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Le linn na mBreithiúna a bheith i réim tharla gorta sa tír agus d’imigh fear áirithe as
Beithil Iúdá a chónaí i dtír Mhóáb, é féin, a bhean agus a bheirt mhac. 2Eilímeilic a bhí
mar ainm ar an bhfear, Náoimí ar a bhean agus Machlón agus Cilión ar a bheirt mhac.
Eafrátaigh ab ea iad ó Bheithil Iúdá agus thángadar go tír Mhóáb agus chuireadar fúthu
ann. 3D’éag Eilímeilic, fear céile Náoimí agus fágadh ise agus a beirt mhac. 4Phósadarsan
mná Móábacha, a raibh Orpá ar dhuine acu agus Rút ar an mbean eile. Mhaireadar ansiúd
ar feadh deich mbliana nó mar sin. 5Ansin fuair Machlón agus Cilión bás, agus fágadh an
bhean gan mac den bheirt, gan fear. 6Chuir sí féin agus baintreacha a mac faoi réir ansin
le filleadh as tír Mhóáb óir d’airigh sí i dtír Mhóáb gur tháinig an Tiarna i gcabhair ar a
mhuintir agus gur thug bia dóibh. 7Ansin d’imigh sí féin agus a beirt bhan mic ón áit ina
raibh cónaí orthu, agus chuir siad chun bóthair ar ais go tír Iúdá.
8
Dúirt Náoimí lena beirt bhan mic: “Ar ais libh, gach duine agaibh, go teach a
mháthar. Go raibh an Tiarna lách dílis libh faoi mar a bhí sibhse leis an muintir atá sa
chré, agus liomsa. 9Go ndeonaí an Tiarna go bhfaighfidh sibh baile, gach duine agaibh
beirt, le céile fir ina theach.” Agus phóg sí iad, ach chromadarsan ar ghol go fuíoch.
10
“Fillfimid leat,” ar siad, “fillfimid sin, go dtí do mhuintirse.” 11Ach dúirt Náoimí: “Ní
mór daoibh dul ar ais, a iníonacha liom. Cad ab áil libh teacht liomsa? An bhfuil clann
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mhac fós i mo bhroinn le bheith mar fhir chéile agaibh? Filligí, a iníonacha; imígí libh
mar táimse róaosta le pósadh ar ais. Fiú dá ndéarfainn go bhfuil dóchas agam fear a fháil
anocht féin, agus clann mhac breise a bheith orm, 13an mbeadh sibh sásta fanacht nó go
bhfásfaidís? An bhfanfadh sibh gan pósadh chuige sin? Ná déanaigí, a ógmhná, mar go
ngoillfeadh sé go mór orm ar bhur son-sa gur tógadh lámh an Tiarna i mo choinne.”
14
Bhris a ngol arís orthu agus ghoileadar go fuíoch. Ansin phóg Orpá máthair a céile
[agus d’imigh uaithi chun a muintire féin]; ach chloígh Rút léi go dlúth.
15
Dúirt Náoimí [le Rút] ansin: “Féach i leith orm anois. Siúd í bean do dhearthár
imithe ar ais chun a muintire féin agus chun a dé féin. Imighse leat chomh maith agus lean
bean do dhearthár.” 16Ach d’fhreagair Rút: “Ná bí ag tathant orm imeacht uait agus
filleadh gan a bheith feasta i do chuideachta: óir
cibé áit a rachaidh tusa,
is ann a rachaidh mise,
agus cibé áit a mbainfidh tusa fút,
is ann a bhainfidh mise fúm;
siad do mhuintirse is muintir domsa,
agus is é do Dhia is Dia domsa.
17
Fód do bháis, fód mo bháis-sé,
agus láthair m’adhlactha.
Go ndéana an Tiarna seo agus siúd liom,
agus a thuilleadh fós,
dá scarfadh fiú an bás ó chéile sinn!”
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Nuair a thuig Náoimí go raibh sí meáite ar dhul léi, ní dúirt sí a thuilleadh.
19
Chuadar araon ar aghaidh nó gur thángadar go Beithil. Nuair a shroicheadar Beithil
suaitheadh an chathair go léir dá mbarr. “An í seo Náoimí?” a deireadh na mná. 20Dúirt sí
leo: “Ná bígí ag tabhairt Náoimí (.i. Suairc) orm, ach Márá (Searbh), óir is an-searbh a
roinn an tUilechumhachtach liom.
21
Oir d’imigh mé liom sách
agus thug an Tiarna abhaile mé seang.
Cad ab áil libh ag tabhairt Náoimí orm dá bhrí sin,
mar thug an Tiarna fianaise i m’aghaidh,
agus rinne an tUilechumhachtach mé a chiapadh?”
22
D’fhill Náoimí mar sin ó thír Mhóáb agus Rút bean a mic, an Móábach mná ina teannta;
agus thángadar go Beithil i dtús fómhar na heorna.

Rút i nGoirt Bhoaz

2

Bhí fear gaoil ag Náoimí de thaobh a fir, fear an-saibhir de shliocht Eilímeilic agus
Boaz ab ainm dó. 2Dúirt Rút an Móábach mná le Náoimí: “Lig dom dul amach sna
goirt chun na diasa a bhailiú i ndiaidh duine éigin a mbeadh lé aige liom.” “Imigh leat, a
iníon ó,” ar sise léi. 3D’imigh sí léi agus bhí sí ag bailiú na ndias i ndiaidh na mbuanaithe
sna goirt agus tháinig sí go cuid Bhoaz, d’fhine Eilímeilic, den ithir. 4Seo Boaz ag teacht
ó Bheithil agus bheannaigh do na buanaithe: “Go raibh an Tiarna libh,” ar sé. D’fhreagair
siadsan: “Go mbeannaí an Tiarna thú féin.” 5Ansin dúirt Boaz leis an seirbhíseach a bhí
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aige i bhfeighil na meithle: “Cér díobh an cailín seo?” D’fhreagair saoiste na meithle:
“Sin í an cailín Móábach a tháinig ar ais le Náoimí ó thír Mhóáb, 7agus dúirt sí: ‘Lig dom
le do thoil na diasa a dhíolaim agus a bhailiú i measc na bpunann i ndiaidh na meithle.’
Tháinig sí más ea agus tá sí ar a cosa gan stad ó mhaidin go moch.”
8
Dúirt Boaz le Rút: “Éist liom anois, a iníon ó, agus tuig é seo uaim: ná téighse a
dhíolaim in aon ghort eile. Ná fág an áit seo ach lean go dlúth mo mheithealsa. 9Bíodh do
shúil agat ar an gcuid sin den ghort a bhíonn á bhaint acu agus bí ina ndiaidh aniar. Tá
ordú tugtha agam do mo sheirbhísigh gan cur isteach ort. Má bhíonn tart ort, buail síos
chun na soithí agus ól deoch as ar tharraing na giollaí.” 10Ansin shléacht Rút roimhe agus
chrom go talamh, á rá: “Cad chuige duit a bheith chomh lách liom agus a leithéid de
chúram a dhéanamh díom agus gan ionam ach strainséir?” 11D’fhreagair Boaz: “Insíodh
dom go hiomlán an uile ní dá ndearna tú ar son mháthair do chéile ón uair a fuair d’fhear
bás; mar a d’fhág tú d’athair agus do mháthair agus do thír dhúchais i do dhiaidh agus
gur tháinig tú go muintir nárbh aithnid duit roimhe seo. 12Go gcúití an Tiarna do shaothar
leat, agus go dtuga an Tiarna Dia Iosrael luach saothair iomlán duit ós rud é gur tháinig
tú ag lorg dídine faoi scáth a sciathán.” 13Ansin dúirt sí: “Nach lách atá tú liom, a
mháistir, mar thug tú sólás dom agus labhair tú go séimh liomsa, do bhanseirbhíseach, dá
shuaraí mé, agus gan mé ar chomhchéim le duine de do bhanseirbhísigh.”
14
Am dinnéir dúirt Boaz léi: “Tar agus ith smut den arán seo agus tum do ghreim san
fhíon.” Shuigh Rút leis an meitheal, agus rinne Boaz [carnán] grán dóite di agus d’ith sí a
sáith de agus bhí fuílleach aici. 15Ansin d’éirigh sí arís chun díolama agus thug Boaz ordú
dá ghiollaí: “Ligigí di díolaim i measc na bpunann féin agus ná cuirigí isteach uirthi.
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Agus tarraingígí roinnt diasa as na punanna agus fágaigí ansiúd roimpi iad le bailiú agus
ná bígí á ceartú.” 17Rinne sí díolaim mar sin sa ghort go tráthnóna. Ansin rinne sí a
cnuasach a bhualadh agus bhí timpeall éafá eorna ann. 18Thug sí léi é agus d’imigh
isteach sa chathair; thaispeáin sí a cnuasach do mháthair a céile. Leag sí os a comhair
chomh maith an bia a bhí fágtha tar éis di féin a sáith a ithe agus thug di é. 19Dúirt
máthair a céile léi: “Cá raibh tú ag díolaim inniu? Cá raibh tú ag obair? Go raibh
beannacht ar an té a thóg ceann duit!” Ansin d’inis Rút do mháthair a céile cé leis a
ndearna sí an díolaim, agus dúirt: “Boaz is ainm don té a raibh mé ag obair leis inniu.”
20
Dúirt Náoimí le bean a mic: “Go raibh beannacht ón Tiarna ar an té nár theip a
chineáltas ar an marbh ná ar an mbeo.” Agus lean Náoimí uirthi á rá léi: “Is gairid é gaol
an duine sin linn; tá sé ar na daoine a bhfuil ceart fuascailte acu orainn.” 21Labhair Rút an
Móábach mná ansin: “Dúirt sé liom chomh maith,” ar sí, “‘lean ar shála mo mheithle go
dtí go mbeidh m’fhómhar go léir bainte acu.’” 22Agus dúirt Náoimí le Rút baintreach a
mic: “Is fearr duit dul amach lena mheithealsan in áit dul go gort eile mar ar bhaol go
gcuirfí isteach ort.” 23D’fhan sí le meitheal Bhoaz dá bhrí sin ag díolaim go dtí go raibh
an clabhsúr acu ar fhómhar na heorna agus na cruithneachta. Bhí sí ag cur fúithi le
máthair a céile.

Le Boaz thar Oíche

3

Ansin dúirt Náoimí máthair a céile léi: “A iníon ó, nach é mo ghnó féachaint chuige
go gcuirfidh tú fút go socair sásta. 2Anois nach gaol dúinn Boaz a raibh tú i bhfochair
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a mheithle? Féach beidh sé ag cáitheadh na heorna anocht ar an urlár buailte. Déan thú
féin a ní, dá bhrí sin, agus a ungadh, agus cuir do thogha éadaigh ort, agus síos leat chun
an urláir; ach ná cuir thú féin in aithne dó, nó go mbeidh bia agus deoch caite aige.
4
Nuair a luífidh sé, fair ar an áit ina luífidh agus téigh isteach agus bain an brat dá chosa
agus luighse féin ansiúd. Inseoidh sé duit céard a bheidh le déanamh agat.” 5D’fhreagair
sí: “Déanfaidh mé gach a bhfuil ráite agat.”
6
Ghabh sí síos chun an urláir bhuailte agus rinne rud ar mháthair a céile go beacht.
7
Nuair a bhí bia ite agus deoch ólta ag Boaz agus go raibh sé go súgach, chuaigh sé a luí
ag imeall an charn arbhair. Ansin tháinig sí os iseal agus chas siar an brat a bhí ar a chosa
agus luigh ansiúd. 8I lár na hoíche dhúisigh an fear, d’fhéach ina thimpeall agus ba shiúd
an bhean ina luí ag a chosa. 9Dúirt sé léi: “Cé hí thú féin?” D’fhreagair sí: “Mise Rút do
bhanseirbhíseach. Leath beann do bhrait ar do bhanseirbhíseach, óir tá ceart fuascailte
agat orm.” 10“Go gcuire an Tiarna a bheannacht ort, a iníon ó,” arsa Boaz, “mar gur mó
an cineáltas seo de do chuid ná ar ghabh roimhe, mar ní dheachaigh tú ar thóir ógánach
saibhir ná daibhir. 11Ná bíodh aon eagla ort más ea, a iníon ó; déanfaidh mé díreach mar a
iarrfaidh tú óir tá a fhios ag muintir mo chathrach go léir a fheabhas de bhean thú.
12
Anois fág gur fíor go bhfuil ceart fuascailte agam ort, tá fear ann ar gaire é a ghaol leat.
13
Fan anseo anocht, agus más mian leis ar maidin amárach a cheart fuascailte ort a chur i
bhfeidhm, bíodh aige agus fuasclaíodh sé thú. Ach mura mian leis sin a dhéanamh, dar an
Tiarna beo, déanfaidh mé féin thú a fhuascailt. Luigh síos anois go maidin.” 14Luigh sí ag
a chosa dá bhrí sin go maidin, ach d’éirigh [Boaz] roimh an tráth a d’aithneodh daoine a
chéile, “mar,” ar sé, “ní foláir a cheilt gur tháinig an bhean seo chun an urláir bhuailte.”
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Ansin dúirt sé léi: “Tabhair leat an brat atá á chaitheamh agat agus leath amach é.”
Leath sí roimhe é agus chuir seisean sé thomhas eorna ann, agus d’ardaigh uirthi é.
D’imigh sí léi isteach sa chathair ansin. 16Nuair a shroich sí máthair a céile, d’fhiafraigh
sise: “Conas a bhí agat, a iníon ó?” Ansin d’inis sí gach a ndearna an fear di. 17Lean sí
uirthi: “Agus thug sé na sé thomhas plúir seo dom,” ar sí, “agus dúirt sé liom: ‘Déan
deimhin de nach folamh a rachaidh tú ar ais chun máthair do chéile.’” 18D’fhreagair sise:
“Fan, a iníon ó, go bhfeice tú conas mar a bheidh, mar ní rachaidh aon suaimhneas ar an
bhfear nó go gcuirfidh sé nithe i gcrích inniu féin.”

Pósadh Bhoaz agus Rút

4

Chuaigh Boaz go dtí an geata agus shuigh sé ansiúd, agus seo chuige an gaol gairid
ar ar labhair sé. Dúirt Boaz: “Gabh i leith, a chara, agus suigh taobh liom,” agus
tháinig sé agus shuigh. 2Ansin rinne sé deichniúr de sheanóirí na cathrach a thoghadh
agus dúirt leo: “Suígí síos anseo,” agus shuíodar. 3Ansin dúirt sé leis an bhfear gaoil:
“Náoimí, an bhean a d’fhill ar ais ó thír Mhóáb, tá sí ag díol an phaiste talún a bhí ag
Eilímeilic ár ngaol. 4Shíleas nár mhiste é sin a insint duit agus a rá leat: Ceannaigh é i
bhfianaise na muintire atá ina suí anseo, agus i bhfianaise seanóirí mo phobail. Más mian
leat do cheart fuascailte air a chur i bhfeidhm, fuascail é. Mura ndéanann tú, inis dom é
agus beidh a fhios agam, mar seachas tusa, níl aon duine eile chun é a fhuascailt ach mise;
ach tá an tosach agat orm.” Dúirt sé: “Táim sásta é a fhuascailt.” 5Ansin lean Boaz air:
“An lá a cheannóidh tú an paiste talún ó láimh Náoimí, ceannóidh tú [Rút] chomh maith,
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an Móábach, baintreach an mhairbh, agus ar an gcuma sin tabharfaidh tú a ainm ar ais dá
oidhreacht.” 6Ansin dúirt an té a raibh an ceart fuascailte aige: “Ní féidir dom feidhm a
bhaint as mo cheart fuascailte dá réir sin gan m’oidhreacht féin a chur i bhfiontar. Cuirse
féin mo cheart fuascailte i bhfeidhm ós rud é nach féidir domsa é a dhéanamh.” 7Ba é an
nós é sa seansaol in Iosrael i ngnóthaí fuascailte nó malartaithe, d’fhonn margadh a
dhaingniú, go mbainfeadh duine a chuarán de, agus é a thabhairt don duine eile, agus ba
mar sin a dhéantaí an daingniú in Iosrael i láthair finnéithe. 8Nuair a dúirt an gaol ba
ghaire le Boaz: “Ceannaigh duit féin é,” bhain sé a chuarán de. 9Ansin dúirt Boaz leis na
seanóirí agus leis an bpobal uile: “Finnéithe sibh inniu air gur cheannaigh mé ó láimh
Náoimí gach ar bhain le Eilímeilic, le Cilión agus le Machlón; 10mar an gcéanna gur
cheannaigh mé Rút an Móábach, baintreach Mhachlón le bheith mar bhean agam, chun
ainm an mhairbh a choimeád buan ar a oidhreacht d’fhonn nach dteipfeadh ainm an
mhairbh i measc a bhráithre ná ag geata a bhaile dúchais. Finnéithe air sin sibhse.” 11Dúirt
a raibh ag an ngeata agus na seanóirí: “Is finnéithe sinn. Go ndéana an Tiarna an bhean
atá ag teacht ar do theaghlach a thabhairt ar aon dul le Ráchael agus le Léá, an bheirt a
thóg suas teaghlach Iosrael as láimh a chéile. Go raibh an rath ort in Eafrátá, agus cáil ort
i mBeithil. 12Agus go raibh do theaghlach mar theaghlach Pheiriz (a rug Támár do Iúdá)
de bharr na clainne a thabharfaidh an Tiarna duit ón mbean óg seo.”
13
Thóg Boaz Rút leis mar sin agus bhí sí mar bhean aige. Agus nuair a luigh siad le
chéile, bhronn an Tiarna gin uirthi, agus rug sí mac. 14Agus dúirt na mná le Náoimí:
“Moladh leis an Tiarna nár fhág [an marbh] gan bráthair gaoil inniu chun a ainm a bhuanú
in Iosrael. 15Tabharfaidh an leanbh misneach duit agus beidh sé mar theannta agat i do
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sheanaois, óir is í bean do mhic a rug é, an té ar mo é do ghrá di na do sheachtar mac.”
16
Agus thóg Náoimí an leanbh agus chuir ina hucht é, agus bhí ina buime aige. 17Agus
thug mná na comharsanachta ainm air. “Saolaíodh mac do Náoimí,” a dúradar, agus
thugadar Óbaed air. Ba eisean athair Ieise, athair Dháiví.
18
Seo iad sliocht Pheiriz: ghin Peiriz Heazrón; 19ghin Heazrón Rám; ghin Rám
Amaineádáb; 20ghin Amaineádáb Nachsón; ghin Nachsón Salmón; 21ghin Salmón Boaz;
ghin Boaz Óbaed; 22ghin Óbaed Ieise, agus ghin Ieise Dáiví.
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