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వచనము 1 

న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా బేతెెహేమునండి ఒక 
మనష్యాడు తన భారాన తన యిద్దరు కుమారులన వంట బెట్టుకొని మోయాబు దేశమున 

కాపురముండుటకు వళ్ళెన. 
1 రాజులు 22:36;  

వచనము 2 

ఆ మనష్యాని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారా పేరు నయోమి; అతని యిద్దరు కుమారుల పేళ్లె 
మహ్లనె కిలోాన; వారు యూదా బేతెహెేము వారైన ఎఫ్రాతీయులు; వారు మోయాబు దేశమునకు 

వళ్లె అకకడ కాపురముండిరి. 
న్యాయాధిపతులు 17:6; న్యాయాధిపతులు 18:1; న్యాయాధిపతులు 19:1; న్యాయాధిపతులు 
18:7; దిితీయోపదేశకాండము 12:8; కీరతనలు 12:4; సామెతలు 3:5; సామెతలు 14:12; 
ప్రసంగి 11:9; మీకా 2:1; మీకా 2:2; హ్లషేయ 9:9;  

వచనము 3 

నయోమి పెనిమిటియైన ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత ఆమెయు ఆమె యిద్దరు కుమాళ్లనె 
నిలిచియుండిరి. 

న్యాయాధిపతులు 2:16; న్యాయాధిపతులు 12:8; ఆదికాండము 12:10; ఆదికాండము 26:1; 
ఆదికాండము 43:1; లేవీయకాండము 26:19; దిితీయోపదేశకాండము 28:23; 
దిితీయోపదేశకాండము 28:24; దిితీయోపదేశకాండము 28:38; 2 సమూయేలు 21:1; 1 
రాజులు 17:1-12; 1 రాజులు 18:2; 2 రాజులు 8:1; 2 రాజులు 8:2; కీరతనలు 105:16; 
కీరతనలు 107:34; యిరిియా 14:1; యెహెజ్కకలు 14:13; యెహెజ్కకలు 14:21; యోవేలు 1:10; 
యోవేలు 1:11; యోవేలు 1:16-20; ఆమోసు 4:6; న్యాయాధిపతులు 17:8; న్యాయాధిపతులు 
19:1; న్యాయాధిపతులు 19:2; న్యాయాధిపతులు 17:7; 1 సమూయేలు 22:3; 2 రాజులు 4:13; 
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1 దినవృత్తంతములు 8:8; 2 దినవృత్తంతములు 6:28; దానియేలు 2:44; మతతయి 2:5; 
అపోసతలుల కారాములు 13:20;  

వచనము 4 

వారు మోయాబు స్త్రీలన పెండి ెచేసికొనిరి. వారిలో ఒకదాని పేరు ఓరాా రెండవదాని పేరు రూతు. 
రూతు 1:20; 1 దినవృత్తంతములు 4:22; ఆదికాండము 35:19; 1 సమూయేలు 1:1; 1 
సమూయేలు 17:21; మీకా 5:2; ఆదికాండము 35:16; ఆదికాండము 48:7; న్యాయాధిపతులు 
17:7; రూతు 4:11; 1 రాజులు 11:26; కీరతనలు 132:6;  

వచనము 5 

వారు ఇంచుమించు పది సంవత్రములు అకకడ నివసించిన తరువాత మహ్లనె కిలోానన ఇద్దరున 
చనిపోయిరి; కాగా ఆ స్త్రీ త్న కనిన యిద్దరు కుమారులున తన పెనిమిటియు లేనిదాయెన. 

2 రాజులు 4:1; కీరతనలు 34:19; హెబ్రీయులకు 12:6; హెబ్రీయులకు 12:10; హెబ్రీయులకు 
12:11;  

వచనము 6 

వారికి ఆహారమిచుుటకు యెహ్లవా తన జనలన ద్రిశంచెనని ఆమె మోయాబు దేశములో వినెన 
గనక మోయాబు దేశము విడిచి వళ్లటెకై ఆమెయు ఆమె కోడండ్రున ప్రయాణమైరి. 

దిితీయోపదేశకాండము 7:3; దిితీయోపదేశకాండము 23:3; 1 రాజులు 11:1; 1 రాజులు 11:2; 
మతతయి 1:5;  

వచనము 7 

అపుాడు ఆమెయునన సథలమునండి ఆమెతో కూడ ఆమె యిద్దరు కోడండ్రున బయలుదేరి యూదా 
దేశమునకు తిరిగిపోవలెనని మారగమున వళ్లచెుండగా 

దిితీయోపదేశకాండము 32:39; కీరతనలు 89:30-32; యిరిియా 2:19; యెషయా 49:21; 
మతతయి 22:25-27; లూకా 7:12; రూతు 1:8; యెషయా 47:9;  
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వచనము 8 

నయోమి తన యిద్దరు కోడండ్రన చూచి మీరు మీ తలులె యిండకెు తిరిగివళ్లడెి; చనిపోయిన 
వారియెడలన న్యయెడలన మీరు ద్యచూపినట్ట ెయెహ్లవా మీయెడల ద్యచూపున గాక; 

ఆదికాండము 21:1; ఆదికాండము 50:25; నిరగమకాండము 3:16; నిరగమకాండము 4:31; 1 
సమూయేలు 2:21; లూకా 1:68; లూకా 19:44; 1 పేతురు 2:12; ఆదికాండము 28:20; 
ఆదికాండము 48:15; నిరగమకాండము 16:4-6; కీరతనలు 104:14; కీరతనలు 104:15; కీరతనలు 
111:5; కీరతనలు 132:15; కీరతనలు 145:15; కీరతనలు 146:7; కీరతనలు 147:14; సామెతలు 
30:8; యెషయా 55:10; మతతయి 6:11; 1 తిమోతి 6:8; కీరతనలు 65:9; జెకరాా 10:3;  

వచనము 9 

మీలో ఒకొకకకతె పెండి ెచేసికొని తన యింట నెమిది నందునట్ట ెయెహ్లవా ద్యచేయున గాక అని 
వారితో చెపిా వారిని ముదుద పెట్టుకొనెన. 

2 రాజులు 8:3; రూతు 1:10; రూతు 1:14; నిరగమకాండము 18:27;  
వచనము 10 

అంతట వారు ఎలుగెతిత యేడిు నీ ప్రజలయొద్దకు నీతోకూడ వచెుద్మని ఆమెతో చెపాగా 

యెహ్లష్యవ 24:15-28; లూకా 14:25-33; ఫిలిప్పాయులకు 4:18; ఫిలిప్పాయులకు 4:19; 2 
తిమోతి 1:16-18; రూతు 1:5; రూతు 2:20; ఎఫెసీయులకు 5:22; ఎఫెసీయులకు 6:2; 
ఎఫెసీయులకు 6:3; కొలొస్యులకు 3:18; కొలొస్యులకు 3:24; రూతు 3:10; 1 సమూయేలు 
20:8; 2 సమూయేలు 2:5;  

వచనము 11 

నయోమి న్య కుమారెతలారా, మీరు మరలుడి; న్యతోకూడ మీరు రానేల? మిముిన పెండి ెచేసికొనటకై 
యింక కుమారులు న్య గరభమున నందురా? 
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రూతు 3:1; ఆదికాండము 27:27; ఆదికాండము 29:11; ఆదికాండము 45:15; అపోసతలుల 
కారాములు 20:37; ఆదికాండము 21:16; ఆదికాండము 31:28; ఆదికాండము 45:2;  

వచనము 12 

న్య కుమారెతలారా, తిరిగి వళ్లడెి, నేన పురుష్యనితో నండలేని ముసలిదానన; న్యకు నమిిక కలద్ని 
చెపిా ఈ రాత్రి పురుష్యనితోనండి కుమారులన కనినన 

కీరతనలు 16:3; కీరతనలు 119:63; జెకరాా 8:23; రూతు 1:7;  
వచనము 13 

వారు పెద్ద వారగువరకు వారి కొరకు మీరు కనిపెట్టుకొందురా? మీరు వారికొరకు కనిపెట్టుకొని 
పురుష్యలు లేక యొంటరికతెతలై యుందురా? న్య కుమారెతలారా, అది కూడదు; యెహ్లవా న్యకు 

విరోధియాయెన; అది మిముిన నపిాంచినంత కంటె ననన మరి యెకుకవగా నపిాంచినద్ని వారితో 
చెపెాన. 

ఆదికాండము 38:11; దిితీయోపదేశకాండము 25:5; ఆదికాండము 38:8; ఆదికాండము 38:9; 
రూతు 2:11; 2 సమూయేలు 15:19; మతతయి 22:24; మారుక 12:19; లూకా 20:28; 
యోహాన 6:67; రోమీయులకు 4:18; గలతీయులకు 4:27;  

వచనము 14 

వారు ఎలుగెతిత యేడిగా ఓరాా తన అతతన ముదుద పెట్టుకొనెన, రూతు ఆమెన హతుతకొనెన. 
ఇట్టంెడగా 

ఆదికాండము 17:17; 1 తిమోతి 5:9; దిితీయోపదేశకాండము 25:5; లూకా 20:28;  
వచనము 15 

ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనలయొద్దకున తన దేవునియొద్దకున తిరిగిపోయినదే; నీవున నీ 
తోడికోడలి వంబడి వళ్లమెనెన. 
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దిితీయోపదేశకాండము 2:15; న్యాయాధిపతులు 2:15; 1 సమూయేలు 5:11; యోబు 19:21; 
కీరతనలు 32:4; కీరతనలు 38:2; కీరతనలు 39:9; కీరతనలు 39:10; ఆదికాండము 38:11; 
దిితీయోపదేశకాండము 25:5;  

వచనము 16 

అందుకు రూతు న్య వంబడి రావద్దనియు ననన విడిచి పెట్టుమనియు ననన బ్రతిమాలుకొనవదుద. నీవు 
వళ్లె చోటికే నేన వచెుద్న, నీవు నివసించు చోటనే నేన నివసించెద్న, నీ జనమే న్య జనము నీ 

దేవుడే న్య దేవుడు; 
ఆదికాండము 31:28; ఆదికాండము 31:55; 1 రాజులు 19:20; మతతయి 10:37; మతతయి 
19:22; మారుక 10:21; మారుక 10:22; 2 తిమోతి 4:10; దిితీయోపదేశకాండము 4:4; 
దిితీయోపదేశకాండము 10:20; సామెతలు 17:17; సామెతలు 18:24; యెషయా 14:1; జెకరాా 
8:23; మతతయి 16:24; యోహాన 6:66-69; అపోసతలుల కారాములు 17:34; హెబ్రీయులకు 
10:39; ఆదికాండము 34:3; ఆదికాండము 45:15; రూతు 1:7; రూతు 2:11; 2 సమూయేలు 
19:39;  

వచనము 17 

నీవు మృతిబందు చోటన నేన మృతిబందెద్న, అకకడనే పాతిపెటుబడెద్న. మరణము తపా మరి 
ఏదైనన నినన ననన ప్రత్యాకించినయెడల యెహ్లవా న్యకు ఎంత కీడైన చేయునగాక అనెన. 

కీరతనలు 36:3; కీరతనలు 125:5; జెఫన్యా 1:6; మతతయి 13:20; మతతయి 13:21; హెబ్రీయులకు 
10:38; 1 యోహాన 2:19; న్యాయాధిపతులు 11:24; యెహ్లష్యవ 24:15; యెహ్లష్యవ 24:19; 
2 సమూయేలు 15:19; 2 సమూయేలు 15:20; 2 రాజులు 2:2; లూకా 14:26-33; లూకా 
24:28; ఆదికాండము 35:2; సంఖ్యాకాండము 10:30; 2 రాజులు 3:13;  

వచనము 18 
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తనతో కూడ వచుుటకు ఆమెకు మనసు్ కుదిరినద్ని నయోమి తెలిసికొనినపుాడు అందున గురించి 
ఆమెతో మాటలాడుట మానెన గనక వారిద్దరు బేతెహెేమునకు వచుువరకు ప్రయాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 2:2-6; లూకా 24:28; లూకా 24:29; అపోసతలుల కారాములు 21:13; 2 
సమూయేలు 15:21; మతతయి 8:19; యోహాన 13:37; ప్రకటన 14:4; రూతు 2:11; రూతు 
2:12; కీరతనలు 45:10; యెషయా 14:1; యెహ్లష్యవ 24:18; దానియేలు 2:47; దానియేలు 
3:29; దానియేలు 4:37; హ్లషేయ 13:4; 2 కొరిందీయులకు 6:16-18; 1 దెస్లోనీకయులకు 
1:9; యెహ్లష్యవ 24:15; రూతు 2:6; రూతు 4:15; 1 రాజులు 8:41; 2 రాజులు 4:30; 1 
దినవృత్తంతములు 12:18; 2 దినవృత్తంతములు 6:32; సామెతలు 17:17; పరమగీతము 6:1; 
జెకరాా 8:23; మతతయి 1:5; యోహాన 1:38; 2 కొరిందీయులకు 7:3;  

వచనము 19 

వారు బేతెహెేమునకు వచిునపుాడు ఆ ఊరి వారంద్రు వారియొద్దకు గుంపుకూడి వచిుఈమె నయోమి 
గదా అని అనకొనచుండగా 

1 సమూయేలు 3:17; 1 సమూయేలు 25:22; 2 సమూయేలు 3:9; 2 సమూయేలు 3:35; 2 
సమూయేలు 19:13; 1 రాజులు 2:23; 1 రాజులు 19:2; 1 రాజులు 20:10; 2 రాజులు 6:31; 
అపోసతలుల కారాములు 11:23; అపోసతలుల కారాములు 20:24; 1 సమూయేలు 14:44; 1 
సమూయేలు 20:13; 2 సమూయేలు 15:21; పరమగీతము 6:1; దానియేలు 1:8; జెకరాా 8:23; 
మతతయి 1:5; 2 కొరిందీయులకు 7:3;  

వచనము 20 

ఆమె సరిశకుతడు న్యకు చాలా దుుఃఖము కలుగజ్కసెన గనక ననన నయోమి అనక మారా అనడి. 
అపోసతలుల కారాములు 21:14; అపోసతలుల కారాములు 2:42; ఎఫెసీయులకు 6:10; దానియేలు 
1:8; 1 కొరిందీయులకు 15:58; కొలొస్యులకు 2:5;  

వచనము 21 
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నేన సమృధిదగలదాననై వళ్లతెిని, యెహ్లవా ననన రికుతరాలినిగా తిరిగి రాజ్కసెన. మీరు ననన 
నయోమి అని పిలువనేల? యెహ్లవా న్యమీద్ విరుద్ధముగ సాక్ష్యము పలికెన, సరిశకుతడు ననన 

బాధపరచెన అని వారితో చెపెాన. 
మతతయి 21:10; యెషయా 23:7; విలాపవాకాములు 2:15; యెహ్లష్యవ 19:15; రూతు 2:6; 1 
దినవృత్తంతములు 2:51; యోబు 2:12; పరమగీతము 1:6; విలాపవాకాములు 4:8; మతతయి 
2:5; లూకా 2:4; యోహాన 9:8;  

వచనము 22 

అట్ట ెనయోమియు ఆమెతోకూడ మోయాబీయురాలైన రూతు అన ఆమె కోడలున మోయాబు 
దేశమునండి తిరిగి వచిురి. వారిద్దరు యవల కోత ఆరంభములో బేతెహెేము చేరిరి. 

ఆదికాండము 17:1; ఆదికాండము 43:14; యోబు 5:17; యోబు 11:7; ప్రకటన 1:8; ప్రకటన 
21:22; యోబు 6:4; యోబు 19:6; కీరతనలు 73:14; కీరతనలు 88:15; యెషయా 38:13; 
విలాపవాకాములు 3:1-20; హెబ్రీయులకు 12:11; నిరగమకాండము 1:14; నిరగమకాండము 
15:23; రూతు 1:2; 1 సమూయేలు 1:10; యోబు 13:26; యోబు 23:16; యోబు 27:2; 
కీరతనలు 107:39; యెషయా 22:4; యెషయా 47:9; విలాపవాకాములు 3:15; విలాపవాకాములు 
4:8; మీకా 1:12; ప్రకటన 8:11;   
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వచనము 1 

నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడొకడుండెన. అతడు చాల ఆసితపరుడు, అతడు ఎలీమెలెకు వంశపువాడై 
యుండెన, అతని పేరు బోయజు. 

1 సమూయేలు 2:7; 1 సమూయేలు 2:8; యోబు 1:21; యోబు 10:17; యోబు 13:26; యోబు 
16:8; మలాకీ 3:5; యోబు 27:2; కీరతనలు 42:4; కీరతనలు 107:39; యెషయా 22:4;  

వచనము 2 

మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేన పొలములోనికి పోయి, యెవని కటాక్ష్ము 
పొంద్గలనో వాని వనక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపాగా ఆమెన్య కూమారీ పొమినెన. 
రూతు 2:23; నిరగమకాండము 9:31; నిరగమకాండము 9:32; 2 సమూయేలు 21:9; రూతు 2:6; 
మతతయి 1:5;  

వచనము 3 

కాబటిు ఆమె వళ్ల ెపొలములోనికి వచిు చేన కోయువారి వనక పొలములో ఏరుకొనెన. ఆ పొలములో 
ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

రూతు 3:2; రూతు 3:12; దిితీయోపదేశకాండము 8:17; దిితీయోపదేశకాండము 8:18; యోబు 
1:3; యోబు 31:25; రూతు 4:21; న్యాయాధిపతులు 12:8-10; 1 దినవృత్తంతములు 2:10-
12; మతతయి 1:5; లూకా 3:32; 2 రాజులు 15:20;  

వచనము 4 

బోయజు బేతెహెేమునండి వచిు యెహ్లవా మీకు తోడై యుండున గాకని చేన కోయువారితో చెపాగా 
వారు యెహ్లవా నినన ఆశీరిదించున గాకనిరి. 

లేవీయకాండము 19:9; లేవీయకాండము 19:16; లేవీయకాండము 23:22; 
దిితీయోపదేశకాండము 24:19-21; ఆదికాండము 24:15; ఆదికాండము 32:5; రూతు 2:10; 2 
సమూయేలు 14:22; సామెతలు 31:13; 1 తిమోతి 5:4;  
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వచనము 5 

అపుాడు బోయజు కోయువారిమీద్ ఉంచబడిన తన పనివానిని చూచి ఈ చిననది ఎవరిద్ని అడుగగా 

1 దెస్లోనీకయులకు 4:11; 1 దెస్లోనీకయులకు 4:12; 2 దెస్లోనీకయులకు 3:12; 2 
రాజులు 8:5; ఎస్తతరు 6:1; ఎస్తతరు 6:2; మతతయి 10:29; లూకా 10:31; లేవీయకాండము 
23:22; 2 సమూయేలు 1:6; సామెతలు 31:13; మారుక 11:13;  

వచనము 6 

కోయువారిమీద్ నంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునండి నయోమితో కూడ తిరిగి 
వచిున మోయాబీయురాలైన యౌవనరాలు. 

కీరతనలు 118:26; కీరతనలు 129:7; కీరతనలు 129:8; లూకా 1:28; 2 దెస్లోనీకయులకు 3:16; 
2 తిమోతి 4:22; 2 యోహాన 1:10; 2 యోహాన 1:11; రూతు 4:11; ఆదికాండము 18:19; 
యెహ్లష్యవ 24:15; కీరతనలు 133:1-3; 1 తిమోతి 6:2; ఆదికాండము 47:10; సంఖ్యాకాండము 
6:24; దిితీయోపదేశకాండము 6:7; న్యాయాధిపతులు 6:12; రూతు 3:10; 1 సమూయేలు 
13:10; 2 సమూయేలు 13:25; 2 రాజులు 4:18; 1 దినవృత్తంతములు 2:51; యిరిియా 
31:23; మతతయి 2:5; లూకా 2:4; రోమీయులకు 15:33;  

వచనము 7 

ఆమె నేన కోయువారి వనకకు పనల మధాన ఏరుకొని కూరుుకొనటకు ద్యచేసి న్యకు సెలవిమిని 
అడిగెన. ఆమె వచిు ఉద్యము మొద్లుకొని యిదివరకు ఏరుకొన చుండెన, కొంతస్తపు మాత్రము 

ఆమె యింట కూరుుండెనని వాడు చెపెాన. 
రూతు 4:21; 1 దినవృత్తంతములు 2:11; 1 దినవృత్తంతములు 2:12; రూతు 4:13;  

వచనము 8 

అపుాడు బోయజు రూతుతో న్య కుమారీ, న్య మాట వినము; వేరొక పొలములో ఏరుకొనటకు 
పోవదుద, దీనిని విడిచి పోవదుద, ఇచుట న్య పనికతెతలయొద్ద నిలకడగా ఉండుము. 
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ఆదికాండము 15:2; ఆదికాండము 24:2; ఆదికాండము 39:4; మతతయి 20:8; మతతయి 24:45; 
రూతు 1:16; రూతు 1:19; రూతు 1:22;  

వచనము 9 

వారు కోయు చేన కనిపెటిు వారిని వంబడించుము, నినన ముటుకూడద్ని యౌవనసుథలకు 
ఆజ్ఞపాించియున్యనన, నీకు దాహమగునపుాడు కుండలయొద్దకు పోయి పనివారు చేదిన నీళ్ల ె

త్రాగుమని చెపెాన. 
సామెతలు 15:33; సామెతలు 18:23; మతతయి 5:3; ఎఫెసీయులకు 5:21; 1 పేతురు 5:5; 1 
పేతురు 5:6; సామెతలు 13:4; సామెతలు 22:29; ప్రసంగి 9:10; రోమీయులకు 12:11; 
గలతీయులకు 6:9; రూతు 2:21;  

వచనము 10 

అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన న్యయందు లక్ష్యముంచునట్ట ెనీకు 
కటాక్ష్ము కలిగెనో అని చెపాగా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత నీవు నీ అతతకు 

చేసినద్ంతయు న్యకు తెలియబడెన. 
1 సమూయేలు 3:6; 1 సమూయేలు 3:16; 2 రాజులు 5:13; మతతయి 9:2; మతతయి 9:22; 
పరమగీతము 1:7; పరమగీతము 1:8; మతతయి 10:7-11; ఫిలిప్పాయులకు 4:8; రూతు 2:21; 
రూతు 3:2;  

వచనము 11 

నీవు నీ తలిద్ండ్రులన నీ జనిభూమిని విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని జనము నద్దకు 
వచిుతివి. 

ఆదికాండము 20:6; యోబు 19:21; కీరతనలు 105:15; సామెతలు 6:29; 1 కొరిందీయులకు 
7:1; 1 యోహాన 5:18; ఆదికాండము 24:18-20; మతతయి 10:42; యోహాన 4:7-11;  

వచనము 12 
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యెహ్లవా నీవు చేసినదానికి ప్రతిఫలమిచుున; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహ్లవా రెకకలక్రంద్ 
సురక్షితముగా నండునట్ట ెనీవు వచిుతివి; ఆయన నీకు సంపూరణమైన బహుమానమిచుునని ఆమె 

కుతతరమిచెున. 
ఆదికాండము 18:2; 1 సమూయేలు 25:23; రూతు 2:2; రూతు 2:13; 2 సమూయేలు 9:8; 2 
సమూయేలు 19:28; లూకా 1:43; లూకా 1:48; రోమీయులకు 12:10; యెషయా 56:3-8; 
మతతయి 15:22-28; మతతయి 25:35; లూకా 7:6; లూకా 7:7; లూకా 17:16-18; ఆదికాండము 
33:10; సంఖ్యాకాండము 32:5; రూతు 2:19; రూతు 3:9; 1 సమూయేలు 18:18; 1 
సమూయేలు 25:41; 2 సమూయేలు 24:20;  

వచనము 13 

అందుకు ఆమె న్య యేలిన వాడా, నేన నీ పనికతెతలలో ఒకదానన కాకపోయినన, నీవు నన్యనద్రించి 
నీ దాసురాలినగు న్యయందు ప్రేమగలిగి మాటలాడితివి గనక న్యయెడల నీకు కటాక్ష్ము 

కలుగనిమిని చెపెాన. 
రూతు 1:11; రూతు 1:14-22; కీరతనలు 37:5; కీరతనలు 37:6; కీరతనలు 45:10; లూకా 5:11; 
లూకా 5:23; లూకా 14:33; లూకా 18:29; లూకా 18:30; హెబ్రీయులకు 11:8; హెబ్రీయులకు 
11:9; హెబ్రీయులకు 11:24-26; రూతు 1:16; 2 సమూయేలు 9:7; 2 సమూయేలు 21:11; 1 
రాజులు 8:41; 2 దినవృత్తంతములు 6:32;  

వచనము 14 

బోయజు భోజనకాలమున నీ వికకడికి వచిు భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక ముంచి, తినమని 
ఆమెతో చెపాగా, చేన కోయువారియొద్ద ఆమె కూరుుండెన. అతడు ఆమెకు పేలాలు అందియాగా 

ఆమె తిని తృపితపొంది కొనిన మిగిలెున. 
1 సమూయేలు 24:19; కీరతనలు 19:11; కీరతనలు 58:11; సామెతలు 11:18; సామెతలు 
23:18; మతతయి 5:12; మతతయి 6:1; మతతయి 10:41; మతతయి 10:42; లూకా 6:35; లూకా 
14:12-14; కొలొస్యులకు 2:18; 2 తిమోతి 1:18; 2 తిమోతి 4:8; హెబ్రీయులకు 6:10; 
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హెబ్రీయులకు 11:6; హెబ్రీయులకు 11:26; రూతు 1:16; కీరతనలు 17:8; కీరతనలు 36:7; 
కీరతనలు 57:1; కీరతనలు 61:4; కీరతనలు 63:7; కీరతనలు 91:4; మతతయి 23:37; ఆదికాండము 
15:1; దిితీయోపదేశకాండము 6:7; 1 సమూయేలు 2:20; 2 సమూయేలు 9:7; 2 సమూయేలు 
21:11; 2 దినవృత్తంతములు 6:32; 2 దినవృత్తంతములు 15:7; కీరతనలు 18:24; ప్రసంగి 
4:9; పరమగీతము 6:1; యెషయా 18:1; యిరిియా 31:16; మలాకీ 4:2; లూకా 13:34; 
కొలొస్యులకు 3:24; 1 తిమోతి 5:5;  

వచనము 15 

ఆమె యేరు కొనటకు లేచినపుాడు బోయజు ఆమె పనలమధాన ఏరుకొనవచుున, ఆమెన 
అవమానపరచకుడి 

ఆదికాండము 33:8; ఆదికాండము 33:10; ఆదికాండము 33:15; ఆదికాండము 43:14; 1 
సమూయేలు 1:18; 2 సమూయేలు 16:4; ఆదికాండము 34:3; న్యాయాధిపతులు 19:3; 1 
సమూయేలు 25:41; సామెతలు 15:33; ఫిలిప్పాయులకు 2:3; ఆదికాండము 23:6; ఆదికాండము 
30:27; ఆదికాండము 47:25; రూతు 2:10; నెహెమాా 2:5; రోమీయులకు 7:3;  

వచనము 16 

మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళ్ల ెపడవేసి ఆమె యేరుకొననట్ట ెవిడిచిపెట్టుడి, ఆమెన గదిదంపవద్దని తన 
దాసుల కాజ్ఞపాించెన. 

యోబు 31:16-22; సామెతలు 11:24; సామెతలు 11:25; యెషయా 32:8; యెషయా 58:7; 
యెషయా 58:10; యెషయా 58:11; లూకా 14:12-14; 1 సమూయేలు 17:17; 1 సమూయేలు 
25:18; 2 సమూయేలు 17:28; దిితీయోపదేశకాండము 8:10; దిితీయోపదేశకాండము 11:15; 
2 రాజులు 4:43; 2 రాజులు 4:44; మతతయి 14:20; రూతు 2:18; కీరతనలు 23:5;  

వచనము 17 
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కాబటిు ఆమె అసతమయము వరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనచు, త్న ఏరుకొనిన దానిని దులెకొటుగా అవి 
దాదాపు తూమెడు యవలాయెన. 

యాకోబు 1:5; లేవీయకాండము 19:9; లేవీయకాండము 23:22; న్యాయాధిపతులు 15:4;  
వచనము 18 

ఆమె వాటిని ఎతితకొని ఊరిలోనికి వచిునపుాడు ఆమె అతత ఆమె యేరుకొనిన వాటిని చూచెన. ఆమె 
తిని తృపితపొందిన తరువాత త్న మిగిలిున దానిని చూపించి ఆమెకిచెున. 

దిితీయోపదేశకాండము 24:19-21; కీరతనలు 112:9; సామెతలు 19:17; మతతయి 25:40; 
రోమీయులకు 12:13; 2 కొరిందీయులకు 8:5-11; ఫిలేమోనకు 1:7; హెబ్రీయులకు 6:10; 1 
యోహాన 3:17; 1 యోహాన 3:18; లేవీయకాండము 23:22; న్యాయాధిపతులు 15:4;  

వచనము 19 

అంతట ఆమె అతత ఆమెతోనేడు నీవకకడ ఏరుకొంటివి? ఎకకడ పనిచేసితివి? నీయందు లక్ష్యముంచిన 
వాడు దీవింపబడున గాక అనగా, ఆమె త్న ఎవనియొద్ద పనిచేసెనో అది తన అతతకు తెలియచెపిా 

ఎవని యద్ద నేడు పనిచేసితినో అతని పేరు బోయజు అనెన. 
సామెతలు 31:27; నిరగమకాండము 16:36; యెహెజ్కకలు 45:11; యెహెజ్కకలు 45:12; 
ఆదికాండము 24:15;  

వచనము 20 

నయోమి బ్రదికియునన వారికిని చచిునవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని యితడు యెహ్లవాచేత 
ఆశీరిదింపబడున గాక అని తన కోడలితో అనెన. మరియు నయోమి ఆ మనష్యాడు మనకు సమీప 

బంధువుడు, అతడు మనలన విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపాగా 

రూతు 2:14; యోహాన 6:12; యోహాన 6:13; 1 తిమోతి 5:4;  
వచనము 21 
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మోయాబీయురాలైన రూతు అంత్యకాదు, అతడు ననన చూచి, తనకు కలిగిన పంటకోత అంతయు 
ముగించువరకు తన పని వారియొద్ద నిలకడగా ఉండుమని న్యతో చెపెాననెన. 

రూతు 2:10; కీరతనలు 41:1; 2 కొరిందీయులకు 9:13-15; 1 రాజులు 7:21;  
వచనము 22 

అపుాడు నయోమి తన కోడలైన రూతుతో న్య కుమారీ, అతని పనికతెతలతో కూడనే బయలుదేరుచు 
వేరొక చేనిలోనివారికి నీవు కనబడకపోవుట మంచిద్నెన. 

రూతు 3:10; 2 సమూయేలు 2:5; యోబు 29:12; యోబు 29:13; 2 తిమోతి 1:16-18; 2 
సమూయేలు 9:1; సామెతలు 17:17; ఫిలిప్పాయులకు 4:10; రూతు 3:9; రూతు 4:6; 
లేవీయకాండము 25:25; దిితీయోపదేశకాండము 25:5-7; యోబు 19:25; రూతు 1:8; రూతు 
3:2; రూతు 3:13; ఎఫెసీయులకు 4:32;  

వచనము 23 

కాబటిు యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనచు బోయజు 
పనికతెతలయొద్ద నిలకడగానండి తన అతత యింట నివసించెన. 

రూతు 2:7; రూతు 2:8; రూతు 2:22; పరమగీతము 1:7; పరమగీతము 1:8; రూతు 2:8; రూతు 
2:22; రూతు 2:23;   
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వచనము 1 

ఆమె అతతయైన నయోమి న్య కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునట్ట ెనేన నీ కొరకు విశ్రాంతి 
విచారింపవలసిన దానన గదా. 

సామెతలు 27:10; పరమగీతము 1:8; రూతు 2:21;  
వచనము 2 

ఎవని పనికతెతలయొద్ద నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మనకు బంధువుడు. ఇదిగో యీ రాత్రి అతడు 
కళ్మెున యవలు తూరాారబటిుంప బోవుచున్యనడు. 

సామెతలు 6:6-8; సామెతలు 13:1; సామెతలు 13:20; 1 కొరిందీయులకు 15:33; 
ఎఫెసీయులకు 6:1-3; నిరగమకాండము 9:31; రూతు 1:22; రూతు 2:21; రూతు 3:2; సామెతలు 
31:13;  

వచనము 3 

నీవు సాననముచేసి తైలము రాచుకొని నీ బటులు కట్టుకొని ఆ కళ్మెునకు వళ్లమెు; అతడు 
అననపానములు పుచుుకొనట చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము. 

రూతు 1:9; 1 కొరిందీయులకు 7:36; 1 తిమోతి 5:8; 1 తిమోతి 5:14; ఆదికాండము 40:14; 
దిితీయోపదేశకాండము 4:40; కీరతనలు 128:2; యిరిియా 22:15; యిరిియా 22:16; 
ఆదికాండము 2:18; దిితీయోపదేశకాండము 5:29; ఎఫెసీయులకు 6:3;  

వచనము 4 

అతడు పండుకొనిన తరువాత అతడు పండుకొనిన సథలమున గురెతరిగి లోపలికిపోయి అతని కాళ్ెమీద్ 
ననన బటు తీసి పండుకొనవలెన; నీవు చేయవలసిన దానిని అతడు నీకు తెలియజ్కయునని ఆమెతో 

అనగా 

రూతు 2:20-23; దిితీయోపదేశకాండము 25:5; దిితీయోపదేశకాండము 25:6; హెబ్రీయులకు 
2:11-14; రూతు 2:8; రూతు 2:23; లేవీయకాండము 25:25; రూతు 2:1;  
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వచనము 5 

ఆమె నీవు సెలవిచిునద్ంతయు చేసెద్నని చెపిా 
2 సమూయేలు 14:2; కీరతనలు 104:15; ప్రసంగి 9:8; మతతయి 6:17; ఎస్తతరు 5:1; 1 తిమోతి 
2:9; 1 తిమోతి 2:10; 2 సమూయేలు 12:20; యెహెజ్కకలు 23:40; లూకా 7:46;  

వచనము 6 

ఆ కళ్ెము నద్దకు పోయి తన అతత ఆజ్ఞపాించినద్ంతయు చేసెన. 
1 దెస్లోనీకయులకు 5:22;  

వచనము 7 

బోయజు మనసు్న సంతోషంచునట్ట ెఅననపానములు పుచుుకొని లోపలికి పోయి ధ్యనాపు 
కుపాయొద్ద పండుకొనినపుాడు ఆమె మెలగెా పోయి అతని కాళ్మెీద్ననన బటు తీసి పండుకొనెన. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 8 

మధారాత్రియందు అతడు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినపుాడు, ఒక స్త్రీ అతని కాళ్యెొద్ద 
పండుకొనియుండెన. 

నిరగమకాండము 20:12; సామెతలు 1:8; యోహాన 2:5; యోహాన 15:14;  
వచనము 9 

అతడునీ వవరవని అడుగగా ఆమె నేన రూతు అన నీ దాసురాలిని; నీవు న్యకు సమీప బంధువుడవు 
గనక నీ దాసురాలి మీద్ నీ కొంగు కపుామనగా 

ఆదికాండము 43:34; న్యాయాధిపతులు 16:25; న్యాయాధిపతులు 19:6; న్యాయాధిపతులు 19:9; 
న్యాయాధిపతులు 19:22; 2 సమూయేలు 13:28; ఎస్తతరు 1:10; కీరతనలు 104:15; ప్రసంగి 
2:24; ప్రసంగి 3:12; ప్రసంగి 3:13; ప్రసంగి 8:15; ప్రసంగి 9:7; ప్రసంగి 10:19; 1 
కొరిందీయులకు 10:31; ఎఫెసీయులకు 5:18;  
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వచనము 10 

అతడు న్య కుమారీ, యెహ్లవాచేత నీవు దీవన నందినదానవు; కొదిదవారినే గాని గొపావారినే గాని 
యౌవనసుథలన నీవు వంబడింపక యుండుటవలన నీ మునపటి సత్ప్రవరతన కంటె వనకటి 

సత్ప్రవరతన మరి ఎకుకవైనది. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 11 

కాబటిు న్య కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెపిానద్ంతయు నీకు చేసెద్న. నీవు యోగుారాలవని న్య 
జనలంద్రు ఎరుగుదురు. 

రూతు 2:10-13; 1 సమూయేలు 25:41; లూకా 14:11; యెహెజ్కకలు 16:8; రూతు 3:12; 
రూతు 2:20; లేవీయకాండము 25:25; దిితీయోపదేశకాండము 22:30; దిితీయోపదేశకాండము 
25:5;  

వచనము 12 

నేన నినన విడిపింపగల వాడనన మాట వాసతవమే; అయిత్య నీకు న్యకంటె సమీపమైన 
బంధువుడొకడున్యనడు. 

రూతు 2:4; రూతు 2:20; 1 కొరిందీయులకు 13:4; 1 కొరిందీయులకు 13:5; రూతు 1:8; 
ఆదికాండము 14:18; ఆదికాండము 14:19; ఆదికాండము 24:31; న్యాయాధిపతులు 17:2; 1 
సమూయేలు 15:13; 2 సమూయేలు 2:5;  

వచనము 13 

ఈ రాత్రి యుండుము; ఉద్యమున అతడు నీకు బంధువుని ధరిము జరిపినయెడల సరి, అతడు 
విడిపింపవచుున. నీకు బంధువుని ధరిము జరుపుటకు అతనికి ఇషుము లేక పోయినయెడల, 

యెహ్లవా జీవము తోడు నేనే నీకు బంధువుని ధరిము జరిపెద్న; ఉద్యమువరకు పండుకొనమని 
చెపెాన. 
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సామెతలు 12:4; సామెతలు 31:10; సామెతలు 31:29-31; రూతు 4:13; ఫిలిప్పాయులకు 4:8; 
2 పేతురు 1:3;  

వచనము 14 

కాబటిు ఆమె ఉద్యము వరకు అతని కాళ్యెొద్ద పండుకొని, ఒకనినకడు గురితంచుపాటి వలుగు 
రాకముందే లేచెన. అపుాడు అతడు ఆ స్త్రీ కళ్ెమునకు వచిున సంగతి తెలియజ్కయకుడని చెపెాన. 
రూతు 4:1; మతతయి 7:12; 1 దెస్లోనీకయులకు 4:6; లేవీయకాండము 25:25; రూతు 2:1; 
రూతు 3:9; రూతు 4:5;  

వచనము 15 

మరియు అతడు నీవు వేసికొనిన దుపాటి తెచిు పట్టుకొనమని చెపాగా ఆమె దాని పటెున. అతడు 
ఆరుకొలల యవలన కొలచి ఆమె భుజముమీద్ నంచగా ఆమె పురములోనికి వళ్ళనె. 

రూతు 2:20; రూతు 4:5; దిితీయోపదేశకాండము 25:5-9; మతతయి 22:24-27; 
న్యాయాధిపతులు 8:19; యిరిియా 4:2; 2 కొరిందీయులకు 1:23; హెబ్రీయులకు 6:16; యోబు 
27:2;  

వచనము 16 

ఆమె తన అతత యింటికి వచిునపుాడు అతత న్య కుమారీ, నీ పని యెట్టె జరిగెనని యడుగగా, ఆమె ఆ 
మనష్యాడు తనకు చేసినద్ంతయు తెలియజ్కసి 

ప్రసంగి 7:1; రోమీయులకు 12:17; రోమీయులకు 14:16; 1 కొరిందీయులకు 10:32; 2 
కొరిందీయులకు 8:21; 1 దెస్లోనీకయులకు 5:22; 1 పేతురు 2:12;  

వచనము 17 

నీవు వటిుచేతులతో నీ అతత యింటికి పోవద్దని చెపిా అతడు ఈ ఆరు కొలల యవలన న్యకిచెుననెన. 
యెషయా 32:8; గలతీయులకు 6:10; యెషయా 3:23;  

వచనము 18 
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అపుాడు ఆమె న్య కుమారీ, యీ సంగతి నేటిదినమున నెరవేరిుత్యనే కాని ఆ మనష్యాడు ఊరకుండడు 
గనక యిది ఏలాగు జరుగునో నీకు తెలియువరకు ఊరకుండుమనెన. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు  
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వచనము 1 

బోయజు పురదాిరము నద్దకు పోయి అకకడ కూరుుండగా, బోయజు చెపిాన బంధువుడు ఆ త్రోవన 
పోవుచుండెన గనక బోయజు ఓయి, యీతట్టు తిరిగి ఇకకడ కూరుుండుమని అతని పిలువగా అతడు 

వచిు కూరుుండెన. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 2 

బోయజు ఆ ఊరి పెద్దలలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకకడ కూరుుండుడని చెపాగా వారున 
కూరుుండిరి. 

కీరతనలు 37:3-5; యెషయా 28:16; యెషయా 30:7; కీరతనలు 132:4;  
వచనము 3 

అతడు మోయాబు దేశమునండి తిరిగి వచిున నయోమి మన సహ్లద్రుడైన ఎలీమెలెకునకు కలిగిన 
భూభాగమున అమిివేయుచుననది గనక నీవు చెవులార విననట్ట ెనేనక సంగతి తెలియజ్కయవలెనని 

యున్యనన. 
దిితీయోపదేశకాండము 16:18; దిితీయోపదేశకాండము 17:5; దిితీయోపదేశకాండము 21:19; 
దిితీయోపదేశకాండము 25:7; యోబు 29:7; యోబు 31:21; ఆమోసు 5:10-12; ఆమోసు 
5:15; రూతు 3:12; యెషయా 55:1; జెకరాా 2:6; ఆదికాండము 23:10; ఆదికాండము 23:11; 
ఆదికాండము 23:18; ఆదికాండము 34:20; దిితీయోపదేశకాండము 25:6; యెహ్లష్యవ 20:4; 
సామెతలు 31:23; ఆమోసు 5:12;  

వచనము 4 

ఈ పుర నివాసుల యెదుటన న్య జనల పెద్దల యెదుటన ఆ భూమిని సంపాదించుకొనము; 
ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుాకొనినయెడల విడిపింపుము, దాని విడిపింపనలనెియెడల 
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అది సాషుముగా న్యతో చెపుాము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన బంధువుడెవడున లేడు; నీ 
తరువాతి వాడన నేనే అని బంధువునితో చెపెాన. అందుకతడు నేన విడిపించెద్ననెన. 

నిరగమకాండము 18:21; నిరగమకాండము 18:22; నిరగమకాండము 21:8; దిితీయోపదేశకాండము 
29:10; దిితీయోపదేశకాండము 31:28; 1 రాజులు 21:8; సామెతలు 31:23; 
విలాపవాకాములు 5:14; అపోసతలుల కారాములు 6:12; యెహ్లష్యవ 20:4; యోబు 29:7; 
యెషయా 8:2;  

వచనము 5 

బోయజు నీవు నయోమిచేతినండి ఆ పొలమున సంపాదించు దినమున చనిపోయినవాని పేరట 
అతని సాిసథయమున సిథరపరచునట్ట ెచనిపోయినవాని భారాయైన రూతు అన 
మోయాబీయురాలియొద్దనండియు దాని సంపాదింపవలెనని చెపాగా 

కీరతనలు 112:5; సామెతలు 13:10; సంఖ్యాకాండము 27:11;  
వచనము 6 

ఆ బంధువుడు నేన దానిని విడిపించుకొనలేన, న్య సాిసథయమున పోగొట్టుకొందునేమో, నేన దాని 
విడిపింపలేన గనక నీవే న్యకు ప్రతిగా బంధువుని ధరిము జరిగించుమని చెపెాన. 

యిరిియా 32:7-9; యిరిియా 32:25; రోమీయులకు 12:17; 2 కొరిందీయులకు 8:21; 
ఫిలిప్పాయులకు 4:8; ఆదికాండము 23:18; యిరిియా 32:10-12; లేవీయకాండము 25:25-29; 
ఆదికాండము 23:11; 2 సమూయేలు 7:27;  

వచనము 7 

ఇశ్రాయేలీయులలో బంధు ధరిమునగూరిుగాని, క్రయవిక్రయములనగూరిుగాని, ప్రతి సంగతిని 
సిథరపరచుటకు పూరిమున జరిగిన మరాాద్ ఏద్నగా, ఒకడు తన చెపుా తీసి తన పొరుగువాని 

కిచుుటయే. ఈ పని ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రమాణముగా ఎంచబడెన. 
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రూతు 3:12; రూతు 3:13; ఆదికాండము 38:8; దిితీయోపదేశకాండము 25:5; 
దిితీయోపదేశకాండము 25:6; మతతయి 22:24; లూకా 20:28; మారుక 12:19;  

వచనము 8 

ఆ బంధువుడు నీవు దానిని సంపాదించుకొనమని బోయజుతో చెపిా తన చెపుా తీయగా 

దిితీయోపదేశకాండము 23:3; దిితీయోపదేశకాండము 25:8; రూతు 2:20;  
వచనము 9 

బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావతుతన కిలోానకున మహ్లనెకున కలిగినది యావతుతన 
నయోమిచేతినండి సంపాదించితినని నేనననందుకు మీరు ఈ దినమున సాక్షులై యున్యనరు. 

దిితీయోపదేశకాండము 25:7-10; ఆదికాండము 23:17; ఆదికాండము 23:20; 
దిితీయోపదేశకాండము 25:9; కీరతనలు 108:9;  

వచనము 10 

మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సాిసథయమున సిథరపరచునట్టనె, చనిపోయినవాని పేరు అతని 
సహ్లద్రులలోనండియు, అతని సథలము యొకక దాిరమునండియు కొటిువేయబడక 

యుండునట్టనె, నేన మహ్లనె భారాయైన రూతన మోయాబీయురాలిని సంపాదించుకొని పెండి ె
చేసికొనచున్యనన. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాక్షులైయున్యనరని పెద్దలతోన ప్రజలంద్రితోన 

చెపెాన. 
దిితీయోపదేశకాండము 25:9; కీరతనలు 108:9;  

వచనము 11 

అందుకు పురదాిరముననండిన ప్రజలంద్రున పెద్దలున మేము సాక్షులము, యెహ్లవా నీ యింటికి 
వచిున ఆ స్త్రీని ఇశ్రాయేలీయుల వంశమున వరిధలజె్కసిన రాహేలున పోలిన దానిగాన లేయాన 

పోలిన దానిగాన చేయున గాక; 
ఆదికాండము 23:16-18; యిరిియా 32:10-12; ఆదికాండము 23:11;  
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వచనము 12 

ఎఫ్రాత్లో నీవు క్షేమాభివృదిధ కలిగినవాడవై బేతెహెేములో నీవు ఖ్యాతి నందుదువు గాక; యెహ్లవా 
యీ యౌవనరాలివలన నీకు ద్యచేయు సంత్నమున నీ కుట్టంబమున త్మారు యూదాకు 

కనిన పెరెసు కుట్టంబమువలె నండున గాక అనిరి. 
ఆదికాండము 29:18; ఆదికాండము 29:19; ఆదికాండము 29:27; సామెతలు 18:22; 
సామెతలు 19:14; సామెతలు 31:10; సామెతలు 31:11; హ్లషేయ 3:2; హ్లషేయ 12:12; 
ఎఫెసీయులకు 5:25; దిితీయోపదేశకాండము 25:6; యెహ్లష్యవ 7:9; కీరతనలు 34:16; కీరతనలు 
109:15; యెషయా 48:19; జెకరాా 13:2; యెషయా 8:2; యెషయా 8:3; మలాకీ 2:14; 
హెబ్రీయులకు 13:4; ఆదికాండము 19:37; ఆదికాండము 29:22; ఆదికాండము 38:9; 
దిితీయోపదేశకాండము 23:3; దిితీయోపదేశకాండము 25:9; 1 సమూయేలు 22:3; యోహాన 
4:18;  

వచనము 13 

కాబటిు బోయజు రూతున పెండి ెచేసికొని ఆమెయొద్దకు పోయినపుాడు యెహ్లవా ఆమె గరభవతి 
యగునట్ట ెఅనగ్రహంచెన గనక ఆమె కుమారుని కనెన. 

ఆదికాండము 24:60; కీరతనలు 127:3-5; కీరతనలు 128:3-6; ఆదికాండము 29:32-35; 
ఆదికాండము 30:1-24; ఆదికాండము 35:16-20; ఆదికాండము 46:8-27; సంఖ్యాకాండము 
26:1-65; దిితీయోపదేశకాండము 25:9; సామెతలు 14:1; రూతు 1:2; ఆదికాండము 35:16; 
ఆదికాండము 35:19; కీరతనలు 132:6; మీకా 5:2; మతతయి 2:6; ఆదికాండము 16:2; 
ఆదికాండము 23:11; ఆదికాండము 29:16; ఆదికాండము 30:3; ఆదికాండము 31:14; 
ఆదికాండము 48:9; ఆదికాండము 48:19; ఆదికాండము 48:20; దిితీయోపదేశకాండము 6:7; 
రూతు 2:4; 1 సమూయేలు 2:20; 1 దినవృత్తంతములు 2:51; యోబు 29:7; యెషయా 8:2; 
యిరిియా 29:22; జెకరాా 8:13; మతతయి 2:5; లూకా 2:4;  
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వచనము 14 

అపుాడు స్త్రీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహ్లవా సుతతినందు గాక; ఆయన 
న్యమము ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రకటింపబడున గాక. 

ఆదికాండము 46:12; సంఖ్యాకాండము 26:20-22; ఆదికాండము 38:29; 1 దినవృత్తంతములు 
2:4; మతతయి 1:3; 1 సమూయేలు 2:20; ఆదికాండము 24:60; ఆదికాండము 48:19; 
ఆదికాండము 48:20; రూతు 4:13; జెకరాా 8:13; లూకా 3:33;  

వచనము 15 

నినన ప్రేమించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీకెకుకవగా ననన నీ కోడలు ఇతని కనెన; ఇతడు నీ 
ప్రాణము నోదారిు ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెపిారి. 

రూతు 3:11; రూతు 4:12; ఆదికాండము 20:17; ఆదికాండము 20:18; ఆదికాండము 21:1-3; 
ఆదికాండము 25:21; ఆదికాండము 29:31; ఆదికాండము 30:2; ఆదికాండము 30:22; 
ఆదికాండము 30:23; ఆదికాండము 33:5; 1 సమూయేలు 1:27; రూతు 2:5; కీరతనలు 113:9; 
కీరతనలు 127:3;  

వచనము 16 

అపుాడు నయోమి ఆ బిడడన తీసికొని కౌగిటనంచుకొని వానికి దాదిగా నండెన. 
లూకా 1:58; రోమీయులకు 12:15; 1 కొరిందీయులకు 12:26; ఆదికాండము 29:35; కీరతనలు 
34:1-3; కీరతనలు 103:1; కీరతనలు 103:2; 1 దెస్లోనీకయులకు 5:18; 2 దెస్లోనీకయులకు 
1:3; ఆదికాండము 24:27; రూతు 4:21; రూతు 4:22; ఆదికాండము 12:2; యెషయా 11:1-4; 
మతతయి 1:5-20; కీరతనలు 107:41; గలతీయులకు 4:27;  

వచనము 17 

ఆమె పొరుగు స్త్రీలు నయోమి కొరకు కుమారుడు పుటెునని చెపిా అతనికి ఓబేద్న పేరు పెటిురి. అతడు 
దావీదునకు తండ్రియైన యెషషయియొకక తండ్రి. 
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ఆదికాండము 45:11; ఆదికాండము 47:12; కీరతనలు 55:22; యెషయా 46:4; రూతు 1:16-
18; 1 సమూయేలు 1:8; సామెతలు 18:24; రూతు 4:17;  

వచనము 18 

పెరెసు వంశావళ్ల యేద్నగా పెరెసు హెస్రోనన కనెన,  
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 19 

హెస్రోన రామున కనెన, రాము అమిిన్యదాబున కనెన, అమిిన్యదాబు నయస్స్నన కనెన, 
లూకా 1:58-63; రూతు 4:15; 1 సమూయేలు 22:3; 1 దినవృత్తంతములు 2:37; కీరతనలు 
78:68; యెషయా 11:1; లూకా 2:4;  

వచనము 20 

నయస్స్న శలాినన కనెన, శలాిన బోయజున కనెన, 
1 దినవృత్తంతములు 2:4-8; 1 దినవృత్తంతములు 4:1; మతతయి 1:3; లూకా 3:33; 
సంఖ్యాకాండము 1:7; సంఖ్యాకాండము 26:20; 1 సమూయేలు 16:1; 1 దినవృత్తంతములు 
2:5; నెహెమాా 11:4; లూకా 3:32; హెబ్రీయులకు 7:14;  

వచనము 21 

బోయజు ఓబేదున కనెన, ఓబేదు యెషషయిని కనెన, యెషషయి దావీదున కనెన. 
1 దినవృత్తంతములు 2:9; 1 దినవృత్తంతములు 2:10; మతతయి 1:4; లూకా 3:33; 
నిరగమకాండము 6:23; మతతయి 1:3;  

వచనము 22 

యెషషయి దావీదున కనెన.  
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 
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