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Ruth
1 Nahitabo kini sa mga adlaw sa dihang

ang mga maghuhukom nagmando nga adunay
kagutom sa yuta. Ug ang usa ka tawo sa
Betlehem sa Juda miadto sa nasod sa Moab uban
ang iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki.
2 Ang ngalan sa maong tawo mao si Elimelec,
ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Naomi.
Ang mga ngalan sa iyang mga anak nga lalaki
mao sila si Malon ug Chilion, mga Ephratehanon
sa Betlehem sa Juda. Nangabot sila sa nasod sa
Moab ug namuyo didto. 3 Unya si Elimelec, nga
bana ni Naomi, namatay, ug siya ang nahibilin
uban sa duha niya ka anak nga mga lalaki. 4Kini
nga mga anak nangasawa gikan sa mga babaye
sa Moab; ang ngalan sa usa mao si Orpah, ug
ang ngalan sa usa pa mao si Ruth. Nagpuyo sila
didto sulod sa napulo katuig. 5 Unya si Malon ug
si Chilon namatay, nahibilin si Naomi nga wala
nay bana ug wala na ang duha niya ka anak.
6Unya nakahukom si Naomi ngamobiya saMoab
kauban sa iyang mga umagad nga babaye ug
mobalik ngadto sa Juda tungod kay nadungog
niya didto sa rehiyon sa Moab nga si Yah-
weh nagtabang sa iyang katawhan nga anaa sa
panginahanglanon ug gihatagan sila ug pagkaon.
7 Busa mibiya siya sa dapit nga iyang gipuy-an
kauban ang duha niya ka umagad nga babaye,
ug nanglakaw sila aron mobalik ngadto sa yuta
sa Juda. 8Miingon si Naomi ngadto sa iyang duha
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ka umagad nga babaye, “Lakaw, pauli, matag-
usa kaninyo, ngadto sa panimalay sa inyong
inahan. Hinaot nga si Yahweh magmaluluy-
on kaninyo, ingon nga nagmaluluy-on kamo sa
mga patay ug nganhi kanako. 9 Hinaot nga
tugotan kamo sa Dios nga makakaplag kamo
ug kapahulayan, ang matag usa kaninyo sa
panimalay sa laing bana.” Unya gihalokan niya
sila, ug ilang gipatugbaw ang ilang mga tingog
ug mihilak. 10 Miingon sila ngadto kaniya,
“Dili! Mokuyog kami kanimo ngadto sa imong
katawhan.” 11 Apan miingon si Naomi, “Pauli,
akong mga anak nga babaye! Nganong mokuyog
pa man kamo kanako? Aduna pa ba akoy
mga anak nga lalaki sa akong tagoangkan alang
kaninyo, aron nga sila mamahimo ninyong mga
bana? 12 Pauli, akong mga anak nga babaye,
lakaw kamo sa inyong kaugalingong dalan,
kay tigulang na kaayo ako aron makabaton
pa ug bana. Kung moingon ako, 'Hinaot nga
makakaplag ako ug bana karong gabhiona,' ug
unya manganak ug mga lalaki, 13 mohulat ba
kamo hangtod nga modako sila? Mohulat ba
kamo ug dili makigminyo ug lalaki karon? Dili,
akong mga anak nga babaye! Makapaguol pag-
ayo kini kanako, labaw pa sa kaguol ninyo,
tungod kay ang kamot ni Yahweh gibakyaw
batok kanako.” 14 Unya ang iyang mga umagad
nga babaye mipatugbaw sa ilang mga tingog
ug mihilak pag-usab. Gihalokan ni Orpah ang
iyang ugangang babaye agig panamilit, apan
si Ruth migakos kaniya. 15 Miingon si Naomi,
“Paminaw, mipauli na ang imong bilas nga
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babaye ngadto sa iyang katawhan ug sa iyang
mga diosdios. Pauli na uban sa imong bilas
nga babaye.” 16 Apan miingon si Ruth, “Ayaw
ako hangyoa sa pagpahilayo kanimo, kay kung
asa ka moadto, didto usab ako; kung asa ka
mopuyo, didto usab ako mopuyo; ang imong
katawhan mahimo nga akong katawhan, ug ang
imong Dios mahimo nga akong Dios. 17 Kung
asa ka mamatay, didto ako magpakamatay, ug
didto ako igalubong. Ug si Yahweh mosilot
unta kanako, ug mas labaw pa, kung aduna
pay lain gawas sa kamatayon ang magpahimulag
kanato.” 18 Sa pagkakita ni Naomi nga mahug-
tanon si Ruth nga mouban kaniya, miundang na
siya sa pagpakiglalis kaniya. 19 Busa nanglakaw
ang duha hangtod nga nakaabot sila sa lungsod
sa Betlehem. Nahitabo kini sa dihang miabot
na sila sa Betlehem, ang tibuok lungsod naghi-
namhinam pag-ayo mahitungod kanila. Ang
mga babaye miingon, “Mao ba kini si Naomi?”
20 Apan miingon siya ngadto kanila, “Ayaw na
ako pagtawga ug Naomi. Tawaga ako ug Mara,
kay ang Labing Gamhanan nagpaantos kanako
sa hilabihang kasakitan. 21 Milakaw ako nga
puno, apan gipapauli ako ni Yahweh nga walay
dala. Busa nganong gitawag pa man ninyo ako
ug Naomi, sa pagkakita nga gisilotan ako ni Yah-
weh, ang Labing gamhanan nagsakit kanako?”
22 Busa si Naomi ug si Ruth nga Moabihaon,
ang iyang umagad nga babaye, mibalik gikan
sa nasod sa Moab. Miabot sila sa Betlehem sa
pagsugod sa ting- ani sa sebada.
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2
1 Karon ang bana ni Naomi, nga si Elimelec,

adunay suod nga paryente, nga ginganlan ug
Boaz, nga usa ka adunahan, ug ilado nga tawo.
2 Si Ruth, ang Moabihanon, miingon kang Naomi,
“Karon tugoti ako nga molakaw ug manghagdaw
sa mga lugas didto sa kaumahan. Mosunod ako
kang bisan kinsa nga motugot kanako.” Busa mi-
ingon si Naomi kaniya, “Lakaw, akong anak nga
babaye.” 3Busa milakaw si Ruth ug nanghagdaw
sa kaumahan nga nagsunod sa mga mangangani.
Unya nahitabo nga naabot siya didto sa bahin
sa kaumahan nga gipanag-iyahan ni Boaz, nga
kabanay ni Elimelec. 4 Ania karon, si Boaz
nahiabot gikan sa Betlehem ug miingon sa mga
mangangani, “Si Yahweh magauban kaninyo.”
Mitubag sila kaniya, “Si Yahweh magpanalangin
kanimo.” 5 Unya miingon si Boaz sa iyang
sulugoon nga nagdumala sa mga mangangani,
“Si kinsang lalakiha ang nanag-iya niining bay-
hana?” 6 Ang sulugoon nga nagdumala sa
mga mangangani mitubag ug miingon, “Mao
kini ang babaye nga Moabihanon nga mikuyog
kang Naomi gikan sa yuta sa Moab. 7 Miingon
siya kanako, 'Pahangyoa ako nga manghagdaw
dinhi ug manguha sunod sa mga mangangani.'
Busa mianhi siya dinhi ug nagpadayon sukad
sa buntag hangtod karon, gawas nga nagpahu-
lay lamang siya ug diyutay sulod sa pinuy-
anan.” 8 Unya miingon si Boaz ngadto kang
Ruth, “Naminaw ka ba kanako, akong anak?
Ayaw na paglakaw ug panghagdaw sa uban pang
kaumahan; ayaw na pagbiya sa akong uma.
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Hinuon, pagpabilin dinhi ug pamuhat kauban sa
akong kadalagahang mgamagbubuhat. 9Lantaw
lamang sa kaumahan kung hain nangani ang
mga kaulitawhan ug sundi ang ubang mga
babaye. Wala ba nako gipahimangnuan ang
mga kaulitawhan nga dili manghilabot kanimo?
Ug sa dihang uhawon ka, mamahimo kang
mokuha sa mga tadyaw ug moinom sa tubig
nga gisag-ob sa mga kaulitawhan.” 10 Unya
miyukbo siya nga nidapat ang iyang ulo sa yuta
sa atubangan ni Boaz. Miingon siya kaniya,
“Nganong nakakaplag man ako ug kaluoy sa
imong panan-aw, nga mitagad ka man pag-ayo
kanako, nga usa ka langyaw?” 11 Mitubag si
Boaz ug miingon kaniya, “Gitaho kanako, ang
tanan nga imong nabuhat sukad namatay ang
imong bana. Gibiyaan nimo ang imong amahan,
inahan, ug ang imong yutang natawhan aron
sa pagsunod sa imong ugangan nga babaye ug
moadto sa mga katawhan nga wala nimo mailhi.
12 Hinaot nga si Yahweh moganti kanimo alang
sa imong binuhatan. Hinaot nga madawat nimo
ang kinatibuk-ang bayad gikan kang Yahweh,
ang Dios sa Israel, kansang mga pako nga
imong nakaplagan aron kapasilongan.” 13 Unya
miingon siya, “Makakaplag unta ako ug kaluoy
diha sa imong panan-aw, akong agalon, kay
gilipay mo man ako, ug nakigsulti ka kanako
nga may kaluoy, bisan tuod dili ako usa sa
imong mga babayeng sulugoon.” 14 Panahon sa
pagpaniudto miingon si Boaz kang Ruth, “Duol
dinhi, ug kaon sa pipila ka tinapay, ug ituslo
ang tinapay diha sa suka.” Milingkod siya tapad
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sa mga mangangani, ug gihanyag niya kaniya
ang pipila ka sinanlag nga lugas. Mikaon siya
hangtod nga nabusog siya ug gibilin ang uban
niini. 15 Sa pagtindog na niya aron manghagdaw,
gisugo ni Boaz ang iyang kaulitawhan, nga nag-
ingon, “Pasagdihi siya nga manghagdaw bisan
diha sa mga uhay, ug ayaw siya sultihi sa bisan
unsa nga dili maayo. 16 Ug kinahanglan usab
ninyong kuhaon ang pipila ka mga uhay alang
kaniya gikan sa mga binugkos, ug pasagdihi kini
aron iyang mahagdaw. Ayaw siya badlonga.”
17 Busa nanghagdaw siya didto sa uma hangtod
sa kagabhion. Unya iyang gigiok ang lugas sa
uhay nga hinagdawan ug ang lugas hapit usa ka
ephah sa sebada. 18Gipas-an niya kini ug miadto
sa siyudad. Unya nakita sa iyang ugangan nga
babaye ang iyang hinagdawan. Gidala usab ni
Ruth ang sinanlag nga lugas nga nahabilin gikan
sa iyang paniudto ug gihatag kini kaniya. 19 Ang
iyang ugangan nga babayemiingon kaniya, “Diin
ka man nanghagdaw karong adlawa? Diin ka
man magbuhat? Hinaot nga ang tawo nga
nagtabang kanimo mapanalanginan pa.” Unya
misugilon si Ruth sa iyang ugangan nga babaye
mahitungod sa tawo nga tag-iya sa uma kung
asa siya nanghangdaw. Miingon siya, “Ang
ngalan sa tawo nga tag-iya sa uma kung diin
ako nagbuhat karong adlawa mao si Boaz.”
20 Miingon si Naomi sa iyang umagad, “Hinaot
nga panalanginan pa siya ni Yahweh, nga wala
magpalayo sa iyang pagkamaunongon ngadto sa
mga buhi ug sa mga patay.” Miingon si Naomi
kaniya, “Kanang tawhana mao ang duol natong
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kabanay, usa sa atong suod nga kadugong ma-
nunubos.” 21 Si Ruth ang Moabihanon miingon,
“Tinuod, miingon siya kanako, 'Kinahanglan ka
magpaduol sa akong kaulitawhan hangtod nga
ilang mahuman ang tanan nakong pangani.'”
22 Miingon si Naomi kang Ruth nga iyang uma-
gad, “Maayo kini, akong anak, nga mikuyog
ka uban sa iyang mga kadalagahan nga mga
mamumuhat, aron dili ka madagmalan sa ubang
uma.” 23 Busa kanunay siya nakigkauban sa
mga babayeng mamumuhat ni Boaz aron nga
makapanghagdaw pa siya hangtod matapos ang
pag-ani sa sebada ug ang pag-ani sa trigo. Ug
nagpuyo siya kauban ang iyang ugangan nga
babaye.

3
1 Miingon kaniya si Naomi, nga iyang ugan-

gang babaye, “Akong anak nga babaye, dili ba
ako kinahanglan mangita ug dapit nga imong
kapahulayan, aron nga mamaayo ang imong
pagkabutang? 2 Karon si Boaz, ang lalaki
nga adunay mga babayeng sulugoon nga imong
nakauban, dili ba ato man siyang kadugo? Tan-
awa, magpalid siya ug sebada karong gabii didto
sa giukanan. 3 Busa, kaligo, dihogi ang imong
kaugalingon, ug sul-oba ang labing maanindot
mo nga bisti ug lugsong didto sa giukanan. Apan
ayaw pagpaila sa imong kaugalingon ngadto sa
lalaki hangtod nga mahuman na siya sa pagkaon
ug pag-inom. 4 Ug siguroha, nga sa dihang
mohigda na siya, matiman-an nimo ang dapit
diin siya mohigda aron nga maadtoan nimo siya
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pagkataodtaod, wakisa ang iyang tiilan, ug higda
didto. Unya sultihan ka niya kung unsa ang
imong buhaton.” 5Miingon si Ruth kang Naomi,
“Pagabuhaton ko ang tanan nimong gisulti.”
6 Busa milugsong siya didto sa giukanan, ug
gisunod niya ang mga gitugon sa iyang ugangan
kaniya. 7 Sa nakakaon ug nakainom na si
Boaz ug nagmalipayon ang iyang kasingkasing,
mihigda siya sa kinatumyan tapad sa tinapok
nga mga lugas. Unya mihinay siya sa pagduol,
giwakisan ang iyang tiilan, ug mihigda. 8 Sa
pagkatungang gabii nakuratan ang maong lalaki.
Mitakilid siya, ug dayon adunay usa ka babaye
nga naghigda sa iyang tiilan! 9 Miingon siya,
“Kinsa ka man?” Mitubag siya, “Ako si Ruth, ang
sulugoonmong babaye. Buklara ang imong kupo
ibabaw sa sulugoon mong babaye, kay ikaw man
ang suod nga kadugo nga lalaki.” 10 Miingon
si Boaz, “Akong anak nga babaye, hinaot nga
panalanginan ka pa ni Yahweh. Gipakita mo ang
labaw nga pagkamaayo sa kaulahian kaysa sa
sinugdanan, tungod kay wala ka man monunot
sa mga kaulitawhan, kabos man kini o aduna-
han. 11 Ug karon, akong anak nga babaye, ayaw
ug kahadlok! Pagabuhaton ko alang kanimo
ang tanan nimong gisulti, tungod kay ang tibuok
siyudad sa akong katawhan nasayod nga ikaw
ang babaye nga may katakos. 12Ug karon tinuod
gayod nga ako ang suod nga kadugong lalaki;
apan, aduna pay mas duol nga kadugong lalaki
kay kanako. 13 Pabilin dinhi karong gabhiona,
ug sa pagkabuntag, kung buhaton niya alang
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kanimo ang katungdanan ingon nga kadugong
lalaki, maayo, tugoti siya sa pagbuhat sa iyang
katungdanan ingon nga kadugo nga lalaki. Apan
kung dili niya buhaton ang katungdanan sa usa
ka kadugo nga lalaki alang kanimo, nan ako ang
mobuhat niini, ingon nga buhi si Yahweh. Higda
una hangtod nga mabuntag.” 14 Busa mihigda
siya sa iyang tiilan hangtod nga nabuntag. Apan
mibangon siya ug sayo samtang dili pa magka-
ilhanay ang usag-usa. Kay miingon man si
Boaz, “Ayaw ipahibalo nga ang babaye mianhi sa
giukanan.” 15 Unya miingon si Boaz, “Dad-a ang
imong pandong ug guniti kini.” Sa pagbuhat niya
niini, nagtakos siya ug unom ka dagkong takos
sa sebada ug gipalukdo kaniya. Unya miadto
siya sa siyudad. 16 Sa pag-abot na ni Ruth didto
sa iyang ugangang babaye, miingon siya, “Unsa
bay gibuhat mo, akong anak nga babaye?” Unya
gisuginlan siya ni Ruth sa tanang gibuhat sa
lalaki alang kaniya. 17 Miingon siya, “Kining
unom ka takos nga sebadamao ang iyang gihatag
kanako, kay miingon man siya, “Ayaw pagpauli
nga walay dala ngadto sa imong ugangan nga
babaye.'” 18 Unya miingon si Naomi, “Pabilin
usa dinhi, akong anak nga babaye, hangtod nga
masayran nimo kung unsa ang mahitabo, kay
ang lalaki dili mopahulay hangtod nga iyang
mahuman kining butanga karong adlawa.”

4
1 Karon mitungas si Boaz ngadto sa ganghaan

ug milingkod didto. Sa wala madugay, miagi ang
suod nga kadugong lalaki nga gihisgotan na ni



Ruth 4:2 x Ruth 4:7

Boaz. Miingon si Boaz kaniya, “Akong higala,
dali una ug lingkod diri.” Miduol ang lalaki
ug milingkod. 2 Unya gipatawag ni Boaz ang
napulo ka mga kadagkoan nga lalaki sa siyudad
ug miingon, “Lingkod diri.” Busa nanglingkod
sila. 3 Miingon si Boaz sa suod nga kadugo,
“Si Naomi nga nakabalik na gikan sa nasod
sa Moab, mibaligya sa bahin sa yuta sa atong
igsoon nga si Elimelec. 4 Naghunahuna ako
sa pagpahibalo kanimo ug sa pagsulti kanimo,
'Palita kini atubangan niining mga nanglingkod
dinhi, ug atubangan sa mga kadagkoan sa akong
katawhan.' Kung tinguha nimo nga lukaton kini,
lukata na kini. Apan kung wala ka naninguha
sa paglukat niini, nan sultihi ako, aron nga
masayran ko kay wala nay si bisan kinsa ang
makalukat niini gawas kanimo, ug mag-agad
lamang usab ako kanimo.” Unya ang tawo
miingon, “Lukaton ko kana.” 5 Unya miingon si
Boaz, “Sa adlaw nga palitonmo ang uma gikan sa
kamot ni Naomi, kinahanglan mo usab kuhaon
si Ruth nga Moabnon, ang asawa sa namatay nga
tawo, aron sa pagbangon sa ngalan sa namatay
sa iyang panulondon.” 6 Unya miingon ang suod
nga kadugo, “Dili ako makalukat niini alang sa
akong kaugalingon nga dili madaot ang akong
panulondon.” Kuhaa ang akong katungod sa
paglukat alang sa imong kaugalingon, kay dili
ako makalukat niini.” 7 Karon mao kini ang
nabatasan sa unang panahon sa Israel mahi-
tungod sa paglukat ug pagbinayloay sa mga
butang. Aronmapamatud-an ang tanang butang,
huboon sa usa ka tawo ang iyang sandalyas
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ug ihatag kini ngadto sa iyang silingan; mao
kini ang pamatasan sa paghimo sa mga hustong
kasabotan sa Israel. 8 Busa miingon ang suod
nga kadugo kang Boaz, “Palita kini alang sa
imong kaugalingon.” Ug gihubo niya ang iyang
sandalyas. 9 Unya miingon si Boaz ngadto sa
mga kadagkoan ug sa tanang tawo, “Kamo mao
karon ang mga saksi nga ako nang napalit ang
tanang gipanag-iya ni Elimelec ug ang tanan nga
gipanag-iya nila ni Chilion ug ni Malon gikan sa
kamot ni Naomi. 10 Dugang pa niana si Ruth
nga Moabinhon, ang asawa ni Malon: naangkon
ko usab siya nga akong maasawa, aron nga
akong mapabangon ang ngalan sa namatay nga
tawo sa iyang panulondon, aron nga dili mawala
ang iyang ngalan diha sa iyang mga kaigsoonan
ug gikan sa ganghaan sa iyang dapit. Kamo
mao karon ang mga saksi.” 11 Miingon ang
tanang tawo nga atua sa ganghaan ug ang mga
kadagkoan, “Mga saksi kami. Hinaot nga himoon
ni Yahweh nga sama kang Raquel ug Lea, ang
babayeng mahiadto sa imong pinuy-anan, ang
duha nga nagtukod sa panimalay sa Israel. Ug
hinaot nga magmauswagon ka pa diha sa Efrata
ug mabantogan diha sa Bethlehem. 12Hinaot nga
ang imong panimalay mahisama sa panimalay ni
Perez, nga gipanganak ni Tamar si Juda, pinaagi
sa kaliwat nga igahatag ni Yahweh kanimo uban
niining batan-ong babaye.” 13 Busa gidala ni
Boaz si Ruth, ug gipangasawa niya siya. Nakig-
dulog siya kaniya, ug mitugot si Yahweh kaniya
nga magmabdos, ug nanganak siya ug usa ka
batang lalaki. 14 Ang mga babaye miingon kang
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Naomi, “Bulahan si Yahweh, nga wala mobiya
kanimo ug nagbilin ug usa ka suod nga kadugo
aron matawo, kining bataa. Hinaot nga ang
iyang ngalan mabantogan sa Israel. 15 Hinaot
nga siya ang magpabag-o sa imong kinabuhi
ug magpabaskog sa imong katigulangon, kay
ang imong umagad nga babaye, nga nahigugma
kanimo, nga mas maayo pa kaysa sa imong
pito ka mga anak nga lalaki, nagpakatawo man
kaniya. 16 Unya gikuha ni Naomi ang bata, ug
gibutang sa iyang sabakan, ug giatiman siya.
17 Ug ang mga babaye nga iyang mga silingan
mihatag kaniya sa ngalan, nga nag-ingon, “Ang
usa ka anak nga lalaki gipakatawo alang kang
Naomi.” Ginganlan nila siya ug Obed. Nahimo
siyang amahan ni Jesse, nga nahimong amahan
ni David. 18 Karon mao kini ang mga kaliwatan
ni Perez: Si Perez ang amahan ni Hezron, 19 si
Hezron ang amahan ni Ram, si Ram ang amahan
ni Aminadab, 20 si Aminadab ang amahan ni
Nason, si Nason ang amahan ni Salmon, 21 si
Salmon ang amahan ni Boaz, si Boaz ang amahan
ni Obed, 22 si Obed ang amahan ni Jesse, si Jesse
ang amahan ni David.
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