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1‑nji bap

Elimelek maşgalasy bilen 
Mowaba göçüp gidýär

1 Ýur dy ser dar la ryň do lan dyr ýan döw-
rün de aç lyk hö küm sür ýär di. Ýa hu da 
ýur du nyň Beý tul la ham ga la syn dan bir 
adam aýa ly we iki sa ny og ly bi len Mo wap 
top ra gy na wagt la ýyn ça ýa şa ma ga git di ler. 
2  Ol ada myň ady Eli me lek, aýa ly nyň ady 
Na go my, ogul la ry nyň at la ry bol sa Mah lon 
hem Kil ýon dy. Olar Ýa hu da nyň Beý tul-
la ham ga la syn dan, ef rat ti re sin den di ler. 
Olar Mo wa ba ge lip, şol ýer de gal dy lar.

3 Na go my nyň adam sy Eli me lek ara-
dan çy kan dan soň, ol iki og ly bi len dul 
gal dy. 4 Onuň ogul la ry mo wap ly gyz la ra 
öý len di ler. Gyz la ryň bi ri niň ady Or-
pa, beý le ki si niň ady Rut dy. Eli me le giň 
maş ga la sy Mo wap da on ýyl tö we re gi 
ýa şan dan soň, 5 ogul la ry Mah lon bi len 
Kil ýon hem ölüp, Na go my ogul la ryn dan 
hem adam syn dan mah rum bol dy.

Nagomy bilen Rut Beýtullahama 
gaýdyp gelýärler

6  Na go my öz ge lin le ri bi len Mo wap 
ýur dun dan git mä ge taý ýar lan ýar dy lar, 
se bä bi ol en tek Mo wap top ra gyn da ka, 

Rut
Giriş

Rut ki ta byn da ky wa ka lar Ysraýyl 
se dar lary ki ta byn da be ýan edi len gyz-
ga laň ly wa ka la ryň döw rün de bo lup 
geç ýär. Mo wap ly Rut di ýen gyz bir 
ys ra ýyl la dur mu şa çyk ýar. Em ma ara-
dan bir nä çe wagt ge çen den soň, onuň 
adam sy ýo ga lyp, dul gal ýar. Onuň ga-
ýyn ene si Na go my öz ata ýur dy Ýa hu da 
do lan mak çy bo lan da, Ru ta ak pa ta be-
rip, ony ata sy öýü ne goý ber ýär. Em ma 
Rut: «Se ni terk edip ýa nyň dan git me gi 
men den ha ýyş et me. Sen ni rä git seň, 

me nem şol ýe re git jek. Sen ni re de 
bol saň, me nem şol ýer de bol jak. Se niň 
hal kyň – me niň hal kym, se niň Hu da-
ýyň me niň Hu da ýym bo lar» diý ýär. 
Ru tuň ga ýyn ene si ne şeý le we pa dar ly-
gy, ys ra ýy lyň Hu da ýy na bo lan çuň ňur 
söý gü si üçin Hu daý ony ýal ka ýar. Rut 
öň ki adam sy nyň ga ryn da şy na dur-
mu şa çy kyp, Da wut py gam be riň ene si 
bol ýar. Ru ty şeý le ýal ka mak bi len, Hu-
daý adam la ryň as ly na däl-de, onuň 
ýü re gi ne ga ra ýan dy gy ny mä lim ed ýär.
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a 1:20 Na go my – bu söz ýa kym ly diý me gi aň lad ýar.
b 1:20 Ma ra – bu söz ajy diý me gi aň lad ýar.

Reb biň Öz hal ky na na zar sa lyp, çö rek 
be ren di gi ni eşi dip di. 7 Olar öz ýa şa ýan 
ýer le rin den çy kyp, Ýa hu da ta rap, üç 
bo lup ýö räp ug ra dy lar.

8  Na go my iki gel ni ne-de: «Ba ryň, iki-
ňiz hem eje ňi ziň kä gaý dy be riň. Ma ňa 
we mer hum ga ýyn ata ňy za hem-de ada-
my ňy za he mi şe we pa ly lyk gör ke zi şi ňiz 
ýa ly, si ze-de, goý, Reb öz we pa ly ly gy ny 
gör kez sin. 9 Si ziň dur mu şa çy kyp, in di ki 
ada my ňyz bi len ra hat ýa şa ma gy ňy za 
Reb ýar dam et sin» di ýip, ola ry og şa dy. 
Em ma ola ryň iki si-de ses edip ag laş dy lar.

10 Ge lin le ri: «Ýok, biz se niň bi len bi le 
se niň hal kyň ara sy na gi de ris» diý di ler.

11 Na go my: «Gaý dyň gyz la rym! Siz nä-
me üçin me niň bi len git jek?! In di men si ze 
öý le ner ýa ly ogul dog rup bil men ahy ryn. 
12 Gyz la rym, yzy ňy za gaý dyň, öz ýo lu ňyz 
bi len gi diň! Men in di äre ba rar dan gar ry. 
Eger-de: „Men de en tek umyt bar“ di ýip, 
edil şu gi jä niň özün de me niň ada mym 
bo lup, ýe ne ogul la ry dün ýä in de rä ýe-
nim de-de, 13 olar ke ma la gel ýän çä, siz 
ga ra şar my dy ňyz? Ola ra dur mu şa çyk mak 
üçin siz baş ga äre bar man sak la nar my-
dy ňyz? Ýok, gyz la rym, me niň ýag da ýym 
si ziň ki den has agyr, çün ki me niň gar şy-
ma çy kan – Reb biň hut Özi» diý di.

14  Olar ýe ne-de ses edip ag laş dy lar. Or-
pa ga ýyn ene si ni og şap hoş laş dy, em ma 
Rut Na go ma ýa pyş dy.

15 Na go my oňa ýüz le nip: «Ine, se niň 
el tiň öz hal ky nyň içi ne, öz hu daý la-
ry na do lan dy, se nem onuň yzy bi len 
gi däý» diý di.

16  Em ma Rut: «Se ni terk edip ýa nyň-
dan git me gi men den ha ýyş et me. Sen 
ni rä git seň, me nem şol ýe re git jek. Sen 
ni re de bol saň, me nem şol ýer de bol jak. 

Se niň hal kyň – me niň hal kym, se niň 
Hu da ýyň me niň Hu da ýym bo lar. 17 Sen 
ni re de öl seň, men-de şol ýer de ölüp, 
şol ýer de jaý lan jak. Eger-de ölüm den 
baş ga zat me ni sen den aýyr sa, on da, 
goý, Reb ma ňa mun dan hem be te ri ni 
gör kez sin» diý di.

18  Na go my Ru tuň yzy na gaýt ma ja gy na 
hem-de özi bi len gal ja gy na göz ýe ti ren-
den soň, oňa hiç zat diý me di.

19 Şeý dip, ola ryň iki si-de Beý tul la ha ma 
çen li ýö räp gaýt dy lar. Olar Beý tul la-
ha ma ge lip ýe ten le rin de, bü tin ga la 
he re ke te ge lip, aýal lar: «Bu Na go my-
my?!» di ýip, bir-bir le rin den so raş dy lar.

20 Na go my ola ra ga rap: «Siz ma ňa Na-
go my a diý mäň, Ma ra b di ýiň, se bä bi 
Gud ra ty güýç li ma ňa ga ty ajy dur muş 
ber di. 21 Men bu ýer den gi de nim de do ly 
gi dip dim, ýö ne Reb me ni yzy ma boş gaý-
tar dy. Reb has rat çek dir ýän wag tyn da, siz 
nä dip ma ňa Na go my di ýip bil ýär si ňiz? 
Gud ra ty güýç li me ni bet bagt et di» diý di.

22 Şeý le lik de, Na go my özü niň mo wap ly 
gel ni Rut bi len Mo wap ýur dun dan yzy na 
gaý dyp gel di. Olar Beý tul la ha ma ar pa 
ora gy nyň ba şy na gel di ler.

2‑nji bap

Rut Bowazyň ekin 
meýdanynda işleýär

1 Eli me le giň kow myn dan, ýag ny Na go-
my nyň äri niň ýa kyn ga ryn daş la ryn dan 
bir ta ny mal hem-de baý adam bar dy. 
Onuň ady Bo waz dy.

2  Mo wap ly Rut Na go ma: «Men ekin 
meý da ny na gi de ýin, ol ýer de ma ňa öz 
yz yn dan ho şa çöp le mä ge rug sat eden 
adam ta pyl sa, onuň yz yn dan ho şa 
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çöp lä rin» diý di. Ol hem: «Gi di ber, gy-
zym» diý di. 3 Rut gi dip, orak çy la ryň 
yz yn dan ho şa çöp le mä ge baş la dy. Onuň 
tö tän den gi ren ýe ri Eli me le giň kow myn-
dan bo lan Bo wa zyň ekin meý da ny eken.

4  Ine, Bo waz Beý tul la ham dan gel di. 
Ol orak çy la ra: «Reb siz bi len bol sun!» 
di ýip ýüz len di. Olar hem: «Se ni-de Reb 
ýal ka syn!» di ýip jo gap ber di ler.

5 Bo waz orak çy la ryň ýol baş çy syn dan: 
«Bu ge lin kim?» di ýip so ra dy.

6‑7 Orak çy la ryň ýol baş çy sy oňa: «Bu 
mo wap ly ge lin. Ol Na go my bi len Mo-
wap ýur dun dan ge len. Ol orak çy la ryň 
yz yn dan ho şa çöp le mek üçin men den 
rug sat so ra dy. Ir den ki gel şin den tä şu 
wag ta çen li ho şa çöp läp ýör, işiň ara-
ly gyn da te lä riň as tyn da di ňe bir sa lym 
dynç al dy» di ýip jo gap ber di.

8  Bo waz Ru ta: «Diň le, gy zym, ho şa 
çöp le mä ge baş ga ýe re git me. Bu ýer-
den aý ryl ma, bi ziň ge lin-gyz la ry my zyň 
ýa nyn da bol. 9 Gö züň orak çy la ryň orak 
or ýan meý da nyn da bol sun, sen ola ryň 
yz yn dan ýö re. Men öz adam la ry ma sa ňa 
azar ber mez li gi tab şy ran dy ryn. Suw san 
wag tyň hyz mat kär le riň dol du ran küý ze-
le rin dä ki suw dan içer siň» di ýip tab şyr dy.

10 Rut iki bü kü lip tag zym edip: «Me niň 
bir ke se ki di gi me ga ra maz dan, sen men 
ba ra da nä me beý le ala da lan ýar syň? Sa-
ňa beý le ýa kym ly gö rün me gi me nä me 
se bäp bol dy?» diý di.

11 Bo waz oňa: «Se niň ada myň ölen den 
soň, öz ga ýyn ene ňe eden ýag şy lyk la ryň 
ba ra da hem me zat ma ňa mä lim. Sen 
ene-ata ňy, dog duk me ka ny ňy taş lap, hiç 
bir ta na ma ýan hal kyň ara sy na ge lip siň. 
12  Eden ýag şy lyk la ryň Reb den gaýt syn! 
Se niň pe na ta py nan Reb biň, Ys ra ýyl Hu-
da ýy sy la gy ňy ber sin!» di ýip jo gap ber di.

13 Rut: «Me niň je na bym, sen de re him-
-şe pa gat ta pa ýyn. Men se niň gyr na gyň 

bol ma sam-da, my la ýym söz le riň bi len 
öz gyr na gyň göw nü ni gö ter diň» diý di.

14  Na har wag ty bo lan da, Bo waz oňa: 
«Bä rik gel-de, bi raz nan alyp, şe ra ba ba-
ty ryp iý» diý di. Rut orak çy la ryň ýa nyn da 
otur dy. Bo waz oňa go wur ga uzat dy. Ol 
iýip doý dy, ga la ny ny ýyg nap goý dy. 15 Ol 
ho şa çöp le mek üçin ýe rin den ga lan da, 
Bo waz özü ne de giş li er kek adam la ra: 
«Des se le riň ara syn dan-da çöp le sin. Oňa 
hiç zat diý mäň. 16 Oňa des se le ri ňiz den-de 
baş sog rup go ýuň; çöp le sin, kä ýe mäň» 
di ýip tab şyr dy. 17 Ol ag şa ma çen li meý-
dan da ho şa çöp le di, çöp lä ni ni döw di. 
Ýa rym bat ma na go laý ar pa bol dy.

18  On soň ony gö te rip, ga la gel di we 
ýyg nan ar pa sy ny ga ýyn ene si ne gör kez di. 
Rut özün den ga lan go wur ga ny çy ka ryp, 
ga ýyn ene si ne ber di.

19 Ga ýyn ene si oňa: «Bu gün ho şa ny 
ni re den çöp le diň? Ni re de iş le diň? Sen 
ba ra da ala da la nan bu ada my Hu daý 
ýal ka syn» diý di. Rut ga ýyn ene si ne ki-
miň ýa nyn da ho şa çöp län di gi ni aýt dy.

Rut: «Me niň bu gün ki ho şa çöp län 
ýe ri miň eýe si niň ady – Bo waz» diý di.

20  Na go my gel ni ne: «We pa ly ly gy ny 
ölü ler den, di ri ler den gaý gyr ma dyk Reb 
bu ada my ýal ka syn! Bu adam bi ziň 
ga ryn da şy myz dyr, iň ýa kyn hos sar la-
ry my zyň bi ri dir» diý di.

21 Mo wap ly Rut: «Ol ma ňa: „Ekin meý-
da nym da orak orul ýan möw süm do ly 
ta mam lan ýan ça, me niň iş gär le ri miň 
ýa nyn da bo lu ber“ diý di» di ýip, bo lan 
zat la ry ga ýyn ene si ne gür rüň ber di.

22  Na go my gel ni ne: «Ha wa gy zym, 
ekin meý da ny na onuň ge lin-gyz la ry 
bi len bi le çy ka nyň go wy, baş ga bi ri niň 
ekin meý da nyn da sa ňa er kek ler azar 
be rer ler» diý di.

23 Rut ar pa ora gy nyň we bug daý ora gy-
nyň möw sü mi gu tar ýan ça, ho şa çöp län 
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wag tyn da Bo wa zyň ge lin-gyz la ry nyň 
ýa nyn da bo lup, ga ýyn ene si bi len bi le 
ýa şa ber di.

3‑nji bap

Rut harmana barýar
1 Ga ýyn ene si Na go my Ru ta ýüz le nip: 

«Gy zym, sa ňa go wy bo lar ýa ly, tä ze mes-
gen göz läý sem, oňat bo lar dy! 2  Bo wa zyň 
ge lin-gyz la ry bi len bi le ho şa çöp le diň, 
şol Bo waz bi ziň ýa kyn ga ryn da şy myz 
däl mi nä me? Ol şu gi je har man da ar pa 
so wur ýar. 3 Sen ýu wun-da, en da my ňa 
ýag çal, iň go wy ge ýim le ri ňi ge ýip, har-
ma na bar, ýö ne ol iýip-içip bol ýan ça, oňa 
gö rün me. 4  Ol ýat ma ga gi den de, onuň ni-
re de ýat ýan dy gy ny anyk la; on soň ba ryp, 
onuň ýor ga ny ny aç-da, gi rip aýa gu jun da 
ýat. Nä me et me li di gi ni onuň özi aý dar» 
diý di. 5 Rut oňa: «Se niň äh li di ýen le ri ňi 
aý dy şyň ýa ly ede rin» diý di. 6  Şeý le lik de, 
har ma na ba ryp, ga ýyn ene si niň hem me 
tab şy ran la ry ny ýe ri ne ýe tir di.

7 Bo waz iýip-içip, keý pi ni kök le di. Soň 
har ma nyň gy ra sy na ýat ma ga git di. Rut 
bol sa as sy ryn lyk bi len ge lip, onuň aýa gu-
jy ta ra pyn dan ýor ga ny açyp, gi rip ýat dy. 
8  Ýa ry gi je Bo waz tis gi nip oýan dy, gör se, 
aýa gu jun da bir aýal ýa tyr. 9 Bo waz oňa: 
«Sen kim?» diý di. Ol: «Men Rut, se niň 
gyr na gyň. Me niň ga ra ma ty my öz üs tü ňe 
al sa na, çün ki sen bi ziň ýa kyn hos sa ry-
myz syň» di ýip jo gap ber di. 10  Bo waz: 
«Gy zym, goý, se ni Reb ýal ka syn, se niň 
soň ky gör ke zen we pa ly ly gyň ozal kyň-
dan-da has go wy, çün ki sen haý sy dyr bir 
ga ryp ýa baý ýaş ýi gi diň yzy na dü şüp 
git me diň. 11 Gy zym, gork ma; men se niň 
so ran zat la ry ňy ede rin. Oba my zyň äh li 
adam la ry se niň päk aýal dy gy ňy bil ýär. 
12  Dog ry, me nem hos sa ryň dy ryn we lin, 
ýö ne sa ňa men den-de has ýa kyn bir 

hos sa ryň bar. 13 Bu gi je sen şu ýer de ýat, 
er tir ol sa ňa hos sar çyk sa çy kar, bol ma-
sa-da, men özüm sa ňa hos sar lyk ede rin, 
Reb biň bar ly gyn da mu ňa ant iç ýä rin! 
Er ti re çen li sen şu ýer de bo lu ber» diý di. 
14 Şeý le lik de, Rut onuň aýa gu jun da er ti re 
çen li ýa typ, daň dan ala ga raň ky lyk da 
tur dy. Bo waz: «Har ma na aýal ge len di gi 
bi lin me sin» diý di. 15 On soň Ru ta: «Ýa-
pyn ja ňy ge ti rip, ony ýe re ýaz!» diý di. Rut 
şeý le hem et di. Bo waz ar pa dan gal bir 
bi len al ty ge zek alyp, Ru tuň ýa pyn ja sy na 
guý dy-da, onuň om zu na goý dy. Soň ra 
Bo waz ga la ta rap git di.

16  Rut ge len de, ga ýyn ene si oňa: «Gy-
zym, ha ny aýt, nä me ler bo lup geç di?» 
diý di. Ol hem Bo waz bi len bo lan zat-
la ryň ba ry ny aý dyp ber di. 17 Soň ra Rut: 
«Bo waz ma ňa „Ga ýyn eneň ýa ny na eliň 
boş git me“ di ýip, ine, şu al ty gal bir ar-
pa ny ber di» diý di. 18  Na go my: «Gy zym, 
bu işiň so ňu nyň nä hi li bol jak dy gy bel li 
bol ýan ça, ga ra şy ber, çün ki ol bu işi şu 
gün bi tir män yn jal maz» diý di.

4‑nji bap

Bowaz Ruta öýlenýär
1 Bo waz ga la nyň der we ze si niň ag zy na 

ge lip otur dy. Şol wagt Bo wa zyň: «Ol 
sa ňa has ýa kyn hos sar dyr» di ýen ada my 
ge çip bar ýar dy. Bo waz ony gö ren ba dy-
na ady ny tu tup: «Bä rik so wul, gel, şu 
ýer de otur» di ýip, ony ýa ny na ça gyr dy. 
Ol ge lip otur dy.

2 Soň ra Bo waz ga la nyň ýa şu lu la ryn dan 
on ada my ça gyr dy-da, «Ge liň, ýa nym da 
otu ryň» diý di. Olar otur dy lar.

3 Bo waz ýaň ky ýa kyn hos sa ry na: «Mo-
wap ýur dun dan yzy na ge len Na go my 
do ga ny myz Eli me le giň ýer pa ýy ny sat jak 
bol ýar. 4 Men mu ny bu ýer de otu ran la ryň 
we hal ky myň ýa şu lu la ry nyň hu zu ryn da 
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sa ňa eşit di re ýin diý dim, ony sen sa tyn 
al. Eger ýe re eýe lik edip bil jek bol saň-a 
et, eýe lik edip bil me jek bol saň-da, ony 
aýt, men bu ba ra da bi le ýin. Se bä bi onuň 
iň ýa kyn hos sa ry sen siň, ga ly ber se-de, 
men di rin» diý di. Ýaň ky ýa kyn ga ryn-
da şy: «Eýe lik ede rin» diý di. 5 Bo waz: 
«Eger-de sen Na go my nyň ýe ri ni sa tyn 
alaý saň, on da mo wap ly dul aýal Ru ta 
öý len me li bo lar syň. Çün ki Rut dan ça ga 
dün ýä in se, şol ýer ça ga nyň ady na ge çer 
we öle niň ady di kel di ler» diý di.

6  Ýaň ky ýa kyn hos sa ry: «Men oňa 
eýe çy kyp bil jek däl, eger eýe çy kaý-
sam, on da, öz mi ra sy my da ga da ryn, 
ony sen alaý. Men beý le edip bil jek däl» 
diý di. 7 Haý sy dyr bir za da eýe çy ky lan da 
ýa-da ýer baş ga bi ri niň ady na ge çi ri-
len de, mu ny ma kul la mak üçin ozal lar 
Ys ra ýyl da şeý le däp bar dy: ta rap la ryň 
bi ri aýak ga by nyň bir ta ýy ny çy ka ryp, 
beý le kä uza dar dy. 8  Şo ňa gö rä ýaň ky 
ýa kyn hos sa ry Bo wa za: «Se niň özüň 
sa tyn alaý» di ýip, aýak ga by ny çy kar dy.

9 Bo waz ýa şu lu la ra, der we zä niň 
ag zyn da ky adam la ra: «Eli me le giň, 
Kil ýo nyň we Mah lo nyň äh li em lä gi ni 
Na go my dan me niň sa tyn alan dy gy ma 
bu gün siz şa ýat sy ňyz. 10  Şeý le hem 
mer hu myň ady öz mi ra sy nyň üs tün de 
ber ka rar bo lup, do gan la ry nyň ara syn da, 
dog duk me ka nyn da onuň ady ýit mez 
ýa ly, Mah lo nyň aýa ly, mo wap ly Ru ty 
men özü me aýal ly ga al ýa ryn. Siz mu ňa 
şa ýat sy ňyz» diý di.

11 Der we zä niň ag zy na üý şen ýa şu lu lar 
we beý le ki adam lar Bo wa za ýüz le nip: 

«Biz şa ýat dy rys. Goý, Reb se niň öýü ňe 
gel jek aýa ly Ra hel we Le ýa ýa ly et sin! Ol 
iki sin den ys ra ýyl hal ky eme le ge len dir. 
Ef rat urugynyň ara syn da se niň döw le tiň 
ar typ, adyň Beý tul la ha ma dol sun! 12  Şu 
gel niň üs ti bi len Reb biň sa ňa ber jek 
per zent le rin den dö re jek ne sil Ta ma ryň 
Ýa hu da dog rup be ren og ly Pe re siň nes li 
ýa ly bol sun!» diý di ler.

Nagomy şatlanýar
13 Bo waz Ru ta öý len di. Ol onuň ýa ny na 

gir di; Rut Reb biň mer he me ti bi len göw-
re li bol dy we bir ogul do gur dy.

14  Aýal lar Na go ma: «Reb be al kyş bol-
sun! Ol bu gün se ni hos sar syz goý ma dy. 
Dün ýä inen bu og la nyň ady Ys ra ýyl da 
uly hor ma ta eýe bol sun! 15  Ol se niň 
dur mu şy ňy tä ze lär. Gar ra nyň da, ol sa-
ňa ar ka da ýanç bo lar. Se niň üçin ýe di 
ogul dan hem ar tyk bo lan bu gel niň 
sa ňa ogul dog rup ber di, ol se ni söý-
ýär» diý di ler.

16  Na go my ça ga ny alyp, gu ja gy na gys-
dy we oňa ene ke bol dy.

17 Goň şy aýal lar ça ga at go ýup: «Na-
go my üçin bir ogul do gul dy» di ýiş di ler. 
Ony Obet di ýip at lan dyr dy lar. Obet Da-
wu dyň ka ka sy Ýy şa ýyň ka ka sy dyr.

Dawut patyşanyň nesil daragty
18‑22  Pe re siň ne sil le ri şu lar dyr: Pe res-

den Hes ron, Hes ron dan Ram, Ram dan 
Emi na dap, Emi na dap dan Nah şon, Nah-
şon dan Sal mon, Sal mon dan Bo waz, 
Bo waz dan Obet, Obet den Ýy şaý, Ýy-
şaý dan bol sa Da wut dün ýä in di. 
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