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രൂത്ത്

നെവാമിക്ക് ഭർത്താവും പു്രതന്മാരും
നഷ്ടെപ്പടുന്നു

1 ന്യായാധിപന്മാരുെട ഭരണകാലത്ത്
ഇ്രസാേയലിൽ േദശവ്യാപകമായ ഒരു
ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ലേഹംകാരനായ ഒരാൾ തെന്റ ഭാര്യയും
രണ്ടു പു്രതന്മാരുമായി േമാവാബുരാജ്യത്ത്
കുറച്ച കാലേത്തക്കു താമസിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ട . 2 ആ പുരുഷെന്റ േപര്
എലീെമെലക്ക് എന്നും ഭാര്യയുെട േപര്
നെവാമി എന്നുമായിരുന്നു. അവരുെട
പു്രതന്മാരുെട േപര് മേഹ്ലാൻ എന്നും കിേല്യാൻ
എന്നും ആയിരുന്നു. അവർ െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ലേഹമിൽനിന്നുള്ള എ്രഫാത്യർ ആയിരുന്നു.
അവർേമാവാബിൽെച്ചന്ന്അവിെടതാമസമാക്കി.

3 കുറച്ച നാള കൾക്കുേശഷം നെവാമിയുെട
ഭർത്താവ് എലീെമെലക്ക് മരിച്ച . നെവാമിയും
രണ്ടു പു്രതന്മാരുംമാ്രതം േശഷിച്ച . 4 അവർ
ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ േമാവാബ്യസ്്രതീകെള
വിവാഹംെചയ്തു; ഒരാള െടേപര് ഓർപ്പ
എന്നും മേറ്റയാള േടത് രൂത്ത് എന്നുമായിരുന്നു.
ഏകേദശം പത്തുവർഷം അവർ അവിെട
ജീവിച്ച . 5അതിനുേശഷം മേഹ്ലാനും കിേല്യാനും
മരിച്ച . അങ്ങെന ഭർത്താവും രണ്ടു പു്രതന്മാരും
നഷ്ടെപ്പട്ടവളായി നെവാമിമാ്രതം േശഷിച്ച .
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നെവാമിയും രൂത്തും േബത്ലേഹമിേലക്കു
തിരിക്കുന്നു

6യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് നല്ല വിളവുനൽകി
അനു്രഗഹിച്ച എന്ന് നെവാമി േമാവാബിൽെവച്ച്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരും മരുമക്കള ം
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങാൻ തയ്യാെറടുത്തു.
7 അങ്ങെന രണ്ടു മരുമക്കേളാടുെമാപ്പം
നെവാമി താമസസ്ഥലമായ േമാവാബുേദശം വിട്ട്
െയഹൂദ്യയിേലക്കുള്ളവഴിയിലൂെട യാ്രതതിരിച്ച .

8 എന്നാൽ വഴിമേധ്യ നെവാമി തെന്റ രണ്ടു
മരുമക്കേളാടും ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അമ്മയുെട ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുക. മരിച്ച േപായ നിങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാേരാടും എേന്നാടും നിങ്ങൾ
കരുണകാണിച്ചതുേപാെല യേഹാവ
നിങ്ങേളാടും കരുണകാണിക്കെട്ട. 9 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും വിവാഹിതരായി നിങ്ങള െട
ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ
യേഹാവസഹായിക്കെട്ട.”
ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് യാ്രതയയയ്ക്കുന്നതിനായി
നെവാമി അവെര ചുംബിച്ച . എന്നാൽ
അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട,് 10 “ഇല്ല,
അമ്മേയാടുകൂെട അമ്മയുെട ആള കള െട
അടുേത്തക്ക്ഞങ്ങള ംവരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 എന്നാൽ നെവാമി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മക്കേള, നിങ്ങൾ തിരിെകെപ്പായ്െക്കാള്ള ,
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എേന്നാെടാപ്പം വരുന്നത?്
നിങ്ങൾക്കു ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാൻ
ഇനിയും എനിക്കു മക്കളണ്ടാകുേമാ?
12 എെന്റ മക്കേള, തിരിെക ഭവനത്തിേലക്കു
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േപായ്െക്കാള്ള ; എനിക്കു മെറ്റാരു ഭർത്താവിെന
സ്വീകരിക്കാൻ ്രപായം കഴിഞ്ഞുേപായി.
ഇനിയും അങ്ങെന ആ്രഗഹിച്ചിട്ട—്ഇന്നു
രാ്രതി ഒരു ഭർത്താവിെന സ്വീകരിച്ച് എനിക്കു
പു്രതന്മാരുണ്ടായാൽേപാലും— 13 അവർക്ക്
്രപായപൂർത്തിയാകുന്നതുവെര നിങ്ങൾ
കാത്തിരിക്കുേമാ? അവർക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ
അവിവാഹിതരായി തുടരുേമാ? എെന്റ മക്കേള,
അങ്ങെനയല്ല, യേഹാവതെന്ന* എനിെക്കതിേര
തിരിഞ്ഞതിനാൽ, ഞാൻ നിങ്ങെളക്കാളധികം
കയ ്പ്അനുഭവിച്ചവളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

14 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവർ പിെന്നയും
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഓർപ്പാ
അമ്മായിയമ്മെയ ചുംബിച്ചതിനുേശഷം
യാ്രതയായി; എന്നാൽ രൂത്ത് അവേളാടു
േചർന്നുനിന്നു.

15 അേപ്പാൾ നെവാമി: “േനാക്കൂ, നിെന്റ
നാത്തൂൻ അവള െട ജനത്തിെന്റയും അവള െട
േദവന്മാരുെടയുംഅടുേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
അവെളേപ്പാെലതെന്ന നീയും േപാകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 അതിനു രൂത്ത് അവേളാട് ഇങ്ങെന
മറുപടി പറഞ്ഞു: “അമ്മെയ ഉേപക്ഷിക്കാേനാ
മടങ്ങിേപ്പാകാേനാ എെന്ന നിർബന്ധിക്കരുത.്
അമ്മ േപാകുേന്നടത്ത് ഞാനും േപാകും; അമ്മ
താമസിക്കുേന്നടത്ത് ഞാനും താമസിക്കും.
അമ്മയുെട ജനം എെന്റ ജനവും അമ്മയുെട
ൈദവം എെന്റ ൈദവവും ആയിരിക്കും.
17 അമ്മ എവിെട മരിക്കുേന്നാ അവിെട

* 1:13 മൂ.ഭാ. യേഹാവയുെട ഭുജം
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ഞാനും മരിച്ച് അടക്കെപ്പടും. മരണത്താൽ
അല്ലാെത മെറ്റന്തിനാെലങ്കിലും ഞാൻ അമ്മെയ
ഉേപക്ഷിച്ച േപായാൽ അതിനനുസരിച്ച് യേഹാവ
എേന്നാട് ്രപതികാരംെചയ്യെട്ട.” 18 രൂത്ത,്
തേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നു എന്ന തീരുമാനത്തിൽ
ഉറച്ച നിൽക്കുകയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിയ
നെവാമി പിന്നീട് അവെള മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
നിർബന്ധിച്ചതുമില്ല.

19 അങ്ങെന അവർ േബത്ലേഹമിൽ
എത്തുന്നതുവെര യാ്രതതുടർന്നു. അവർ
േബത്ലേഹമിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, അവർകാരണം
പട്ടണം ഇളകി; “ഇവൾ നെവാമിതെന്നേയാ?”
എന്നുസ്്രതീകൾഅത്ഭുതേത്താെട േചാദിച്ച .

20 അവൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു: “എെന്ന
നെവാമി†എന്നല്ല മാറാ‡എന്നാണ് വിളിേക്കണ്ടത;്
കാരണം, സർവശക്തൻ എെന്റ ജീവിതം
വളെര കയ ്പുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 ഞാൻ
നിറഞ്ഞവളായി േപായി, എന്നാൽ യേഹാവ
എെന്ന ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി തിരിെക
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിന് എെന്ന
നെവാമി എന്നു വിളിക്കുന്നു? യേഹാവ എെന്ന
കഷ്ടത്തിലാക്കി; സർവശക്തൻ എെന്റേമൽ
അത്യാഹിതം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.§”

22 ഇങ്ങെന നെവാമി െമാവാബ്യസ്്രതീയായ
മരുമകൾ രൂത്തിേനാെടാപ്പം േമാവാബിൽനിന്നു
മടങ്ങി;യവെക്കായ്ത്തിെന്റആരംഭത്തിൽഅവർ
േബത്ലേഹമിൽഎത്തിേച്ചർന്നു.
† 1:20 സേന്താഷകരം എന്നർഥം. ‡ 1:20 കയ് പ് എന്നർഥം.
§ 1:21 അഥവാ, സർവശക്തൻ എനിെക്കതിേര സാക്ഷി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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2
വയലിൽെവച്ച് രൂത്ത് േബാവസിെന

കണ്ടുമുട്ട ന്നു
1 നെവാമിയുെട ഭർത്താവായ
എലീെമെലക്കിെന്റ കുടുംബത്തിൽ ധനവാനും
ആദരണീയനുമായ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപര് േബാവസ്എന്നായിരുന്നു.

2 േമാവാബ്യയായ രൂത്ത് നെവാമിേയാട,്
“എേന്നാട് ദയേതാന്നിഎനിക്ക്അനുവാദംതരുന്ന
ആരുെടെയങ്കിലും വയലിൽ കാലാെപറുക്കാൻ
ഞാൻ േപാകെട്ട”എന്നു േചാദിച്ച .
നെവാമി അവേളാട,് “എെന്റ േമാേള,
േപായ്െക്കാള്ള ” എന്നു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന
അവൾ പുറെപ്പട്ട് വയലിൽ െകായ്ത്തുകാരുെട
പിറേക നടന്ന് കാലാെപറുക്കി. അവൾ
എലീെമെലക്കിെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ള
േബാവസിെന്റവയലിൽേജാലിക്ക്എത്തിേച്ചർന്നു
എന്നനിലയിൽകാര്യങ്ങൾസംഭവിച്ച .

4 ആ സമയത്തുതെന്ന േബാവസ്
േബത്ലേഹമിൽനിന്നു വന്നു; അേദ്ദഹം
െകായ്ത്തുകാെര അഭിവാദ്യംെചയ്ത,് “യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“യേഹാവ അങ്ങെയ അനു്രഗഹിക്കെട്ട!” എന്ന്
അവരുംഅേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.

5 േബാവസ് െകായ്ത്തുകാരുെട
േമൽേനാട്ടക്കാരനായ ഭൃത്യേനാട:് “ആ യുവതി
ഏതുകുടുംബത്തിെലയാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

6 േമൽേനാട്ടക്കാരൻ അേദ്ദഹേത്താട,്
“നെവാമിേയാെടാപ്പം േമാവാബിൽനിന്നു വന്ന
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േമാവാബ്യസ്്രതീയാണവൾ. 7 ‘െകായ്ത്തുകാരുെട
പിന്നാെല കാലാെപറുക്കാൻ ദയവായി എെന്ന
അനുവദിച്ചാലും’ എന്ന് അവൾ അേപക്ഷിച്ച .
അങ്ങെന അവൾ രാവിെലമുതൽ വയലിൽ
കാലാെപറുക്കുന്നു. അൽപ്പസമയേമ അവൾ
വി്രശമിച്ച ള്ള ”എന്ന് ഉത്തരംനൽകി.

8 അേപ്പാൾ േബാവസ് രൂത്തിേനാട:് “എെന്റ
േമാേള, ്രശദ്ധിക്കുക. കാലാെപറുക്കാൻ മെറ്റാരു
വയലിൽ േപാേകണ്ട. ഇവിടം വിട്ട േപാകുകേയ
േവണ്ട. ഇവിെട എെന്റ േജാലിക്കാെരാെടാപ്പം
കൂടിെക്കാള്ള . 9 െകായ്ത്തുകാരായ
പുരുഷന്മാർ െകായ്യന്ന സ്ഥലം ്രശദ്ധിച്ച,്
േജാലിക്കാരികേളാെടാപ്പം െപായ്െക്കാള്ള .
നിെന്ന ഉപ്രദവിക്കരുെതന്ന് േജാലിക്കാരായ
യുവാക്കേളാട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്. നിനക്കു
ദാഹിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക, അവർ െവള്ളം
േകാരിനിറച്ച പാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് േകാരി
കുടിച്ച െകാള്ള ”എന്നുപറഞ്ഞു.

10ഇതു േകട്ടേപ്പാൾഅവൾസാഷ്ടാംഗ്രപണാമം
െചയ്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹേത്താട:് “ഞാൻ
ഒരു അന്യേദശക്കാരിയായിട്ട ം എെന്ന
്രശദ്ധിക്കത്തക്കവണ്ണം അേങ്ങക്ക് എേന്നാടു ദയ
േതാന്നിയത്എന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

11 മറുപടിയായി, “നിെന്റ ഭർത്താവിെന്റ
മരണേശഷംനീനിെന്റഅമ്മായിയമ്മയ്ക്കുേവണ്ടി
െചയ്ത കാര്യങ്ങള ം നീ നിെന്റ
മാതാപിതാക്കെളയും നിെന്റ സ്വന്തം
േദശെത്തയും വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് അപരിചിതമായ
ഒരു ജനത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ പാർക്കുന്നതും
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ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12 നീ െചയ്തതിനു
തക്കവണ്ണം യേഹാവ നിനക്കു ്രപതിഫലം
തരെട്ട. ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ചിറകിൻകീഴിൽ നീ ശരണം
്രപാപിച്ചിരിക്കുകയാൽ അവിടന്ന് നിെന്ന
അത്യധികമായി അനു്രഗഹിക്കെട്ട” എന്നു
േബാവസ് പറഞ്ഞു.

13 “യജമാനേന,എനിക്കുതുടർന്നുംഅങ്ങയുെട
കണ്ണിൽനിന്നു ദയ ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. ഞാൻ
അങ്ങയുെട ദാസികള െട കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരാളെല്ലങ്കിൽേപാലും അങ്ങ് എേന്നാട്
കരുണാപൂർവം സംസാരിച്ച് എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.

14 ഭക്ഷണസമയത്ത് േബാവസ് അവേളാട,്
“ഇവിെട വന്ന് ഇരുന്നുെകാള്ള ; അപ്പം എടുത്തു
പുളിച്ച വീഞ്ഞിൽ മുക്കി കഴിേച്ചാള ” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അവൾ െകായ്ത്തുകാേരാെടാപ്പം
ഇരുന്നേപ്പാൾ, േബാവസ് അവൾക്കു മലർ
െകാടുത്തു. അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളടേത്താളം
ഭക്ഷിച്ച , കുറച്ച് അധികം വരികയും െചയ്തു.
15 അവൾ വീണ്ടും കാലാെപറുക്കാൻ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾേബാവസ് ഭൃത്യന്മാേരാട,് “അവൾ
കറ്റകൾക്കിടയിൽനിന്ന് െപറുക്കിയാൽേപാലും
അവെള ശാസിക്കരുത.് 16 കറ്റകളിൽനിന്നും
അവൾക്കു െപറുക്കാൻേവണ്ടി കതിർക്കുലകൾ
മനഃപൂർവം നിലത്തു വലിച്ചിട്ട െകാടുക്കുക,
അവെളശകാരിക്കരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

17 അങ്ങെന സന്ധ്യയാകുംവെര രൂത്ത്
കാലാെപറുക്കി. അതിനുേശഷം അവൾ
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േശഖരിച്ച കതിരുെമതിച്ച , അത് ഒരു
ഏഫാേയാളം* യവം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അവൾ
അതു പട്ടണത്തിേലക്കു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി;
അവൾ എ്രതമാ്രതം േശഖരിെച്ചന്ന് അവള െട
അമ്മായിയമ്മ മനസ്സിലാക്കി. താൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ട്
േശഷിച്ച ധാന്യംകൂടി െകാണ്ടുവന്ന് രൂത്ത്
അവൾക്കുെകാടുത്തു.

19 അവള െട അമ്മായിയമ്മ: “ഇന്നു നീ
എവിെടയായിരുന്നു കാലാെപറുക്കിയത?് നീ
പണിെചയ്തത് എവിെടയാണ?് നിേന്നാട് കരുണ
കാട്ടിയവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടെട്ട!” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ രൂത്ത് അവൾ അന്നു
േവലെചയ്ത സ്ഥലെത്ത യജമാനെനക്കുറിച്ച്
അമ്മായിയമ്മേയാടു പറഞ്ഞു, “േബാവസ്
എന്നയാള െട അടുക്കലാണു ഞാൻ ഇന്നു
േവലെചയ്തത്”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.

20 “യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കെട്ട!”
നെവാമി തെന്റ മരുമകേളാടു പറഞ്ഞു:
“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരാടും മരിച്ചവേരാടും കരുണ
കാണിക്കുന്നത് അവിടന്ന് നിർത്തിയിട്ടില്ല.”
അവൾ പിെന്നയും, “അേദ്ദഹം നമ്മുെട അടുത്ത
ബന്ധുവും നമ്മുെട വീെണ്ടടുപ്പ കാരിൽ†
ഒരുവനുമാണ”്എന്നുപറഞ്ഞു.

21 അേപ്പാൾ േമാവാബ്യയായ രൂത്ത:്
“ ‘െകായ്ത്തുകാർ, എെന്റ ധാന്യംമുഴുവനും
െകായ്തുതീരുംവെര അവേരാെടാപ്പം
കൂടിെക്കാള്ള ’ എന്നും യജമാനൻ അറിയിച്ച ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

* 2:17 ഏക. 13കി.്രഗാം. † 2:20 േലവ്യ. 25:25-55
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22 നെവാമി തെന്റ മരുമകളായ
രൂത്തിേനാട:് “േമാേള, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േജാലിക്കാരികേളാെടാപ്പംപണിെയടുക്കുന്നതാണു
നിനക്കു നല്ലത;് കാരണം മെറ്റാരാള െട വയലിൽ
നീ ചിലേപ്പാൾ ഉപ്രദവിക്കെപ്പേട്ടക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

23 അങ്ങെന രൂത്ത് േബാവസിെന്റ
േവലക്കാരികേളാെടാപ്പം യവവും േഗാതമ്പും
െകായ്തുതീരുംവെര പണിെയടുത്തു. അവൾ
അമ്മായിയമ്മേയാെടാപ്പം താമസിച്ച .

3
രൂത്തും േബാവസും െമതിക്കളത്തിൽ

1 അമ്മായിയമ്മയായ നെവാമി ഒരു ദിവസം
രൂത്തിേനാട:് “എെന്റ േമാേള, നീ നന്നായി
സംരക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിനായി നിനക്ക്
ഒരഭയസ്ഥാനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതേല്ല?
2 നമ്മുെട ബന്ധുവായ േബാവസിെന്റ
േവലക്കാരികേളാടുകൂെടയേല്ല നീ
പണിെചയ്തത?് ഇന്നു രാ്രതി അേദ്ദഹം
െമതിക്കളത്തിൽ യവം പാറ്റ ം. 3 അേപ്പാൾ
നീ കുളിച്ച സുഗന്ധൈതലംപുരട്ടി,
നിെന്റ ഏറ്റവും നല്ല വസ്്രതംധരിച്ച,്
െമതിക്കളത്തിേലക്കു േപാകുക; എന്നാൽ
അേദ്ദഹം ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു തീരുംവെര
നീ അവിെട ഉെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം അറിയരുത.്
4 അേദ്ദഹം കിടക്കുന്നത് എവിെടെയന്നു
്രശദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് െചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കെല പുതപ്പ മാറ്റി അവിെട കിടക്കുക.
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നീഎന്താണ് െചേയ്യണ്ടെതന്ന്അേപ്പാൾഅേദ്ദഹം
നിേന്നാടു പറയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 “അമ്മ പറയുന്നെതന്തും ഞാൻ െചയ്യാം,”
രൂത്ത് പറഞ്ഞു. 6 അവൾ അങ്ങെന
െമതിക്കളത്തിൽ േപായി അമ്മായിയമ്മ
പറഞ്ഞെതല്ലാംഅതുേപാെലതെന്നെചയ്തു.

7 േബാവസ് ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു
സന്തുഷ്ടനായേശഷം ധാന്യകൂമ്പാരത്തിൽനിന്നു
ദൂെരമാറി ഒരു േകാണിൽ കിടക്കാൻ േപായി.
രൂത്ത് നിശ്ശബ്ദയായി വന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കെല പുതപ്പ മാറ്റി അവിെട കിടന്നു.
8 അർധരാ്രതിയിൽ െഞട്ടിയുണർന്ന അേദ്ദഹം,
ചുറ്റ ം േനാക്കി—തെന്റ കാൽക്കൽ ഒരു സ്്രതീ
കിടക്കുന്നതുകണ്ടു!

9 “ആരാണുനീ?”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .
“ഞാൻ അങ്ങയുെട ദാസിയായ രൂത്താണ,്”
അവൾ അേപക്ഷിച്ച : “അങ്ങ് ഞങ്ങള െട
കുടുംബത്തിെന്റവീെണ്ടടുപ്പ കാരനായതുെകാണ്ട്
അങ്ങയുെട പുതപ്പിെന്റ അ്രഗം എെന്റേമൽ
ഇടണേമ!”

10അതിന് അേദ്ദഹം: “േമാേള, യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെട്ട. ഈ കുടുംബേത്താട് നീ
ഇേപ്പാൾ കാട്ട ന്ന ദയ മുമ്പെത്തക്കാൾ അധികം;
നിനക്കുേബാധിച്ച ധനികേരാ ദരി്രദേരാ ആയ
യുവാക്കന്മാരുെട പിറേക നീ േപായില്ലേല്ലാ.
11 അതുെകാണ്ട,് എെന്റ േമാേള, ഭയെപ്പേടണ്ട.
നീ േചാദിക്കുന്നതു ഞാൻ നിനക്കുേവണ്ടി
െചയ്തുതരാം. നീ ഒരു കുലീനയായ സ്്രതീ എന്ന്
പട്ടണവാസികളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
12 നിെന്റ കുടുംബത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ
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ഞാനാണ് എന്നത് വാസ്തവം, എന്നാൽ
എെന്നക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധുവായ
മെറ്റാരു വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ ഉണ്ട.് 13 ഇന്നു
രാ്രതി ഇവിെട കഴിയുക, നാെള നിെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം അേദ്ദഹം
ഏെറ്റടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുെന്നങ്കിൽ നല്ലത്;
അേദ്ദഹം നിെന്ന വീെണ്ടടുക്കെട്ട. എന്നാൽ
അേദ്ദഹം വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിൽ, ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ, ഞാനത് െചയ്തിരിക്കും.
രാ്രതികഴിയുന്നതുവെര ഇവിെട കിടക്കുക”എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

14 അങ്ങെന അവൾ േനരംപുലരുംവെര
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാൽക്കൽ കിടന്നു. എന്നാൽ
ആളറിയുംമുമ്പ് അവൾ എഴുേന്നറ്റ . േബാവസ്
അവേളാട:് “ഒരു സ്്രതീ െമതിക്കളത്തിൽ വന്നു
എന്നു മറ്റാരുംഅറിയരുത്”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 അേദ്ദഹം പിെന്നയും അവേളാട്, “നീ
പുതച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.അവൾഅ്രപകാരംെചയ്തേപ്പാൾ
േബാവസ് അതിൽ ആറുപാ്രതം* യവം
അളന്നുെകാടുത്തു; പിന്നീട് േബാവസ†്
പട്ടണത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

16 രൂത്ത് തിരിെക അവള െട
അമ്മായിയമ്മയുെട അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ,
നെവാമി അവേളാട:് “എെന്റ േമാേള, കാര്യങ്ങൾ
എന്തായി?”എന്നു േചാദിച്ച .
തനിക്കുേവണ്ടി േബാവസ് െചയ്തെതല്ലാം
അേപ്പാൾ രൂത്ത,് നെവാമിെയ അറിയിച്ച .

* 3:15 ഏക. 25കി.്രഗാം. † 3:15 ചി.ൈക.്രപ.അവൾ
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17 “ ‘നിെന്റ അമ്മായിയമ്മയുെട അടുക്കൽ നീ
െവറുംൈകയായി േപാേകണ്ട’ എന്നു പറഞ്ഞ്
അേദ്ദഹം ആറുപാ്രതം യവം തന്നയച്ച ” എന്നും
അവൾപറഞ്ഞു.

18 അേപ്പാൾ നെവാമി, “എെന്റ േമാേള,
എന്തു സംഭവിക്കും എന്നറിയുന്നതുവെര
കാത്തിരിക്കുക. ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിെനാരു
തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതുവെര അേദ്ദഹം
വി്രശമിക്കുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

4
േബാവസ് രൂത്തിെനവിവാഹംെചയ്യന്നു

1 ഈ സമയം േബാവസ് പട്ടണകവാടത്തിൽ
എത്തിഅവിെടയിരുന്നു. േബാവസ് പറഞ്ഞിരുന്ന
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ* അതുവഴി വന്നേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹേത്താട:് “എെന്റ സുഹൃേത്ത,
ഇേങ്ങാട്ട വന്ന് ഇവിെട ഇരുന്നാലും” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം െചന്ന് അവിെട
ഇരുന്നു.

2 േബാവസ് പട്ടണത്തലവന്മാരിൽ പത്തുേപെര
ക്ഷണിച്ച െകാണ്ടുവന്ന,് “ഇവിെട ഇരുന്നാലും”
എന്നു പറഞ്ഞു, അവർ അങ്ങെന െചയ്തു.
3അതിനുേശഷംേബാവസ്വീെണ്ടടുപ്പ കാരേനാട്:
“േമാവാബിൽനിന്നും തിരിെകവന്ന നെവാമി,
നമ്മുെട സേഹാദരനായ എലീെമെലക്കിെന്റ
വയൽ വിൽക്കുന്നു. 4 ഈ വസ്തുത
താങ്കെള അറിയിക്കണെമന്നു ഞാൻ കരുതി.
* 4:1 മൂ.ഭാ. വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ വലിയ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരു
ബന്ധുവിെന വീെണ്ടടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ വ്യക്തിക്കുള്ള
നിയമപരമായപദമാണ് ഇത്. േലവ്യ. 25:25-55കാണുക;വാ. 3, 6, 8,
14കാണുക.
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ഇവിെട കൂടിവന്നിരിക്കുന്ന ജനെത്തയും
എെന്റ ജനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാെരയും
സാക്ഷികളാക്കി താങ്കൾ അതുവാങ്ങണം
എന്ന നിർേദശമാണുള്ളത.് താങ്കൾക്ക്
വീെണ്ടടുക്കാൻ താത്പര്യെമങ്കിൽ അങ്ങെന
െചയ്യ ക, വീെണ്ടടുക്കാൻ താത്പര്യമിെല്ലങ്കിൽ
അത് എേന്നാടു വ്യക്തമാക്കിയാലും. നാം
ഇരുവരുെമാഴിെക അതു വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
അവകാശം മറ്റാർക്കുമില്ല; ഇതിൽ
ആദ്യസ്ഥാനം താങ്കൾക്കും താങ്കൾക്കുേശഷം
എനിക്കുമാണേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“ഞാൻ അതു വീെണ്ടടുക്കാം,” എന്ന് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു.

5 അേപ്പാൾ േബാവസ:് “നെവാമിയിൽനിന്ന്
ആ സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന ദിവസം, വസ്തുവിേന്മൽ
മരിച്ചയാളിെന്റ േപര് നിലനിർേത്തണ്ടതിന,്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിധവയായ രൂത്ത് എന്ന
േമാവാബ്യസ്്രതീെയയും വീണ്ടുെകാള്ളണം”എന്നു
പറഞ്ഞു.

6 ഉടെന ആ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ:
“അങ്ങെനെയങ്കിൽ എനിക്കതു വീെണ്ടടുക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല; അതിലൂെട എനിെക്കെന്റ സ്വന്തം
ഓഹരി നഷ്ടമാേക്കണ്ടിവരും. താങ്കൾതെന്ന
അതു വീെണ്ടടുത്തുെകാള്ള ക. എനിക്കതിന്
കഴിയുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 (മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇ്രസാേയലിൽ,
വീെണ്ടടുപ്പ ം സ്ഥലൈകമാറ്റവും ഉറപ്പിക്കാൻ
ഒരാൾ തെന്റ െചരിപ്പ രി മേറ്റയാൾക്ക്
െകാടുത്തിരുന്നു. ഇങ്ങെനയായിരുന്നു



രൂത്ത് 4:8 xiv രൂത്ത് 4:12

ഇ്രസാേയലിൽ ൈകമാറ്റങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത
വരുത്തിയിരുന്നത.്)

8അങ്ങെനവീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ േബാവസിേനാട,്
“താങ്കൾതെന്ന അതു വാങ്ങിെക്കാള്ള ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതിനുേശഷം തെന്റ െചരിപ്പ രി
േബാവസിന് െകാടുത്തു.

9അേപ്പാൾ േബാവസ് േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാടും
ചുറ്റ ംനിന്ന ജനേത്താടും ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“എലീെമെലക്കിെന്റയും, കിേല്യാെന്റയും
മേഹ്ലാെന്റയും സകലസ്വത്തുക്കള ം
ഞാൻ നെവാമിയുെട പക്കൽനിന്നും
ഏറ്റ വാങ്ങി എന്നതിനു നിങ്ങൾ ഇന്നു
സാക്ഷികളാകുന്നു. 10 മരിച്ചയാള െട
േപര് അയാള െട അവകാശത്തിേന്മൽ
നിലനിർത്താൻ മേഹ്ലാെന്റ വിധവയായ രൂത്ത്
എന്ന േമാവാബ്യസ്്രതീെയയും ഞാൻ ഭാര്യയായി
സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇതിനാൽ, അവെന്റ േപര്
അവെന്റ കുടുംബത്തിൽനിേന്നാ അവെന്റ
പട്ടണേരഖകളിൽനിേന്നാ മാഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.
നിങ്ങൾഇന്ന്അതിനുസാക്ഷികള മാകുന്നു!”

11 അേപ്പാൾ േഗാ്രതത്തലവന്മാരും
അവിെട കൂടിയിരുന്ന സകലരും,
“ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു. നിെന്റ
ഭവനത്തിേലക്കു വരുന്ന സ്്രതീെയ യേഹാവ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹം പണിതവരായ റാേഹലിെനയും
േലയെയയുംേപാെല ആക്കെട്ട. നീ
എ്രഫാത്തയിൽ ആദരണീയനും േബത്ലേഹമിൽ
്രപസിദ്ധനുമായിരിക്കെട്ട. 12 യേഹാവ ഈ
സ്്രതീയിൽ നിനക്കു നൽകുന്ന സന്തതിയാൽ
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നിെന്റ കുടുംബം താമാർ െയഹൂദയ്ക്കു
്രപസവിച്ച േഫെരസിേന്റതുേപാെലആകെട്ട”എന്ന്
ആശംസിച്ച .
നെവാമിക്ക് ഒരു മകൻജനിക്കുന്നു

13 ഇങ്ങെന േബാവസ് രൂത്തിെന
വിവാഹംകഴിച്ച . അവൾ അവനു ഭാര്യയായി.
അേദ്ദഹം അവെള അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, യേഹാവ
കരുണെചയ്തു. അവൾ ഗർഭവതിയായി,
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 14 അേപ്പാൾ
സ്്രതീകൾ നെവാമിേയാട:് “നിനക്ക് ഇെന്നാരു
വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന നൽകിയ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട. ഇ്രസാേയലിെലാെക്കയും ഈ
ൈപതൽ ്രപസിദ്ധനാകെട്ട! 15അവൻ നിനക്കു
പുതിയ ജീവൻ നൽകി, നിെന്റ വാർധക്യത്തിൽ
നിെന്ന സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട. കാരണം
ഏഴു പു്രതന്മാെരക്കാൾ േ്രശഷ്ഠയും നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവള മായനിെന്റമരുമകൾഅവനു
ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു.”

16 അതിനുേശഷം നെവാമി ൈപതലിെന
എടുത്തു, മടിയിൽകിടത്തിഅവെനശു്രശൂഷിച്ച .
17അയൽവാസികളായ സ്്രതീകൾ: “നെവാമിക്ക്
ഒരു മകൻ ജനിച്ച !” എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ
അവന്ഓേബദ്എന്നു േപരിട്ട .അവൻദാവീദിെന്റ
പിതാവായയിശ്ശായിയുെട പിതാവ.്

ദാവീദിെന്റവംശാവലി
18ഇതാണ് േഫെരസിെന്റവംശാവലി:

േഫെരസ് െഹേ്രസാെന്റപിതാവ,്
19െഹേ്രസാൻ രാമിെന്റപിതാവ്,
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രാംഅമ്മീനാദാബിെന്റപിതാവ,്
20അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെന്റപിതാവ്,
നഹേശാൻസൽേമാെന്റ†പിതാവ്,
21സൽേമാൻ േബാവസിെന്റപിതാവ്,
േബാവസ്ഓേബദിെന്റപിതാവ്,
22ഓേബദ് യിശ്ശായിയുെട പിതാവ്,
യിശ്ശായി ദാവീദിെന്റപിതാവ്.

† 4:20 മൂ.ഭാ. ശാൽമാെന്റ. 1 ദിന. 2:11കാണുക.
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