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Ruth
ਰੂਥ

ਭੂਿਮਕਾ
ਰੂਥ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਇੱਕ ਮੋਆਬਣ ਇਸਤਰੀ,
ਰੂਥ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਥ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸਧਾਰਣ ਸਮਰਪਣ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ । ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਵਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਰੂਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ
ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ 1:1-22
ਰੂਥ ਦਾ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ 2:1-3:18
ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਰੂਥ ਨਾਲ ਿਵਆਹ 4:1-22
ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
੧ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ
ਪੈ ਿਗਆ । ਬੈਤਹਲਮ-ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਿਗਆ । ੨ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਓਮੀ ਸੀ, ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਹਲੋਨ ਅਤੇ ਿਕਲਓਨ ਸਨ । ਇਹ ਬੈਤਹਲਮ-ਯਹੂਦਾਹ
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ਦੇ ਇਫਰਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ ।
੩ ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ
ਰਿਹ ਗਏ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ । ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾਹ, ਦੂਜੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਰੂਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਥੇ ਰਹੇ । ੫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਹਲੋਨ
ਅਤੇ ਿਕਲਓਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ । ਨਾਓਮੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ ।
ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ
੬ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲਈ ਠੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੭ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ
ਪਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ੮ ਨਾਓਮੀ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ
ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ । ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮ੍ਰਤਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਓ । “ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ੧੦ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ । “
੧੧ ਅੱਗੋਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ? ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਤੀ ਬਣਨ ? ੧੨ ਹੇ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਿਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮਦੀ ੧੩ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ
ਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਠਆ ਹੈ । “ ੧੪ ਤਦ ਉਹ ਿਫਰ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਪਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ।
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੧੫ ਤਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਠਾਣੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾ ।
“ ੧੬ ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡਾਂ
ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ, ਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ । ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ, ੧੭ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ, ਥੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ
ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ । “
੧੮ ਜਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰੂਥ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਠਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ।
੧੯ ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਤਹਲਮ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ । ਜਦ
ਉਹ ਬੈਤਹਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, “ਕੀ ਇਹ ਨਾਓਮੀ ਹੈ ? “ ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਾਓਮੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ 'ਮਾਰਾ' ਕਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੧ ਮੈਂ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਓਮੀ
ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ । “ ੨੨ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੀ
ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਤਹਲਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ।
੨
ਰੂਥ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ
੧ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਸੀ । ੨ ਤਦ ਮੋਆਬਣ
ਰੂਥ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾ ਪਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਟੇ ਚੁੱਗ
ਿਲਆਵਾਂ । “ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ !” ੩ ਤਦ ਉਹ
ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਬੱਬ
ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀ ।
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੪ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਬੋਅਜ਼ ਬੈਤਹਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਿਢਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ । “ ੫ ਿਫਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ
ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ? “ ੬ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੋ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਤੇ
ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੋਆਬਣ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਓਮੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ । “ ੭ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਪੂਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਦਓ ? “ ਤਦ
ਉਹ ਆਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੀ ।
੮ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ? ਤੂੰ
ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲ ਸਗੋਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹ । ੯ ਇਸੇ ਖੇਤ ਵੱਲ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛ-ੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੀ
ਜਾ । ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾ
ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੀਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ । “ ੧੦ ਤਦ ਰੂਥ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁੱਕ
ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ
ਪਾਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸਣ ਹਾਂ । “ ੧੧ ਤਦ
ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ । ੧੨ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ,ੋਂ ਿਜਸ ਦੇ
ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ,ਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । “
੧੩ ਤਦ ਰੂਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਿਦਆਲਤਾ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ । “
੧੪ ਿਫਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ
ਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਕੀ ਿਸਰਕੇ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ । “ ਤਦ ਉਹ ਵਾਿਢਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਰੱਜ
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ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ । ੧੫ ਜਦ ਉਹ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਠੀ
ਤਾਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਚੁਗਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ੧੬ ਸਗੋਂ ਪੂਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡੇਗਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਿਝੜਕੇ । ੧੭ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੁਗਦੀ ਰਹੀ; ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਸੇਰ ਜੌਂ ਹੋਏ ।
੧੮ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਗਆ
ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ । ੧੯ ਫੇਰ ਉਹ
ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਿਕੱਥੋਂ ਿਸੱਟੇ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ
ਕੀਤਾ ? ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ । “ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ; ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ
। ੨੦ ਤਦ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ । “ ਫੇਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ੨੧ ਤਦ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਬੋਲੀ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਜੁਆਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਕਰ । “ ੨੨ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ
ਕਰੇਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
। ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜੌਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੋਅਜ਼
ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਵੱਸੀ ਰਹੀ ।
੩
ਨਾਓਮੀ ਦੀ ਰੂਥ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
੧ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਕੀ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਲੱਭਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ? ੨ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਬੋਅਜ਼ ਸਾਡੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ
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ਸੀ ? ਵੇਖ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਜੌਂ ਛੱਟੇਗਾ, ੩ ਸੋ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਅਤੇ
ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਿਪੜ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ
ਪੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀਂ ।
੪ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੇਟੇਗਾ ਤੂੰ ਿਧਆਨ
ਰੱਖੀਂ । ਫੇਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੇ ਹੀ ਲੇਟ
ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ । “
੫ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੀ ।
“
੬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਿਪੜ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ । ੭ ਜਦ ਬੋਅਜ਼ ਖਾ ਪੀ
ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਤਦ ਰੂਥ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੇ ਲੇਟ ਗਈ ।
੮ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੌਂਕ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ
। ੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,” ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? “ ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ
ਰੂਥ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਿਦਉ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ । “ ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋ,ਂ ਅੰਤ
ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਕਰਪਾ ਿਵਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
ਭਾਵੇਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਨਾ ਡਰ
। ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਭਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈਂ । ੧੨ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਠਿਹਰ ਜਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਿਹ । “
੧੪ ਤਦ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਜਰੇ ਹੀ, ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਠ ਖਲੋਤੀ । ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ
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ਆਈ ਸੀ । “ ੧੫ ਿਫਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਪਰਲੀ ਚੱਦਰ ਫੜ੍ਹ ਲੈ”,
ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਟੋਪੇ ਜੌਂ ਦੇ ਿਮਣੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ, ਿਫਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ । ੧੬ ਜਦ ਰੂਥ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ
ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ? “ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ
। ੧੭ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਟੋਪੇ ਜੌਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈਂ । “ ੧੮ ਤਦ
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਲਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ
ਿਕਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ; ਤੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਿਹ, ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । “
੪
ਰੂਥ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਿਵਆਹ
੧ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਿਠਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ
ਸੀ । ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਮੱਤਰ ! ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ”, ਤਾਂ
ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੨ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਸ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ । ੩ ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਾਓਮੀ ਿਜਹੜੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ
ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਮਲਕ
ਦਾ ਸੀ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲੈ,
ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ।
“ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ । “ ੫ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਿਦਨ
ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ
ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ । “
੬ ਤਦ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ
ਸਕਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਗਾੜ ਬੈਠਾਂ । ਇਸ
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ਲਈ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ
। “ ੭ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹੋ
ਰੀਤ ਸੀ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ
ਖਰੀਦ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ । “
੯ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਏ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਅਲੀਮਲਕ ਅਤੇ ਿਕਲਓਨ ਅਤੇ ਮਿਹਲੋਨ
ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਹੈ । ੧੦ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਿਹਲੋਨ ਦੀ
ਿਵਧਵਾ, ਮੋਆਬਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਿਮੱਟ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ । “ ੧੧ ਤਦ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ
ਹਾਂ । ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ
ਿਲਆਹ ਵਰਗੀ ਕਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ । ਤੂੰ
ਇਫ਼ਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀਰਤਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਬੈਤਹਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾ ਹੋਵੇ ।
੧੨ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫ਼ਾਰਸ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤਾਮਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਣੀ । “
ਬੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਥ ਦਾ ਵੰਸ਼
੧੩ ਤਦ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ
। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੀ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਤਦ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੱਿਡਆ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਚਾ ਹੋਵੇ, ੧੫ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪੇ
ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ
ਸੱਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । “ ੧੬ ਤਦ
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਦਾਈ ਬਣੀ । ੧੭ ਤਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਿਕ “ਨਾਓਮੀ ਦੇ
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ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਹੈ” ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਬੇਦ ਰੱਿਖਆ । ਉਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ।
੧੮ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਫ਼ਾਰਸ ਤੋਂ ਹਸਰੋਨ ਜੰਿਮਆ, ੧੯ ਹਸਰੋਨ
ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੰਿਮਆ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਮੀਨਾਦਾਬ ਜੰਿਮਆ ੨੦ ਅਤੇ ਅਮੀਨਾਦਾਬ ਤੋਂ
ਨਿਹਸ਼ੋਨ ਜੰਿਮਆ, ਨਿਹਸ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਲਮੋਨ ਜੰਿਮਆ ੨੧ ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਤੋਂ ਬੋਅਜ਼
ਜੰਿਮਆ, ਬੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਓਬੇਦ ਜੰਿਮਆ ੨੨ ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਤੋਂ ਯੱਸੀ ਜੰਿਮਆ, ਯੱਸੀ
ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਜੰਿਮਆ ।
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