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Әгәр силәр өз момаңларни, уларниң ата-анилири 
билән вә аиләңләрдә силәрдин бурун болған 
адәмләр билән учришалсаңла, уларниң қандақ 
адәм болғанлиғиға һәйран қалаттиңлар. Муқаддәс 

китапта Әйсаниң адәмләр арисидики
әҗдатлириниң бири Рут болған –

бутларға ибадәт қилған
моаблиқ аял.



Рутниң һекаийиси Исраилда Самсонниң вақтидин 
кейин, Худаниң хәлқи Униңға ишәнч қилишни вә 
Униңға беқинишни тохтатқан чағда башланди. 
Йәргә қаттиқ ачарчилиқ кәлди. Ачарчилиқ 
дегән немә екәнлигини биләмсиз? Дәл 
шундақ! Ачарчилиқ дегән мевә, 
һосул өсмәй, маллар, бәзидә 
адәмләрму ачлиқтин 
өлидиған вақит. 



Бир адәм, Әлимәләк, өзиниң аяли вә икки оғли 
билән озуқ издәш үчүн Бәйтләһәмни ташлап кәтти.
У, хәлқи бутларға ибадәт қилидиған, Моаб елигә 

кәтти. 



Моабта 
Әлимәләк 
билән униң аилисиниң ишлири яхши маңмиди. 
У өлди, вә униң кәйнидин икки оғлиму қайтиш 
болди. 

Униң аяли Наоми икки оғлиниң аяллири, 
икки келини, Рут вә Орпа билән қалди. 
Иккиси Моабтин болған еди. 

CHILION MAHLONELIMELECH



Тул аял болуп қалған Наоми Пәрвәрдигарниң Өз 
хәлқигә бәхит ата қилип, нан бәргәнлигини аңлиди.

У өз жутиға қайтмақчи болди. Бирақ икки
қиз немә қилар? Наоми уларға Моабта

қелип, қайтидин турмушқа чиқиңлар дәп
мәслиһәт бәрди. 



Орпа өзиниң аилисигә қайтип кәтти. Рут болса 
рәт қилди. Униң орнида Рут өзиниң қейинанисини 

һечқачан ташлап кәтмәйдиғанлиғини
вәдилигән чирайлиқ бир

шеир ейтти. 



Наоминиң буруңқи достлири униң Бәйтләһәмгә 
қайтип кәлгинигә хошал болди. Бирақ у өзини 

Наоми (“йеқимлиқ”) демәй,
Мара (“аччиқ”) дәп атиғанни

сориди: “Сәвәви Пәрвәрдигар
маңа азап-оқубәт салди”.
Наоминиң Руттин башқа

һечкими вә һечнемиси
болмиди. 



Рут, Моабдики нурғун адәмләр 
охшаш, бутларға чоқунған 
болсиму, у, Исраилниң тирик 
Худасиға ибадәт қилиш үчүн, 
улардин рәт қилди. Рут 
Наоминиң тамиғи йетәрлик 
болуш үчүн тинимсиз ишлиди. 
Һәр күни омичиларниң кәйнидин 
меңип, бағламларниң арисидин 
йәргә чүшүп қалған 
башақларни теривалатти. 



Боаз, етизниң егиси, 
Рутниң қейнанисиға қандақ 
меһирван болғанлиғини 
аңлиди. У уни учраштурған 
вақитта, Боаз өзиниң 
омичилириға бағламлардин 

азирақ суғирип чиқирип 
қоюшини буйруп, униңға 

ярдәм қилди. Боазға Рут 
йеқишқа башлиди. 



Рут Наомиға Боаз вә 
униң қилған яхшилиғи 
тоғрисида ейтқанда, 
яшанған аял Худаға 
шүкүр ейтти. “Бу адәм 

- бизниң туққинимиз, 
бизгә йеқин 

туққанларниң
бири”.



Вақит өтүп, Боаз 
Рутқа өйләнгиси, вә Наоми вә униң 
аилисиниң йеригә қариғиси кәлди. 
Лекин униң йерини башқа бир йеқин 
туққинни, алди билән елиш һоқуқи 
болған. Шу адәм йәрни алғиси кәлди, 
бирақ Рутниң өзиниң аяли болғинини 
халимиди. Қанун бойичә у бирини 
елип, иккинчисини қалдурмаш керәк. 



Шу күнләрдә адәмләр келишимни бәкитиш үчүн 
бир-бириниң қолини қисмайдиған. Боаз өзиниң 
аяқ кийимини йешип, хәлиқниң алдида уни 
шу әргә бәрди. Бу ишниң ахири чиқти. 
Рут униң аяли болиду. Әнди 
у вә Наоми Боазниң 
аилисиниң бөлүги 
болди. 



Боаз билән Рут 
өзлириниң тунҗисини 
Обид дәп атиди. У 
Исраилниң улуқ 
падишаси Давутниң 
атиси болди.



Униңдинму һәйран қилидиған нәрсә, у нарсидә 
Обид Рәббимиз Әйса Мәсиһниң әҗдати болди. 
Әйса, падишаларниң Падишаси вә аләмниң 
Қутқазғучиси болуш үчүн, Давутниң әҗдатлири 
арқилиқ бу дунияға кәлди. 

KING 
OF 

KINGS



Рут: Муһаббәт һекайиси

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Рут

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130



Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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