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РУТ
Елимеләк вә Наоми

1 1 Һакимлар сәлтәнәт қилған күнләрдә жутта ачарчилиқ болди. У вақит 
бир адәм өз хотуни вә икки оғли билән Йәһуда жутидики Бәйтләһәмдин 

чиқип, Моабниң жутида бир вақитқичә олтармақ үчүн барди.  2 У адәмниң 
исми Елимеләк, хотуниниң исми Наоми вә икки оғлиниң исимлири Махлон 
билән Килйон еди. Улар Бәйтләһәмдә олтарақлиқ әфратийлар болуп, 
Моабниң жутиға келип анда олтарди.  3 Наоминиң ери Елимеләк өлди, лекин 
хотун өзи билән икки оғли анда қалди.  4 Булар моабийлардин өзигә хотунлар 
алди. Бириниң ети Орпа вә йәнә бириниң ети Рут еди.  5 Улар анда тәхминән 
он йил олтарғандин кейин Махлон билән Килйонниң иккилиси өлди. Лекин 
хотун, ери билән оғуллири өлгәндин кейин, һаят қалди.  

Наоми келини Рут билән Бәйтләһәмгә йенип келиду

6 Амма хотун өз икки келини билән қопуп, Моабниң жутидин янмақчи 
болди. Чүнки «Худавәндә өз хәлқини йоқлап, уларға нан бәрди» дәп Моабниң 
жутида аңланған еди.  7 Униң үчүн у өзи икки келини билән олтарған йеридин 
чиқип, Йәһуда жутиға янғили йолға кетип барди.  8 Наоми өз икки келинигә 
ейттики: «Йенип кетип, һәр бириңлар өз анисиниң өйигә барсун. Силәр 
өлгән кишиләргә вә маңа яхшилиқ қилғандәк Худавәндә силәргә яхшилиқ 
қилғай.  9 Худавәндә бәргәйки, һәр бириңлар өз ериниң өйидә арам тапсун» 
дәп уларни сөйди. Амма улар үнлүк аваз билән йиғлап,  10 униңға ейттики: 
«Сән билән өз хәлқиңгә янмисақ болмайду» деди.  11 Лекин Наоми ейтти: 
«Йенип бериңлар, әй қизлирим, немишкә мән билән барғайсиләр? Силәргә 
әр болидиған оғуллар йәнә туғалаймәнму?  12 Йенип бериңлар, әй қизлирим, 
чүнки мән қерип кәткәч йәнә әргә тәккили яримаймән. Әгәр үмүтүм техи бар 
десәм, бу кечә бир әргә тегип оғуллар туғсамму,  13 улар балағәт болғичилик 
сәвир қилип, башқа әргә тәгмәй, улар үчүн сақлап тураттиңларму? Ундақ 
болмисун, әй қизлирим! Худавәндиниң қоли мени урди әмәсму? Амма силәр 
үчүн ичим ағрийду» деди.  14 Улар йәнә үнлүк аваз билән йиғлиди. Орпа өз 
қейнанисини хошлишип сөйди, лекин Рут униң билән қалди.  
15 Наоми ейттики: «Мана йәңгә келиниң өз хәлқи билән тәңрилиригә йенип 
кәтти! Сән һәм өз йәңгә келиниңгә әгишип, йенип кәткин» деди.  16 Лекин 
Рут ейттики: «Мени кәткили қоймай, сени ташлап янғили мени зорлимиғин. 
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Сән баридиған йәргә мәнму берип, сән тохтайдиған йәрдә мән һәм тохтай. 
Сениң хәлқиң мениң хәлқим болуп, сениң Худайиң мениң Худайим болсун.  
17 Сән өлидиған йәрдә мәнму өлүп дәпнә қилинай. Өлүмдин башқа нәрсә 
мени сәндин айриса, Худавәндә маңа ундақ қилсун, мундақ қилсун, бәлки 
буниңдин зиядә қилсун» деди.  18 Наоми униң билән барғили чиң нийәт 
қилғинини көргәндә униңға бу иш тоғрисидин йәнә сөз қилмай,  
19 иккилиси меңип, Бәйтләһәмгә йетип кәлди. Бәйтләһәмгә йәткинидә һәммә 
шәһәр уларниң җәһитидин қозғилип кәтти. Хотунлар болса: «Бу Наоми 
әмәсму?» дейишәтти.  20 У уларға ейтти: «Мени Наоми демәй, бәлки мени 
Мара дәңлар, чүнки Қадир-Мутләқ Худа мениң әһвалимни ечитти.  21 Байдәк 
бу йәрдин чиқтим, лекин Худавәндә мени қуруқ яндурди. Худавәндә маңа 
қарши гувалиқ берип, Қадир-Мутләқ Худа мени тәңликкә салғандин кейин 
немишкә мени ‹ Наоми› дәйсиләр» деди.  22 Наоми билән келини болған 
моабий Рут Моабниң жутидин йенип, Бәйтләһәмгә йенип кәлгәндә арпа 
ормиси башлиған еди.  

Рут Боазниң етизлиқида башақ териду

2 1 Лекин Наоминиң еригә туққан болуп, Боаз дәп аталған бир адәм бар еди. 
У Елимеләкниң ханиданидин болуп, тола бай еди.  2 Моабий Рут Наомиға 

ейтти: «Мән етизлиққа чиқип, биркимниң көзлиридә илтипат тапсам, униң 
кәйнидин арпа башлирини терәйму? У униңға: «Барғин, әй қизим» деди.  
3 У берип, бир етизлиққа келип, анда ормичиларниң кәйнидин арпа 
башлирини тәргили турди. Тасадипийлиқтин бу етизлиқ Елимеләккә 
туққан болған Боазниңки еди.  4 У вақит Боаз Бәйтләһәмдин чиқип келип, 
ормичиларға: «Худавәндә силәр билән болсун» деди. Улар униңға: «Худавәндә 
сени мубарәклисун» дәп ейтти.  5 Андин Боаз ормичиларниң үстидә турған 
хизмәткардин: «Бу яш хотун кимниңки екән?» дәп сориди.  6 Ормичиларниң 
үстидә турған хизмәткар җавап берип ейттики: «Бу өзи моабий болуп Наоми 
билән Моаб жутидин кәлгән хотун болиду.  7 У өзи: ‹ Ормичиларниң кәйнидин 
өнчиләрниң арисида баш тәрсәм боламду?› дәп сорап келип, әтидин бу 
вақитқичә ишләп турди. Лекин әмди бәйттә кичиккина раһәт алди» деди.  
8 Боаз Рутқа ейтти: «Аңлиғин, әй қизим! Сән баш тәргили башқа бир кишиниң 
етизлиқиға бармиғин, бу йәрдин һәм кәтмәй, мениң дедәклирим билән 
мунда қалғин.  9 Ормичилар ишлигән йәргә қарап уларниң кәйнидин барғин. 
Сән тоғрилиқ: ‹ Униңға тәгмәңлар› дәп йигитләргә буйруп қойдум. Уссап 
қалсаң, козиларға берип, йигитлирим тартқан судин ичкин» деди.  10 Рут йүз 
төвән чүшүп, йәргә тәккидәк тазим қилип униңға: «Мән бир биганә болсам, 
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немишкә көзлириңдә шунчә илтипат таптимки мәндин хәвәр алғайсән» 
деди.  11 Боаз униңға җавап берип ейтти: «Ериң өлүп кәткәндин кейин өз 
қейнанаңға қилғиниңниң һәммисини аңлидим, қандақки, атаң билән анаңни 
вә өз вәтиниңни ташлап, илгири тонумиған хәлиққә кәлдиң.  12 Худавәндә 
қилғиниңға мувапиқ саңа яндурғай. Сән қанатлириниң тегидә панаһ 
издигән Исраилниң Тәңриси Худавәндиниң тәрипидин саңа толуқ инам 
берилсун» деди.  13 У ейтти: «Әй хоҗам, көзлириңдә илтипат тапқаймән. Мән 
сениң дедәклириңдәк болмисам һәм, сән маңа тәсәлли берип, өз дедикиңгә 
меһриванлиқ сөз қилдиң» деди.  
14 Таам йәйдиған вақитта Боаз униңға: «Мунда келип, нан йәп нениңни 
сиркигә төгүргин» дегәндә Рут ормичиларниң йенида олтарса, Боаз униңға 
қомач бәрди. У йәп тойғандин кейин таам ешип қалди.  15 У баш тәргили 
қопқанда Боаз өз йигитлиригә ейтти: «Униңға хапилиқ қилмай, өнчиләрниң 
арисида баш тәргили қоюңлар.  16 Силәр һәм өнчиләрдин башлар тартип 
берип, униңға тәргили қоюп, уни һеч тилимәңлар» деди.  
17 У өзи ахшамғичә етизлиқта баш терип, у тәргән башларни соққанда 
тәхминән бир ефа чиқти.  18 Андин йүкни елип, шәһәргә кирсә, қейнаниси 
униң терип кәлгән нәрсисини көрди. Андин кейин у йәп, ешип қалғанда 
сақлап қойған таамни чиқирип қейнанисиға бәрди.  19 Қейнаниси униңға: 
«Сән бүгүн нә йәрдә баш терип, нә йәрдә иш қилдиң? Сәндин хәвәр алған 
киши мубарәк болсун» дәп ейтти. У өз қейнанисиға кимниңкидә иш 
қилғинини дәп берип: «Мән бүгүн Боаз дегән адәмниңкидә ишлидим» деди.  
20 Наоми келинигә ейттики: «Тирик билән өлгәнләргә яхшилиқ қилиштин 
өзини йиғмиған киши Худавәндиниң тәрипидин бәрикәт тапсун» деди. 
Андин Наоми униңға йәнә ейттики: «У адәм бизгә йеқин туққан болуп, 
бизни қутқузалайдиған уруқ-туққанлардин биридур.  21 Моабий Рут ейттики: 
«У маңа: ‹ Мениң йигитлирим һәммә һосулумни йиққичилик улар билән 
қалғин› дәп һәм ейтти».  22 Наоми өз келини Рутқа ейтти: «Башқисиниң 
етизлиқида саңа яманлиқ қилмисун дәп, униң дедәклири билән чиқсаң, 
яхши болиду, әй қизим» деди.  23 Рут Боазниң дедәклири билән йүрүп, һәм 
арпа, һәм буғдай һосули йиғилип болғичилик Боазниң дедәклири билән 
йүрүп баш терәтти. Лекин қейнанисиниңкидә олтарақлиқ еди.  

Рут вә Боаз хаманда

3 1 Қейнаниси Наоми униңға ейтти: «Әй қизим, сениң яхшилиқиң үчүн 
саңа раһәт таптурмаймәнму?  2 Сән Боазниң дедәклири билән ишләп 

йүрдүң әмәсму? У өзи бизгә туққан әмәсму? Мана у бу кечә хаминида арпа 
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соруйду.  3 Әмди сән өзәңни жуюп, яғ билән яғлап, кийим кийип, хаманға 
чүшүп барғин. Лекин еһтият қилип, у киши таам йәп-ичип болғичилик 
өзәңни униңға көрсәтмигин.  4 У ятқанда униң ухлайдиған йерини мәлум 
қилип, анда берип, аяқлириниң җайини ечип, анда ятқин. У өзи саңа немә 
қилидиғиниңни дәп бериду» десә,  5 у униңға: «Һәр нә десәң қилай» деди.  
6 У хаманға чүшүп берип, қейнаниси униңға буйруғандәк қилди.  7 Боаз 
таам йәп-ичип, көңлини хуш қилип, чәшниң йениға берип ятқанда у келип, 
туйдурмай аяқлириниң җайини ечип ятти.  8 Йерим кечидә Боаз чөчүп 
алдиға егилгәндә, мана аяқлириниң йенида бир хотун ятиду.  9 У: «Ким 
сән?» дәп сориди. Мән дедикиң Рут болимән. Сән мениң қутқузалайдиған 
йеқин туққан болғандин кейин дедикиңниң үстигә етикиңни яйғин» 
дәп җавап бәрди.  10 У ейтти: «Әй қизим, Худавәндә сени мубарәклисун! 
Ахирда авалқидин чоңрақ көңүл яхшилиқи көрсәттиң. Йигитләр, хаһи 
кәмбәғәл, хаһи бай болса уларниң кәйнидин жүгүрмидиң.  11 Әй қизим, әмди 
қорқмиғин. Һәрнемә сорисаң саңа қилай, чүнки шәһиримниң һәммә хәлқи 
сени яхши хотун дәп билиду.  12 Қутқузалайдиған йеқин туққиниң болғиним 
раст, лекин сениң мәндин қутқузалайдиған йеқинрақ туққиниң бар.  13 Әмди 
кечидә бу йәрдә қалғин. Әгәр у әтә йеқин туққанлиқ һәққигә мувапиқ сени 
алғили халиса, алсун. Лекин йеқин туққанлиқ һәққигә мувапиқ сени алмиса, 
тирик Худавәндә билән қәсәм қилимәнки, мән йеқин туққанлиқ һәққигә 
мувапиқ сени алай. Әмди әтигичә мунда йетип турғин» деди.  
14 Униң аяқлириниң йенида әтигичә йетип, бири йәнә бирини тонуғидәк 
йоруқ болмаста қопти. Чүнки Боаз: «Хотунниң бу хаманға кәлгинини һеч 
ким билмисун» дәп ейтқан еди.  15 У ейттики: «Өзәң кийгән йепинчини тутуп 
турғин» деди. У уни тутуп турғанда Боаз арпидин алтә кәмчән кәмләп берип, 
униңға йөткитип қойди. У өзи шәһәргә кирип,  16 өз қейнанисиға кәлгәндә 
у: «Әй қизим, ишиң қандақ болди?» дәп сориди. У вақит бу адәмниң униңға 
қилғининиң һәммисини дәп берип,  17 ейтти: «У бу алтә кәмчән арпини маңа 
берип: ‹ Өз қейнанаңға қуруқ янмиғайсән› дәп ейтти» деди.  18 У ейтти: «Әй 
қизим бу ишниң ахирини көргичилик сәвир қилғин. У адәм бу күн шу ишни 
пүткүзмәй раһәт алмайду» деди.  

Боаз Наоминиң йери елип, Рутни хотунлуққа елиши

4 1 Боаз болса дәрвазиға берип, анда олтарди. У вақит Боаз зикир қилған 
йеқин туққан болған киши өтүп кәлди. Боаз: «Әй достум, келип мунда 

олтарғин» деди. У келип олтарди.  2 Андин Боаз шәһәрниң ақсақаллиридин 
он адәмни қичқирип бу йәрдә олтириңлар» деди. Улар олтарғанда,  3 у өзи 
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йеқин туққан болған кишигә ейтти: «Моабниң жутидин йенип кәлгән Наоми 
бурадиримиз Елимеләккә тәвә болған бир парчә йәрни сатмақчи болди.  
4 Униң үчүн саңа хәвәр берип демәкчи едимки, мунда олтарғанларниң 
алдида вә хәлқимниң ақсақаллириниң алдида буни сетивалғин. Йеқин 
туққанлиқ һәққимгә мувапиқ алай десәң, алғин. Лекин йеқин туққанлиқ 
һәққимгә мувапиқ алмай десәң, маңа дәп бәргин. Мән шуни биләй, чүнки 
сәндин башқисиниң йеқин туққанлиқ һәққи йоқ, амма сәндин кейин мениң 
һәққим бар» деди. У киши: «Йеқин туққанлиқ һәққимгә мувапиқ уни алай» 
дәп ейтти.  
5 Боаз ейтти: «Йәрни Наоминиң қолидин алсаң, өлгән кишиниң хотуни 
моабий Рутни һәм алисән. Буниң билән өлгән кишиниң исмини сақлап, 
мирасиға чаплашмиқиң саңа пәрз болиду.  6 Йеқин туққан болған киши ейтти: 
«Ундақ болса, йеқин туққанлиқ һәққимни ишлитәлмәймән, чүнки буниң 
билән өз мирасимға зәрәр йәткүзәттим. Йеқин туққанлиқ һәққимни сән өзәң 
үчүн ишлитип йәрни алғин. Мән болсам һәққимни ишлитәлмәймән» деди.  
7 Қедимки вақтида Исраилда шундақ рәсим бар едики, йеқин туққанлиқ 
һәққиниң иши болса яки тегишидиған иш болса, ишни кәсмәк үчүн бир 
киши өтүкини селип, йәнә биригә берәтти.  8 Йеқин туққан болған киши 
Боазға: «Сән уни алғин» дәп өз өтүкини салди.  9 Боаз ақсақалларға вә 
хәлиқниң һәммисигә ейттики: «Силәр бу күн мениң Елимеләккә тәвә 
болған һәммисини вә Килйон билән Махлонға тәвә һәммисини Наоминиң 
қолидин алғинимға гувадурсиләр.  10 Өлгән кишиниң исми бурадәрлириниң 
арисидин вә шәһириниң дәрвазисидин кесилмисун дәп, өлгән кишиниң 
исмини сақлап, мирасиға чаплимақ үчүн Махлонниң хотуни моабий Рутни 
хотунлуққа алдим. Бу күн буниңға гувадурсиләр» деди.  11 Дәрвазида турған 
һәммә хәлиқ билән ақсақаллар ейттики: «Биз гувадурмиз. Худавәндә сениң 
өйүңгә киргән хотунни Исраилниң ханиданини бена қилған Раһилә билән 
Леяниң иккилисидәк қилсун. Сән өзәң Әфратада улуқ болуп, Бәйтләһәмдә 
нам тапқайсән.  12 Сән бу яш хотундин тапқан уруқ-әвлатиң билән сениң 
өйүң Тамар Йәһудаға туққан Пәрәзниң өйидәк болсун» деди.  
13 Андин Боаз Рутни хотунлуққа елип, униңға йеқинлиқ қилди. Рут өзи 
Худавәндиниң шапаитидин нәсил тепип бир оғул туғди.  14 Хотунлар Наомиға 
ейтти: «Исраилниң арисида бир нам тапидиған йеқин туққанни саңа бәрмәй 
қоймиған Худавәндигә һәмдусана болсун.  15 У қерилиқиңда җениңни сақлап 
пәрвиш қилиду. Чүнки сени дост тутуп, саңа йәттә оғулдин әвзәл болған 
келиниң уни туғди.  
16 Наоми балини тутуп, өз қучиқиға елип, униң баққучиси болди.  17 Хошна 
хотунлар униңға исим берип: «Наоми бир оғул тапти» дәп ейтти. Улар уни 
Обәд дәп атиди. У өзи Давутниң атиси Йишайниң атиси болди.  
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Давутниң нәсәбнамиси
18 Пәрәзниң нәсәбнамиси будур: Пәрәстин Хәзрон төрәлди,  19 Хәзрондин 

Рам төрәлди вә Рамдин Аминадаб төрәлди,  
20 Аминадабтин Наһшун төрәлди вә Наһшундин Салмон төрәлди,  
21 Салмондин Боаз төрәлди вә Боаздин Обәд төрәлди,  
22 Обәдтин Йишай төрәлди вә Йишайдин Давут төрәлди.  


