
 
Ruth 
 
 
Chapter 1 
1και εγενετο εν τω κρινειν τουσ κριτασ και εγενετο λιµοσ εν τη γη και επορευθη ανηρ απο βαιθλεεµ τ
ησ ιουδα του παροικησαι εν αγρω µωαβ αυτοσ και η γυνη αυτου και οι υιοι αυτου2και ονοµα τω ανδ
ρι αβιµελεχ και ονοµα τη γυναικι αυτου νωεµιν και ονοµα τοισ δυσιν υιοισ αυτου µααλων και χελαι
ων εφραθαιοι εκ βαιθλεεµ τησ ιουδα και ηλθοσαν εισ αγρον µωαβ και ησαν εκει3και απεθανεν αβιµε
λεχ ο ανηρ τησ νωεµιν και κατελειφθη αυτη και οι δυο υιοι αυτησ4και ελαβοσαν εαυτοισ γυναικασ µ
ωαβιτιδασ ονοµα τη µια ορφα και ονοµα τη δευτερα ρουθ και κατωκησαν εκει ωσ δεκα ετη5και απεθ
ανον και γε αµφοτεροι µααλων και χελαιων και κατελειφθη η γυνη απο του ανδροσ αυτησ και απο τω
ν δυο υιων αυτησ6και ανεστη αυτη και αι δυο νυµφαι αυτησ και απεστρεψαν εξ αγρου µωαβ οτι ηκο
υσαν εν αγρω µωαβ οτι επεσκεπται κυριοσ τον λαον αυτου δουναι αυτοισ αρτουσ7και εξηλθεν εκ του
 τοπου ου ην εκει και αι δυο νυµφαι αυτησ µετ′ αυτησ και επορευοντο εν τη οδω του επιστρεψαι εισ τ
ην γην ιουδα8και ειπεν νωεµιν ταισ νυµφαισ αυτησ πορευεσθε δη αποστραφητε εκαστη εισ οικον µητ
ροσ αυτησ ποιησαι κυριοσ µεθ′ υµων ελεοσ καθωσ εποιησατε µετα των τεθνηκοτων και µετ′ εµου9δω
η κυριοσ υµιν και ευροιτε αναπαυσιν εκαστη εν οικω ανδροσ αυτησ και κατεφιλησεν αυτασ και επη
ραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν10και ειπαν αυτη µετα σου επιστρεφοµεν εισ τον λαον σου11και ει
πεν νωεµιν επιστραφητε δη θυγατερεσ µου και ινα τι πορευεσθε µετ′ εµου µη ετι µοι υιοι εν τη κοιλια 
µου και εσονται υµιν εισ ανδρασ12επιστραφητε δη θυγατερεσ µου διοτι γεγηρακα του µη ειναι ανδρι ο
τι ειπα οτι εστιν µοι υποστασισ του γενηθηναι µε ανδρι και τεξοµαι υιουσ13µη αυτουσ προσδεξεσθε ε
ωσ ου αδρυνθωσιν η αυτοισ κατασχεθησεσθε του µη γενεσθαι ανδρι µη δη θυγατερεσ µου οτι επικρα
νθη µοι υπερ υµασ οτι εξηλθεν εν εµοι χειρ κυριου14και επηραν την φωνην αυτων και εκλαυσαν ετι κ
αι κατεφιλησεν ορφα την πενθεραν αυτησ και επεστρεψεν εισ τον λαον αυτησ ρουθ δε ηκολουθησεν 
αυτη15και ειπεν νωεµιν προσ ρουθ ιδου ανεστρεψεν η συννυµφοσ σου προσ λαον αυτησ και προσ του
σ θεουσ αυτησ επιστραφητι δη και συ οπισω τησ συννυµφου σου16ειπεν δε ρουθ µη απαντησαι εµοι τ
ου καταλιπειν σε η αποστρεψαι οπισθεν σου οτι συ οπου εαν πορευθησ πορευσοµαι και ου εαν αυλισ
θησ αυλισθησοµαι ο λαοσ σου λαοσ µου και ο θεοσ σου θεοσ µου17και ου εαν αποθανησ αποθανουµ
αι κακει ταφησοµαι ταδε ποιησαι µοι κυριοσ και ταδε προσθειη οτι θανατοσ διαστελει ανα µεσον εµ
ου και σου18ιδουσα δε νωεµιν οτι κραταιουται αυτη του πορευεσθαι µετ′ αυτησ εκοπασεν του λαλησ
αι προσ αυτην ετι19επορευθησαν δε αµφοτεραι εωσ του παραγενεσθαι αυτασ εισ βαιθλεεµ και ηχησεν
 πασα η πολισ επ′ αυταισ και ειπον αυτη εστιν νωεµιν20και ειπεν προσ αυτασ µη δη καλειτε µε νωεµι
ν καλεσατε µε πικραν οτι επικρανθη εν εµοι ο ικανοσ σφοδρα21εγω πληρησ επορευθην και κενην απε
στρεψεν µε ο κυριοσ και ινα τι καλειτε µε νωεµιν και κυριοσ εταπεινωσεν µε και ο ικανοσ εκακωσεν 
µε22και επεστρεψεν νωεµιν και ρουθ η µωαβιτισ η νυµφη αυτησ επιστρεφουσα εξ αγρου µωαβ αυται δ
ε παρεγενηθησαν εισ βαιθλεεµ εν αρχη θερισµου κριθων 
 
Chapter 2 
1και τη νωεµιν ανηρ γνωριµοσ τω ανδρι αυτησ ο δε ανηρ δυνατοσ ισχυι εκ τησ συγγενειασ αβιµελεχ 
και ονοµα αυτω βοοσ2και ειπεν ρουθ η µωαβιτισ προσ νωεµιν πορευθω δη εισ αγρον και συναξω εν τ
οισ σταχυσιν κατοπισθεν ου εαν ευρω χαριν εν οφθαλµοισ αυτου ειπεν δε αυτη πορευου θυγατερ3και 
επορευθη και συνελεξεν εν τω αγρω κατοπισθεν των θεριζοντων και περιεπεσεν περιπτωµατι τη µεριδ
ι του αγρου βοοσ του εκ συγγενειασ αβιµελεχ4και ιδου βοοσ ηλθεν εκ βαιθλεεµ και ειπεν τοισ θεριζου
σιν κυριοσ µεθ′ υµων και ειπον αυτω ευλογησαι σε κυριοσ5και ειπεν βοοσ τω παιδαριω αυτου τω εφε
στωτι επι τουσ θεριζοντασ τινοσ η νεανισ αυτη6και απεκριθη το παιδαριον το εφεστοσ επι τουσ θεριζ
οντασ και ειπεν η παισ η µωαβιτισ εστιν η αποστραφεισα µετα νωεµιν εξ αγρου µωαβ7και ειπεν συλλ
εξω δη και συναξω εν τοισ δραγµασιν οπισθεν των θεριζοντων και ηλθεν και εστη απο πρωιθεν και ε
ωσ εσπερασ ου κατεπαυσεν εν τω αγρω µικρον8και ειπεν βοοσ προσ ρουθ ουκ ηκουσασ θυγατερ µη π
ορευθησ εν αγρω συλλεξαι ετερω και συ ου πορευση εντευθεν ωδε κολληθητι µετα των κορασιων µου
9οι οφθαλµοι σου εισ τον αγρον ου εαν θεριζωσιν και πορευση κατοπισθεν αυτων ιδου ενετειλαµην τ
οισ παιδαριοισ του µη αψασθαι σου και ο τι διψησεισ και πορευθηση εισ τα σκευη και πιεσαι οθεν α
ν υδρευωνται τα παιδαρια10και επεσεν επι προσωπον αυτησ και προσεκυνησεν επι την γην και ειπεν π
ροσ αυτον τι οτι ευρον χαριν εν οφθαλµοισ σου του επιγνωναι µε και εγω ειµι ξενη11και απεκριθη βοο
σ και ειπεν αυτη απαγγελια απηγγελη µοι οσα πεποιηκασ µετα τησ πενθερασ σου µετα το αποθανειν 
τον ανδρα σου και πωσ κατελιπεσ τον πατερα σου και την µητερα σου και την γην γενεσεωσ σου και 
επορευθησ προσ λαον ον ουκ ηδεισ εχθεσ και τριτησ12αποτεισαι κυριοσ την εργασιαν σου και γενοιτ



ο ο µισθοσ σου πληρησ παρα κυριου θεου ισραηλ προσ ον ηλθεσ πεποιθεναι υπο τασ πτερυγασ αυτο
υ13η δε ειπεν ευροιµι χαριν εν οφθαλµοισ σου κυριε οτι παρεκαλεσασ µε και οτι ελαλησασ επι καρδια
ν τησ δουλησ σου και ιδου εγω εσοµαι ωσ µια των παιδισκων σου14και ειπεν αυτη βοοσ ηδη ωρα του 
φαγειν προσελθε ωδε και φαγεσαι των αρτων και βαψεισ τον ψωµον σου εν τω οξει και εκαθισεν ρουθ 
εκ πλαγιων των θεριζοντων και εβουνισεν αυτη βοοσ αλφιτον και εφαγεν και ενεπλησθη και κατελιπε
ν15και ανεστη του συλλεγειν και ενετειλατο βοοσ τοισ παιδαριοισ αυτου λεγων και γε ανα µεσον των 
δραγµατων συλλεγετω και µη καταισχυνητε αυτην16και βασταζοντεσ βασταξατε αυτη και γε παραβα
λλοντεσ παραβαλειτε αυτη εκ των βεβουνισµενων και αφετε και συλλεξει και ουκ επιτιµησετε αυτη17

και συνελεξεν εν τω αγρω εωσ εσπερασ και ερραβδισεν α συνελεξεν και εγενηθη ωσ οιφι κριθων18και 
ηρεν και εισηλθεν εισ την πολιν και ειδεν η πενθερα αυτησ α συνελεξεν και εξενεγκασα ρουθ εδωκεν 
αυτη α κατελιπεν εξ ων ενεπλησθη19και ειπεν αυτη η πενθερα αυτησ που συνελεξασ σηµερον και πο
υ εποιησασ ειη ο επιγνουσ σε ευλογηµενοσ και απηγγειλεν ρουθ τη πενθερα αυτησ που εποιησεν και 
ειπεν το ονοµα του ανδροσ µεθ′ ου εποιησα σηµερον βοοσ20και ειπεν νωεµιν τη νυµφη αυτησ ευλογητ
οσ εστιν τω κυριω οτι ουκ εγκατελιπεν το ελεοσ αυτου µετα των ζωντων και µετα των τεθνηκοτων και
 ειπεν αυτη νωεµιν εγγιζει ηµιν ο ανηρ εκ των αγχιστευοντων ηµασ εστιν21και ειπεν ρουθ προσ την πε
νθεραν αυτησ και γε οτι ειπεν προσ µε µετα των παιδαριων µου προσκολληθητι εωσ αν τελεσωσιν ολ
ον τον αµητον οσ υπαρχει µοι22και ειπεν νωεµιν προσ ρουθ την νυµφην αυτησ αγαθον θυγατερ οτι επ
ορευθησ µετα των κορασιων αυτου και ουκ απαντησονται σοι εν αγρω ετερω23και προσεκολληθη ρου
θ τοισ κορασιοισ βοοσ συλλεγειν εωσ ου συνετελεσεν τον θερισµον των κριθων και των πυρων και εκ
αθισεν µετα τησ πενθερασ αυτησ 
 
Chapter 3 
1ειπεν δε αυτη νωεµιν η πενθερα αυτησ θυγατερ ου µη ζητησω σοι αναπαυσιν ινα ευ γενηται σοι2και 
νυν ουχι βοοσ γνωριµοσ ηµων ου ησ µετα των κορασιων αυτου ιδου αυτοσ λικµα τον αλωνα των κρι
θων ταυτη τη νυκτι3συ δε λουση και αλειψη και περιθησεισ τον ιµατισµον σου επι σεαυτη και αναβη
ση επι τον αλω µη γνωρισθησ τω ανδρι εωσ ου συντελεσαι αυτον πιειν και φαγειν4και εσται εν τω κοι
µηθηναι αυτον και γνωση τον τοπον οπου κοιµαται εκει και ελευση και αποκαλυψεισ τα προσ ποδων
 αυτου και κοιµηθηση και αυτοσ απαγγελει σοι α ποιησεισ5ειπεν δε ρουθ προσ αυτην παντα οσα εαν 
ειπησ ποιησω6και κατεβη εισ τον αλω και εποιησεν κατα παντα οσα ενετειλατο αυτη η πενθερα αυτη
σ7και εφαγεν βοοσ και ηγαθυνθη η καρδια αυτου και ηλθεν κοιµηθηναι εν µεριδι τησ στοιβησ η δε η
λθεν κρυφη και απεκαλυψεν τα προσ ποδων αυτου8εγενετο δε εν τω µεσονυκτιω και εξεστη ο ανηρ κα
ι εταραχθη και ιδου γυνη κοιµαται προσ ποδων αυτου9ειπεν δε τισ ει συ η δε ειπεν εγω ειµι ρουθ η δο
υλη σου και περιβαλεισ το πτερυγιον σου επι την δουλην σου οτι αγχιστευσ ει συ10και ειπεν βοοσ ευλ
ογηµενη συ τω κυριω θεω θυγατερ οτι ηγαθυνασ το ελεοσ σου το εσχατον υπερ το πρωτον το µη πορε
υθηναι σε οπισω νεανιων ειτοι πτωχοσ ειτοι πλουσιοσ11και νυν θυγατερ µη φοβου παντα οσα εαν ειπ
ησ ποιησω σοι οιδεν γαρ πασα φυλη λαου µου οτι γυνη δυναµεωσ ει συ12και οτι αληθωσ αγχιστευσ εγ
ω ειµι και γε εστιν αγχιστευσ εγγιων υπερ εµε13αυλισθητι την νυκτα και εσται το πρωι εαν αγχιστευση
 σε αγαθον αγχιστευετω εαν δε µη βουληται αγχιστευσαι σε αγχιστευσω σε εγω ζη κυριοσ κοιµηθητι 
εωσ πρωι14και εκοιµηθη προσ ποδων αυτου εωσ πρωι η δε ανεστη προ του επιγνωναι ανδρα τον πλησι
ον αυτου και ειπεν βοοσ µη γνωσθητω οτι ηλθεν γυνη εισ τον αλωνα15και ειπεν αυτη φερε το περιζωµ
α το επανω σου και εκρατησεν αυτο και εµετρησεν εξ κριθων και επεθηκεν επ′ αυτην και εισηλθεν ει
σ την πολιν16και ρουθ εισηλθεν προσ την πενθεραν αυτησ η δε ειπεν τισ ει θυγατερ και ειπεν αυτη πα
ντα οσα εποιησεν αυτη ο ανηρ17και ειπεν αυτη τα εξ των κριθων ταυτα εδωκεν µοι οτι ειπεν προσ µε 
µη εισελθησ κενη προσ την πενθεραν σου18η δε ειπεν καθου θυγατερ εωσ του επιγνωναι σε πωσ ου πε
σειται ρηµα ου γαρ µη ησυχαση ο ανηρ εωσ αν τελεση το ρηµα σηµερον 
 
Chapter 4 
1και βοοσ ανεβη επι την πυλην και εκαθισεν εκει και ιδου ο αγχιστευτησ παρεπορευετο ον ειπεν βοοσ
 και ειπεν προσ αυτον βοοσ εκκλινασ καθισον ωδε κρυφιε και εξεκλινεν και εκαθισεν2και ελαβεν βοο
σ δεκα ανδρασ απο των πρεσβυτερων τησ πολεωσ και ειπεν καθισατε ωδε και εκαθισαν3και ειπεν βοο
σ τω αγχιστει την µεριδα του αγρου η εστιν του αδελφου ηµων του αβιµελεχ η δεδοται νωεµιν τη επισ
τρεφουση εξ αγρου µωαβ4καγω ειπα αποκαλυψω το ουσ σου λεγων κτησαι εναντιον των καθηµενων κ
αι εναντιον των πρεσβυτερων του λαου µου ει αγχιστευεισ αγχιστευε ει δε µη αγχιστευεισ αναγγειλον
 µοι και γνωσοµαι οτι ουκ εστιν παρεξ σου του αγχιστευσαι καγω ειµι µετα σε ο δε ειπεν εγω ειµι αγχι
στευσω5και ειπεν βοοσ εν ηµερα του κτησασθαι σε τον αγρον εκ χειροσ νωεµιν και παρα ρουθ τησ µ
ωαβιτιδοσ γυναικοσ του τεθνηκοτοσ και αυτην κτησασθαι σε δει ωστε αναστησαι το ονοµα του τεθν
ηκοτοσ επι τησ κληρονοµιασ αυτου6και ειπεν ο αγχιστευσ ου δυνησοµαι αγχιστευσαι εµαυτω µηποτε
 διαφθειρω την κληρονοµιαν µου αγχιστευσον σεαυτω την αγχιστειαν µου οτι ου δυνησοµαι αγχιστε



υσαι7και τουτο το δικαιωµα εµπροσθεν εν τω ισραηλ επι την αγχιστειαν και επι το ανταλλαγµα του σ
τησαι παν λογον και υπελυετο ο ανηρ το υποδηµα αυτου και εδιδου τω πλησιον αυτου τω αγχιστευον
τι την αγχιστειαν αυτου και τουτο ην µαρτυριον εν ισραηλ8και ειπεν ο αγχιστευσ τω βοοσ κτησαι σε
αυτω την αγχιστειαν µου και υπελυσατο το υποδηµα αυτου και εδωκεν αυτω9και ειπεν βοοσ τοισ πρε
σβυτεροισ και παντι τω λαω µαρτυρεσ υµεισ σηµερον οτι κεκτηµαι παντα τα του αβιµελεχ και παντα
 οσα υπαρχει τω χελαιων και τω µααλων εκ χειροσ νωεµιν10και γε ρουθ την µωαβιτιν την γυναικα µα
αλων κεκτηµαι εµαυτω εισ γυναικα του αναστησαι το ονοµα του τεθνηκοτοσ επι τησ κληρονοµιασ α
υτου και ουκ εξολεθρευθησεται το ονοµα του τεθνηκοτοσ εκ των αδελφων αυτου και εκ τησ φυλησ λ
αου αυτου µαρτυρεσ υµεισ σηµερον11και ειποσαν πασ ο λαοσ οι εν τη πυλη µαρτυρεσ και οι πρεσβυτ
εροι ειποσαν δωη κυριοσ την γυναικα σου την εισπορευοµενην εισ τον οικον σου ωσ ραχηλ και ωσ λ
ειαν αι ωκοδοµησαν αµφοτεραι τον οικον ισραηλ και εποιησαν δυναµιν εν εφραθα και εσται ονοµα ε
ν βαιθλεεµ12και γενοιτο ο οικοσ σου ωσ ο οικοσ φαρεσ ον ετεκεν θαµαρ τω ιουδα εκ του σπερµατοσ ο
υ δωσει κυριοσ σοι εκ τησ παιδισκησ ταυτησ13και ελαβεν βοοσ την ρουθ και εγενηθη αυτω εισ γυναι
κα και εισηλθεν προσ αυτην και εδωκεν αυτη κυριοσ κυησιν και ετεκεν υιον14και ειπαν αι γυναικεσ 
προσ νωεµιν ευλογητοσ κυριοσ οσ ου κατελυσε σοι σηµερον τον αγχιστεα και καλεσαι το ονοµα σου 
εν ισραηλ15και εσται σοι εισ επιστρεφοντα ψυχην και του διαθρεψαι την πολιαν σου οτι η νυµφη σου
 η αγαπησασα σε ετεκεν αυτον η εστιν αγαθη σοι υπερ επτα υιουσ16και ελαβεν νωεµιν το παιδιον και 
εθηκεν εισ τον κολπον αυτησ και εγενηθη αυτω εισ τιθηνον17και εκαλεσαν αυτου αι γειτονεσ ονοµα 
λεγουσαι ετεχθη υιοσ τη νωεµιν και εκαλεσαν το ονοµα αυτου ωβηδ ουτοσ πατηρ ιεσσαι πατροσ δαυ
ιδ18και αυται αι γενεσεισ φαρεσ φαρεσ εγεννησεν τον εσρων19εσρων δε εγεννησεν τον αρραν και αρρα
ν εγεννησεν τον αµιναδαβ20και αµιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων και ναασσων εγεννησεν τον σαλµα
ν21και σαλµαν εγεννησεν τον βοοσ και βοοσ εγεννησεν τον ωβηδ22και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι και 
ιεσσαι εγεννησεν τον δαυιδ  


