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રૂથ
લેખક
રૂથ ું ુસ્તક ચો સપણે પોતાના લેખક ું નામ જણાવ ું નથી.

પરપરા એ ું જણાવે છે કે રૂથ ું ુસ્તક શ ુએલ પ્રબોધક દ્વારા લખા ું
હ ુ.ં તેને લખવામાં આવેલી સૌથી ુંદર લ ુવાતાર્ કહેવામાં આવે છે.
ુસ્તકનાં અં તમ શ ો રૂથને તેના પ્રપૌત્ર દાઉદ સાથે જોડે છે (રૂથ

4:17-22), તેથી આપણે જાણીએ છ એ કે તે દાઉદના અ ભષેક પછ
લખા ું હ ુ.ં

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1030 થી 1010 વચ્ચેનો છે.
રૂથના ુસ્તકમાં સમા વ ઘટનાઓનો સમય મસરમાંથી નગર્મનના

સમય સાથે સંકળાયેલો છે કારણ કે રૂથના ુસ્તકની ઘટનાઓ
ન્યાયાધીશોના સમય સાથે સંકળાયેલી છે અને ન્યાયાધીશોનો સમય
વચનના દેશ પર વજય સાથે સંકળાયેલો છે.

વાંચકવગર્
રૂથના ુસ્તકના ૂળ વાંચકો સ્પ પણે બતાવવામાં આ ા નથી.

કદાચ, 4:22 માં દાઉદનો ઉલ્લેખ છે તેથી તેને ૂળ ૂત ર તે સંગ ઠત
રાજશાહ ના સમયમાં લખવામાં આ ું હશ.ે

હે ુ
રૂથના ુસ્તકે ઇઝરાયલીઓનેઆશીવાર્દો લાવી શકનારઆજ્ઞાપાલન

દશાર્ ુ.ં તેણે તેઓને તેમના ઈ રનો પ્રેમાળ અને વ ા ુ સ્વભાવ
પણ દશાર્ ો. આ ુસ્તક દશાર્વે છે કે ઈ ર પોતાના લોકોના પોકારનો
પ્રત્ ુ ર આપે છે. ઈ ર જે કહે છે તે ું તેઓ પોતે પાલન કરે છે.
નાઓમી અને રૂથને એટલે કે ભ વષ્ય માટે ન હવત આશા ધરાવતી બે
વધવાઓને તેઓ ૂરુ પાડે છે તે દશાર્વે છે કે જમે તેમણે આપણને
કરવા ફરમા ું છે (ય મયા 22:16; યાકૂબ 1:27) તેમ તેઓ સમાજના
તરછોડાયેલા લોકોની કાળજી કરે છે.
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ુદ્રાલેખ
છૂટકારો

રૂપરેખા
1. નાઓમી તથા તેના કુટુબની કરૂણ ઘટના— 1:1-22
2. રૂથ નાઓમીના સગા બોઆઝને તેના ખેતરમાં અનાજ વણતાં
મળે છે— 2:1-23

3. નાઓમી રૂથને બોઆઝ પાસે જવા ૂચના આપે છે— 3:1-18
4. રૂથને છોડાવવામાં આવે છે અને નાઓમી ુનઃ ા પત થાય છે
— 4:1-22

અલીમેલેખ અને કુટુબ મોઆબજાય છે
1 જયારે ન્યાયીઓ* ન્યાય કરતા હતા, તે દવસોમાં દેશમાં દકુાળ

પડયો. તેથી બેથલેહેમ યહૂ દયાના એક માણસ પોતાની પત્ની તથા
બે દ કરાઓ સ હત મોઆબ દેશમાં જઈને ત્યાં વસવાટ કય . 2 તે
માણસ ું નામ અલીમેલેખ, તેની પત્ની ું નામ નાઓમી અને તેના
બે દ કરાઓનાં નામ માહલોન તથા કલ્યોન હતા.ં તેઓ બેથલેહેમ
યહૂ દયાના એફ્રાથીઓ હતા.ં તેઓ મોઆબ દેશમાં આવીને ત્યાં વસ્યા
હતા.

3 વખત જતા નાઓમીનો પ ત અલીમેલેખ ૃત્ ુ પામ્યો. તેથી
નાઓમી તથા તેના બે દ કરા નરાધાર બન્યા. 4 તેઓ મોઆબ દેશમાં
લગભગ દસ વષર્ ર ા,ં તે દર મયાન માહલોન તથા કલ્યોને મોઆબી

ીઓ સાથે લ કયાર્. આ ીઓના નામ અ ુક્રમે ઓરપા અને
રૂથ હતા.ં 5 પછ માહલોન તથા કલ્યોન ૃત્ ુ પામ્યા, એટલે એકલી
નાઓમી બાક રહ .

નાઓમી અને રૂથ પાછાં બેથલેહેમમાં
6 અહ મોઆબમાં નાઓમીના સાંભળવામાં આ ું હ ું કે ઈ રે

યહૂ દયામાં પોતાના લોકોને સહાય કર છે અને તેઓને અ આપ્ ું
છે. તેથી તેણીએ પોતાની ુત્રવ ૂઓ સાથે મોઆબ દેશ છોડ ને સ્વદેશ
યહૂ દયા પાછા જવાનો નણર્ય કય . 7 ાં તે રહેતી હતી ત્યાંથી

* 1:1 1:1 ઇઝરાયલનો આગેવાનો
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પોતાના દેશ યહૂ દયામાં પાછા જવાના રસ્તે તેણે પોતાની બે ુત્રવ ૂઓ
સાથે ુસાફર શરુ કર .

8 માગર્માં નાઓમીએ પોતાની બે ુત્રવ ૂઓને ક ું કે, “દ કર ઓ,
તમે બ ે તમારા પયરમાં પાછાં જાઓ. જમે તમે ૃત્ ુ પામેલા તમારા
પ તઓ પર મમતા રાખી હતી તેમ ઈ ર તમારા પર કરુણા રાખો.
9 ઈ ર એ ું કરે કે તમે ુન:લ કરો અને તમારા પ તના ઘરમાં નરાંતે
રહો.” પછ નાઓમીએ તેઓને ુંબન ક ુ અને તેઓ પોક ૂક ને રડ
પડ . 10અને તેઓએ તેને ક ુ,ં “એ ું ન હ, અમે તો તાર સાથે તારા
લોકો મધ્યે આવી ુ.ં”

11 ત્યારે નાઓમીએ ક ું, “માર દ કર ઓ પાછ વળો; તમારે માર
સાથે શા માટે આવ ું જોઈએ? ું હજી મને દ કરાઓ થવાના છે કે
તેઓ તમારા પ ત થઈ શકે? 12 માર દ કર ઓ, પાછ વળો, તમારા
રસ્તે ચાલી જાઓ, કેમ કે હુ એટલી બધી ૃદ્ધ થઈ છુ કે હુ ુન:લ
કર શકુ તેમ નથી. વળ જો હુ કહુ કે, મને આશા છે કે આજ રાત્રે મને
પ ત મળે અને હુ દ કરાઓના ગભર્ ધારણ કરુ, 13 તેથી તમે ું તેઓ
ુખ્ત ઉંમરના થાય ત્યાં ુધી તમારે રાહ જોવાની હોય? ું તમે અત્યારે

ફર થી ુરુષો સાથે લ ન હ કરો? ના, માર દ કર ઓ! તમને દઃુખ
થાય તે કરતા મને વધારે દઃુખ છે કેમ કે ઈ રનો હાથ માર વરુદ્ધ થયો
છે.”

14 અને ુત્રવ ૂઓ ફર થી પોક ૂક ને રડ પડ . પછ ઓરપાએ
પોતાની સા ુને વદાય આપતા ુંબન ક ;ુ પણ રૂથ સા ુમાને વળગી
રહ .

15નાઓમીએ ક ું, “રૂથ બેટા સાંભળ, તાર દેરાણી તેના લોકો તથા
દેવો પાસે પાછ ગઈ છે. ું પણ તેની સાથે જા.”

16 ત્યારે રૂથે ક ું, “તને છોડ ને તાર પાસેથી દૂર જવા ું મને ના કહે,
કેમ કે જયાં ું જઈશ ત્યાં હુ આવીશ અને ાં ું રહેશે ત્યાં હુ રહ શ;
તારા લોક તે મારા લોક અને તારા ઈ ર તે મારા ઈ ર થશ;ે 17 પછ નાં
દવસોમાં ાં ું ૃત્ ુ પામીશ ત્યાં જ હુ ૃત્ ુ પામીશ અને ત્યાં જ હુ
દફનાવાઈશ. ૃત્ ુ સવાય બીજુ જો મને તારાથી અળગી કરે, તો ઈ ર
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મને ૃત્ ુ કરતાં વધારે દઃુખઆપ.ે” 18જયારે નાઓમીને ખાતર થઈ કે
રૂથ સાથે આવવાને કૃત ન યી છે ત્યારે તેણે તેની સાથે વવાદ કરવા ું
બંધ ક .ુ

19 ુસાફર કરતાં કરતાં તેઓબ ે બેથલેહેમ નગરમાંઆવી પહોંચ્યાં
જયારે તેઓ અહ આ ાં ત્યારે નગરના સવર્ લોકો તેઓને જોઈને
ઉત્સા હત થયા. ત્યાંની ીઓએક ુ,ં “ ું આ નાઓમી છે?” 20 ત્યારે
તેણે તેઓને ક ું “મને નાઓમી એટલે મીઠ ના કહો, મને કડવી કહો,
કેમ કે સવર્સમથર્ ઈ રે માર ૂબ કસોટ કર છે. 21 હુ અહ થી નીકળ
ત્યારે સ ૃદ્ધ હતી, પણ ઈ ર મને વતનમાં ખાલી હાથે પાછા લા ા છે.
ઈ રે મને અપરાધી ઠરાવી છે અને સવર્સમથ મને દઃુખી કર છે, તે
જાણ્યાં પછ પણ તમે મને નાઓમી કહ ને કેમ બોલાવો છો?”

22એમ નાઓમી અને તેની ુત્રવ ,ૂ રૂથ મોઆબણ, મોઆબ દેશથી
બેથલેહેમ આ ાં, ત્યારે જવની કાપણીની મોસમ શરુ થઈ હતી.

2
રૂથ બોઆઝના ખેતરમાં કણસલાં વીણે છે

1નાઓમીના પ તઅલીમેલેખનોએકસંબંધી,બોઆઝ, ૂબ શ્રીમંત
માણસ હતો. 2 અને મોઆબી રૂથે નાઓમીને ક ું, “મને અનાજ
લણાયા પછ રહ ગયેલાં કણસલાં એકત્ર કરવા ખેતરમાં જવા દે. મારા
પર જનેી કૃપાદ્ર થાય તેના ખેતરમાં હુ જઈશ. “અને તેણે તેને ક ું કે
“માર દ કર જા.”

3 રૂથ ગઈ અને ખેતરમાં આવીને તે પાક લણનારાઓની પાછળ
કણસલાં વીણવા લાગી. અને જોગા ુજોગ અલીમેલેખના સંબંધી
બોઆઝના ભાગ ું એ ખેતર હ ુ.ં 4 જુઓ, બોઆઝે બેથલેહેમથી
આવીને લણનારાઓને ક ુ,ં “ઈ ર તમાર સાથે હો. “અને તેઓએ
પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે, “ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો.”

5 પછ બોઆઝે લણનારાઓ પર દેખરેખ રાખવા નીમેલા ચાકરોને
ૂ ું કે, “આ કોની ી છે?” 6 ત્યારે લણનારાઓ પર દેખરેખ

રાખનારા ચાકરે ઉ ર આપ્યો, “એ ી તો મોઆબ દેશમાંથી નાઓમી
સાથે આવેલી મોઆબી ી છે.” 7 તેણે મને ક ું, ‘કૃપા કર મને
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લણનારાઓની પાછળ ૂળ ઓ બાંધતાં રહ ગયેલાં કણસલાં વીણવા
દે. ‘તે અહ આવીને સવારથી તો અત્યાર ુધી સતત કણસલાં
વીણવા ું કામ કરતી રહ છે, ફક્ત હમણાં જ ઘરમાં આરામ કરવા
આવી છે.”

8 ત્યારે બોઆઝે રૂથને ક ું, “માર દ કર , ું ું મને સાંભળે છે? હવે
પછ મારુ ખેતર ૂક ને બીજા કોઈ ખેતરમાં કણસલાં વીણવા જઈશ
ન હ. પણ અહ જ રહેજે અને મારા ત્યાં કામ કરતી ીઓની સાથે
જ રહ ને કામ કરજ.ે 9જે ખેતરમાં તેઓ લણે છે તેમાં રહેલા અનાજ
પર જ તાર નજર રાખજે અને એ ીઓની પાછળ ફરજ.ે અહ ના
જુવાનો તને કશી હરકત ના કરે એવી ૂચના મેં તેઓને આપી છે. અને
જયારે તને તરસ લાગે જુવાનોએ પાણીથી ભર રાખેલાં માટલાં પાસે
જઈને તેમાંથી પાણી પીજ.ે”

10 ત્યારે રૂથે દડવત્ પ્રણામ કર ને તેને ક ું, “હુ એક પરદેશી ી
હોવા છતાં તમે મારા પર આટલી બધી કૃપાદ્ર કર ને શા માટે માર
કાળજી રાખો છો.” 11અને બોઆઝે તેને ઉ ર આપ્યો, “તારા પ તના
ૃત્ ુ પછ તાર સા ુ સાથે તેં જે સારો વતાર્વ રા ો છે અને તારા પતા,

માતા અને જન્મ ૂ મને છોડ ને તારે માટે અજાણ્યા હોય એવા લોકોમાં
ું રહેવાઆવી છે તે વશેની વગતવાર મા હતી મને મળ છે. 12ઈ ર

તારા કામ ું ફળ તનેઆપો. જેઇઝરાયલના ઈ રની પાંખો તળેઆશ્રય
લેવા ું આવી છે તે ઈ ર તરફથી તને ૂણર્ બદલો મળો.”

13 પછ તેણે ક ુ,ં “મારા મા લક, મારા પર કૃપાદ્ર રાખો; કેમ કે
તમે મને દલાસોઆપ્યો છે અને જો કે હુ તમાર દાસીઓમાંની એકયના
જવેી નથી છતાં તમે માર સાથે માયા ુપણે વાત કર છે.”

14ભોજનસમયે બોઆઝે રૂથને ક ું, “અહ આવીને રોટલી ખાઅને
તારો કો ળયો દ્રાક્ષારસના સરકામાં બોળ. “ત્યારે લણનારાઓની પાસે
તે બેઠ ;અને તેમણે તેને પોંકઆપ્યો. તે ખાઈને તે ૃપ્ત થઈઅને તેમાંથી
થોડો વધ્યો.

15 જયારે તે કણસલાં વીણવા ઊઠ , ત્યારે બોઆઝે પોતાના
માણસોને આજ્ઞા આપી કે, “એને ૂળ ઓમાંથી પણ કણસલાં વીણવા
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દો, તેને ધમકાવતા ન હ. 16અને ૂળ ઓમાંથી કેટ ુંક પડ ું ૂક ને તેને
તેમાંથી તેને કણસલાં વીણવા દેજો. તેને કનડગત કરશો ન હ.”

17 તેણે સાંજ ુધી ખેતરમાં કણસલાં વીણ્યાં. પછ વીણેલાં
કણસલાંને તેણે મસ ા તેમાંથી આશરે એક એફાહ લગભગ વીસ
કલો જવ નીક ા. 18 તે લઈને તે નગરમાં ગઈ. ત્યાં તેની સા ુએ
તેનાં વીણેલાં કણસલાં જોયાં. રૂથે પોતાના બપોરના ભોજનમાંથી જે
પોંક વધ્યો હતો તે પણ રૂથે તેને આપ્યો.

19 ત્યારે તેની સા ુએ તેને ક ું, “આજે તેં, ાંથી કણસલાં વીણ્યા?ં
અને ું ાં કામ કરવા ગઈ હતી? જણેે તાર મદદ કર તે આશીવાર્ દત
હો.” અને જનેી સાથે તેણે કામ ક ુ હ ું તે ખેતરના મા લક વષે પોતાની
સા ુને તેણે ક ું કે, “જનેા ખેતરમાં મેં આજે કામ ક ુ તે ું નામ બોઆઝ
છે.” 20 નાઓમીએ પોતાની ુત્રવ ૂને ક ું,” જે ઈ રે, જીવતાં તથા
ૃત્ ુ પામેલાંઓ પ્રત્યે પોતાની વફાદાર ત્યજી દ ધી નથી તે ઈ રથી

તે માણસ, આશીવાર્ દત થાઓ.” વળ નાઓમીએ તેને ક ું, “એ
માણસને આપણી સાથે સગાઈ છે, તે આપણો નજીકનો સંબંધી છે.”

21 ત્યારે મોઆબી રૂથે ક ું, “વળ તેણે મને ક ું, મારા જુવાનો માર
બધી કાપણી ૂર કરે ત્યાં ુધી તારે મારા જુવાન મજૂરો પાસે રહે ું.”
22 ત્યારે નાઓમીએ પોતાની ુત્રવ ૂ રૂથને ક ું, “માર દ કર ,એસારુ
છે કે ું તેની જુવાન ીઓસાથે જા,જથેી બીજા કોઈ ખેતરવાળા તને
કનડગત કરે નહ .”

23માટે જવની તથા ઘઉંની કાપણીના અંત ુધી તે કણસલાં વીણવા
માટે બોઆઝની ી મજૂરો પાસે રહ ; અને તે પોતાની સા ુની સાથે
રહેતી હતી.

3
રૂથને પ ત મ ો

1 તેની સા ુ નાઓમીએ તેને ક ું, “માર દ કર , તારા આશ્રય માટે
મારે ું કોઈ ઘર શોધ ું ન હ કે જથેી તારુ ભ ું થાય? 2 અને હવે
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બોઆઝ, જનેી જુવાન ી કાયર્કરો સાથે ું હતી, તે ું આપણો
નજીકનો સંબંધી નથી? જો, તે આજ રાત્રે ખળ માં જવ ઊપણશે.

3માટે ું, તૈયાર થા; નાહ ધોઈને,અ રચોળ ને,સારાં વ ો પહેર ને
ું ખળ માં જા. પણ તે માણસ ખાઈ પી રહે ત્યાં ુધી તે માણસને તાર

હાજર ની ખબર પડવા દઈશ ન હ. 4અને જયારે તે ૂઈ જાય, ત્યારે
જે જગ્યાએ તે ૂએ છે તે જગ્યા ું ધ્યાનમાં રાખજે કે જથેી ત્યાર બાદ
તેની પાસે જઈ શકે. પછ અંદર જઈને તેના પગ ુલ્લાં કર ને ું ૂઈ
જજ.ે પછ તે તને જણાવશે કે તારે ું કર ું. 5અને રૂથે નાઓમીને ક ું,
“જે તેં ક ું, તે બ ું હુ કર શ.”

6 પછ તે ખળ માં ગઈ. તેની સા ુએ તેને જે ૂચનો આપ્યાં હતા,
તે પ્રમાણે તેણે ક ુ. 7 જયારે બોઆઝે ખાઈ પી લી ું અને તે ું હૃદય
મ થ ું ત્યારે અનાજના ઢગલાની કનાર એ જઈને તે ૂઈ ગયો. રૂથ
ધીમેથી ત્યાં આવી. તેના પગ ુલ્લાં કયાર્ અને તે ૂઈ ગઈ.

8 લગભગ મધરાત થવા આવી અને તે માણસ ચમક ઊઠ્યો, તેણે
પડ ું ફેર ું અને ત્યાં એક ીને તેના પગઆગળ ૂતેલી જોઈ! 9તેણે
તેને ક ું, “ ું કોણ છે?” રૂથે ઉ ર આપ્યો, “હુ તમાર દાસી રૂથ
છુ. તમારુ વ લંબાવીને આ તમાર દાસી પર ઓઢાડો*, કેમ કે તમે
છોડાવનાર સંબંધી છો.”

10 તેણે ક ું, “માર દ કર , ું ઈ રથી આશીવાર્ દત થા. અગાઉ
કરતાં પણ તેં વધારે માયા દશાર્વી છે. તેં કોઈ પણ, ગર બ કે ધનવાન
જુવાનની પાછળ જવા ું વતર્ન ક ુ નથી. 11 હવે, માર દ કર , બીશ
ન હ. તેં જે ક ું છે તે બ ું હુ તારા સંબંધમાં કર શ, કેમ કે મારા લોકો ું
આ ું નગર જાણે છે કે ું સદ ુણી ી છે.

12 જોકે તેં સા ું ક ું છે કે હુ નજીકનો સંબંધી છુ; તોપણ મારા
કરતાં વધારે નજીકનો એક સંબંધી છે. 13 આજ રાત અહ યાં રહ
જા. અને સવારમાં જો તે પોતાની ફરજ બજાવે તો સારુ, ભલે તે
નજીકના સગાં તર કેની પોતાની ફરજ બજાવ.ે પણ જો તે સગાં તર કે
તારા પ્રત્યેની પોતાની જવાબદાર અદા ન હ કરે તો પછ , ઈ રની

* 3:9 3:9 તમે મારા નજીકના સંબંધી છો, મને છોડાવો અને માર સાથે લ કરો
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સમક્ષતામાં હુ પ્ર તજ્ઞા કરુ છુ કે, નજીકના સગા તર કેની તારા પ્રત્યેની
ફરજ હુ બજાવીશ. સવાર ુધી ૂઈ રહે.”

14સવાર ુધી રૂથ તેના પગ પાસે ૂઈ રહ . પરો ઢ ું થાય તે પહેલાં
ઊઠ ગઈ. કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, “કોઈને જાણ થવી ના જોઈએ કે
કોઈ ી ખળ માં આવી હતી.” 15 બોઆઝે ક ું, “તારા અંગ પરની
ઓઢણી ઉતાર ને લંબાવ. “તેણે તે લંબાવીને પાથ .ુ ત્યારે બોઆઝે છ
મોટા માપ†થી માપીને જવઆપ્યાં અને પોટલી તેના માથા પર ૂક . પછ
તે નગરમાં ગઈ. 16જયારે તેની સા ુ પાસે તે આવી ત્યારે તેણે ૂ ું,
“માર દ કર , ત્યાં ું થ ુ?ં” ત્યારે તે માણસે તેની સાથે જે વહાર
કય હતો તે વષે રૂથે તેને જણા ું. 17 વળ ‘તાર સા ુ પાસે ખાલી
હાથે નાજા.’ એ ું કહ ને છ મોટા માપથી માપીનેઆજવ મનેઆપ્યાં.”
18 ત્યારે નાઓમીએ ક ું, “માર દ કર ,આબાબત ું પ રણામ ું આવે
છે તે તને જણાય ન હ ત્યાં ુધી અહ જ રહે, કેમ કે આજે તે માણસ
આ કાયર્ ૂરુ કયાર્ વના રહેશે ન હ.”

4
બોઆઝ રૂથ સાથે લ કરે છે

1હવે બોઆઝ દરવાજા ુધી ગયો અને ત્યાં બેઠો. થોડ જ વારમાં,
જે છોડાવનાર સંબંધી વષે બોઆઝે વાત કર હતી તે ત્યાં આ ો.
બોઆઝે તેને ક ું, “અહ આવીને બેસ.” અને તે ત્યાં આવીને બેઠો.
2અને તેણે નગરના વડ લોમાંથી દસ માણસો બોલાવીને ક ું, “અહ યાં
બેસો.” અને તેઓ બેઠા.

3 ત્યારે તેણે પેલા નજીકના સંબંધીને ક ું કે, “નાઓમી, જે મોઆબ
દેશમાંથી પાછ આવી છે, તે આપણા ભાઈ અલીમેલેખવાળ જમીનનો
ભાગ વેચી રહ છે. 4તેથી મેં વચા ુ કે તને જાણ કરુ;સાંભળ ‘અ હયાં
બેઠેલા છે તેઓતથા મારા લોકોના વડ લોની સમક્ષ, ું તે ખર દ લે. ‘જો
તે છોડાવવાની તાર ઇચ્છા હોય, તોછોડાવી લે. પણજો તે છોડાવવાની
તાર મરજી ના હોય તો પછ મને કહે, કે જથેી મને ાલ આવે, કેમ
† 3:15 3:15 24 કલોગ્રામ
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કે તે છોડાવવાનો સૌથી પ્રથમ હક તારો છે. તારા પછ હુ તેનો હકદાર
છુ.” ત્યારે તેણે જણા ું કે, “હુ તે છોડાવીશ.”

5 પછ બોઆઝે ક ું કે, “નાઓમીની પાસેથી એ ખેતર જે દવસે ું
ખર દે, તે જ દવસે તારે ૃત્ ુ પામેલા માહલોનની પત્ની, મોઆબી રૂથની
સાથે લ કર ું પડશે જથેી કર ને તેના વારસા પર ું મરનાર ું નામઊ ું
કરે.” 6 ત્યારે નજીકના સંબંધીએ ક ું કે, “મારા પોતાના ઉ રા ધકાર ને
હા ન કયાર્ સવાય હુ મારા માટે તે છોડાવી શકાશે ન હ. તેથી હવે તે
જમીન છોડાવવાં માટે ું હકદાર થા; કેમ કે મારાથી તે છોડાવી શકાય
તેમ નથી.”

7હવે પ્રાચીન કાળમાં ઇઝરાયલમાંઆવી ર તે છોડાવાનો તથા વેચવા
સાટવાનો એવો રવાજ હતો કે બધી બાબતોની ખાતર કરવા, માણસ
પોતા ું પગર ું કાઢ ને તે પોતાના પડોશીને આપતો; અને ઇઝરાયલમાં
કાયદાક ય કરાર કરવાનીઆ ર ત હતી. 8તેથી પેલા નજીકના સંબંધીએ
બોઆઝને ક ું, “તારે પોતાને માટે તે ખર દ લ.ે “અને તેણે પોતાના
પગરખાં ઉતાયાર્.

9બોઆઝે વડ લોને તથા સવર્ લોકોને ક ું, “આ દવસના તમે સાક્ષી
છો કે અલીમેલેખની, કલ્યોનની તથા માહલોનની જે સંપ હતી તે
બધી મેં નાઓમી પાસેથી ખર દ છે. 10 વળ ૃત્ ુ પામેલાંના વારસા
ઉપર તે ું નામ જળવાઈ રહે તે માટે માહલોનની પત્ની એટલે મોઆબી
રૂથને મેં માર પત્ની થવા સારુ સ્વીકાર છે. જથેી ૃત્ ુ પામેલાં ું નામ,
તેના ભાઈઓ તથા તેના ાનમાંથી ન ન થાય. આજે તમે તેના
સાક્ષીઓ છો.”

11 દરવાજા આગળ જે લોકો તથા વડ લો હતા તેઓ બધાએ ક ું,
“અમે સાક્ષીઓ છ એ. ઈ ર એ ું કરે કે જે ી તારા ઘરમાં આવી છે
ત,ે રાહેલ તથા લેઆએબ ેએ ઇઝરાયલ ું ઘર બાંધ્ ુ*ં, તેઓના જવેી
થાય. ું એફ્રાથામાં આબાદ અને બેથલેહેમમાં માનપાત્ર થા. 12 આ
જુવાન ીથી ઈ ર તને જે સંતાન આપશે, તેથી તારુ ઘર યહૂ દયાથી
તામારને પેટે થયેલા પેરેસ†ના ઘર જે ું થાઓ.”
* 4:11 4:11 યહોવાહે તેઓને યાકૂબથી ઘણા સંતાન આપ્યા, ઇઝરાયલ જા તઓ
† 4:12 4:12એફ્રા તઓનો ૂવર્જ
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બોઆઝ અને તેનાં વંશજો
13 બોઆઝે રૂથની સાથે લ કયાર્. તે તેની પત્ની થઈ. ઈ રની

કૃપાથી તે સગભાર્ થઈ. તેણે ુત્રને જન્મ આપ્યો. 14 ીઓએ
નાઓમીને ક ું, ‘ઈ રનો આભાર હો અને તેમ ું નામ ઇઝરાયલમાં
પ્ર સદ્ધ થાઓ, તેમણે તને નજીકના સંબંધી વગરની રહેવા દ ધી નથી.
15 તે તારા જીવનમાં ફર થી આનંદ ઉપજાવશે અને ૃદ્ધાવ ામાં તારુ
જતન કરશે; કેમ કે તાર ુત્રવ ૂ જે તને પ્રેમ કરે છે, જે તને સાત
દ કરાઓ કરતાં પણ વશેષ છે, તેણે દ કરાને જન્મઆપ્યો છે.’ ”

16નાઓમીએ તે બાળકને પોતાના ખોળામાં ુવાડ્યોઅને તે ું જતન
ક ુ. 17અને “નાઓમીને દ કરો જનમ્યો છે” એ ું કહ ને તેની પડોશી

ીઓએ તે ું નામ ઓબેદ પાડ ું; તે દાઉદના પતા યશાઈનો પતા
થયો.

18 હવે પેરેસની વંશાવળ આ પ્રમાણે છે; પેરેસ, તે હેસ્રોનનો પતા
હતો; 19 હેસ્રોન, તે રામનો પતા હતો, રામ, તે આમ્મીનાદાબનો
પતા હતો, 20આમ્મીનાદાબ, તે નાહશોનનો પતા હતો, નાહશોન, તે
સલ્મોનનો પતા હતો; 21સલ્મોન, તે બોઆઝનો પતા હતો, બોઆઝ,
તે ઓબેદનો પતા હતો, 22 ઓબેદ, તે યશાઈનો પતા હતો અને
યશાઈ, તે દાઉદનો પતા હતો.
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