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บทที่ 12
นางรูธ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือเรื่องนางรูธ
-  บอกวาหนังสือเรื่องนางรูธเขียนถึงใคร
-  กลาวถึงเปาหมายของหนังสือเรื่องนางรูธ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเรื่องนางรูธออกมาจากความทรงจํ า
-  กลาวถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือเรื่องนางรูธ
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คํ านํ า

ผูเขียน ไมเปนที่ทราบแนชัด
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย ถูกเขียนไวในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงการบันทึกทางประวัติศาสตรของอิสราเอลเพื่อที่

จะอธิบายถึงความหวงใยของพระเจาที่มีสํ าหรับทุกคน  นอกจากนั้นยังเปนการอธิบายถึงสัม
พันธภาพของพระผูไถคือ พระเยซูคริสตในการเปนเครือญาติกับนางรูธดวย

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตนางรูธตอบวา  “ขอแมอยาวิงวอนใหฉันจากแมหรือเลิกติดตามแม

ไปเลย  เพราะแมจะไปไหนฉันจะไปดวย  และแมจะอาศัยอยูที่ไหนฉันก็จะอยูที่
น่ันดวย ญาติของแมจะเปนญาติของฉัน  และพระเจาของแมจะเปนพระเจาของ
ฉัน

แมตายที่ไหนฉันจะตายที่น่ัน  และจะขอใหฝงฉันไวที่น่ันดวย  ถามีอะไร
มาพรากฉันจากแมนอกจากความตาย  ก็ขอพระเจาลงโทษฉันและใหหนักยิ่ง””
นางรูธ  1:16-17

ชวีติและหลักการรับใช    พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนความขมขื่นใหเปนพระพรได
บุคคลสํ าคัญ นางนาโอมี (มารา)   เอลีเมเลค  มาหโลน  คิลิโอน   โอรปาห   รูธ  โบอาส   ญาติซ่ึงไม

ไดเอยชื่อไว

I โมอับ  1:1-5
ก.  การเดินทางไปโมอับ  1:1-2

1.  สมัยที่เรื่องนี้เกิดขึ้น  1:1
2.  ทํ าไมพวกเขาจึงตองไปที่แผนดินโมอับ  1:1
3.  แนะนํ าสมาชิกในครอบครัว  1:2

ข.  โศกนาฎกรรมในดินแดนโมอับ  1:3-5
1.  สามีของนาโอมีสิ้นชีวิต  1:3
2.  ลูกชายทั้งสองแตงงาน  1:4
3.  ลกูชายทั้งสองสิ้นชีวิต  1:5

II กลบัคืนสูเบธเลเฮม  1:6-18
ก.  นาโอมีวางแผนทีจ่ะกลับและบอกใหลูกสะใภทั้งสองกลับไปยังบานของตน  1:6-9
ข.  สะใภทั้งสองวิงวอนขออยูกับนางดวย  1:10
ค.  คํ าตอบของนาโอมี  1:11-13
ง.  การตอบสนองของแตละคน  1:14
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จ.  คํ าประกาศยืนยันความตั้งใจจริงของนางรูธ  1:16-18
1.  เธอไมตองการที่จะจากนาโอมี  1:16
2.  เธอจะไปทุกหนทุกแหงที่นาโอมีไป  1:16
3.  เธอจะอาศัยอยูทุกหนทุกแหงที่นาโอมีอาศัย  1:16
4.  ญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนชนชาติของนาโอมีจะเปนของเธอดวย  1:16
5.  พระเจาของนาโอมีก็จะเปนพระเจาของเธอ  1:16
6.  เธอจะยังคงสัตยซ่ือตอนาโอมีจนถึงวันตาย  1:17

III การมาถึงเบธเลเฮม   1:19-22
ก.  ชาวเมืองตอนรับคนทั้งสอง  1:19
ข.  การตอบสนองของนาโอมี  1:20-21
ค.  ชวงเวลาที่นาโอมีและรูธมาถึงเบธเลเฮม  1:22

IV นางรูธในนาขาวของโบอาส   2:1-17
ก.  การเก็บขาวตกในทุงนา  2:1-3
ข.  โบอาสไตถามจนระลกึไดวาเธอเปนใคร  2:4-13
ค.  รับประทานอาหารกลางวันกับโบอาส  2:14
ง.  อนุญาตใหนางเก็บขาวตกชนิดดีที่สุด   2:15-17
จ.  กลับจากนา มาปรนนิบัติแมผัว  2:18-23

V แผนการพิเศษ   3:1-18
ก.  นาโอมีวางแผน   3:1-5
ข.  ผลลัพทที่ได   3:6-15
ค.  ขาวดีที่มีมาสูนาโอมี  3:16-18

VI การไถถอน  4:1-13
ก.  ขั้นตอน  4:1-12
ข.  รูธและโบอาสลงเอยดวยการแตงงาน   4:13-17
ค.  พระพรอันประเสริฐ  4:14-16

VII พงศพันธุของดาวิด   4:17-22

บททดสอบตนเอง  บทที่ 12

1. ใครคือผูเขียนหนังสือเรื่องนางรูธ



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 12                - 91 -

                                                                                                                         
2. จงกลาวถึงเปาหมายของหนังสือเรื่องนางรูธ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเรื่องนางรูธถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงกลาวถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือเรื่องนางรูธ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของเรื่องนางรูธจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12

1. ไมเปนที่ทราบชัด
2. ถกูเขยีนไวในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงการบันทึกทางประวัติศาสตรของอิสราเอล เพ่ือที่จะ
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อธิบายถึงความเกี่ยวของของพระเจาที่มีสํ าหรับทุกคน  นอกจากนั้นยังเปนการอธิบายถึงสัม
พันธภาพของพระผูไถคือพระเยซูคริสต  ในการเปนเครือญาติกับนางรูธดวย

3. อิสราเอล
4. พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนความขมขื่นเปนพระพรได
5. “แตนางรูธตอบวา  “ขอแมอยาวิงวอนใหฉันจากแมหรือเลิกติดตามแมไปเลย  เพราะแม

จะไปไหนฉันจะไปดวย  และแมจะอาศัยอยูที่ไหนฉันก็จะอยูที่น่ันดวย ญาติของแมจะเปนญาติ
ของฉัน  และพระเจาของแมจะเปนพระเจาของฉัน

แมตายที่ไหนฉันจะตายที่น่ัน  และจะขอใหฝงฉันไวที่น่ันดวย  ถามีอะไรมาพรากฉัน
จากแมนอกจากความตาย  ก็ขอพระเจาลงโทษฉันและใหหนักยิ่ง””   นางรูธ  1:16-17

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. เพ่ือทราบภูมิหลังมากขึ้นเกี่ยวกับชวงเวลาซึ่งเกิดเหตุการณตางๆ  ตามหนังสือเรื่องนางรูธน้ัน มี
การอางถึงหนังสือผูวินิจฉัยดวย

2. รูธเปนสตรีหน่ึงในสี่ ที่มีการเอยถึงไวในพงศพันธุของพระคริสต ซ่ึงปรากฎอยูในมัทธิว บทที่ 1
สตรีคนอ่ืนๆ ไดแก ทามาร ในมัทธิว  1:3   ราหับ  ใน 1:5  และบัทเชบา  ใน 1:6
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3. สวนพงศพันธุที่เปนญาติสนิททางออม ถูกกลาวไวในโครงรางของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
25:5-10  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสมบัติของญาติสนิทที่ไมปรากฎชื่อไดมีกลาวไวในหนังสือ เลวี
นิติ  25:23
ญาติสนิทผูสามารถที่จะไถถอนได  จํ าเปนตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี

-  เขาตองเปนญาติสนิท
-  เขาตองมีใจปรารถนาที่จะไถถอน
-  เขาเองตองเปนอิสระ
-  เขาตองมีเงินคาไถถอน

โบอาสมีคุณสมบัตคิรบถวนตามที่กลาวมานี้ทุกประการสํ าหรับการไถถอนเพื่อรูธ  พระเยซูเองก็
ทรงมคีณุสมบัติเหลานี้ครบถวนทุกประการ ในฐานะที่เปนผูไถถอนมวลมนุษยชาติออกมาใหพน
จากความบาปได

4. จงศึกษาอุปนิสัยของรูธ
-  จงรักภักดี  มีใจผูกพัน  1:16-17
-  ม่ันคง  1:18
-  ถอมใจ  2:2
-  มีความยับยั้งใจ  1:14
-  ความรับผิดชอบ  2:18-19
-  สัตยซ่ือ  2:23
-  เชื่อฟง  3:5
-  ยอมจํ านน 3:10
-  หวงใยสภาพความชั่วรายที่ปรากฏ  3:14
-  อดทน  3:18


