
หนนังสสือนางรรูธ
 
 หนนังสสือเลลมนนน ไดด้รนับชสืชื่อจากวนรสตรนของเรสืชื่องนนน  คสือนางรรูธ หนนังสสือนางรรูธเลลาเรสืชื่องเกนชื่ยวกนับครอบครนัวหนนชื่ง
ในออิสราเอล ซนชื่งเรสืชื่องนนน เกอิดขนนนในสมนัยของพวกผรูด้วอินอิจฉนัย เรสืชื่องนนน เปป็นเรสืชื่องทนชื่สวยงามและสสาคนัญเพราะวลานางรรูธ ซนชื่ง
เปป็นชาวโมอนับ ไดด้เปป็นแมลของยายของกษนัตรอิยย์ดาวอิด เพราะฉะนนันนเขาเปป็นบรรพบบุรบุษของพระเยซรูครอิสตย์ เหมสือน
อยลางนางราหนับ (ซนชื่งแตลกลอนเปป็นหญอิงแพศยา) เปป็นคนตลางชาตอิและเปป็นบรรพบบุรบุษของพระเยซรูครอิสตย์เชลนกนัน
 อารย์ชบอิชอบ เจมสย์ อาชชรูรย์ บอกวลาระยะเวลาของหนนังสสือเลลมนนนคสือ 10 ปน

1 บททนชื่ 1 การปฏอิเสธของนางรรูธ
 ก ระหวลางทนชื่มนการกนันดารอาหาร ชาวเบธเลเฮมคนหนนชื่งชสืชื่อเอลนเมเลค ("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 คนอยรูลกนันตามลสาพนัง (1:3-5)

 ค นางนาโอมนตนัดสอินใจกลนับไปยนังปาเลสไตนย์พรด้อมกนับนางรรูธสะใภด้คนทนชื่สอง นางนาโอมนพยายาม
พรูดจาหวลานลด้อมใหด้นางรรูธกลนับไปยนังบด้านเกอิดของตนเอง คสาตอบของนางรรูธถสือไดด้วลาเปป็นถด้อยคสาทนชื่
ไพเราะทนชื่สบุดทนชื่ออกจากปากมนบุษยย์ นางตอบวลา (รรูธ 1:16-17)

 ง นางรรูธและนางนาโอมนออกเดอินทางดด้วยความลสาบาก ตด้องเดอินเกสือบ 160 กอิโลเมตร และตด้องขด้าม
ภรูเขาทนชื่สรูงกวลา 1 กอิโลเมตรครนชื่งถนงหลายลรูก พอกลนับมาแลด้ว นางนาโอมนผรูด้ไมลหลงผอิดกป็ขอใหด้
เพสืชื่อนบด้านเกลาของนางเรนยกเขาวลา "มารา" ซนชื่งแปลวลา "ขม" และอยลาเรนยกนางวลา นาโอมน (1:20-22)

2 บททนชื่ 2 คสาขอรด้องของนางรรูธ
 ก นางรรูธออกไปเกป็บรวงขด้าวทนชื่ลลวงตกหลลนอยรูล พระเจด้าทรงเมตตานางจนงบนันดานใหด้นางไปเกป็บรวง

ขด้าวในนาของโบอาสญาตอิสนอิทของเอลนเมเลค (2:1-3) โบอาสเปป็นบบุตรของนางราหนับทนชื่เคยเปป็น
หญอิงโสเภณน (มธ 1:5) 

 ข โบอาสมองเหป็นนางกป็เกอิดหลงรนักนางทนันทน จนงไดด้ปฏอิบนัตอิตลอนางดด้วยความกรบุณา และสนัชื่งใหด้พวก
ลรูกจด้างทสาดนตลอนางดด้วย (2:15-16)

 ค นางรรูธไดด้นสาขด้าวบารย์เลยย์ราว ๆ 13 กอิโลกรนัมกลนับบด้าน และไดด้เลลาถนงความกรบุณาของโบอาสใหด้นาง
นาโอมนฟนัง ทนันใดนนันนนางนาโอมนกป็เรอิชื่มวางแผนใหด้ไดด้แตลงงานกนัน (2:19-23)



3 บททนชื่ 3 ทนชื่พนักผลอนของนางรรูธ
 ก นางนาโอมนใหด้นางรรูธไปหาโบอาสพรด้อมกนับสนัชื่งใหด้นางนอนทนชื่ใตด้เทด้าโบอาส ซนชื่งการกระทสาเชลนนนน

ไดด้ถรูกบางคนดรูหมอิชื่นวลาเปป็นการกระทสาทนชื่ไรด้ศนลธรรม แตลถด้าทลานเหลลานนันนรรูด้จนักประเพณนออิสราเอล
และโลกตะวนันออกสมนัยโบราณแลด้ว ทลานเหลลานนันนจะไมลตสาหนอินางเลย ตามกฎหมายของชาวฮนบรรู 
นางรรูธมนสอิทธอิธ ทนชื่จะเรนยกรด้องใหด้ญาตอิทนชื่ใกลด้ชอิดทนชื่สบุดของนาง (คสือโบอาส) ใหด้ทสาหนด้าทนชื่แทนสามนของ
นางทนชื่ตายไป นางรรูธทสาเชลนนนันน กป็เปป็นการทสาตามกฎหมายเทลานนันนเอง โบอาสเขด้าใจอยลางแจลมแจด้งทนชื่
นางขอรด้องใหด้ "ขยายชายเสสืนอทลาน หลมทาสนของทลานดด้วย เพราะทลานเปป็นญาตอิผรูด้มนหนด้าทนชื่จะไถลฉนัน
ออก" (3:9) จากจบุดนนน  โบอาสจนงทสาตามขนันน ตอนตลอไปเพสืชื่อทนชื่จะแตลงงานกนับนาง

 ข แลด้วโบอาสกป็อธอิบายแกลนางวลาเหตบุใดจนปลานนนน แลด้ว เขายนังไมลขอนางแตลงงานอนก "แตลทวลายนังมนญาตอิ
ผรูด้หนนชื่งสนอิทกวลาเราอนก" (3:12)

 ค นางรรูธกป็กลนับไปบอกนางนาโอมนถนงเรสืชื่องราวทนันงสอินน นางนาโอมนจนงกลลาวยสนาอนกครนัน งหนนชื่งใหด้นาง
มนั ชื่นใจในตนัวโบอาส (3:18)

4 บททนชื่ 4 การเกป็บเกนชื่ยวของนางรรูธ
 ก โบอาสเรนยกประชบุมสภาเพสืชื่อตนัดสอินวลาญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุด (ซนชื่งอาจจะเปป็นพนชื่นด้องของเอลนเมเลค) อยาก

จะทสาตามขด้อผรูกมนัดนนันนหรสือไมล (4:1-4) หมายเหตบุ ใจของโบอาสคงจะตกลงไปทนชื่ตาตบุลมเมสืชื่อชายนนันน
พรูดวลา "เราจะไถล" (4:4) แตลโบอาสยนังดสาเนอินการประชบุมตลอไป กลลาววลา (4:5) แลด้วโบอาสกป็ถอนใจ
ดด้วย ความโลลงอกเมสืชื่อเขาไดด้ยอินญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุดกลลาววลา (4:6) และไมลตด้องสงสนัยเลยวลาโบอาสคง
ไดด้อธอิษฐาน ขอบพระคบุณพระเจด้าอยลางเงนยบ ๆ อยรูลในใจ

 ข เรสืชื่องนนนกป็ไมลเปป็นทนชื่กนังขากนันอนกตลอไป บนัดนนน โบอาสจะไดด้แตลงงานกนับนางรรูธ และเพสืชื่อยสืนยนันการ
ตนัดสอินใจของญาตอิทนชื่สนอิททนชื่สบุดผรูด้นนันน ญาตอิผรูด้นนันนจนงไดด้ถอดรองเทด้าของตนออก ซนชื่งเปป็นธรรมเนนยม
ในเวลานนันนในประเทศ ออิสราเอลวลา ใหด้ฝลายทนชื่ยลอมมอบสอิทธอิธ การซสืนอของตนถอดรองเทด้าออกสลงใหด้
แกลอนกฝลายหนนชื่งไป การกระทสา เชลนนนนจนงถสือวลาถรูกตด้องตามกฎหมายในสายตาคนทนั ชื่วไป (4:7-10)



หนนังสสือ 1 ซามรูเอล 1-7

1 มารดาทนชื่อบุทอิศตนอยลางสรูง คสือ นางฮนันนาหย์ (1 ซมอ 1:1-2:11, 18-21)
 ก เหตบุการณย์เรอิชื่มขนนนเมสืชื่อหญอิงทนชื่เปป็นหมนันมายสืนรสชื่าไหด้อธอิษฐานทนชื่แทลนบรูชาทนชื่เมสืองซนโล ชสืชื่อของนางคสือ 

ฮนันนาหย์ 
ใหด้เรามาสนังเกตคสาอธอิษฐานของนางใน 1 ซมอ 1:11 เราสนังเกตเหป็นสอิชื่งตลาง ๆ เกนชื่ยวกนับคสาอธอิษฐาน 
ทรูลขอนนน

 1 สาเหตบุหนนชื่งทนชื่ทสาใหด้นางเศรด้าใจ เกอิดจากการเยาะเยด้ยจากภรรยาอนกคนหนนชื่งของสามนนาง คสือ
นางเปนอินนาหย์ (1:6)

 2 นางฮนันนาหย์ตนันงสนัตยย์ปฏอิญาณวลา ถด้านางมนบบุตรชาย นางจะเลนนยงบบุตรคนนนน ใหด้เปป็นนาษารอิษ ดนัง
นนันนบบุตรชายของนางคสือ ซามรูเอล จนงเปป็นนายนาษารอิษคนหนนชื่งในสามคนทนชื่กลลาวถนงใน
พระคนัมภนรย์ อนก 2 คนคสือ แซมสนัน (วนฉ 13) และยอหย์นผรูด้ใหด้บนัพตอิศมา (ลรูกา 1)

 3 ดด้วยความปวดรด้าวใจ นางฮนันนาหย์จนงขยนับปากขมบุบขมอิบ แตลไมลไดด้สลงเสนยงออกมา ทสาใหด้
เอลน มหาปบุโรหอิตชรา (ผรูด้ไดด้แอบดรูนางอยรูล) ลงความเหป็นวลา นางเมาเหลด้า (1:12-13)

 ข เมสืชื่อถรูกตสาหนอิวลาเมาเหลด้า นางฮนันนาหย์จนงรนบปฏอิเสธขด้อกลลาวหานนน และแจด้งใหด้เอลนทราบถนง
ความปวดรด้าวในใจของนาง ปบุโรหอิตชราไดด้ยสนาใหด้นางแนลใจวลาพระเจด้าจะทรงตอบคสาอธอิษฐานของ
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 นางฮนันนาหย์กป็รด้องบทกลอนสรรเสรอิญอนันไพเราะ ซนชื่งดรูเหมสือนจะ
เปป็นตด้นแบบของเพลงทนชื่นางมารนยย์รด้องในลรูกา 1:46-55 (ดรู 1 ซมอ 2:1-11) ในคสารด้องอธอิษฐาน
สสาคนัญนนน  นางฮนันนาหย์ไดด้กลลาวถนงพระลนักษณะของพระเจด้าหลายขด้อ 

 1 ความบรอิสบุทธอิธ ของพระองคย์ (2:2)
 2 ทรงรอบรรูด้ทบุกสอิชื่งสารพนัด (2:3)
 3 มหาฤทธานบุภาพของพระองคย์ (2:7)
 4 พระกรบุณาของพระองคย์ (2:8)
 5 ความสนัตยย์ซสืชื่อของพระองคย์ (2:9)



 6 ความยบุตอิธรรมของพระองคย์ (2:10)
 7 พระเมสสอิยาหย์ของพระองคย์ (2:10)
2 ปบุโรหอิตทนชื่ไมลสอนวอินนัย - เอลน (1 ซมอ 2:12-17, 22-36; 4:1-22)
 ก บนัดนนนจะกลลาวถนงเรสืชื่องทนชื่นลาเศรด้าเกนชื่ยวกนับบรรดาบบุตรปบุโรหอิตของเอลน พระคนัมภนรย์กลลาววลา
 1 พวกเขาไมลไดด้รนับความรอด (2:12)
 2 พวกเขานนับถสือพระเทนยมเทป็จ (2:12)
 3 พวกเขาลนักขโมยของถวายไปจากพระเจด้า (2:13-14)
 4 พวกเขากลนั ชื่นแกลด้งคนของพระเจด้า (2:14)
 5 พวกเขาทสาการเลลนชรูด้กนันทนชื่ประตรูพลนับพลา (2:22)
 6 พวกเขาทสาใหด้คนของพระเจด้าสะดบุดไป (2:17, 24)
 ข เอลนพยายามจะแกด้ไขดด้วยการตนักเตสือนอยลางเบา ๆ แตลพวกบบุตรชนั ชื่วนนันนยนังคงไมลรรูด้รด้อนรรูด้หนาว และ

ไมลยอมกลนับใจเสนยใหมล (2:22-25)
 ค เอลนถรูกตนักเตสือนโดยผรูด้พยากรณย์ของพระเจด้าคนหนนชื่งทนชื่ไมลปรากฏชสืชื่อเกนชื่ยวกนับเรสืชื่อง
 1 บบุตรชนั ชื่ว 2 คนจะตายในวนันเดนยวกนัน (2:34)
 2 พระเจด้าจะตนันงปบุโรหอิตผรูด้สนัตยย์ซสืชื่อ (2:35)
 ง คสืนวนันหนนชื่ง ขณะทนชื่เดป็กซามรูเอลก สาลนังนอนในเตนยงของเขาในพลนับพลา พระเจด้าไดด้ทรงมาตรนัสก นับ

ซามรูเอล พระดสารนัสคสือ จะทรงพอิพากษาตระกรูลเอลนในอนาคต วนันรบุลงขนนนซามรูเอลกป็ลนังเลทนชื่จะเลลา
เหตบุการณย์นนน ใหด้เอลนฟนัง (3:1-18)

 จ บนัดนนน  พระเจด้าทรงยกชรูใหด้ซามรูเอลทสาหนด้าทนชื่ผรูด้พยากรณย์ (3:19-21)
 ฉ หลนังจากเหตบุการณย์นนน  ออิสราเอลกป็พลายแพด้อยลางยนับเยอินตลอพวกฟนลอิสเตนยระหวลางการสรูด้รบ 

หนบสนัญญาไมตรน ถรูกยนดไปไดด้ และบบุตรชาย 2 คนของเอลน คสือ โฮฟนนกนับฟนเนหนัสถรูกฆลาตาย (4:1-11)
 ช ขลาวรด้ายกป็ไดด้ถรูกสลงไปยนังเมสืองซนโล ทสาใหด้เอลนถนงแกลความตาย และลรูกสะใภด้ของเอลนดด้วยลมหายใจ

เฮสือกสบุดทด้าย นางจนงตนันงชสืชื่อบบุตรทนชื่พนชื่งคลอดนนันนวลา อนคาโบด แปลวลา "สงลาราศนของพระเยโฮวาหย์ไดด้
เสสืชื่อมลง จากออิสราเอล" (4:14, 18-22)



3 พวกฟนลอิสเตนยทนชื่วบุลนวายใจ (1 ซมอ 5-6)
 ก หนบสนัญญาไมตรนทนชื่ถรูกยนดไดด้กป็เปป็นทนชื่แชลงสาปแกลพวกฟนลอิสเตนยทบุกแหลงทนชื่หนบนนันนไปถนง
 1 ทนชื่เมสืองอนัชโดด หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายรรูปปนัน นพระดาโกนเสนย และมนฝนรด้ายเกอิดแกล

ประชาชน (5:1-7)
 2 ทนชื่เมสืองกนัท หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายลด้างทนชื่และเกอิดฝนรด้ายอยลางเดนยวกนัน (5:8-9)
 3 ทนชื่เมสืองเอโครน หนบสนัญญาไมตรนกป็นสามาซนชื่งความหวาดกลนัวและฝนรด้าย (5:10)
 ข พวกฟนลอิสเตนยจนงเชอิญหนบสนัญญาไมตรนวางลงบนเกวนยนไมด้เทนยมเขด้าก นับแมลโค 2 ตนัว และยนังมนหนรู

ทองคสา 5 ตนัวใสลไวด้ในเกวนยนนนันนดด้วย (6:1-11)
 ค หนบสนัญญาไมตรนกป็ถรูกนสาไปเรสืชื่อย ๆ จนถนงเมสืองออิสราเอล ซนชื่งเมสืองเบธเชเมช ซนชื่งเปป็นครนัน งแรกทนชื่มนการ

ตด้อนรนับดด้วยความยอินดนยอิชื่ง แตลตลอมากป็เกอิดความเศรด้าโศกยอิชื่งนนักเพราะมนคนโงลเขลาบางคนมองดรูขด้าง
ใน หนบนนันน พระเจด้าจนงทรงลงพระอาญา (6:12-19)

 ง จากเมสืองเบธเชเมช หนบสนัญญาไมตรนกป็ถรูกเชอิญไปยนังเมสืองออิสราเอลอนกเมสืองหนนชื่ง ชสืชื่อเมสือง
คนรอิยาทเยอารอิม ซนชื่งหนบสนัญญาไมตรนไดด้อยรู ลทนชื่นนัชื่นนานถนง 20 ปน (7:1-2)

4 นนักเทศนย์ผรูด้เดอินทางไปทนชื่ตลาง ๆ - ซามรูเอล (1 ซมอ 7) (ดรู 3:19-21)
 ก ในชลวงนนน  ซามรูเอลผรูด้เปป็นปบุโรหอิตและผรูด้พยากรณย์ยอิชื่งใหญลไดด้รวบรวมบรรดาชาวออิสราเอลไวด้ทนชื่เมสือง

มอิสปาหย์ (เมสืองหนนชื่งในดอินแดนปาเลสไตนย์) เพสืชื่อการประชบุมฟสืน นฟรูทนชื่ยอิชื่งใหญล (7:3-6)
 ข เมสืชื่อพวกฟนลอิสเตนยไดด้ทราบถนงการชบุมนบุมกนันครนัน งนนน  จนงไดด้เคลสืชื่อนทนัพเตรนยมพรด้อมทนชื่จะโจมตน แตล

ซามรูเอลไดด้รด้องทรูลขอพระเจด้า พระองคย์จนงทรงบนันดาลใหด้พวกฟนลอิสเตนยพลายแพด้ทนันงสอินน (7:7-15)


