยางไวใหดูแลว
      3 มาหโลนและคิลิโอน 1.  หญิงอิสราเอลผูไปสูโมอับกับครอบครัว

นาโอมี 2.  สามขีองนาโอมีที่ตายในโมอับ
เอลีเมเลค 3.  บุตรชายของนาโอมีซึ่งตายในโมอับ
รูธ 4.  ญาติสนิทผูไถถอนรูธ
โอรปาห 5.  บุตรสะใภของนาโอมีผูที่ยังคงอยูในโมอับ
โบอาส 6.  บุตรสะใภของนาโอมีผูกลับคืนสูอิสราเอล

2. บอกวตัถปุระสงคสามประการของหนังสือเร่ืองนางรูธ

3. เหตกุารณของหนังสือเร่ืองนางรูธเกิดขึ้นในชวงไหนของประวัติศาสตร

4. สถานทีส่องแหงที่เหตุการณในหนังสือนี้เกิดขึ้นคือที่ใดบาง
และ

5. ใครแตงเรื่องนางรูธ
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เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
                                                 

6. จงอานแตละประโยคขางลางนี้ ถาเห็นวา จริง จงใสอักษร  ถ  ลงในชองวางขางหนาขอความนั้น
ถาเห็นวา ผิด  ก็ใส  ผ  ลงในชองวาง

……….a.    การกนัดารอาหารเปนวิธีหนึ่งซึ่งพระเจาใชพิพากษาและแกไขอิสราเอล
        ……….b.    นาโอมี แปลวา “ขมขื่น”

……….c.    มารา  แปลวา  “สดชื่น”
        ……….d.    โบอาสเปนคนแรกที่มีสิทธิไถถอนรูธ
        ……….e.    ญาตซิึง่ไมเอยชื่อไมยอมไถถอนรูธเพราะเขาไมชอบเธอ
        ……….f.    สัมพนัธภาพระหวางโบอาสกับรูธเปนแบบอยางของสัมพันธภาพในการไถถอน

 ระหวางพระเยซูและผูเชื่อ

สํ าหรับศึกษาตอดวยตนเอง

1. อานเรื่องของหญิงโสเภณีชื่อ ราหับ ในโยชูวา 2 แลวเปดที่ฮีบรู 11:31 และบนัทึกวาเธอไดรับการนับ
รวมเขากับบุคคลในพระคัมภีรเดิมวาเปนผูมีความเชื่อสูงดังที่ อ.เปาโล ยกยอง

ราหับเปนมารดาของโบอาส และนางไดถูกนับเขาในสายตระกูลลํ าดับพงศของพระเยซูคริสตดวย
ไมอัศจรรยหรืออยางไรที่พระเจาทรงนับเผาพันธุทั้งหมดเขาดวยกัน (รูธผูซึง่เคยเปนคนนอกศาสนา
ชาวโมอับ)และทรงนบัแมเบื้องหลังของทุกคนจะเปนอยางไร (ราหบัซึ่งเคยเปนหญิงโสเภณี) เขาไว
ในสายตระกูลฝายเนื้อหนังทางโลกของพระเยซู

เชนเดยีวกับที่ผูเชื่อถูกนับเขารวมในครอบครัวฝายวิญญาณ ไมสํ าคัญวาทานจะมีเผาพันธุใด วัฒน
ธรรมหรือเร่ืองราวแตหนหลังอยางใด ทานกส็ามารถมีสวนรวมในครอบครัวของพระเจาผานทาง
ความเชื่อในพระเจา จงหนเีสียจากบาป (จงกลับใจใหม-ผูแปล) และตอนรับพระเยซูคริสตในฐานะ
เปนพระผูชวยใหรอดของทานเปนสวนตัว

2. ศึกษาเรื่องราวเบื้องหลังเพิ่มเติมจากหนังสือผูวินิจฉัยถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับใน
หนงัสอืรูธสังเกตดูวงจรแหงความบาปเจ็ดประการ การลงโทษ และการปลดปลอยที่อิสราเอลไดรับ

วงจรของผูวินิจฉัย
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วงจรที่ 1 : ผูวินิจฉัย 3:7-11
บาป: ไหวรูปเคารพ
ชวงเวลาลงโทษ: 8  ป
สงผูชวยและผูวินิจฉัย:     โอทนีเอล

วงจรที่ 2 : ผูวินิจฉัย 3:12-31
บาป:
การลงโทษ:
ผูชวยและวินิจฉัย:

วงจรที่ 3 : ผูวินิจฉัย 4,5
บาป:
การลงโทษ:
ผูชวยและผูวินิจฉัย:     โอทนีเอล

สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คํ าตอบของการทดสอบดวยตนเอง บทที่ 4

1. ดูหนา 34-35
  3

       1
       2
       6
       5
       4

2.   เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับวัตถุประสงคที่ใหไว   หนา 35-36
3.   เหตกุารณของหนังสือนางรูธเกิดจึ้นระหวางระยะเวลาของผูวินิจฉัย      หนา 35
4.   โมอับ และ เบธเลเฮม     หนา 36-37
5. ไมปรากฎผูแตง      หนา 34
6.   “แตรูธตอบวา ขอแมอยางวิงวอนใหฉันจากแมหรือเลิกติดตามแมไปเลย เพราะแมจะไปไหนฉันจะ
ไปดวยและแมจะอาศัยอยูที่ไหนฉันก็จะอยูที่นั่นดวย ญาตขิองแมจะเปนญาติของฉัน และพระเจาของ
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แม กจ็ะเปนพระเจาของฉัน แมตายทีไ่หนฉันจะตายที่นั่นและจะขอใหฝงฉันไวที่นั่นดวย ถามีอะไรมา
พรากฉนัจากแมนอกจากความตาย กข็อพระเจาทรงลงโทษฉันและใหหนักยิ่ง”       นางรูธ 1:16-17
7.   a.       ถ      หนา 37
      b.       ผ      หนา 38

c.       ผ      หนา 38
d.       ผ      หนา 40
e.       ผ      หนา 40
f.       ถ      หนา 41
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