หนนังสสือนางรรูธ
หนนังสสือเลลมนนนไดด้รนับชสืชื่อจากวนรสตรนของเรสือชื่ งนนน คสือนางรรูธ หนนังสสือนางรรูธเลลาเรสือชื่ งเกนชื่ยวกนับครอบครนัวหนนงชื่
ในออิสราเอล ซนงชื่ เรสือชื่ งนนนเกอิดขนนนในสมนัยของพวกผรูด้วอินอิจฉนัย เรสือชื่ งนนนเปป็นเรสือชื่ งทนสชื่ วยงามและสสาคนัญเพราะวลานางรรูธ ซนงชื่
เปป็นชาวโมอนับ ไดด้เปป็นแมลของยายของกษนัตรอิยดย์ าวอิด เพราะฉะนนันนเขาเปป็นบรรพบบุรษบุ ของพระเยซรูครอิสตย์ เหมสือน
อยลางนางราหนับ (ซนงชื่ แตลกลอนเปป็นหญอิงแพศยา) เปป็นคนตลางชาตอิและเปป็นบรรพบบุรบุษของพระเยซรูครอิสตย์เชลนกนัน
อารย์ชบอิชอบ เจมสย์ อาชชรูรย์ บอกวลาระยะเวลาของหนนังสสือเลลมนนนคสือ 10 ปน
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บททนชื่ 1 การปฏอิเสธของนางรรูธ
ก
ระหวลางทนมชื่ นการกนันดารอาหาร ชาวเบธเลเฮมคนหนนงชื่ ชสืชื่อเอลนเมเลค ("พระเจด้าทรงเปป็นกษนัตรอิยย์")
ภรรยาชสืชื่อนาโอมน ("ผรูด้อลอนหวาน") และบบุตรชาย 2 คนคสือ มาหย์โลนกนับ คอิลโอิ อน ("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
นางนาโอมนตนัดสอินใจกลนับไปยนังปาเลสไตนย์พรด้อมกนับนางรรูธสะใภด้คนทนชื่สอง นางนาโอมนพยายาม
พรูดจาหวลานลด้อมใหด้นางรรูธกลนับไปยนังบด้านเกอิดของตนเอง คสาตอบของนางรรูธถสือไดด้วาล เปป็นถด้อยคสาทนชื่
ไพเราะทนชื่สบุดทนชื่ออกจากปากมนบุษยย์ นางตอบวลา (รรูธ 1:16-17)
ง
นางรรูธและนางนาโอมนออกเดอินทางดด้วยความลสาบาก ตด้องเดอินเกสือบ 160 กอิโลเมตร และตด้องขด้าม
ภรูเขาทนสชื่ รูงกวลา 1 กอิโลเมตรครนงชื่ ถนงหลายลรูก พอกลนับมาแลด้ว นางนาโอมนผรูด้ไมลหลงผอิดกป็ขอใหด้
เพสือชื่ นบด้านเกลาของนางเรนยกเขาวลา "มารา" ซนชื่งแปลวลา "ขม" และอยลาเรนยกนางวลา นาโอมน (1:20-22)
บททนชื่ 2 คสาขอรด้องของนางรรูธ
ก
นางรรูธออกไปเกป็บรวงขด้าวทนลชื่ ลวงตกหลลนอยรูล พระเจด้าทรงเมตตานางจนงบนันดานใหด้นางไปเกป็บรวง
ขด้าวในนาของโบอาสญาตอิสนอิทของเอลนเมเลค (2:1-3) โบอาสเปป็นบบุตรของนางราหนับทนชื่เคยเปป็น
หญอิงโสเภณน (มธ 1:5)
ข
โบอาสมองเหป็นนางกป็เกอิดหลงรนักนางทนันทน จนงไดด้ปฏอิบนัตอิตลอนางดด้วยความกรบุณา และสนังชื่ ใหด้พวก
ลรูกจด้างทสาดนตลอนางดด้วย (2:15-16)
ค
นางรรูธไดด้นสาขด้าวบารย์เลยย์ราว ๆ 13 กอิโลกรนัมกลนับบด้าน และไดด้เลลาถนงความกรบุณาของโบอาสใหด้นาง
นาโอมนฟนัง ทนันใดนนันนนางนาโอมนกเป็ รอิชื่มวางแผนใหด้ไดด้แตลงงานกนัน (2:19-23)
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บททนชื่ 3 ทนชื่พกนั ผลอนของนางรรูธ
ก
นางนาโอมนใหด้นางรรูธไปหาโบอาสพรด้อมกนับสนังชื่ ใหด้นางนอนทนใชื่ ตด้เทด้าโบอาส ซนงชื่ การกระทสาเชลนนนน
ไดด้ถรูกบางคนดรูหมอิชื่นวลาเปป็นการกระทสาทนชื่ไรด้ศนลธรรม แตลถด้าทลานเหลลานนันนรรูจด้ นักประเพณนออิสราเอล
และโลกตะวนันออกสมนัยโบราณแลด้ว ทลานเหลลานนันนจะไมลตสาหนอินางเลย ตามกฎหมายของชาวฮนบรรู
นางรรูธมนสอิทธอิธทนจชื่ ะเรนยกรด้องใหด้ญาตอิทนชื่ใกลด้ชอิดทนสชื่ บุดของนาง (คสือโบอาส) ใหด้ทสาหนด้าทนชื่แทนสามนของ
นางทนตชื่ ายไป นางรรูธทสาเชลนนนันน กป็เปป็นการทสาตามกฎหมายเทลานนันนเอง โบอาสเขด้าใจอยลางแจลมแจด้งทนชื่
นางขอรด้องใหด้ "ขยายชายเสสืนอทลาน หลมทาสนของทลานดด้วย เพราะทลานเปป็นญาตอิผรูด้มนหนด้าทนชื่จะไถลฉนัน
ออก" (3:9) จากจบุดนนน โบอาสจนงทสาตามขนันน ตอนตลอไปเพสืชื่อทนจชื่ ะแตลงงานกนับนาง
ข
แลด้วโบอาสกป็อธอิบายแกลนางวลาเหตบุใดจนปลานนนนแลด้ว เขายนังไมลขอนางแตลงงานอนก "แตลทวลายนังมนญาตอิ
ผรูด้หนนชื่งสนอิทกวลาเราอนก" (3:12)
ค
นางรรูธกป็กลนับไปบอกนางนาโอมนถงน เรสือชื่ งราวทนันงสอินน นางนาโอมนจนงกลลาวยสนาอนกครนันงหนนชื่งใหด้นาง
มนันชื่ ใจในตนัวโบอาส (3:18)
บททนชื่ 4 การเกป็บเกนชื่ยวของนางรรูธ
ก
โบอาสเรนยกประชบุมสภาเพสืชื่อตนัดสอินวลาญาตอิทนชื่สนอิททนสชื่ บุด (ซนชื่งอาจจะเปป็นพนชื่นด้องของเอลนเมเลค) อยาก
จะทสาตามขด้อผรูกมนัดนนันนหรสือไมล (4:1-4) หมายเหตบุ ใจของโบอาสคงจะตกลงไปทนชื่ตาตบุลมเมสืชื่อชายนนันน
พรูดวลา "เราจะไถล" (4:4) แตลโบอาสยนังดสาเนอินการประชบุมตลอไป กลลาววลา (4:5) แลด้วโบอาสกป็ถอนใจ
ดด้วย ความโลลงอกเมสือชื่ เขาไดด้ยอินญาตอิทสนชื่ นอิททนสชื่ บุดกลลาววลา (4:6) และไมลตด้องสงสนัยเลยวลาโบอาสคง
ไดด้อธอิษฐาน ขอบพระคบุณพระเจด้าอยลางเงนยบ ๆ อยรูใล นใจ
ข
เรสือชื่ งนนนกไป็ มลเปป็นทนกชื่ งนั ขากนันอนกตลอไป บนัดนนนโบอาสจะไดด้แตลงงานกนับนางรรูธ และเพสืชื่อยสืนยนันการ
ตนัดสอินใจของญาตอิทสนชื่ นอิททนสชื่ บุดผรูด้นน นัน ญาตอิผรูด้นน นันจนงไดด้ถอดรองเทด้าของตนออก ซนงชื่ เปป็นธรรมเนนยม
ในเวลานนันนในประเทศ ออิสราเอลวลา ใหด้ฝลายทนยชื่ อล มมอบสอิทธอิธการซสืนอของตนถอดรองเทด้าออกสล งใหด้
แกลอนกฝลายหนนชื่งไป การกระทสา เชลนนนนจนงถสือวลาถรูกตด้องตามกฎหมายในสายตาคนทนัวชื่ ไป (4:7-10)

หนนังสสือ 1 ซามรูเอล 1-7
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มารดาทนอชื่ บุทศอิ ตนอยลางสรูง คสือ นางฮนันนาหย์ (1 ซมอ 1:1-2:11, 18-21)
ก
เหตบุการณย์เรอิชื่มขนนนเมสืชื่อหญอิงทนชื่เปป็นหมนันมายสืนรสชื่าไหด้อธอิษฐานทนชื่แทลนบรูชาทนเชื่ มสืองซนโล ชสืชื่อของนางคสือ
ฮนันนาหย์
ใหด้เรามาสนังเกตคสาอธอิษฐานของนางใน 1 ซมอ 1:11 เราสนังเกตเหป็นสอิชื่งตลาง ๆ เกนชื่ยวกนับคสาอธอิษฐาน
ทรูลขอนนน
1
สาเหตบุหนนชื่งทนทชื่ สาใหด้นางเศรด้าใจ เกอิดจากการเยาะเยด้ยจากภรรยาอนกคนหนนชื่งของสามนนาง คสือ
นางเปนอินนาหย์ (1:6)
2
นางฮนันนาหย์ตนนังสนัตยย์ปฏอิญาณวลา ถด้านางมนบบุตรชาย นางจะเลนนยงบบุตรคนนนนใหด้เปป็นนาษารอิษ ดนัง
นนันนบบุตรชายของนางคสือ ซามรูเอล จนงเปป็นนายนาษารอิษคนหนนชื่งในสามคนทนชื่กลลาวถนงใน
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
เมสืชื่อถรูกตสาหนอิวาล เมาเหลด้า นางฮนันนาหย์จนงรนบปฏอิเสธขด้อกลลาวหานนนและแจด้งใหด้เอลนทราบถนง
ความปวดรด้าวในใจของนาง ปบุโรหอิตชราไดด้ยสนาใหด้นางแนลใจวลาพระเจด้าจะทรงตอบคสาอธอิษฐานของ
นางอยลางแนลนอน (1:14-18)
ค
เวลาผลานไป พระเจด้าทรงระลนกถนงนางฮนันนาหย์ (เปรนยบเทนยบกนับ ปฐก 8:1) โดยไดด้ประทาน
บบุตรชายใหด้นางซนงชื่ นางตนันงชสืชื่อวลา ซามรูเอล เมสือชื่ อยลานมแลด้ว (อาจจะอายบุประมาณ 2-3 ขวบ)
นางฮนันนาหย์จงน พาซามรูเอลไปใหด้เอลนถวายตนัวแกลพระเจด้า (1 ซมอ 1:26-28)
ง
หลนังจากถวายตนัวซามรูเอลแลด้ว นางฮนันนาหย์กรป็ ด้องบทกลอนสรรเสรอิญอนันไพเราะ ซนงชื่ ดรูเหมสือนจะ
เปป็นตด้นแบบของเพลงทนชื่นางมารนยรย์ ด้องในลรูกา 1:46-55 (ดรู 1 ซมอ 2:1-11) ในคสารด้องอธอิษฐาน
สสาคนัญนนน นางฮนันนาหย์ไดด้กลลาวถนงพระลนักษณะของพระเจด้าหลายขด้อ
1
ความบรอิสทบุ ธอิธของพระองคย์ (2:2)
2
ทรงรอบรรูทด้ กบุ สอิชื่งสารพนัด (2:3)
3
มหาฤทธานบุภาพของพระองคย์ (2:7)
4
พระกรบุณาของพระองคย์ (2:8)
5
ความสนัตยย์ซสืชื่อของพระองคย์ (2:9)
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ความยบุตอิธรรมของพระองคย์ (2:10)
7
พระเมสสอิยาหย์ของพระองคย์ (2:10)
ปบุโรหอิตทนไชื่ มลสอนวอินยนั - เอลน (1 ซมอ 2:12-17, 22-36; 4:1-22)
ก
บนัดนนนจะกลลาวถนงเรสือชื่ งทนนชื่ ลาเศรด้าเกนชื่ยวกนับบรรดาบบุตรปบุโรหอิตของเอลน พระคนัมภนรย์กลลาววลา
1
พวกเขาไมลไดด้รบนั ความรอด (2:12)
2
พวกเขานนับถสือพระเทนยมเทป็จ (2:12)
3
พวกเขาลนักขโมยของถวายไปจากพระเจด้า (2:13-14)
4
พวกเขากลนันชื่ แกลด้งคนของพระเจด้า (2:14)
5
พวกเขาทสาการเลลนชรูด้กนนั ทนปชื่ ระตรูพลนับพลา (2:22)
6
พวกเขาทสาใหด้คนของพระเจด้าสะดบุดไป (2:17, 24)
ข
เอลนพยายามจะแกด้ไขดด้วยการตนักเตสือนอยลางเบา ๆ แตลพวกบบุตรชนัวชื่ นนันนยนังคงไมลรรรูด้ ด้อนรรูด้หนาว และ
ไมลยอมกลนับใจเสนยใหมล (2:22-25)
ค
เอลนถกรู ตนักเตสือนโดยผรูด้พยากรณย์ของพระเจด้าคนหนนชื่งทนไชื่ มลปรากฏชสืชื่อเกนชื่ยวกนับเรสือชื่ ง
1
บบุตรชนัวชื่ 2 คนจะตายในวนันเดนยวกนัน (2:34)
2
พระเจด้าจะตนันงปบุโรหอิตผรูด้สนัตยย์ซสืชื่อ (2:35)
ง
คสืนวนันหนนชื่ง ขณะทนเชื่ ดป็กซามรูเอลกสาลนังนอนในเตนยงของเขาในพลนับพลา พระเจด้าไดด้ทรงมาตรนัสกนับ
ซามรูเอล พระดสารนัสคสือ จะทรงพอิพากษาตระกรูลเอลนในอนาคต วนันรบุลงขนนนซามรูเอลกป็ลนังเลทนชื่จะเลลา
เหตบุการณย์นน ใหด้เอลนฟนัง (3:1-18)
จ
บนัดนนน พระเจด้าทรงยกชรูใหด้ซามรูเอลทสาหนด้าทนผชื่ รูด้พยากรณย์ (3:19-21)
ฉ
หลนังจากเหตบุการณย์นน ออิสราเอลกป็พาล ยแพด้อยลางยนับเยอินตลอพวกฟนลอิสเตนยระหวลางการสรูด้รบ
หนบสนัญญาไมตรน ถรูกยนดไปไดด้ และบบุตรชาย 2 คนของเอลน คสือ โฮฟนนกบนั ฟนเนหนัสถรูกฆลาตาย (4:1-11)
ช
ขลาวรด้ายกป็ไดด้ถรูกสล งไปยนังเมสืองซนโล ทสาใหด้เอลนถงน แกลความตาย และลรูกสะใภด้ของเอลนดด้วยลมหายใจ
เฮสือกสบุดทด้าย นางจนงตนันงชสืชื่อบบุตรทนพชื่ นชื่งคลอดนนันนวลา อนคาโบด แปลวลา "สงลาราศนของพระเยโฮวาหย์ไดด้
เสสืชื่อมลง จากออิสราเอล" (4:14, 18-22)
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พวกฟนลอิสเตนยทนชื่วบุนล วายใจ (1 ซมอ 5-6)
ก
หนบสนัญญาไมตรนทนชื่ถรูกยนดไดด้กเป็ ปป็นทนแชื่ ชลงสาปแกลพวกฟนลอิสเตนยทบุกแหลงทนชื่หนบนนันนไปถนง
1
ทนชื่เมสืองอนัชโดด หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายรรูปปนันนพระดาโกนเสนย และมนฝนรด้ายเกอิดแกล
ประชาชน (5:1-7)
2
ทนชื่เมสืองกนัท หนบสนัญญาไมตรนไดด้ทสาลายลด้างทนแชื่ ละเกอิดฝนรด้ายอยลางเดนยวกนัน (5:8-9)
3
ทนชื่เมสืองเอโครน หนบสนัญญาไมตรนกนป็ สามาซนชื่งความหวาดกลนัวและฝนรด้าย (5:10)
ข
พวกฟนลอิสเตนยจนงเชอิญหนบสนัญญาไมตรนวางลงบนเกวนยนไมด้เทนยมเขด้ากนับแมลโค 2 ตนัว และยนังมนหนรู
ทองคสา 5 ตนัวใสล ไวด้ในเกวนยนนนันนดด้วย (6:1-11)
ค
หนบสนัญญาไมตรนกถป็ รูกนสาไปเรสือชื่ ย ๆ จนถนงเมสืองออิสราเอล ซนชื่งเมสืองเบธเชเมช ซนชื่งเปป็นครนันงแรกทนมชื่ นการ
ตด้อนรนับดด้วยความยอินดนยอิงชื่ แตลตลอมากป็เกอิดความเศรด้าโศกยอิงชื่ นนักเพราะมนคนโงลเขลาบางคนมองดรูขด้าง
ใน หนบนนันน พระเจด้าจนงทรงลงพระอาญา (6:12-19)
ง
จากเมสืองเบธเชเมช หนบสนัญญาไมตรนกถป็ รูกเชอิญไปยนังเมสืองออิสราเอลอนกเมสืองหนนงชื่ ชสืชื่อเมสือง
คนรยอิ าทเยอารอิม ซนชื่งหนบสนัญญาไมตรนไดด้อยรูทล นชื่นนันชื่ นานถนง 20 ปน (7:1-2)
นนักเทศนย์ผรูด้เดอินทางไปทนตชื่ ลาง ๆ - ซามรูเอล (1 ซมอ 7) (ดรู 3:19-21)
ก
ในชลวงนนน ซามรูเอลผรูด้เปป็นปบุโรหอิตและผรูด้พยากรณย์ยอิงชื่ ใหญลไดด้รวบรวมบรรดาชาวออิสราเอลไวด้ทเนชื่ มสือง
มอิสปาหย์ (เมสืองหนนงชื่ ในดอินแดนปาเลสไตนย์) เพสือชื่ การประชบุมฟสืน นฟรูทนชื่ยงอิชื่ ใหญล (7:3-6)
ข
เมสืชื่อพวกฟนลอิสเตนยไดด้ทราบถนงการชบุมนบุมกนันครนันงนนน จนงไดด้เคลสืชื่อนทนัพเตรนยมพรด้อมทนจชื่ ะโจมตน แตล
ซามรูเอลไดด้รด้องทรูลขอพระเจด้า พระองคย์จงน ทรงบนันดาลใหด้พวกฟนลอิสเตนยพลายแพด้ทนนังสอินน (7:7-15)

