หนนังสสือนางรรูธ
หนนังสสือเลลมนนนไดด้รบนั ชสืชื่อจากวนรสตรนของเรสือชื่ งนนน คสือนางรรูธ หนนังสสือนางรรูธเลลาเรสืชื่องเกนชื่ยวกนับครอบครนัวหนนชื่ง
ในออิสราเอล ซนชื่งเรสือชื่ งนนนเกอิดขนนนในสมนัยของพวกผรูด้วอินอิจฉนัย เรสือชื่ งนนนเปป็นเรสือชื่ งทนชื่สวยงามและสสาคนัญเพราะวลานางรรูธ ซนชื่ง
เปป็นชาว โมอนับ ไดด้เปป็นแมลของยายของกษนัตรอิยย์ดาวอิด เพราะฉะนนันนเขาเปป็นบรรพบบุรบุษของพระเยซรูครอิสตย์ เหมสือน
อยลางนางราหนับ (ซนชื่งแตลกลอนเปป็นหญอิงแพศยา) เปป็นคนตลางชาตอิและเปป็นบรรพบบุรบุษของพระเยซรูครอิสตย์เชลนกนัน
อารย์ชบอิชอบ เจมสย์ อาชชรูรย์ บอกวลาระยะเวลาของหนนังสสือเลลมนนนคอสื 10 ปน
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บททนชื่ 1 การปฏอิเสธของนางรรูธ
ก
ระหวลางทนมชื่ นการกนันดารอาหาร ชาวเบธเลเฮมคนหนนงชื่ ชสืชื่อเอลนเมเลค ("พระเจด้าทรงเปป็นกษนัตรอิยย์")
ภรรยาชสืชื่อนาโอมน ("ผรูด้อลอนหวาน") และบบุตรชาย 2 คนคสือ มาหย์โลนกนับ คอิลอิโอน ("ปลวย" กนับ
"โศกเศรด้าอาลนัย") ไดด้ออกจากดอินแดนปาเลสไตนย์เขด้าไปยนังแผลนดอินโมอนับ (รรูธ 1:1-2)
ข
บบุตรชาย 2 คนกป็แตลงงาน แตลไมลนานกป็เกอิดโศกนาฏกรรมขนนน ตอนแรกบอิดาของพวกเขาไดด้ตายลง
จากนนันนตนัวบบุตรชายทนันง 2 เองกป็ตายดด้วย ทอินงใหด้แมลหมด้ายผรูด้เศรด้าโศกทนันง 3 คนอยรูกล นนั ตามลสาพนัง (1:3-5)
ค
นางนาโอมนตนัดสอินใจกลนับไปยนังปาเลสไตนย์พรด้อมกนับนางรรูธสะใภด้คนทนสชื่ อง นางนาโอมนพยายาม
พรูดจาหวลานลด้อมใหด้นางรรูธกลนับไปยนังบด้านเกอิดของตนเอง คสาตอบของนางรรูธถสือไดด้วาล เปป็นถด้อยคสาทนชื่
ไพเราะทนชื่สบุดทนชื่ออกจากปากมนบุษยย์ นางตอบวลา (รรูธ 1:16-17)
ง
นางรรูธและนางนาโอมนออกเดอินทางดด้วยความลสาบาก ตด้องเดอินเกสือบ 160 กอิโลเมตร และตด้องขด้าม
ภรูเขาทนชื่สรูงกวลา 1 กอิโลเมตรครนงชื่ ถนงหลายลรูก พอกลนับมาแลด้ว นางนาโอมนผรูด้ไมลหลงผอิดกป็ขอใหด้
เพสืชื่อนบด้านเกลาของนางเรนยกเขาวลา "มารา" ซนงชื่ แปลวลา "ขม" และอยลาเรนยกนางวลา นาโอมน (1:20-22)
บททนชื่ 2 คสาขอรด้องของนางรรูธ
ก
นางรรูธออกไปเกป็บรวงขด้าวทนชื่ลลวงตกหลลนอยรูล พระเจด้าทรงเมตตานางจนงบนันดานใหด้นางไปเกป็บรวง
ขด้าวในนาของโบอาสญาตอิสนอิทของเอลนเมเลค (2:1-3) โบอาสเปป็นบบุตรของนางราหนับทนเชื่ คยเปป็น
หญอิงโสเภณน (มธ 1:5)
ข
โบอาสมองเหป็นนางกป็เกอิดหลงรนักนางทนันทน จนงไดด้ปฏอิบนัตอิตลอนางดด้วยความกรบุณา และสนัชื่งใหด้พวก
ลรูกจด้างทสาดนตลอนางดด้วย (2:15-16)
ค
นางรรูธไดด้นสาขด้าวบารย์เลยย์ราว ๆ 13 กอิโลกรนัมกลนับบด้าน และไดด้เลลาถนงความกรบุณาของโบอาสใหด้นาง
นาโอมนฟงนั ทนันใดนนันนนางนาโอมนกเป็ รอิชื่มวางแผนใหด้ไดด้แตลงงานกนัน (2:19-23)
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บททนชื่ 3 ทนพชื่ นักผลอนของนางรรูธ
ก
นางนาโอมนใหด้นางรรูธไปหาโบอาสพรด้อมกนับสนังชื่ ใหด้นางนอนทนชื่ใตด้เทด้าโบอาส ซนชื่งการกระทสาเชลนนนน
ไดด้ถรูกบางคนดรูหมอิชื่นวลาเปป็นการกระทสาทนไชื่ รด้ศนลธรรม แตลถด้าทลานเหลลานนันนรรูจด้ นักประเพณนออิสราเอล
และโลกตะวนันออกสมนัยโบราณแลด้ว ทลานเหลลานนันนจะไมลตสาหนอินางเลย ตามกฎหมายของชาวฮนบรรู
นางรรูธมนสอิทธอิธทนชื่จะเรนยกรด้องใหด้ญาตอิทในชื่ กลด้ชอิดทนชื่สบุดของนาง (คสือโบอาส) ใหด้ทสาหนด้าทนแชื่ ทนสามนของ
นางทนชื่ตายไป นางรรูธทสาเชลนนนันน กป็เปป็นการทสาตามกฎหมายเทลานนันนเอง โบอาสเขด้าใจอยลางแจลมแจด้งทนชื่
นางขอรด้องใหด้ "ขยายชายเสสืนอทลาน หลมทาสนของทลานดด้วย เพราะทลานเปป็นญาตอิผรูด้มนหนด้าทนชื่จะไถลฉนัน
ออก" (3:9) จากจบุดนนน โบอาสจนงทสาตามขนันน ตอนตลอไปเพสือชื่ ทนชื่จะแตลงงานกนับนาง
ข
แลด้วโบอาสกป็อธอิบายแกลนางวลาเหตบุใดจนปลานนนนแลด้ว เขายนังไมลขอนางแตลงงานอนก "แตลทวลายนังมนญาตอิ
ผรูด้หนนชื่งสนอิทกวลาเราอนก" (3:12)
ค
นางรรูธกป็กลนับไปบอกนางนาโอมนถนงเรสือชื่ งราวทนันงสอินน นางนาโอมนจงน กลลาวยสนาอนกครนันงหนนงชื่ ใหด้นาง
มนันชื่ ใจในตนัวโบอาส (3:18)
บททนชื่ 4 การเกป็บเกนชื่ยวของนางรรูธ
ก
โบอาสเรนยกประชบุมสภาเพสืชื่อตนัดสอินวลาญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุด (ซนงชื่ อาจจะเปป็นพนนชื่ ด้องของเอลนเมเลค) อยาก
จะทสาตามขด้อผรูกมนัดนนันนหรสือไมล (4:1-4) หมายเหตบุ ใจของโบอาสคงจะตกลงไปทนตชื่ าตบุลมเมสืชื่อชายนนันน
พรูดวลา "เราจะไถล" (4:4) แตลโบอาสยนังดสาเนอินการประชบุมตลอไป กลลาววลา (4:5) แลด้วโบอาสกป็ถอนใจ
ดด้วย ความโลลงอกเมสืชื่อเขาไดด้ยอินญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุดกลลาววลา (4:6) และไมลตด้องสงสนัยเลยวลาโบอาสคง
ไดด้อธอิษฐาน ขอบพระคบุณพระเจด้าอยลางเงนยบ ๆ อยรูใล นใจ
ข
เรสือชื่ งนนนกไป็ มลเปป็นทนชื่กงนั ขากนันอนกตลอไป บนัดนนนโบอาสจะไดด้แตลงงานกนับนางรรูธ และเพสืชื่อยสืนยนันการ
ตนัดสอินใจของญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุดผรูด้นน นัน ญาตอิผรูด้นน นันจนงไดด้ถอดรองเทด้าของตนออก ซนชื่งเปป็นธรรมเนนยม
ในเวลานนันนในประเทศ ออิสราเอลวลา ใหด้ฝลายทนชื่ยอล มมอบสอิทธอิธการซสืนอของตนถอดรองเทด้าออกสล งใหด้
แกลอนกฝลายหนนชื่งไป การกระทสา เชลนนนนจงน ถสือวลาถรูกตด้องตามกฎหมายในสายตาคนทนัวชื่ ไป (4:7-10)

หนนังสสือ 1 ซามรูเอล 1-7
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มารดาทนชื่อบุทศอิ ตนอยลางสรูง คสือ นางฮนันนาหย์ (1 ซมอ 1:1-2:11, 18-21)
ก
เหตบุการณย์เรอิชื่มขนนนเมสือชื่ หญอิงทนเชื่ ปป็นหมนันมายสืนรสชื่าไหด้อธอิษฐานทนชื่แทลนบรูชาทนชื่เมสืองซนโล ชสืชื่อของนางคสือ
ฮนันนาหย์
ใหด้เรามาสนังเกตคสาอธอิษฐานของนางใน 1 ซมอ 1:11 เราสนังเกตเหป็นสอิชื่งตลาง ๆ เกนชื่ยวกนับคสาอธอิษฐาน
ทรูลขอนนน
1
สาเหตบุหนนชื่งทนชื่ทสาใหด้นางเศรด้าใจ เกอิดจากการเยาะเยด้ยจากภรรยาอนกคนหนนงชื่ ของสามนนาง คสือ
นางเปนอินนาหย์ (1:6)
2
นางฮนันนาหย์ตนนังสนัตยย์ปฏอิญาณวลา ถด้านางมนบบุตรชาย นางจะเลนนยงบบุตรคนนนนใหด้เปป็นนาษารอิษ ดนัง
นนันนบบุตรชายของนางคสือ ซามรูเอล จนงเปป็นนายนาษารอิษคนหนนชื่งในสามคนทนกชื่ ลลาวถนงใน
พระคนัมภนรย์ อนก 2 คนคสือ แซมสนัน (วนฉ 13) และยอหย์นผรูด้ใหด้บนัพตอิศมา (ลรูกา 1)
3
ดด้วยความปวดรด้าวใจ นางฮนันนาหย์จนงขยนับปากขมบุบขมอิบ แตลไมลไดด้สลงเสนยงออกมา ทสาใหด้
เอลน มหาปบุโรหอิตชรา (ผรูด้ไดด้แอบดรูนางอยรู)ล ลงความเหป็นวลา นางเมาเหลด้า (1:12-13)
ข
เมสือชื่ ถรูกตสาหนอิวาล เมาเหลด้า นางฮนันนาหย์จนงรนบปฏอิเสธขด้อกลลาวหานนนและแจด้งใหด้เอลนทราบถนง
ความปวดรด้าวในใจของนาง ปบุโรหอิตชราไดด้ยนสาใหด้นางแนลใจวลาพระเจด้าจะทรงตอบคสาอธอิษฐานของ
นางอยลางแนลนอน (1:14-18)
ค
เวลาผลานไป พระเจด้าทรงระลนกถนงนางฮนันนาหย์ (เปรนยบเทนยบกนับ ปฐก 8:1) โดยไดด้ประทาน
บบุตรชายใหด้นางซนชื่งนางตนันงชสืชื่อวลา ซามรูเอล เมสืชื่ออยลานมแลด้ว (อาจจะอายบุประมาณ 2-3 ขวบ)
นางฮนันนาหย์จนงพาซามรูเอลไปใหด้เอลนถวายตนัวแกลพระเจด้า (1 ซมอ 1:26-28)
ง
หลนังจากถวายตนัวซามรูเอลแลด้ว นางฮนันนาหย์กรป็ ด้องบทกลอนสรรเสรอิญอนันไพเราะ ซนชื่งดรูเหมสือนจะ
เปป็นตด้นแบบของเพลงทนนชื่ างมารนยย์รอด้ งในลรูกา 1:46-55 (ดรู 1 ซมอ 2:1-11) ในคสารด้องอธอิษฐาน
สสาคนัญนนน นางฮนันนาหย์ไดด้กลลาวถนงพระลนักษณะของพระเจด้าหลายขด้อ
1
ความบรอิสบุทธอิธของพระองคย์ (2:2)
2
ทรงรอบรรูทด้ บุกสอิชื่งสารพนัด (2:3)
3
มหาฤทธานบุภาพของพระองคย์ (2:7)
4
พระกรบุณาของพระองคย์ (2:8)
5
ความสนัตยย์ซสืชื่อของพระองคย์ (2:9)
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6
ความยบุตอิธรรมของพระองคย์ (2:10)
7
พระเมสสอิยาหย์ของพระองคย์ (2:10)
ปบุโรหอิตทนชื่ไมลสอนวอินนัย - เอลน (1 ซมอ 2:12-17, 22-36; 4:1-22)
ก
บนัดนนนจะกลลาวถนงเรสือชื่ งทนชื่นลาเศรด้าเกนชื่ยวกนับบรรดาบบุตรปบุโรหอิตของเอลน พระคนัมภนรกย์ ลลาววลา
1
พวกเขาไมลไดด้รนับความรอด (2:12)
2
พวกเขานนับถสือพระเทนยมเทป็จ (2:12)
3
พวกเขาลนักขโมยของถวายไปจากพระเจด้า (2:13-14)
4
พวกเขากลนันชื่ แกลด้งคนของพระเจด้า (2:14)
5
พวกเขาทสาการเลลนชรูด้กนนั ทนชื่ประตรูพลนับพลา (2:22)
6
พวกเขาทสาใหด้คนของพระเจด้าสะดบุดไป (2:17, 24)
ข
เอลนพยายามจะแกด้ไขดด้วยการตนักเตสือนอยลางเบา ๆ แตลพวกบบุตรชนัวชื่ นนันนยนังคงไมลรรรูด้ อด้ นรรูหด้ นาว และ
ไมลยอมกลนับใจเสนยใหมล (2:22-25)
ค
เอลนถรูกตนักเตสือนโดยผรูด้พยากรณย์ของพระเจด้าคนหนนชื่งทนชื่ไมลปรากฏชสืชื่อเกนชื่ยวกนับเรสือชื่ ง
1
บบุตรชนัวชื่ 2 คนจะตายในวนันเดนยวกนัน (2:34)
2
พระเจด้าจะตนันงปบุโรหอิตผรูด้สนัตยย์ซสืชื่อ (2:35)
ง
คสืนวนันหนนงชื่ ขณะทนชื่เดป็กซามรูเอลกสาลนังนอนในเตนยงของเขาในพลนับพลา พระเจด้าไดด้ทรงมาตรนัสกนับ
ซามรูเอล พระดสารนัสคสือ จะทรงพอิพากษาตระกรูลเอลนในอนาคต วนันรบุลงขนนนซามรูเอลกป็ลงนั เลทนจชื่ ะเลลา
เหตบุการณย์นน ใหด้เอลนฟงนั (3:1-18)
จ
บนัดนนน พระเจด้าทรงยกชรูใหด้ซามรูเอลทสาหนด้าทนชื่ผรูด้พยากรณย์ (3:19-21)
ฉ
หลนังจากเหตบุการณย์นน ออิสราเอลกป็พาล ยแพด้อยลางยนับเยอินตลอพวกฟนลอิสเตนยระหวลางการสรูรด้ บ
หนบสนัญญาไมตรน ถรูกยนดไปไดด้ และบบุตรชาย 2 คนของเอลน คสือ โฮฟนนกบนั ฟนเนหนัสถรูกฆลาตาย (4:1-11)
ช
ขลาวรด้ายกป็ไดด้ถรูกสลงไปยนังเมสืองซนโล ทสาใหด้เอลนถนงแกลความตาย และลรูกสะใภด้ของเอลนดวด้ ยลมหายใจ
เฮสือกสบุดทด้าย นางจนงตนันงชสืชื่อบบุตรทนพชื่ งนชื่ คลอดนนันนวลา อนคาโบด แปลวลา "สงลาราศนของพระเยโฮวาหย์ไดด้
เสสืชื่อมลง จากออิสราเอล" (4:14, 18-22)
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พวกฟนลอิสเตนยทนวชื่ บุนล วายใจ (1 ซมอ 5-6)
ก
หนบสนัญญาไมตรนทถนชื่ รูกยนดไดด้กเป็ ปป็นทนชื่แชลงสาปแกลพวกฟนลอิสเตนยทบุกแหลงทนหชื่ นบนนันนไปถนง
1
ทนเชื่ มสืองอนัชโดด หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายรรูปปนันนพระดาโกนเสนย และมนฝนรด้ายเกอิดแกล
ประชาชน (5:1-7)
2
ทนเชื่ มสืองกนัท หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายลด้างทนชื่และเกอิดฝนรด้ายอยลางเดนยวกนัน (5:8-9)
3
ทนเชื่ มสืองเอโครน หนบสนัญญาไมตรนกนป็ สามาซนชื่งความหวาดกลนัวและฝนรด้าย (5:10)
ข
พวกฟนลอิสเตนยจนงเชอิญหนบสนัญญาไมตรนวางลงบนเกวนยนไมด้เทนยมเขด้ากนับแมลโค 2 ตนัว และยนังมนหนรู
ทองคสา 5 ตนัวใสล ไวด้ในเกวนยนนนันนดด้วย (6:1-11)
ค
หนบสนัญญาไมตรนกถป็ รูกนสาไปเรสือชื่ ย ๆ จนถนงเมสืองออิสราเอล ซนงชื่ เมสืองเบธเชเมช ซนชื่งเปป็นครนันงแรกทนมชื่ นการ
ตด้อนรนับดด้วยความยอินดนยอิงชื่ แตลตลอมากป็เกอิดความเศรด้าโศกยอิงชื่ นนักเพราะมนคนโงลเขลาบางคนมองดรูขด้าง
ใน หนบนนันน พระเจด้าจนงทรงลงพระอาญา (6:12-19)
ง
จากเมสืองเบธเชเมช หนบสนัญญาไมตรนกถป็ กรู เชอิญไปยนังเมสืองออิสราเอลอนกเมสืองหนนงชื่ ชสืชื่อเมสือง
คนรยอิ าทเยอารอิม ซนงชื่ หนบสนัญญาไมตรนไดด้อยรูทล นนชื่ นันชื่ นานถนง 20 ปน (7:1-2)
นนักเทศนย์ผรูด้เดอินทางไปทนชื่ตลาง ๆ - ซามรูเอล (1 ซมอ 7) (ดรู 3:19-21)
ก
ในชลวงนนน ซามรูเอลผรูด้เปป็นปบุโรหอิตและผรูด้พยากรณย์ยอิงชื่ ใหญลไดด้รวบรวมบรรดาชาวออิสราเอลไวด้ทนชื่เมสือง
มอิสปาหย์ (เมสืองหนนงชื่ ในดอินแดนปาเลสไตนย์) เพสืชื่อการประชบุมฟสืน นฟรูทยนชื่ งอิชื่ ใหญล (7:3-6)
ข
เมสือชื่ พวกฟนลอิสเตนยไดด้ทราบถนงการชบุมนบุมกนันครนันงนนน จนงไดด้เคลสืชื่อนทนัพเตรนยมพรด้อมทนชื่จะโจมตน แตล
ซามรูเอลไดด้รด้องทรูลขอพระเจด้า พระองคย์จนงทรงบนันดาลใหด้พวกฟนลอิสเตนยพลายแพด้ทนงนั สอินน (7:7-15)

