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రూతు
గంథకర
రూతు గంథంలో పతేయ్కంగా గంథకర పేరు లేదు. సంపదాయ

గాధనను గురించి సమూయేలు పవక దీనిన్ రాశాడు. ఏ కాలానికెనా
ఇంత కనాన్మంచి కథానికమరొకటిలేదనిఅంటారు. గంథంలోచివరి
మాటలు రూతుకు ఆమెముని మనమడు దావీదుకు (రూతు 4:17-
22)ఉనన్ సంబంధానిన్ తెలియజేసుత్ నన్ది. కాబటిట్ దావీదును రాజుగా
అభిషేకించిన తరువాత గంథరచన జరిగిందనన్ది సప్షట్ం.
రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1100 - 930
మధయ్కాలం రూతు గంథంలో వరిణ్ంచిన సంభవాలు

ఇశాయేలియులు ఈజిపుట్ నుంచి బయటికి వచిచ్న కాలంతోముడిపడి
ఉనాన్యి. ఎదుకంటే రూతులోని విషయాలు నాయ్యాధిపతుల
కాలానికి, నాయ్యాధిపతుల కాలం కనాను ఆకమణకీ సంబంధించి
ఉనాన్యి.
సీవ్కర
రూతు గంథం పథమ పాఠకులెవరో సప్షట్ంగా తెలియదు.

ఇశాయేలు, యూదా రాజాయ్లు ఒకటిలో ఒకటి కలిసి ఉనన్ కాలంలో
ఈపుసత్కం రాశారు. ఎందుకంటే 4:22లోదావీదు పసాత్ వన ఉంది.
పయోజనం
విధేయత తీసుకువచేచ్ ఆశీరావ్దాలను రూతు గంథం

చూపిసుత్ ంది. దేవుని పేమపూరవ్క న విశవ్సనీయ న సవ్భావానిన్
వయ్కపరుసుత్ ంది. దేవుడు తన పజల మొరకు సప్ందిసాత్ డని ఈ
పుసత్కం రుజువుచేసుత్ ంది. తానుబోధించినదానేఆయనపాటిసాత్ డు.
ఎలాటిఆధారం లేని ఇదద్రు వితంతువులకు ఆయనపోషణనివవ్టం
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చూసేత్ సమాజంలో వెలివేతకు గురి అయిన వారి పటల్ ఆయన శదధ్
వహిసాత్ డనీ (యిరీమ్యా 22:16; యాకొబు 1:27) మనమూ అదే
చేయాలనిమనకు చెబుతునాన్డు.
ముఖాయ్ంశం
విమోచన

విభాగాలు
నయోమి కుటుంబ విషాదంలో పడిపోయారు— 1:1-22
2. నయోమి దగగ్ర బంధువు బోయజును రూతు కలుసుకోవటం
అతనిపొలంలో పరిగె ఎరుకోవడం— 2:1-23

3. బోయజు దగగ్రికి వెళళ్మని నయోమి రూతుకు చెపప్డం —
3:1-18

4. రూతుకు విమోచన, నయోమికి పూరవ్ మ సిథ్తి కలగటం —
4:1-22

నయోమి, భర, కొడుకుల చనిపోవడం
1 నాయ్యాధిపతులు పరిపాలించిన కాలంలో దేశంలో కరువు

వచిచ్ంది. అపుప్డు యూదా దేశంలోని బేతెల్హేము నుండి ఒక వయ్కి
తనభారయ్, ఇదద్రు కొడుకులను తనతో తీసుకునిమోయాబు దేశానికి
వలస వెళాళ్డు. 2అతని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ నయోమి.
అతనికి మహోల్ ను, కిలోయ్ను అనే ఇదద్రు కొడుకులు ఉనాన్రు. వాళ ళ్
యూదా దేశపు బేతెల్హేములో నివసించే ఎఫాతా పాంతం వారు.
వాళ ళ్మోయాబు దేశానికి వెళిల్ అకక్డ నివసించారు.

3 నయోమి తన భర ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత తన
ఇదద్రు కొడుకులతోఅకక్డేఉండిపోయింది. 4వాళిళ్దద్రూమోయాబు
సీలను పెండిల్ చేసుకునాన్రు. ఒకామె పేరు ఓరాప్, రెండవ ఆమె పేరు
రూతు. 5 సుమారు పదేళల్ గడచిన తరువాత మహోల్ ను, కిలోయ్ను
కూడా చనిపోయారు. నయోమి భర, కొడుకులను పోగొటుట్ కుని
ఒంటరిగామిగిలింది.
బేతెల్హేముకి నయోమి, రూతు తిరిగి వెళళ్డం



రూతు 1:6 iii రూతు 1:15

6 బేతెల్హేములో యెహోవా తన పజల దయ చూపించి వారికి
ఆహారం ఇసుత్ నాన్డనిమోయాబు దేశంలో ఉనన్ ఆమె వినన్ది. కాబటిట్
ఆమె మోయాబు దేశానిన్ విడిచి తన సవ్దేశం వెళిళ్పోవాలని తన
కోడళళ్తో సహా పయాణం కటిట్ంది. 7 ఆ దేశం నుండి ఆమె తన
ఇదద్రు కోడళళ్తో సహా కాలి నడకన యూదా దేశానికి బయలు
దేరింది. 8 అపుప్డు ఆమె తన ఇదద్రు కోడళళ్తో ఇలా అంది.
“మీరు మీ పుటిట్ళళ్కు తిరిగి వెళళ్ండి. చనిపోయిన నా కొడుకుల
విషయంలో,నా విషయంలోమీరు నమమ్కంగా ఉనన్టేట్ యెహోవామీ
పటల్ నమమ్కంగా ఉండి దయ చూపిసాత్ డు గాక. 9మీరిదద్రూ చకక్గా
మళీళ్ పెళిళ్ళ ళ్ చేసుకుని మీ భరల ఇళళ్లోల్ సుఖంగా జీవించే సిథ్తి
పభువు దయచేసాత్ డు గాక” అని చెపిప్ ఆమె తన కోడళళ్ను ముదుద్
పెటుట్ కుంది.

10 అపుప్డు వాళ ళ్ గటిట్గా ఏడిచ్ “మేము నీతో కూడా నీ పజల
దగగ్రకే వసాత్ ం” అనాన్రు. 11 అపుప్డు నయోమి “నా బిడడ్లారా,
మీరు వెనకిక్ మళళ్ండి. మిమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోడానికి ఇపుప్డు
నా కడుపున కొడుకులు పుటట్రు గదా. 12 అమామ్యిలూ, తిరిగి
వెళళ్ండి. నేను ముసలిదానిన్. మగ వాడితో ఇపుప్డు కాపురం
చెయయ్లేను. ఒకవేళనేను నమమ్కంతోఈరాతినేను ఒకమగవాడితో
గడిపి కొడుకులను కనినపప్టికీ 13వాళ ళ్ పెదద్వాళల్యేయ్ వరకూమీరు
వేచి ఉంటారా? పెళిల్ చేసుకోకుండా వాళళ్కోసం ఎదురు చూసూత్
ఉంటారా? నా బిడడ్లారా, అలా వదుద్ . అలాంటి పరిసిథ్తి మీకంటే
నాకే ఎకుక్వ వేదన కలిగిసుత్ ంది, ఎందుకంటే యెహోవా నాకు విరోధి
అయాయ్డు” అని వాళళ్తో అంది. 14వాళ ళ్ మళీళ్ గటిట్గా ఏడాచ్రు.
అపుప్డుఓరాప్తనఅతత్నుముదుద్ పెటుట్ కుంది, రూతుఆమెనుఅంటి
పెటుట్ కునే ఉంది.

15 అపుప్డు నయోమి “చూడు, నీ తోడికోడలు తిరిగి తన పజల
దగగ్రికీ తన దేవుళళ్ దగగ్రికీ వెళిళ్పోయింది. నువువ్ కూడా నీ
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తోడికోడలి వెంటే వెళ ళ్” అని రూతుతో చెపిప్ంది. 16 అందుకు
రూతు “నీతో రావదద్నీ, నినున్ విడిచిపొమమ్నీ నాకు చెపొప్దుద్ . నువువ్
ఎకక్డికి వెళాత్ వో నేనూ అకక్డికే వసాత్ ను. నువువ్ ఎకక్డ ఉంటావో
నేనూఅకక్డేఉంటాను. ఇకనుండినీపజలేనాపజలు. నీదేవుడేనా
దేవుడు. 17 నువువ్ ఎకక్డ చనిపోతావో నేనూ అకక్డే చనిపోతాను.
అకక్డే నా సమాధి కూడా ఉంటుంది. చావు తపప్ ఇంకేదీ ననున్ నీ
నుండి దూరం చేసేత్ యెహోవాననున్ శి సాత్ డు గాక” అంది.

18 తనతో రావడానికే ఆమె నిశచ్యించుకునన్దని నయోమి
గహించినపుప్డు ఇక ఆమెతో ఆ విషయంమాటాల్ డటంమానుకుంది.
19 కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ బేతెల్హేముకు పయాణం సాగించారు.
వాళ ళ్ బేతెల్హేముకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరు ఊరంతా ఎంతో
ఆసకిగా గుమిగూడారు. ఊరి సీలు “ఈమె నయోమి కదా” అని
చెపుప్కునాన్రు.

20 అపుప్డు నయోమి “ననున్ నయోమి అని పిలవకండి, మారా
అని పిలవండి. అమిత శకిశాలి నాకు చాలా వేదన కలిగించాడు.
21నేను బాగా ఉనన్ సిథ్తిలో ఇకక్డినుండి వెళాళ్ను. యెహోవా ననున్
ఖాళీ చేతులతో తిరిగి తీసుకువచాచ్డు. యెహోవా నాకు వయ్తిరేక
సా గా నిలిచాడు. సరవ్ శకిశాలి ననున్ బాధ పెటాట్ డు. ఇదంతా
చూసి కూడా ననున్ నయోమి అని పిలుసాత్ రెందుకు?” అని వారితో
అంది. 22 ఆ విధంగా నయోమి, మోయాబీయురా న ఆమె కోడలు
రూతు తిరిగి వచాచ్రు. వారిదద్రూ బారీల్ పంట కోసే కాలం ఆరంభంలో
బేతెల్హేము చేరుకునాన్రు.

2
బోయజుపొలంలో రూతుతోమాటాల్ డటం

1 నయోమి భరకు ఒక బంధువు ఉనాన్డు. అతడు చాలా
భాగయ్వంతుడు. అతడు కూడా ఎలీమెలెకు వంశంవాడే. అతని పేరు
బోయజు. 2మోయాబీ సీ రూతు నయోమితో ఇలా అంది “నువువ్
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వెళళ్మంటే నేను పొలాలోల్ కి వెళిళ్ పరిగె ఏరుకుంటాను. నా ఎవరు
దయ చూపిసాత్ రో వారి వెనకే వెళిళ్ పరిగె ఏరుకుంటాను.” అపుప్డు
నయోమి “అలాగే అమామ్, వెళ ళ్” అంది.

3 ఆమె పనికి వెళిళ్ంది. పంట కోసేవారి పని అయాయ్క వెళిళ్
నేల రాలిన పరిగె ఏరుకుంది. ఆమె పరిగె ఏరుకునే ఆ పొలం
ఎలీమెలెకు వంశం వా న బోయజుది. 4బోయజు బేతెల్హేము నుండి
వచిచ్ పంట కోసుత్ నన్ పనివారితో “యెహోవామీకు తోడుగా ఉంటాడు
గాక” అనాన్డు. అపుప్డు ఆ పనివారు తిరిగి బోయజుతో “యెహోవా
నినున్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక” అనాన్రు.

5అపుప్డు బోయజుపంట కోసుత్ నన్ వాళళ్ అజమాయిషీచేసుత్ నన్
పనివాడితో “ఆ అమామ్యి ఎవరు?” అని అడిగాడు. 6 అతడు
“ఆమెమోయాబు దేశం నుండి నయోమితో కూడా వచిచ్నమోయాబీ
యువతి. 7ఆమె ‘నేను పంట కోత కోసే వాళళ్ వెనకాలే వెళిళ్ పనల
మధయ్ నేల పడే పరిగె ఏరుకుని పోగు చేసుకోవడానికి అనుమతి
నివవ్ండి’ అని ననున్ అడిగింది. ఆమె వచిచ్ పొదుద్ టినుంచి పరిగె
ఏరుకుంటూనే ఉంది. కొంచెం సేపుమాతం విశాంతి తీసుకుంది”అని
చెపాప్డు.

8 అపుప్డు బోయజు రూతుతో “అమామ్యీ, వింటునాన్వా, వేరే
పొలంలో పరిగె ఏరుకోడానికి వెళళ్ వదుద్ . ఇకక్డే పనిచేసుత్ నన్
పనికతెత్ల దగగ్రే ఉండు. 9 కోత పనివారు పంట కోసుత్ నన్ చేను
కనిపెటుట్ కుని పనికతెత్ల వెనకే వెళత్ ఉండు. నినున్ తాకకూడదని
యువకులను ఆదేశించాను. నీకు దాహం వేసేత్ నీటికుండల దగగ్రికి
వెళిల్ మా పనివాళ ళ్ చేదిన నీళ ళ్ తాగు” అని చెపాప్డు.

10 అపుప్డు ఆమె బోయజు ముందు సాగిలపడి తన తల నేలకు
ఆనించి “పరాయి దేశానికి చెందిన నా ఇంత శదధ్ చూపడానికి
నీకు నా దయ ఎలా కలిగిందో!” అంది. అపుప్డు బోయజు “నీ
భర చనిపోయిన తరువాత నువువ్ నీ అతత్కు చేసినదంతా నేను
వినాన్ను. 11 నువువ్ నీ తలిల్దండులనూ, పుటిట్న దేశానీన్ విడిచిపెటిట్
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నీకు ఏమాతంపరిచయంలేనిపజలమధయ్కు వచాచ్వు. 12యెహోవా
నువువ్ చేసిన దానికి పతిఫలమిసాత్ డు గాక, ఎవరి నీడన నువువ్
మంగాఉనాన్వో ఆ ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవానీకు నిం న
పతిఫలం ఇసాత్ డు గాక!” అనాన్డు.

13 అందుకు ఆమె “అయాయ్, నేను నీ దగగ్ర పని చేసేదానిన్
కాకపోయినా, ననున్ ఆదరించారు. నీ దాసి న నాతో దయగా
మాటాల్ డారు. నా మరింత దయ ఉంచండి” అని చెపిప్ంది.
14 భోజన సమయంలో బోయజు “నువువ్ ఇకక్డికే వచిచ్ భోజనం
చెయియ్. నీ రొటెట్ముకక్లను దా రసంలో ముంచుకుని తిను” అని
చెపాప్డు. కాబటిట్ ఆమె పంట కోసే వాళళ్ దగగ్ర కూరుచ్ంది. బోయజు
ఆమెకు కొనిన్ పేలాలు ఇచాచ్డు. ఆమె కొనిన్ తృపిత్గా తిని కొనిన్
మిగిలిచ్ంది.

15 ఆమె పరిగె ఏరుకోడానికి లేచినపుప్డు బోయజు తన
పనివాళళ్తో “ఆమెనుపనలమధయ్ఏరుకోనివవ్ండి. ఆమెకు ఇబబ్ంది
కలిగించవదుద్ . 16 అలాగే ఆమె కోసం కొనిన్ కంకులు పడవేయండి.
ఆమె వాటిని ఏరుకునేలా చూడండి. ఆమెతో ఎవరూ కఠినంగా
మాటాల్ డవదుద్ ” అని చెపాప్డు. 17కాబటిట్ ఆమెసాయంకాలం వరకూ
అదే పొలంలో ఏరుకుని తాను ఏరుకునన్ వాటిని దుళళ్గొటిట్ంది. అవి
దాదాపు తూమెడు* బారీల్ గింజలు అయాయ్యి. 18 ఆమె వాటిని
తీసుకుని ఊళోళ్కి వచిచ్ంది. ఇంటి దగగ్ర తన అతత్ నయోమికి
తాను ఏరిన వాటిని చూపించింది. తరువాత తాను తినన్ తరువాత
మిగిలిచ్న పేలాలు అతత్కు ఇచిచ్ంది.

19 అపుప్డు రూతుతో ఆమె అతత్ “నువువ్ ఈ రోజు ఎకక్డ
పరిగె ఏరుకునాన్వు? ఎకక్డ పని చేశావు? నీకు సహాయం
చేసినవాణిణ్ దేవుడు దీవిసాత్ డు గాక” అంది. అపుప్డు రూతు
తాను ఎవరి పొలంలో పని చేసిందో ఆ వయ్కిని గూరిచ్ తన అతత్కు
చెపిప్ంది. “అతని పేరు బోయజు” అని చెపిప్ంది. 20 దానికి

* 2:17 2:17 తూమెడు 12 కిలోగాములు
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నయోమి “యెహోవా అతణిణ్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక! ఆయన బతికి
ఉనన్వారికీ, చనిపోయినవారికీ మేలు చేయడం మానలేదు” అని
తన కోడలితో అంది. నయోమి ఇంకా “ఆ వయ్కి మనకు దగగ్ర
చుటట్ం. మనలను అతడు ఆదుకొంటాడు” అని చెపిప్ంది. 21దానికి
మోయాబీయురా న రూతు “అంతేకాదు, అతడు పంటకోత అంతా
ముగిసే వరకూ తన పని వాళళ్ దగగ్రే ఉండమని నాతో చెపాప్డు”
అంది.

22 అపుప్డు నయోమి తన కోడలు రూతుతో “అమామ్, అతని
పనిపిలల్లతో కలసి ఉండటమే మంచిది. వేరొకరి చేలోకి వెళేత్ ఏ నా
కీడు జరుగవచుచ్” అంది. 23 రూతు అపప్టినుండి బారీల్ పంట కోత,
గోదుమ పంట కోత ముగిసే వరకూ బోయజు పనికతెత్ల దగగ్రే ఉండి
పరిగె ఏరుకుంటూ, తన అతత్తోనే నివసించింది.

3
బోయజు, రూతు బారీల్ గింజలు పొలంలో

1 తరువాత రూతుతో నయోమి ఇలా చెపిప్ంది. “అమామ్, నువువ్
సిథ్రపడేలా ఏ నా ఏరాప్టు చెయాయ్లి కదా. నీకు మం చేకూరేలా
నేను చూడాలి. 2 ఎవరి పనికతెత్ల దగగ్ర నువువ్ ఉనాన్వో ఆ
బోయజు మనకు బంధువు. విను, ఈ రాతి అతడు తన పొలంలో
బారీల్ గింజలు తూరాప్రబటట్బోతునాన్డు. 3 నువువ్ సాన్నం చేసి
సువాసన నూనె రాసుకుని బటట్లు మారుచ్కుని ఆ పొలానికి ధానయ్ం
చెరిగించే కళల్ం దగగ్రికి వెళ ళ్. అతనిభోజనంముగించినిదపోయేంత
వరకూ అతనికి కనిపించవదుద్ . 4 నిదపోయిన తరువాత ఎకక్డ
పడుకునాన్డో చూడు. ఆ చోటికి నువూవ్ వెళళ్గలిగేలా దానిన్ గురు
పెటుట్ కో. తరువాత అకక్డికి వెళిళ్ అతని కాళళ్ ఉనన్ దుపప్టి తీసి
అకక్డ పడుకో. ఆ తరువాత జరగాలిస్ందంతా అతనే చెబుతాడు.”
5అపుప్డు రూతు “నువువ్ చెపిప్నటేట్ చేసాత్ ను” అంది.
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6 ఆమె ధానయ్ం చెరిగించే కళల్ం దగగ్రికి వెళిళ్ తన అతత్ తనకు
చెపిప్నటుల్ చేసింది. 7 బోయజు భోజనం చేసి దా రసం తాగి
మనసుస్లో ఉలాల్ సంగా పోయి ధానయ్ం కుపప్ దగగ్ర పడుకునాన్డు.
అపుప్డు రూతు నెమమ్దిగా వెళిళ్ అతని కాళళ్ న ఉనన్ దుపప్టి
తీసి పడుకుంది. 8 అరథ్రాతి సమయంలో బోయజు ఉలికిక్పడి లేచి
చూసేత్ ఒక సీ తన కాళళ్ దగగ్ర పడుకుని ఉండటం కనిపించింది.
9 అతడు, “ఎవరు నువువ్?” అని అడిగాడు. ఆమె “నేను రూతు
అనే నీ దాసిని. నువువ్ ననున్ విడిపించగల సమీప బంధువువి.
నా నీ కొంగు కపుప్*” అంది. 10 అతడు “అమామ్యీ, నినున్
యెహోవా దీవించాడు. పేదవారు, ధనికులు అయిన యువకుల
నువువ్మోజు పడలేదు. అందుకని గతంలో నీ పవరన కంటే ఇపప్టి
నీ పవరన మరింత యోగయ్ంగా ఉంది. 11 అమామ్యీ, ఇపుప్డిక
భయపడవదుద్ . నీకు నేను చెపేప్దంతా తపప్క నెరవేరుసాత్ ను. నువువ్
చాలా యోగుయ్రాలివి అని పజలందరికీ తెలుసు. 12 నేను నినున్
విడిపించగలను అనే మాట నిజమే. కానీ నీకు నాకంటే దగగ్ర
బంధువు ఒకడునాన్డు. 13ఈ రాతి ఉండు. ఉదయానేన్ ఆ వయ్కి
నీకు బంధువుగా ధరమ్ం జరిపి నినున్ విడిపించవచుచ్. నీకు బంధువు
ధరమ్ం జరపడం అతనికి ఇషట్ం లేకపోతే నేనే బంధువుగా ఆ ధరామ్నిన్
జరిగిసాత్ నని యెహోవా తోడుగా పమాణం చేసుత్ నాన్ను. తెలల్వారే
వరకూ నిదపో” అనాన్డు.

14 కాబటిట్ ఆమె తెలాల్ రే వరకూ అతని కాళళ్ దగగ్ర పడుకుని
ఇంకా తెలల్వారకముందే లేచింది. అపుప్డు అతడు “ఆమె ధానయ్ం
చెరిగించే కళళ్ం దగగ్రికి వచిచ్న విషయం ఎవరికీ చెపప్వదుద్ ” అని
తన సేవకులకు చెపాప్డు. 15తరువాత అతడు “నువువ్ కపుప్కునన్
దుపప్టి పటుట్ ” అనగా ఆమె దానిన్ పటిట్ంది. అతడు ఆరు
కొలతల† బారీల్ గింజలు కొలిచి ఆమె భుజానికెతాత్ డు. ఆమె ఊళోల్ కి

* 3:9 3:9నా నీకొంగు కపుప్ ననున్ పెళిల్ చేసుకోమనిఅడుగుతునన్ది † 3:15 3:15
ఆరు కొలతల ఆరు కిలోగాములు
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వెళిళ్పోయింది.
16 రూతు తన అతత్ నయోమి దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు నయోమి

“అమామ్య్, ఏ ంది?” అని అడిగింది. రూతు అతడు తనకు
చేసినదంతా వివరించింది. 17 “అతడు నువువ్ వటిట్ చేతులతో మీ
అతత్ ఇంటికి వెళళ్వదుద్ అనిఈఆరు కొలతలబారీల్ గింజలు ఇచాచ్డు”
అంది. 18అపుప్డు ఆమెఅతత్ “అమామ్,అతడుఈరోజేఈవిషయం
తేలేచ్వరకూ ఊరుకోడు. కాబటిట్ ఇది ఎలా జరుగుతుందో తెలిసేంత
వరకూ ఇకక్డే ఉండు” అని చెపిప్ంది.

4
బోయజు, రూతుల వివాహం

1 బోయజు బేతెల్హేము పురదావ్రం దగగ్రికి వెళిళ్ అకక్డ
కూరుచ్నాన్డు. ఇంతకు ముందు బోయజు పసాత్ వించిన బంధువు
అటుగా వెళత్ నాన్డు. బోయజు అతణిణ్ పేరు పెటిట్ పిలిచాడు
“ఏమయాయ్, ఇలా వచిచ్ కూరోచ్” అనాన్డు. అతడు ఆ పిలుపు
విని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 2 బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లోల్ పదిమందిని
పిలుచుకు వచాచ్డు. వారిని అకక్డ కూరోచ్బెటాట్ డు.

3 తరువాత అతడు “మోయాబు దేశంనుండి తిరిగి వచిచ్న
నయోమి మన సోదరు న ఎలీమెలెకు భారయ్. ఆమె తన భరకు
చెందిన భూమిని అమిమ్వేసోత్ ంది. కాబటిట్ నువువ్ శదధ్గా వినాలని
నేను ఒక విషయం చెబుతునాన్ను. 4 ఈ ఊరి పెదద్ల సమకష్ంలో,
నా కుటుంబ పెదద్ల సా గా నువువ్ ఆ భూమిని విడిపించుకో.
ఒకవేళ విడిపించడానికి నువువ్ సిదధ్పడితే నాకు సప్షట్ంగా చెపుప్.
దానిన్ నువువ్ విడిపించుకోలేకపోతే అది కూడా సప్షట్ంగా చెపుప్.
నువువ్ కాకపోతే దానిన్ విడిపించే దగగ్ర బంధువు వేరే ఎవరూ లేరు.
నీ తరువాత దగగ్ర బంధువుని నేనే” అని అతనితో చెపాప్డు.
అందుకతడు “నేను విడిపిసాత్ ను” అనాన్డు.
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5అపుప్డు బోయజు “నువువ్ నయోమి దగగ్ర నుండి ఆ భూమిని
కొనుగోలు చేసినపుప్డు ఆ భూమితో పాటుగా చనిపోయిన వాడి
భారయ్ను, మోయాబుకు చెందిన రూతును కూడా సీవ్కరించాలి.
చనిపోయిన వాడి ఆసిత్ అతని పేరు నిలబెటాట్ లంటే ఇదే మారగ్ం”
అనాన్డు. 6 దానికి ఆ బంధువు “నేను దానిన్ విడిపిసేత్ నా సొంత
వారసతవ్ం పాడవుతుంది. కాబటిట్ దానిన్ విడిపించే ఆ హకుక్ నువేవ్
తీసుకో. ఎందుకంటే నేను ఆ భూమిని విడిపించుకోలేను” అనాన్డు.

7 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలీయులో ఒక కటుట్ బాటు ఉంది. బంధు
ధరామ్నికీ, కయ వికయాలకూ ఏ నా విషయానిన్ ఖరారు చేయడానికీ
ఒక సంపదాయం ఉంది. ఆ సంపదాయం ఏమిటంటే ఒక వయ్కి తన
చెపుప్ తీసి అవతలి వాడికివవ్డమే. ఈ పనిని ఇశాయేలీయులోల్
పమాణంగా ఎంచారు. 8ఆ బంధువు “నువేవ్ దానిన్ సంపాదించుకో”
అనిబోయజుతోచెపిప్ తన చెపుప్ తీసివేశాడు.

9 అపుప్డు బోయజు “ఎలీమెలెకుకు కలిగిన సమసత్ం-
కిలోయ్ను, మహోల్ నులకు చెందినదంతా నయోమి దగగ్ర నుండి
సంపాదించాను అని నేను పలికిన దానికి మీరు ఈ రోజు సాకష్ులుగా
ఉనాన్రు. 10 అలాగే చనిపోయినవాడి పేరట అతని వారసతావ్నిన్
సిథ్రపరచడానికీ, చనిపోయినవాడి పేరును అతని సోదరులోల్ నుండీ,
అతని నివాస సథ్లం నుండీ సమసి పోకుండా ఉండటానికి నేను
మహోల్ ను భారయ్ రూతు అనే మోయాబీ సీని సంపాదించుకుని పెళిళ్
చేసుకుంటునాన్ను. దీనికీ మీరు ఈ రోజున సాకష్ులుగా ఉనాన్రు”
అని పెదద్లతో, పజలందరితో చెపాప్డు.

11 అందుకు ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ పజలూ, పెదద్లూ
“మేము సాకష్ులం. నీ ఇంటికి వచిచ్న ఆ సీని యెహోవా ఇశాయేలు
వంశానిన్ అభివృదిధ్ చేసిన రాహేలు, లేయాల వలే చేసాత్ డు గాక!
12 ఎఫాతాలో నీకు మం, అభివృదీధ్ కలిగి బేతెల్హేములో పేరు
పఖాయ్తులు పొందుతావు గాక! యెహోవా ఈ యువతి వలల్ నీకు
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అనుగహించే సంతానం, నీ కుటుంబం తామారు యూదాకు కనిన
పెరెసు* కుటుంబంలా ఉండుగాక!” అనాన్రు.
ఓబేదు పుటుట్ క,దావీదు వంశకమం
1దిన 2:5-15;మతత్యి 1:3-6; లూకా 3:31-33

13బోయజురూతును పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఆమెను పేమించాడు.
యెహోవాఆమెను దీవించాడు. ఆమె గరభ్వతి అయి ఒక కొడుకును
కనన్ది. 14 అపుప్డు అకక్డి సీలు “ఈ రోజు నీవు బంధువులు లేని
దానిగా మిగిలిపోకుండా చేసినయెహోవాకు సుత్ తులు. ఆయన పేరు
ఇశాయేలీయులోల్ పఖాయ్తి చెందుతుంది గాక. 15 నినున్ పేమించి
ఏడుగురు కొడుకుల కంటే మించిన నీ కోడలు వీణిణ్ కనన్ది. ఇతడు
నీ పాణానిన్ ఉదధ్రిసాత్ డు. వృదాధ్ పయ్ంలో నినున్ పోషిసాత్ డు” అని
నయోమితోచెపాప్రు.

16 అపుప్డు నయోమి ఆ బిడడ్ను తన కౌగిటోల్ కి తీసుకుని వాడికి
సంరకష్కురాలు అయింది. 17ఆమె ఇరుగు పొరుగు సీలు నయోమికి
కొడుకు పుటాట్ డని చెపిప్ అతనికి ఓబేదు అని పేరు పెటాట్ రు. ఇతడు
దావీదు తండి అయినయెషష్యికి తండి.

18 పెరెసు వంశకమం ఇది. పెరెసు కుమారుడు హెసోను.
19హెసోను కుమారుడు రము. రము కుమారుడు అమీమ్నాదాబు.
20అమీమ్నాదాబు కుమారుడు నయసోస్ను. నయసోస్ను కుమారుడు
శలామ్ను. 21 శలామ్ను కుమారుడు బోయజు. బోయజు కుమారుడు
ఓబేదు. 22 ఓబేదు కుమారుడు యెషష్యి. యెషష్యి కుమారుడు
దావీదు.

* 4:12 4:12 పెరెసు ఎఫాతా గోతం
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