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I .  K a p .

JUYE baten egunetan, juyeak 
buruzagi zirelarik, gosete bat 

gerthatn zen lurrean. Eta gizon 
bat goan zen Bethlehem Judakotik, 
Moab-herrira arrotz, bere eniaztcare- 
kin ota bi haurrckin.

2 Itera deitzen zen Elimelek, eta 
emaztea Noemi; eta bi semenk, bat 
Mahalon eta bertzea Kelion. Efra- 
tarrak ziren Betlilehem Judakoak. 
Eta Moab-herrian sarthurik, han 
egoten ziren.

3 Hil izan zen Elimelek, Noemi- 
ren senharra; eta Noemi bera geldi- 
tu zen bere bi semeekin;

4 Ilaukiek Moabitar emazteak 
egin zituzten; bat deitzen zen Or
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pha, bertzea Erruth. Han egotu 
ziren hamar urthez;

5 Eta biak hil izan ziren, erran- 
nahi-da Mahalon eta Kelion ; eta  No- 
emi gelditu zen bere bi haurrez eta 
senharraz gabetua.

6 Eta jaiki zen bcrc licrrialdera 
goateko here bi erreinekin, Moab- 
herritik; aditu zuen ezikJaunak be- 
gitbarta agin zioela bere populuari, 
eta jatekoa eraan.

7 Hargatik bere bi erreinekin 
athcratu zen arrotz egotu zen lekhu- 
tik ; e ta  jadanik bidean zelarik Ju- 
dako lurrera bihurtzeko,

8 Erran zioeten: Itzul zaitezte 
zuen amaren etchera : Jauna urrikal- 
mendutsu izan bekizue, zuek hil di- 
renen alderat eta ene alderat izatu 
zareten bezala.

i) Phausua eman bezazuete har-
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tuko ditutzuen senharren etchetan. 
Eta besarkatu zituen. Eta bekiek 
uigar marraskaz hasi ziren,

10 Erraten zutelarik : Zurckin 
goanen gare zure populua gana.

11 Noemik ihardetsi zioeten : Bi- 
hur zaitezte, ene haurrak ; zertako 
ethor enekin? ene sabelean othe da 
gebiago semerik, zuek ni ganik igu- 
rikitzeko senharrik ?

12 Itzul zaizte, ene haurrak, eta 
zoazte: ezen jadanik adinak azpian 
naduka, ez naiz ezkontzako lokha- 
rriaz gai; gaur amatzen ahal banintz 
ere, eta bi semez erditzen,

13 Baldin hekien begira egon nahi 
bazindute, bekiek banditu eta mo- 
rroindu arteo, berriz ezkondu baino 
leben cbabartto egin zintezkete. Ez 
holakorik, othoi, ene baurrak, ezen 
zuen atsekabeak eneak baino gehiago



tí ER R U TH .

ñau hestutzen: Jaunaren eskua ene 
kontra ilkhia da.

14 Berriz eman ziren nigar ma- 
rrasketan. Orphak bere amagina- 
rreba besarkatu zuen, eta gibelerat 
itzuli zen; Erruth josi zen bere 
amaginarrebari.

15 Noemik erran zioen: Horra 
non zure ahizpa biburtu den bere 
berritarretara eta bere jainkoetara; 
zu ere zoazi horrekin.

16 Erruthek ibardetsi zuen: Ez 
bezaizkit trebes jar, utz zaitzadan eta 
goan nadientzat; ezen norat-nabi 
egin dezazun, haratko naiz; eta non- 
ere geldituko baitzare, ni geldituko 
naiz halaber. Zure populua ene po- 
pulua izanen da, zuro Jaiukoa ene 
Jainkoa.

17 Zein lurrek hartuko baitzaitu 
biltzen zarenean, hartan hilen naiz
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ni ere, hartan izanen da ene hobia. 
Edozein gaitzez jo beneza Jaunak, 
eta egin bezat gehiago oraino, baldin 
deusek-ere, berioaz laudan, berezten 
banau zu ganik.

18 Noemik ikhusirik beraz gogo 
sendo batekin hartu zuela barekin 
goateko asmua, etzucn nahi izan zei- 
her jarri, ez-eta gehiago aiphatu bere 
berritarretara bihurtzeaz.

19 Bideari batean eman ziren eta 
ethorri Bethlehemera. Hirira sarthu 
zirenean, berriak laster jo zuen oro
tara ; eta emaztekiek erraten zuten : 
Hau da behialako Noemi.

20 Noemik erran zioeten : Ez be- 
nezazne deith Noemi (erran-nahi-da 
ederra), bainan deitb nezazue Mara 
(erran-nahi-da ulierra), zereti uher- 
dura handiz bethe bainan Ahaloro- 
takoak.
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•21 Bethea ilkhi naiz, eta hutsa bi- 
hurrarazten nau Jaunak. Zertako 
beraz deitzen duzue Noemi Jaunak 
aphaldu duena, Ahalorotakoak atse- 
kabez bethe duena ?

22 Horreletan ethorri zen Noe
mi bere erromerinko lurretik, bere 
erreina Erruth Moabitarrarekin; 
eta Bethlehemera bihurtu zen gara
garraren ephaiten hasiak zirenean.

ERRU TH  I

B ADA, ahal handiak eta ontha- 
sun hainitz zuen gizon bat ba- 

zen, Elimeleken ahaidea, Booz dei
tzen zena.

2 Erruth Moabitarrak bere ama- 
ginarrebari erran zioen : Zuk nahi 
baduzu, goanen naiz landetara, eta 
uztazaleari izturi burukak bilduko 
ditut, atzemanen dudan lekhu guzie-
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tan bihotz-oneko aita familiako bat, 
begitharte eginen darotana. Noe- 
mik ihardetsi zioen: Zoazi, ene hau- 
rra.

3 Goan zen beraz, eta burukak 
biltzen zituen uztazaleen gibeletik. 
Gerthatu zen, bada, b a da haren nau- 
sia zela Booz, Elimeleken ahaidea.

4 Eta hara non bera Bethlehe- 
metik ethortzen zen, eta uztazaleei 
erran zioeten: J auna bedi zuekin. 
Haukiek ihardetsi zioten: Jaunak 
benedika bezaitza.

5 Uztazaleen buruko zen gizon- 
gazte bati erran zioen Boozek: No- 
rena da neskatcha hori ?

6 h arek ihardetsi zuen: Noemi- 
rekin Moab - herritik ethorri den 
Moabitarra da hori.

7 Othoiztu gaita utz dezagun gel- 
ditzen diren buruken biltzera, uzta-

a  2
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zaleen ondotik; eta goizetik hunat 
landan da, eta ez da aphur bat ere 
etchera bihurtu.

8 Boozek erran zioen Erruthi: 
Adi zazu, neskatcha, ez bezedi niho- 
ra goan buruka biltzera, bainan zau- 
de landa huntan, eta zoazi ene nes- 
katebetara,

9 Eta jarraik zaitezi uzta egin 
duketen tokietara. Manatu diotet 
ezen ene muthilei, nihork ez deza- 
zun nahigaberik eman: eta egarri- 
tzen bazina ere, zoazi untziak diren 
lekhura, eta edan zazu ene muthilek 
edaten duten uretarik.

10 Ahuspez eroririk eta lurrean 
adoratzen zuelarik, Erruthek erran 
zioen: Nondik dathorkit grazia zure 
begien aitzinean aurkhitu dudala, 
eta nardatu gabe jausten zarela ene 
ezagutzera, ni arrotz gaichoa ?
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11 Boozek ihardetsi zioen: Zure 
senharra hil ondoan, zure amagina- 
rrebarentzat egin ditutzun guzien 
berriaz jakina naiz; nola utzi ditu
tzun zure ahaideak eta zure sorle- 
khua, ezagutzen etzinduen populu 
batera ethortzeko,

12 Bihur bezazu Jaunak zure 
egintzaren arabera; sari oso bat ar- 
diets dezazula Israelgo Jainko J auna 
ganik, zeinaren gana ethorri baitzare 
eta zeinaren hegalen azpira ihes-egin 
baituzu.

18 Erruthek erran zioen: Grazia 
aurkhitu dut zure begien aitzinean, 
jauna, zu, kontsolatu nauzuna, eta 
mintzatu zarena zure sehiaren biho- 
tzari, ez naizelarik zure sehietarik 
baten bethe.

14 Boozek erran zioen: Jateko 
tenorea ethorri ditakeenean, zato
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hunat, jan zazu ogia, eta zure aha- 
mena minagrean busti zazu .j arri 
zen beraz uztazaleen sabetsean, ga
ragar chigorretik hartu zuen bere- 
tzat, jan zuen cta ase zcn cta onda- 
rrak begiratu zituen.

15 Eta handik jaiki zen, ohi be- 
zala buruken biltzeko. Bada, Boo- 
zek manu bau eman zioten bere mu- 
thilei: Zuekin biltzen hari nahi balu 
ere, ez bezazue debeka.

16 Zuen eskumenetarik ere bera- 
riaz arthik zatzue, eta utz gibelerat, 
ahalkerik gabe bil detzan, eta biltzen 
dituenean nihork ez bezo gaizkirik 
erran.

17 Arrats arteo haritu zen beraz 
landan biltzen; eta bildu zuena zaha- 
ro batekin jorik cta iharrosirik, khau- 
situ zuen ephi baten inguruaren gara- 
garra, erran-nahi-da hirur gaitzeru.

ERRU TII. 13

18 Ilekiek soincan, itzuli zcn hi- 
rira; crakbutsi ziozkan bcrc amagi- 
narrebari; bertzaldc aitziucra eklia- 
rri cta eman ziozkan, asc-ta bcgiratu 
zitucn jatcko ondarretarik.

19 Amaginarrcbak erran zioen: 
Non liaritu zarc cgun biltzen ? non 
liaritu zarc lanean? Bcnedikatua 
izan bedi zutaz urrikaldu dena. 
Errutliek erran zioen noren baitban 
liaritu zcn lanean; erran zioen gizo- 
naren izcna, zeina liooz dcitzen bai- 
tzen.

20 Nocmik ihardetsi zioen; Jau- 
naz bcnedikatua izan bedi, zeren bi- 
zici crakbutsi izan dioetcn bcgitbartc 
bera bcgiratu baitiotc liilei ere. Eta 
berriz erran zucn : Gurc abaide liur- 
bila da gizon hura.

21 Errutbck erran zucn: Ilau 
crc inanatu darot, liaren uztazalcc-
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tara goan nadiela, uzta guziak bildu
arteo. 

22 Amaginarrebak ihardctsi zioen:
Hobe duzu, ene haurra, haren nes- 
katebekin uztatzera ilkbi zaitezen, 
nabi-gaberik izan ez dezazun bertze
baten landan. 

23 Hargatik Boozen neskatehekin 
ibili zen, eta hekiekin biltzen haritu 
zen, garagarrak eta ogiak barnera
sartbu arteo.

III. Kap. 
B ADA, itzuli zenean bere amagi- 
   narrebaren gana, haren ganik 
entzun zuen solas han: Ene hau- 
rra phausua bilhatuko darotzut, eta 
zure ongi izateko bideak hartuko

2  B ooz hura, zeinaren neskatche- 
kin landan ibili baitzare, gurc ahaide
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hurbila da, eta gau limitan haizatzen 
du garagarra bere larrainean.

3 Jaiki zaite beraz, gantzu zaite, 
eta zure soineko ederrenak jauntz 
zatzu; zoazi larrainera: Boozek ez 
bezaitza ikhus, bere jan-edanak egin 
dituen arteo.

4 Ordean lotara goanen denean, 
begietan har zazu non lo - egiten 
duen; goanen zare, agertuko duzu 
haren zangoen gaincko kapa, etzanen 
zare eta hedatua ban egonen. Gero 
berak erranen darotzu zer egin be- 
har duzun.

5  Erruthek ihardetsi zuen: Zuk 
erran guzia eginen dut.

6 Eta larrainera jautsi zen, eta 
amaginarrebak manatu ziozkanak 
oro egin zituen.

7 Jan eta edan ondoan, Booz arra- 
yago egin zenean, lotara goan zen



espal-meta baten ondora; Erruth 
orduan ethorririk emekitto, kapa 
agertu zuen zangoen aldetik eta 
etzan zen.

8 Eta hara non gauherdi gainean 
Booz laztu eta asaldatu zen, eta emaz- 
tekia ikhusi zuen berc oinetan etza- 
na.

9 Eta erran zioen : Nor zare ? 
Harek ihardetsi zuen: Zure neskato, 
Erruth naiz; heda zazu zure kapa 
zure sehiaqren gainera, ezen ahaide 
hurbila zare.

10 Boozek erran zioen : Jaunaz 
benedikatua zare, haurra, zure urri- 
kaltzapen bigarrenak chit-tzen du 
lehembizikoa, zeren ez baitituzu bil- 
hatu gizon-gazteak, nahiz beharrak, 
nahiz aberatsak.

11 Ez izan beraz beldurrik, bai- 
nan erran darotazun guzia egincn
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dut; czen badaki hiri huntako atheen 
artean dagoen populu guziak emaz- 
teki berthutetsu bat zarela.

12 Ez dut erraten ez naizela ahai- 
de hurbila, bainan bada bertze bat

      hurbilagoa dena.
13 Phausa zaite gau huntan; eta 

goiza ethorri denean, harek nahi ba- 
zaitu iduki ahaidetasuneko zuzenez, 
gauza ongi egina da; bainan harek 
nahi ez badu, segurki hartuko zaitut 
nik, zin-egiten dut Jaunaz. Lo-egi- 
zu goiza arteo.

14 Haren oinetan Io-egin zuen be
raz argitze arteo. Jaiki zen gizonek 
elkhar ezagut zezaketen baino lehen, 
eta Boozek erran zioen: Berautzu 
nihork jakin dczan hunat ethorri 
zarela.

15 Erran zioen berriz: Heda za
zu zure soineko kapa, eta bi eskuez

ERRU TII. 17
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atchik zazu. Erruthek kapa hedatua 
zadukalarik, Boozek neurtu ziozkan 
sei gaitzeru garagar eta hartan era
rri. Hekiek soinean, Erruth hirira 
sarthu zen.

16 Goan zen bere ainaginarreba 
gana, zeinak erran baitzioen : Hau- 
rra, zer egin duzu? Erruthek khon- 
datu ziozkan Boozck barentzat egin 
zituen guziak.

17 Eta erran zuen: Huna, sei gai- 
tzeru garagar eman darozkit, zioela- 
rik : Ez dut hahi zure amaginarreba 
gana hutsik itzul zaitezen.

18 Noemik erran zioen : Zaude, 
haurra, ikhusi arteo zer atheratuko 
den huntarik: ezik Boozek ez du 
onik izanen erran dituenak bethe ar- 
teo.

ERRU TH . l í )

  IV. KAP.

BOOZ goan zen beraz hiriko 
athera eta han jarri zen. Eta 

iragaiten ikhusi zuenean aitzinean 
aiphatu den ahaidea, bere izenaz dei- 
tzen zuelarik, erran zioen: Zaude 
aphur bat, eta jar zaite hemen. Hau 
aldaratu zen eta jarri.

2 Hada, Boozek llamar gizon har- 
turik biriko zabarretarik, erran zioe- 
ten : Jar zaizte henien.

3 Jarri zirenean, hunela mintzatu . 
zen bere ahaideari: Gure anaya Eli- 
meleken laudaren zathi bat saltzcra 
daraina Noemi, Moab-herritik itzuli 
denak.

4 Nahi izan zaitut hortaz jakin- 
tsun egin eta zuri erran hemen ja- 
rriak diren guzien eta ene herritn- 
rretako zabarren aitzinean. Baldin
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gozatu nahi baduzu ahaidetasuneko 
zuzenez, eros zazu eta goza; bainan 
hori ez bada zure gogara, mintza 
zaite, jakin dezadun zer dudan egi- 
teko; ezen ez da ahaiderik, baizik- 
ere zu lehembiziko zarena eta ni bi- 
garren naizena. ilunek ihardetsi 
zuen : Nik erosiko dut landa.

5 Boozek erran zioen : Noemiren 
eskutik landa erosi dukezunean, ez- 
kontzuz beharko ere duzu hartu 
Erruth Monbitarra, hil denaren emaz- 
te izutua, zure ahaidearen izena bi- 
ziarazteko haren primantzan.

6 Hunek ihardetsi zuen: Uzten 
dut ahaidetasuneko zuzena, ezen ez 
dut galdu behar ene familiako lei- 
nua. Zu balia zaitezi ene zuzen be- 
reziaz, zeinetaz gogo onez biluzten 
naizela aithorra ematen baitut.

7 Bada, hau zen Isrnelcn aztura
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zaliarra ahaideen arteko, non batak 
bertzeari amaten zioeneaa bere zu
zena, emaitza ona izatekotzat, emai- 
leak khentzen zuen bere oinetakoa, 
eta bere ahaideari ematen zioen: ho
ri zen, Israelen, emaitzaren lekhu- 
kotasuna.

8 Boozek erran zioen beraz bere 
ahaideari: Khen zazu zure oineta
koa. Eta hunek khendu zuen bere- 
hala zangotik.

9 Boozek erran zuen zaharren eta 
populu guziaren aitzinean: Lekhu- 
ko zarete egun, Elimelekenak, Ke- 
lionenak eta Mahalonenak izatu di- 
ren guziez jabetzen naizela Noemi
ren eskutik;

10 Eta eskontzaz hartzcn dudala 
Erruth Moabitarra,Mahalonen cmaz- 
tca, haren izena biziaraz dezadan ba
ren primantzan, eta haren deithura
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gal ez dadien haren familiatik, ana- 
yetarik eta populutik. Zuek, diot, 
gauza horren lekhuko zarete.

11 Athean zen populu guziak eta 
zaharrek ihardetsi zuten : Lehhuko 
gare: Jaunak, zure etchean sartzen 
den emazteki hori eragin beza iduri 
Errachel eta Lia, zeinek sorthu bai- 
tute Israelen etchea, Efratan izan da- 
dientzat berthutezko ikhusgarri bat, 
eta haren izena deithatua izan dadien 
Bethlehemen.

12  Phares,Thamarrek Judari eman 
seniearen etchea iduri egin bedi zure 
etchea, Jaunak neskatcha horren ga- 
nik emanen darozkitzun umeetarik.

13 Boozek Erruth hartu zuen be- 
raz eta bere emazte egin. Sarthu 
zen haren gana, eta Jaunak eman 
zioen ¡zorra gertha eta seme batez 
erdi zedin.
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14 Eta hango emaztekiek Noemiri 
erraten zioten : Benedika bedi Jau- 
na, zeinak ez baitu jasan gal zedin 
zure familiako ondorea, eta zure ize
na deithua etzedin Israelen,

15 Izan dezazuntzat nork kontsola 
zure arima eta nork haz zure zabar- 
tzea: ezen zure erreina malte zai- 
tuena ganik sorthu da seme bat; eta 
bainitzez hobe da zuretzat ezenez 
zazpi seme bazintu.

16 Noemik haurra harturik, eza- 
rri zuen bere altzoan, eta unhidearen 
eta haurzainaren egimbideak bethe- 
tzen zituen.

17 Hauzoko emaztekiek berriz, 
bozten zirelarik, erraten zuten: Noe- 
miri sorthu zayo seine bat. Deithu 
zuten Obed. Hura izan da Isairen 
aita, eta Isai Dabidena.

18 Huna Pharesen ondoregoa: 
Pharasek izan zuen Esron,
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19 Esronek izan zuen Aram, Ara- 
mek Aminadab,

20 Aminadabck Nahason, Naha- 
sonek Salmon,

21 Salmonek Booz, Boozek Obed,
22 Obedek Isai, Isaik izan zuen 

Dabid.






