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1 ເອລເີມເລກກບັຄອບຄວົໄປອາໄສຢູ່ປະເທດໂມອາບ 
Elimelechís Family Goes to Moab 

1 ໃນຄາວພວກຜູ້ຕັດສິນປົກຄອງພວກອິສຣາເອນຢູ່ນ້ັນ ໄດ້ມກີານອຶດຢາກເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດ 
2 ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ເອລີເມເລກ ພ້ອມກັບນາງນາໂອມີຜູ້ເປັນພັຣຍາ ແລະລູກຊາຍສອງຄົນຄື ມາໂລນ ແລະກີລີໂອນ 

ຫນີຈາກເມືອງເບັດເລເຮັມຣາຊອານາຈັກຢູດາ ໄປອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໂມອາບ ພວກເຂົາເປັນຄົນເອຟຣາທາ 
3 ຢູ່ຕ່ໍມາ ເອລີເມເລກກໍຕາຍໄປ ນາງນາໂອມີຜູ້ເປັນເມັຽຈ່ຶງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບລູກຊາຍທັງສອງ 
4 ຕ່ໍມາອີກບ່ໍດົນ ລູກຊາຍທັງສອງກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຍິງສາວຊາວໂມອາບ ຄືນາງໂອປາ ແລະນາງຣູດ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່

ທ່ີນ້ັນປະມານສິບປີ ແລ້ວມາໂລນແລະກີລີໂອນກ ຕໍາຍໄປອີກ 
5 ນາງນາໂອມີຈຶ່ງໃຊຊ້ວິີດຢູ່ກັບລູກສະໃພ້ທັງສອງ 

ນາໂອມແີລະນາງຣດູກບັຄນືເມອື 
Naomi and Her Moabite Daughters-in -Law 

6 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງນາໂອມີກໍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດປະທານເຂ້ົາປາອາຫານແກ່ຊາວເມືອງເບັດເລເຮັມແລ້ວ  
7 ນາງພ້ອມດ້ວຍລູກສະໃພ້ທັງສອງຈ່ຶງຕຽມຕົວອອກເດີນທາງມຸ່ງຫນ້າຄືນສູ່ເມືອງເບັດເລເຮັມຣາຊອານາຈັກຢູດາ 
8 ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປນ້ັນ ນາງນາໂອມໄີດ້ເວ້ົາກັບລູກສະໃພ້ທັງສອງວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນກັບຄືນເມືອຢູ່ບ້ານພ່ໍແມ່ຂອງພວກເຈ້ົາສາ 

ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງທ່ີພວກເຈ້ົາເຄີຍເຮັດແກ່ແມ່ ແລະແກ່ຜູ້ທ່ີຕາຍ
ໄປແລ້ວນ້ັນ 

9 ນອກນ້ີ ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດປະທານຄວາມສງົບສຸກ ເມ່ືອເວລາພວກເຈ້ົາມຄີອບຄົວໃຫມ່î  ຫລັງຈາກນ້ັນ ນາງນາໂອມີກໍ
ກອດຈູບສ່ັງລາລູກສະໃພ້ທັງສອງດ້ວຍຄວາມສົງສານ ເຂົາທັງສອງຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມອາລັຍອາວອນ  

10 ພ້ອມທັງໄດ້ເວ້ົາກັບແມ່ຍ່າວ່າ, ìພວກລູກຈະບ່ໍເມືອ ຈະໄປຢູ່ນໍາແມ່ ແລະພີນ້່ອງຂອງແມ່î   
11 ນາງນາໂອມີຂໍຮ້ອງຕ່ືມອີກວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງພວກລູກສາ ຢາກໄປນໍາແມ່ເຮັດຫຍັງ ຫລືພວກລູກຄິດວ່າແມ່ຍັງມີ

ລູກຊາຍທ່ີພຈໍະໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງງານນໍາອີກບ່ໍ? 
12 ຈ່ົງກັບຄືນເມືອເສັຽເທີນ ແມນ້ີ່ກໍເຖ້ົາກາຍຍາມຈະແຕ່ງງານໃຫມ່ອີກແລ້ວ ສົມມຸດວ່າ ແມ່ຈະແຕ່ງງານໃນຄືນນ້ີແລ້ວມລີກູຊາຍໃຫມ່

ອີກ  
13 ພວກລູກກໍຈະພາກັນຢູ່ຖ້າຈົນເຂົາໃຫຍ່ ແລ້ວແຕ່ງງານກັບເຂົາອີກຫລື ລູກຈະບ່ໍແຕ່ງງານກັບຄົນອ່ືນອີກຫລື ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ດອກລູກ

ເອຍີ, ແມມ່ຄີວາມສົງສານພວກເຈ້ົາຫລາຍ ຍ້ອນວ່າການກະທໍາຂອງແມ່ອາດເປັນທ່ີບ່ໍພໍພຣະທັຍພຣະເຈົ້າî 
14 ເມ່ືອໄດ້ຍິນແມ່ຍ່າເວ້ົາດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ້ອີກ ແລ້ວນາງໂອປາໄດ້ກອດຈູບຍ່າ ແລະອໍາລາກັບຄືນໄປຫາພ່ີນ້ອງຂອງ

ຕົນ ສ່ວນນາງຣູດບ່ໍຍອມຫນີຈາກຍ່າເດັດຂາດ 
15 ນາງນາໂອມີຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍນາງຣູດວ່າ, ìເບ່ິງດູ ນາງໂອປາກໍໄດ້ກັບຄືນໄປຫາພ່ີນ້ອງ ແລະພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທ່ີບ້ານເກ່ົາແລ້ວî  
16 ແຕ່ນາງຣູດໄດ້ຕອບຍ່າວ່າ, ìຢ່າຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຊົາຕິດຕາມແລະຈາກແມ່ຍ່າໄປທ້ອນ ແມ່ໄປທ່ີໃດລູກກໍຈະໄປທ່ີນ້ັນ ແມ່ຢູ່ບ່ອນ

ໃດລູກກໍຂໍຢູ່ບ່ອນນ້ັນດ້ວຍ ຍາດພ່ີນ້ອງຂອງແມ່ກໍແມ່ນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງລູກ ພຣະເຈ້ົາຂອງແມ່ກໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງລູກ  
17 ແມ່ຕາຍຢູ່ບ ່ອນໃດ ລູກກໍຂໍຕາຍຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ແລະສົບຂອງລູກຈະຝັງຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍ ຖ້າຂ້ານ້ອຍປະແມ່ໄປກ່ອນຕາຍ ກໍຂໃໍຫພ້ຣະເຈົ້າ

ຊົງລົງໂທດຢ່າງຫນັກî 



18 ເມ່ືອນາງນາໂອມເີຫັນນາງຣູດມຄີວາມຕ້ັງໃຈໄປກັບຕົນແທ້ ນາງກໍບ່ໍເວ້ົາຫຍັງອີກ 
19 ທັງສອງໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປຈົນເຖີງເມືອງເບັດເລເຮັມ ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາໄປເຖິງເມືອງນ້ັນ ຊາວເມືອງກໍພາກັນຕ່ືນເຕ້ັນທ່ີເຫັນນາງກັບ

ມາ 
20 ພວກຜູ້ຍິງຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìນ້ີບ່ໍແມ່ນນາງນາໂອມີບ່ໍ?î  ນາງນາໂອມຈ່ຶີງຕອບເຂົາວ່າ, ìຢ່າເອ້ີນຂ້ອຍວ່ານາງນາໂອມີອີກ ຈ່ົງເອ້ີນ

ວ່າມາຣາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງໃຫຂ້້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ  
21 ຂ້ອຍຈາກທ່ີນ້ີໄປດ້ວຍຄວາມພ້ອມພຽງ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຂ້ອຍກັບມາມືເປ່ົາ ຍ້ອນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດຂ້ອຍ ແລະປະທານ

ຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍ ສະນ້ັນ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເອ້ີນຂ້ອຍວ່າ ນາໂອມີ ຜູ້ຊົມຊ່ືນຍີນດີ 
22 ນາງນາໂອມີກັບນາງຣູດຊາວເມືອງໂມອາບລູກສະໃພ້ຂອງນາງ ໄດ້ກັບມາເຖິງເມືອງເບັດເລເຮັມ ພໍດີກັບເວລາຕ້ົນຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາ 
 

2 ນາງຣດູເກບັຮວງເຂົາ້ເຮັຽ່ທີທ່ົງ່ນາຂອງ 
ໂບອສັ 
Ruth Meets Boaz 

1 ທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ ນາງນາໂອມີໄດມ້ພ່ີີນ້ອງທາງຜົວຢູ່ຜູ້ນ່ືງຊ່ື ໂບອັສ ທ່ານຜູ້ນ້ີເປັນຄົນຣ່ັງມີ ແລະມີອິດທິພົນ 
2 ຢູ່ຕ່ໍມາ ນາງຣູດໄດ້ເວ້ົາກັບຍ່າວ່າ, ìແມ່ ຂ້ານ້ອຍຂໍໄປເກັບຮວງເຂ້ົາຕົກເຮ່ັຽຢູ່ຕາມທ່ົງນາ ຂ້ານ້ອຍຈະເກັບເອົາຕາມຫລັງຜູ ້ທ່ີອະນຸ

ຍາດໃຫ້ເກັບî ນາງນາໂອມີຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງໄປສາລູກເອີຍî 
3 ແລ້ວນາງກໍອອກໄປໃນທ່ົງນາຫາເກັບເອົາຮວງເຂ້ົາເຮ່ັຽຕາມຫລັງພວກກ່ຽວເຂ້ົາ ໂດຍບັງເອີນນາທ່ີບ່ອນນາງເກັບຮວງເຂ້ົານ້ັນ ແມ່ນ

ນາຂອງໂບອັສພີນ້່ອງຂອງເອລີເມເລກ 
4 ໃນຂນະນ້ັນ ໂບອາດໄດ້ອອກມາແຕ ເ່ມືອງເບັດເລເຮັມ ເພ່ືອເບ່ິງຄົນເຮັດວຽກໃນນາ ທ່ານໄດ້ກ່າວອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາວ່າ, ìຂໍ   

ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາເທີນî ແລ້ວພວກລູກຈ້າງກໍຕອບວ່າ, ìຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນໃຫ້ທ່ານເຫມືອນກັນເທີນî 
5 ແລະໂບອາດໄດ້ຖາມຫົວຫນ້າລູກຈ້າງວ່າ, ìຍິງຜູ້ນ້ັນແມ່ນໃຜ?î 
6 ຫົວຫນ້າຈ່ີງຕອບວ່າ, ìແມ່ນຍິງທ່ີມາຈາກປະເທດໂມອາບນໍານາງນາໂອມີ 
7 ນາງໄດ້ມາຂໍອະນຸຍາດນໍາຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອເກັບຮວງເຂ້ົາທ່ີເຮ່ັຽຈາກພວກກ່ຽວເຂ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງໄດ້ເກັບຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນເຖິງດຽວນ້ີ 

ແລະໄດ້ພັກຜ່ອນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທ່ົານ້ັນî 
8 ເມ່ືອໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ໂບອາດກໍເວ້ົາກັບນາງຣູດວ່າ, ìນາງເອີຍ ເຈ້ົາຢ່າໄປເກັບຮວງເຂ້ົາບ່ອນອ່ືນເດີ ຈ່ົງມາເກັບແຕ່ໃນທ່ົງນານ້ີ ແລະ

ເຮັດວຽກຢູ່ນໍາຄົນງານຍິງຂອງຂ້ອຍ 
9 ຈ່ົງເບ່ິງ ຖ້າພວກເຂົາກ່ຽວເຂ້ົາຢູ່ບ່ອນໃດ ເຈ້ົາຈ່ົງໄປເກັບຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ຂ້ອຍໄດ້ສ່ັງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍຮົບກວນເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາຫວິນ້ໍາ 

ຈ່ົງໄປດ່ືມໃນໄຫທ່ີພວກລູກຈ້າງໄດ້ຕັກມາໄວ້ແລ້ວນ້ັນî 
10 ເມ່ືອໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ນາງກໍກ້ົມຂາບລົງ ແລະເວ້ົາກັບໂບອາດວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເປັນພຽງຄົນຕ່າງປະເທດ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງມີຄວາມເມດ

ຕາກະຣຸນາຕ່ໍຂ້ານ້ອຍເຊ່ັນນ້ີ?î 
11 ໂບອາດຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງທ່ີເຈ້ົາປະຕິບັດຕ່ໍຍ່າຕ້ັງແຕ່ຜົວຂອງເຈ້ົາໄດ້ຕາຍໄປ ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາຈາກພ່ໍແມ່ ແລະບ້ານ

ເກີດເມືອງນອນ ມາຢູ່ໃນປະເທດທ່ີເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກມາກ່ອນ  
12 ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊງົຕອບແທນຄຸນຄວາມດີທ່ີເຈ້ົາໄດ້ປະຕິບັດມາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ເພ່ິງພາອາສັຍ ຈ່ົງ

ປະທານບໍາເຫນັດອັນປະເສີດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາດ້ວຍî 
13 ນາງຣູດກໍຕອບວ່າ, ìທ່ານດີຕ່ໍຂ້ານ້ອຍຫລາຍ ນອກນ້ີທ່ານຍັງໄດ້ເລ້ົາໂລມໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຂ້ານ້ອຍ ທັງໆທ່ີຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຄຸນຄ່າເທ່ົາ

ທຽມກັບຄົນໃຊ້ຍິງຄົນນ່ຶງຂອງທ່ານຊ້ໍາî 
14 ເມ່ືອເວລາຮັບປະທານອາຫານ ໂບອາດ ບອກນາງຣູດວ່າ, ìຈ່ົງຫຍັບເຂ້ົາມາເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລ້ວເອົາອາຫານມາຈ້ໍານ້ໍາສ້ົມî ນາງຣູດຈຶ່ງ

ຫຍັບມານ່ັງນໍາພວກລູກຈ ້າງ ໂບອາດໄດ້ເອົາອາຫານໃຫ້ນາງ ຈົນນາງຮັບປະທານອ່ີມ ແລ້ວຍັງມອບອາຫານທ່ີເຫລືອນ້ັນໃຫ້ອີກ
ດ້ວຍ 



15 ຫລັງຈາກຮັບປະທານອາຫານອ່ີມແລ້ວ ກ່ອນນາງຈະໄປເກັບຮວງເຂ້ົາຕ່ໍອີກ ໂບອາດໄດ້ສ່ັງລູກຈ້າງວ່າ, ìຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ນາງເກັບ
ຮວງເຂ້ົາໃນບ່ອນທ່ີຍັງມຝ່ີອນເຂ້ົາ  

16 ຢ່າລົບກວນນາງ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາດຶງເອົາເຂ້ົາບາງຮວງອອກຈາກມັດປະໄວ້ໃຫ້ນາງເກັບຕາມສະບາຍ ແລະຢ່າເວ້ົາຫຍ້ໍຫຍັນຫຍັງໃຫ້ນາງ
ເດີ 

17 ນາງຣູດໄດ້ເກັບຮວງເຂ້ົາໃນນາຈົນຮອດຄ່ໍາ ແລ້ວຟາດເອົາເຂ້ົາທ່ີເກັບມານ້ັນໄດ້ປະມານເອຟານ່ຶງ 
18 ຫລັງຈາກນ້ັນ ນາງກໍຖືເອົາເຂ້ົາກັບຄືນເມືອບ້ານຫາຍ່າໃນເມືອງ ພ້ອມທັງອາຫານທ່ີໂບອັສໃຫ້ມານ້ັນໃຫ້ຍ່າເບ່ິງ 
19 ນາງນາໂອມີຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìມືນ້ີ້ລູກໄດ້ໄປເກັບເຂ້ົາຢູ່ບ່ອນໃດ ແມ່ນນາຂອງໃຜທ່ີລູກໄປເຮັດວຽກນໍາ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງອວຍພອນທ່ານ

ຜູ້ມເີມດຕາຈິດເທີນî  ແລ້ວນາງຣູດໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ຍ່າຟັງວ່າ ນາງໄດ້ໄປເຮັດວຽກໃນນາຂອງທ່ານຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ໂບອັສ 
20 ນາງນາໂອມີຈຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ, ìຂໍທ່ານຜູ້ນ້ັນຈ່ົງໄດ້ຮ ບັພອນຈາກອົງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີຊງົໃຫ້ໄວ້ກັບຜູ້ຍັງມີຊວິີດ ແລະຜູ້

ຕາຍໄປແລ້ວî  ນາງເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ັນແມ່ນຍາດພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິດຂອງເຮົາຊ່ຶງເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີສິດໄຖ່ ແລະອຸປຖັມຄ້ໍາຊູພວກ
ເຮົາî 

21 ນາງຣູດຍັງໄດ້ເວ້ົາກັບຍ່າອີກວ່າ, ìທ່ານຍັງບອກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຢູ່ກັບລູກຈ້າງຂອງທ່ານຈົນກ່ຽວເຂ້ົາແລ້ວî 
22 ນາງນາໂອມີຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວລູກເອີຍ, ເປັນການດີຖ້າລູກຢູ່ນໍາລູກຈ້າງຂອງທ່ານ ແຕ ຖ້່າລູກໄປນາຂອງຜູ້ອ່ືນອາດຈະຖືກຣົບ

ກວນî 
23 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຣ ດູຈ່ຶງທຽວໄປເຮັດວຽກນໍາລູກຈ້າງຂອງໂບອັສຈົນກ່ຽວເຂ້ົາແລ້ວ ແຕ່ນາງຍັງຢູ່ກັບແມ່ຍ່າຂອງນາງ 
 

3 ໂບອສັເມດຕານາງຣດູ  
Ruth and Boaz at the threshing Floor 

1 ຄັນຕ່ໍມາ ນາງນາໂອມີໄດ້ກ່າວຕ່ໍນາງຣູດລູກສະໃພ້ຂອງຕົນວ່າ, ìລູກເອີຍ, ແມ່ຄວນຈະຊອກຫາຜົວໃຫ້ເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະມີຄອບຄົວໃຫມ່
ອີກໄດ້ແລ້ວ 

2 ເຈ້ົາຈົ່ງຮູ້ໄວວ່້າ ໂບອັສນາຍຂອງພວກສາວໃຊ້ທີເ່ຈ້ົາໄດ້ໄປເຮັດວຽກນໍານ້ັນ ເປັນພ່ີນ້ອງຜູ້ນ່ຶງຂອງພວກເຮົາ ລູກຈ່ົງຟັງໃຫ້ດ  ີໃນມ້ືແລງ
ນ້ີທ່ານຈະໄປຟາດເຂ້ົາໃນລານ  

3 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງອາບນ້ໍາ ທານ້ໍາມັນ ແຕ່ງເນ້ືອແຕ່ງຕົວ ແລະນຸ່ງເຄ່ືອງອັນງາມທ່ີສຸດ ແລ້ວລົງໄປໃນລານບ່ອນທ່ີທ່ານຟາດເຂ້ົານ້ັນ ແຕ່
ຢ່າໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກວ່າເຈ້ົາຢູ່ຫັນ້ ຈົນກວ່າທ່ານຮັບປະທານ ແລະດ່ືມອ່ີມແລ້ວ 

4 ເມ່ືອທ່ານໄປນອນ ໃຫ້ເຈ້ົາຈ່ືບ ່ອນທ່ານນອນໄວ້ ແລ້ວໃຫ້ເຈ້ົາຄ່ອຍໆເຂ້ົາໄປເປີດຜ້າຫ່ົມທ່ີຕີນທ່ານອອກແລ້ວນອນລົງ ໃນເວລານ້ັນ
ທ່ານຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາໃນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາຄວນຈະເຮັດî 

5 ນາງຣູດໄດ້ຕອບຍ່າວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດຕາມທ່ີຍ່າບອກî 
6 ແລ້ວນາງຣູດກໍລົງໄປໃນລານເຂ້ົາ ແລະເຮັດຕາມທ່ີຍ່າໄດ້ບອກໄວ້ທຸກປະການ 
7 ຫລັງຈາກໂບອາດໄດ້ກິນແລະດ່ືມອ່ີມຫນໍາສໍາຣານໃຈແລ້ວ ທ່ານກໍໄປນອນພັກຜ່ອນຢູ່ໃກ້ໆກອງຟ່ອນເຂ້ົາ ນາງຣູດຈ່ຶງຄ່ອຍໆຫຍັບ

ເຂ້ົາໄປເປີດຜ້າຫ່ົມທ່ີຕົນທ່ານອອກ ແລ້ວຄ່ອຍໆນອນລົງ 
8 ເມ່ືອໂບອັສຮູ້ເມ່ືອຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ ກໍຮູ້ສຶກປະຫລາດໃຈທ່ີເຫັນຜູ້ຍິງມານອນຢູ່ໃຕ້ຕີນຂອງຕົນ 
9 ທ່ານຈ່ຶງຖາມຂ້ືນວ່າ, ìເຈ້ົາແມ່ນໃຜ?î ນາງຣູດກໍຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍແມ ່ນຣູດສາວໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂໍໃຫທ່້ານປົກປັກຮັກສາເບ່ິງແຍງຂ້າ

ນ້ອຍແດ່ທ້ອນ ເພາະທ່ານເປັນພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິດມີສິດໄຖ່ ແລະອຸປຖັມຄ້ໍາຊຂູ້ານ້ອຍî 
10 ໂບອັສໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາອວຍພອນເຈ້ົາ ການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ຄ້ັງນ້ີເປັນທ່ີຫນ້າສົງສານກວ່າຄາວກ່ອນ ຊຶງ່ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຄວາມ

ສຸດຈະຣິດທ່ີເຈ້ົາມີຕ່ໍຄອບຄົວ ແລະຕ່ໍຍ່າຂອງເຈ້ົາ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຜູ້ບ່າວຄົນອ່ືນທ່ີຮ່ັງມີ ຫລືຍາກຈົນ 
11 ບັດນ້ີ ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ ຂ້ອຍຈະເຮັດຕາມທ່ີເຈ້ົາເວ້ົານ້ັນທຸກຢ່າງ ເພາະທຸກໆຄົນໃນເມືອງນ້ີກໍຮູ້ແລ້ວວ່າເຈ້ົາເປັນຍິງດີ 
12 ເປັນຄວາມຈີງທ່ີວ່າຂ້ອຍເປັນພ່ີນ້ອງໃກ້ຊິດແລະມີສິດໄຖ່ເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າຍັງມີພ່ີນ້ອງທ່ີໃກ້ຊິດກວ່າຂ້ອຍອີກຜ  ູ້ນ່ຶງທ່ີມີສິດໄຖ່ເຈ້ົາກ່ອນ 
13 ເຈ້ົາຈ່ົງນອນຢູ່ທ່ີນ້ີກ່ອນ ແລ້ວມ້ືອ່ືນເຊ້ົາຖ້າຜູ້ນ້ັນຫາກຮັບໄຖ່ເຈ້ົາ ກໍຈ່ົງໃຫ້ທ່ານກະທໍາໄດ້ ແຕ່ຖ້າທ່ານປະຕິເສດ ຂ້ອຍຂໍສາບານຕ່ໍພ

ຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມຊີີວິດຢູ່ວ່າ ຂ້ອຍຈະຮັບຜິດຊອບໃນເຣ່ືອງນ້ີເອງ ເຈ້ົາຈ່ົງຫລັບນອນໃຫ້ສະບາຍໃຈເທີນî 



14 ຄືນນ້ັນ ນາງໄດ້ນອນໃຕ້ຕີນຂອງໂບອັສຈົນຂ້ອນແຈ້ງ ແຕ່ນາງໄດ້ລຸກກ່ອນຄົນຈະເຫັນຫນ້າ ໂບອັສຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຄົງບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່ານາງ
ມາທ່ີນ້ີດອກî 

15 ຄັນແລ້ວ ໂບອັສໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເສ້ືອຊ້ັນນອກທ່ີເຈ້ົານຸ່ງນ້ັນພືອອກî  ນາງຣູດກໍເຮັດຕາມ ໂບອັສຈ່ຶງຜອງເຂ້ົາໃຫ້ນາງຫົກ
ຫົວຫນ່ວຍຊ່ັງຂອງເຂ້ົາບເລ ນາງໄດ້ແບກເອົາເຂ້ົາແລ້ວກັບຄືນເມືອເມືອງ 

16 ເມ່ືອນາງກັບມາເຖິງບ້ານ ຍ່າກໍຖາມວາ່, ìເປັນແນວໃດລູກ?î  ນາງຣູດກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທຸກຢ່າງທ່ີໂບອັສໄດ້ເວ້ົາ ແລະໄດ້ເຣັດຕ່ໍນາງສູ່ຍ່າ
ຟງັ 

17 ນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìທ່ານຍັງໄດ້ເອົາເຂ້ົາຫົກຫົວຫນ່ວຍຊ່ັງຂອງເຂ້ົາບເລນ້ີໃຫ້ ເພາະທ່ານບ່ໍຢາກໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກັບມາມືເປ່ົາî 
18 ນາງນາໂອມີຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìລູກຈ່ົງສະບາຍໃຈເທີນ ຕົກມາຮອດນ້ີລູກກໍຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຣ່ືອງມັນຈະຈົບລົງແນວໃດ ເພາະໂບອັສຄົງ

ຈະບ່ໍສະບາຍໃຈ ຖ້າບ່ໍໄດ້ຈັດການກັບເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍໃນມ້ືນ້ີî 
 

4 ໂບອສັເອາົຣດູເປນັພຣັຍາ  
The Marriage of Boaz and Ruth 

1 ໂບອັສໄດ້ໄປນ່ັງຢູ່ໃນຫໍປະຊຸມທ່ີປະຕູເຂ້ົາເມືອງ ໃນຂນະນ້ັນພໍດີກັບພີນ້່ອງຜູ້ໃກ້ຊິດກັບເອລີເມເລກ ຜູ້ມີສິດໄຖ່ແລະອຸປຖັມຄ້ໍາຊູທີ່
ທ່ານເວ້ົານ້ັນຍ່າງຜ່ານມາ ໂບອັສຈ່ຶງຖືໂອກາດເຊ້ືອເຊີນເຂົານ່ັງລົງ 

2 ນອກນ້ີທ່ານຍັງໄດ້ເຊ້ືອເຊີນພວກເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງສິບຄົນມາຮ່ວມດ້ວຍ ເມ່ືອມາພ້ອມພຽງກັນແລ້ວ 
3 ໂບອັສກໍເວ້ົາກັບພ່ີນ້ອງຂອງເອລີເມເລກວ່າ, ìບັດນ້ີ ນາງນາໂອມີໄດ້ກັບມາແຕ່ປະເທດໂມອາບ ມາຮອດບ້ານເກີດເມືອງນອນແລ້ວ 

ນາງຕ້ອງການຂາຍດິນຂອງເອລີເມເລກ ຜູ້ເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງພວກເຮົາ  
4 ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈຄັກແນ່ແລ້ວທ່ີຈະເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີກັບເຈ້ົາ ຄືວ່າຖ້າເຈ້ົາຕ້ອງການຢາກຊົດຊ່ອຍຍົກຊ່ືສຽງຂອງຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ ຈ່ົງຕັດ

ສິນໃຈຊ້ືດິນນ້ີເສັຽຕ່ໍຫນ້າພວກເຖ້ົາແກ່ທ່ີນ່ັງຢ  ູ່ນ້ີ ເພ່ືອເປັນພຍານຫລັກຖານໃຫ້ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການຈ່ົງໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ ເພາະວ່າ
ສິດທິໃນການຊ້ືນ້ັນເປ ນັຂອງເຈ້ົາກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງເປັນຂອງຂ້ອຍຕາມພາຍຫລັງî ຊາຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້ອຍຍິນດີຈະຊ້ືດິນນ້ັນî 

5 ໂບອັສຈ  ່ຶງເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາຊືດິ້ນຈາກນາງນາໂອມີ ນາງຣູດຊຶງ່ເປັນແມ່ຫມາ້ຍຕ້ອງເປັນເມັຽຂອງເຈ້ົາ ແລະດິນທ່ີເຈ້ົາຈະຊືຕ້້ອງຕົກ
ເປັນຂອງຄອບຄົວຂອງຜູ້ທ່ີຕາຍແລ້ວນ້ັນî 

6 ຊາຍຜູ້ນ້ັນກໍຕອບວ່າ, ìຖ້າເປັນຢ່າງນ້ີ ຂ້ອຍກໍບ່ໍສາມາດຈະຊ້ືໄດ້ ເພາະການຊ້ືອາດຈະເຮັດໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງຂ້ອຍເອງສູນເສັຽໄປ ເຈ້ົາ
ຈ່ົງໃຊ້ສິດທິຂອງຂ້ອຍຊ້ືດິນນ້ັນເສັຽເທີນ ຂ້ອຍບ່ໍຕ້ອງການອີກແລ້ວî 

7 ໃນສມັຍກ່ອນ ຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນມີທໍານຽມຢູ່ວ່າ ເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງມອບສິດທິໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງອີກ ຫລືແລກປ່ຽນຊ້ືຂາຍກັນ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງປົດ
ເກີບສ່ົງໃຫ້ຜູ້ຊ້ື ການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ໃຊ້ເປັນພຍານຫລັກຖານທ່ີນິຍົມກັນໃນຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ 

8 ດ່ັງນ້ັນ ຍາດຂອງເອລີເມເລກຜູ້ມີສິດທິໃນການໄຖ່ຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຊ້ືສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເສັຽເທີນî ແລ້ວເຂົາກໍໄດ້ປົດເກີບໃຫ້ແກ່ໂບອັສ 
9 ໂບອັສຈ່ຶງກ່າວກັບພວກເຖ້ົາແກ່ ແລະພວກທ່ີມາຮ່ວມໃນພທີິນ້ັນວ່າ, ìມືນ້ີ້ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງເປັນພຍານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍວ່າ ຂ້າ

ພະເຈ້ົາໄດ້ຊ້ືທກຸສ່ິງທຸກຢ່າງຂອງເອລີເມເລກຂອງກີລ ໂີອນ ແລະຂອງມາໂລນຈາກນາງນາໂອມີແລ້ວ 
10 ນອກຈາກນ້ີ ນາງຣດູຊາວໂມອາບພ ັຣຍາຂອງມາໂລນຜູ້ ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ ກໍຕົກເປັນພັຣຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົານໍາດ້ວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້

ມຣໍະດົກມ ຢູ່ີໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ທ່ີຕາຍ ເພ່ືອໃຫ້ຊ່ືຂອງເຂົາຍັງມີຢູ່ໃນຖ້າມກາງຍາດພ່ີນ້ອງແລະບ້ານເມືອງ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈ່ົງເປັນພຍານ
ຕ່ໍເຫດການໃນມ້ືນ້ີດ້ວຍî 

11 ພວກປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນກໍພ້ອມກັນຕອບວ່າ, ìພວກເຣົາຍິນດີເປັນພຍານໃຫ້î  ຝ່າຍພວກເຖ້ົາແກ່ກໍເວ  ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ຍິງທ່ີຈະໄປຢູ່ບ້ານຂອງເຈ້ົານ້ັນ ເປັນເຫມືອນນາງຣາເຊັນແລະນາງເລອາ ຜູ້ຊຶ່ງມລູີກຫລານຫລາຍສືບເຊ້ືອສາຍໃຫ້ແກ່
ຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ ຂໃໍຫເ້ຈ້ົາເປັນຜູ້ຮ່ັງມີໃນ ເອຟຣາທາ ແລະມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງໃນເມືອງເບັດເລເຮັມເທີນ 

12 ຂໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂຜດປະທານໃຫ້ເຈ້ົາຈາກຍິງສາວຄົນນ້ີ ຈ່ົງເປັນເຫມືອນຄອບຄົວຂອງເປເຣດບຸດຊາຍຂອງຢ ດູາ
ແລະນາງທາມາເທີນ 
The Genealogy of David 
(ມທ 1:2-6) 

13 ແລ້ວໂບອັສກໍເອົານາງຣູດມາເປັນເມັຽ ແລະສົມສູ່ຢູ່ກິນດ້ວຍກັນ 



14 ຕ່ໍມາ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ນາງຕ້ັງທ້ອງ ແລະໄດ້ບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ 
15 ຜູ້ຍິງທັງຫລາຍໃນເມືອງເບັດເລເຮັມຈ່ຶງເວ້ົາກັບນາງນາໂອມີວ່າ, ìຈ່ົງຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ ເພາະພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ 

ເຈ້ົາມີຫລານຊາຍ ຜູ້ຈະບົວລະບັດຮັກສາເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີມີຊ່ືສຽງໂດ່ງດັງໃນຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ ເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ
ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຮ ກັສາເຈ້ົາໃນເວລາເຖ້ົາແກ່ ລູກສະໃພ້ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ີຮັກເຈ້ົາຫລາຍ ນາງສາມາດບົວລະບັດຮັກສາເຈ້ົາ
ໄດ້ດີກວ່າບຸດຊາຍເຈັດຄົນຂອງເຈ້ົາî  

16 ນາງນາໂອມີໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບ່ິງແຍງ ແລະລ້ຽງເກືອຫລານຊາຍຜູ້ນ້ີເປັນຢ່າງດີ  
17 ພວກຜູ້ຍິງບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໄດ້ຕ້ັງຊ່ືໃຫເ້ດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ັນວ່າ ໂອເບດ ພວກເຂົາພາກ ນັເວ້ົາວ່າ, ìເດັກນ້ອຍນ້ີແມ່ນບຸດນາງນາໂອມີî  

ຕ່ໍມາ ໂອເບດໄດ້ເປັນບິດາຂອງເຈສຊີ ແລະເຈສຊີໄດ້ເປັນບິດາຂອງດາວິດ 
18 ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ນັບຕ້ັງແຕ່ເປເຣສມາມີດ່ັງນ້ີ, ເປເຣສເປັນບິດາເຮສໂຣນເຮສໂຣນເປັນບິດາຮາມ  ຮາມເປັນບິດາອມັມນີາ

ດາບອັມມີນາດາບເປັນບິດານາໂຊນ ນາໂຊນເປັນບິດາຊັນໂມນຊັນໂມນເປັນບິດາຂອງໂບອັສ ໂບອັສ ໂບອັສເປັນບິດາຂອງໂອ
ເບດໂອເບດເປັນບິດາຂອງເຈສຊີ ເຈສຊີເປັນບິດາດາວິດ      
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