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ഉല് പത്തി
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യവും, പല േവദപുസ്തക
രചയിതാക്കള ം അംഗീകരിക്കുന്നത്
യി്രസാേയലിന് െറ വിേമാചകനും
്രപവാചകനുമായിരുന്ന േമാെശയാണ ്
പഞ്ച്രഗന്ഥങ്ങള െടഎഴുത്തുകാരന ്എന്നാണ്.
ഈജിപ്തില ് നിന്നും ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും

(അെപ്പാ. ്രപവ. 7:22), യാേഹാവയാം
ൈദവേത്താടുതനിക്കുള്ളഅേഭദ്യമായബന്ധവും
ഈവാദെത്തഉറപ്പിക്കുന്നു.
േയശുവും (േയാഹ. 5:45 - 47)ആ കാലെത്ത
പരീശ ശാസ്്രതി സമൂഹവും േമാെശയുെട
്രഗന്ഥകര ്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു (മത്തായി
19:7; 22:24).
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1446നും 1405ഇടക്ക ്.
യി്രസാേയല് ജനത്തിന ്െറ കനാനിേലക്കുള്ള
പലായനകാലത്ത് സീനായ് മരുഭൂമിയില ്വച്ചാവാം
േമാെശ ഉല്പത്തിയുെട രചനനിര് വഹിച്ചിരിക്കുക.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈജിപ്തിന് െറ അടിമത്തത്തില ് നിന്നും
വിടുതല് ലഭിച്ച വാഗ്ദത്ത നാടായ കനാനിേലക്ക്
്രപയാണം െചയ്യന്നയി്രസാേയല് ജനത.
ഉേദ്ദശം
യി്രസാേയല് ജനതയുെട കുടുംബ
ചരി്രതമാണ് േമാെശ ഇവിെട വിവരിക്കുന്നത.്



ii

യി്രസാേയലിന് െറ ൈദവമായ യേഹാവ
സകലത്തിന ്െറയും സൃഷ്ടാവും താന ്
അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്സഹാക്കിന ്െറയും
യാേക്കാബിന് െറയും ൈദവമാെണന്നും
(3:15-16), യി്രസാേയലിന ്െറ മി്രസയീമ്യ
അടിമത്തമുള് പ്പെടയുള്ളവ ൈദവത്തിെന്റ
പരമാധികാരത്തിന് െറയും, ബൃഹത്തായ
ൈദവിക പദ്ധതിയുെട ഭാഗമാെണന്നും
(15:13 - 16, 50:20) േമാെശ വിവക്ഷിക്കുന്നു
മാ്രതമല്ല യി്രസാേയല് ജനത ഈജിപ്തിന് െറ
അടിമതത്തത്തില ്എത്തെപ്പടുവാനുള്ള
കാരണെത്തക്കുറിച്ച ം (1:8), തങ്ങള ്
്രപേവശിക്കുവാന ്േപാകുന്ന നാട് എങ്ങിെനയാണ്
വാഗ്ദത്ത നാടാകുന്നത് എന്നതിെനക്കുറിച്ച ം
(17: 8), ഒരു വിശദമായ വിവരണമാണ് േമാെശ
ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലൂെട നല് കുന്നത്.
യി്രസാേയലിന് െറ ൈദവം അേനകം േദവന്മാരില ്
ഒരുവന ്അല്ല മറിച്ച് സ്വര ്ഗ്ഗങ്ങേളയും ഭൂമിെയയും
സൃഷ്ടിച്ചവനായപരേമാന്നതനായൈദവമാണ.്

്രപേമയം
ആരംഭം
സംേക്ഷപം
സൃഷ്ടിവിവരണം — 1:1-2:25
മനുഷ്യന ്െറ പാപം — 3:1-24
ആദാമിന് െറതലമുറ — 4:1-6:8
േനാഹയുെടതലമുറ — 6:9-11:32
അ്രബാഹാമിന ്െറ ചരി്രതം — 12:1-25:18
േവദപുസ്തകപൂര ്വികര ്— 12:1-50:26
യിസ്സാഹാക്കിന് െറയും പു്രതന്മാരുെടയും
ചരി്രതം — 25:19-36:43
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േയാേസഫിന ്െറതലമുറ — 37:1-50:26

്രപപഞ്ചസൃഷ്ടി
1 ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും
ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച . 2 ഭൂമി രൂപരഹിതവും
ശൂന്യവുമായിരുന്നു; ആഴത്തിന്മീെത ഇരുൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്*
െവള്ളത്തിൻ മീെത പരിവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
3 “െവളിച്ചം ഉണ്ടാകെട്ട” എന്നു ൈദവം കല്പിച്ച ;
െവളിച്ചം ഉണ്ടായി. 4 െവളിച്ചം നല്ലതു എന്നു
ൈദവം കണ്ടു; ൈദവം െവളിച്ചവും ഇരുള ം
തമ്മിൽ േവർപിരിച്ച . 5 ൈദവം െവളിച്ചത്തിന്
പകൽ എന്നും ഇരുളിന് രാ്രതി എന്നും േപരിട്ട .
സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, ഒന്നാം ദിവസം.ൈദവം
െവളിച്ചത്തിനു “പകൽ” എന്നും ഇരുളിനു “രാ്രതി”
എന്നും േപരുവിളിച്ച . സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി,
ഒന്നാം ദിവസം†. 6ൈദവം: “െവള്ളങ്ങള െട മേദ്ധ്യ
ഒരു വിതാനം ഉണ്ടാകെട്ട; അത് െവള്ളത്തിനും
െവള്ളത്തിനും തമ്മിൽ േവർതിരിവായിരിക്കെട്ട”
എന്നു കല്പിച്ച . 7 വിതാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്
ൈദവം വിതാനത്തിൻ കീഴിലുള്ള െവള്ളവും
വിതാനത്തിൻ മീെതയുള്ള െവള്ളവും തമ്മിൽ
േവർപിരിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 8 ൈദവം
വിതാനത്തിന് “ആകാശം” എന്ന് േപർവിളിച്ച .
സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, രണ്ടാംദിവസം.
9ൈദവം: “ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള െവള്ളം ഒരു
* 1. 2 ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്ൈദവത്തിെന്റ അധികാരം
അെല്ലങ്കില ്ൈദവത്തില ്നിന്ന് വരുന്നകാറ്റ് † 1. 5 സന്ധ്യയായി
ഉഷസ്സ മായി, ഒന്നാം ദിവസം യഹൂദര് തങ്ങള െട ദിവസം
സന്ധ്യമുതല ്സന്ധ്യവെരയാണ് കണക്ക്കൂട്ട ന്നത്
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സ്ഥലത്തു കൂടെട്ട; ഉണങ്ങിയ നിലം കാണെട്ട”
എന്ന് കല്പിച്ച ;അങ്ങെനസംഭവിച്ച . 10 ഉണങ്ങിയ
നിലത്തിനു ൈദവം ഭൂമി എന്നും െവള്ളത്തിെന്റ
കൂട്ടത്തിനു സമു്രദം എന്നും േപരിട്ട ; നല്ലത്
എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 11 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ല ം
വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങള ം ഭൂമിയിൽ അതത് തരം
വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള ം
മുളച്ച വരെട്ട എന്നു ൈദവം കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
സംഭവിച്ച . 12 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ല ം അതത്
തരം വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള ം
മുളച്ച വന്നു; നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു.
13 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, മൂന്നാംദിവസം.
14 “പകലും രാവും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുവാൻ
ആകാശവിതാനത്തിൽ െവളിച്ചങ്ങൾ
ഉണ്ടാകെട്ട; അവ അടയാളങ്ങളായും
ഋതുക്കള ം, ദിവസവും, വർഷങ്ങള ം
തിരിച്ചറിയുവാനായും ഇരിക്കെട്ട; 15 ഭൂമിെയ
്രപകാശിപ്പിക്കുവാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ
അവ െവളിച്ചങ്ങളായിരിക്കെട്ട എന്നു ൈദവം
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 16 പകൽ
വാേഴണ്ടതിന് വലിപ്പേമറിയ െവളിച്ചവും രാ്രതി
വാേഴണ്ടതിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ െവളിച്ചവും
ആയി രണ്ടു വലിയ െവളിച്ചങ്ങെള ൈദവം
ഉണ്ടാക്കി; നക്ഷ്രതങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി.
17 ഭൂമിെയ ്രപകാശിപ്പിക്കുവാനും പകലും
രാ്രതിയും നിയ്രന്തിക്കുവാനും െവളിച്ചെത്തയും
ഇരുളിെനയും തമ്മിൽ േവർപിരിക്കുവാനുമായി
18 ൈദവം അവെയ ആകാശവിതാനത്തിൽ
നിർത്തി; നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു.
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19 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, നാലാം
ദിവസം. 20 “െവള്ളത്തിൽ ചരിക്കുന്ന
‡ജീവികൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകെട്ട; ഭൂമിയുെട
മീെത ആകാശവിതാനത്തിൽ പറവജാതി
പറക്കെട്ട” എന്ന് ൈദവം കല്പിച്ച . 21 ൈദവം
വലിയ തിമിംഗലങ്ങെളയും െവള്ളത്തിൽ
കൂട്ടമായി ജനിച്ച ചരിക്കുന്ന അതത്
തരം ജീവജന്തുക്കെളയും അതത് തരം
പറവജാതിെയയും സൃഷ്ടിച്ച ; അത് നല്ലത്
എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 22 “നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച
െപരുകിസമു്രദത്തിെല െവള്ളത്തിൽനിറയുവിൻ;
പറവജാതി ഭൂമിയിൽ െപരുകെട്ട” എന്നു
കല്പിച്ച ൈദവം അവെയ അനു്രഗഹിച്ച .
23 സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, അഞ്ചാം ദിവസം.
24 “അതത് തരം കന്നുകാലി, ഇഴജാതി,
കാട്ട മൃഗം ഇങ്ങെനഅതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ
ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകെട്ട” എന്നു ൈദവം
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 25 ഇങ്ങെന
ൈദവം അതത് തരം കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും
അതത് തരം കന്നുകാലികെളയും അതത്
തരം ഭൂചരജന്തുക്കെളയും ഉണ്ടാക്കി; നല്ലത്
എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 26 അനന്തരം
ൈദവം: “നാം§നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിൽ
നമ്മുെട സാദൃശ്യ്രപകാരം മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കുക; സമു്രദത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിേന്മലും
ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിയിേന്മലും
കന്നുകാലികളിേന്മലും സർവ്വഭൂമിയിേന്മലും*

‡ 1. 20 ചരിക്കുന്ന അെല്ലങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന. § 1. 26 നാം
പിതാവ,്പു്രതൻ,പരിശുദ്ധാത്മാവ് * 1. 26 സർവ്വഭൂമിയിേന്മലും
ഭൂമിയിെലസർവ്വകാട്ട ജന്തുക്കള െടേമലുംഎന്നുമാകാം.
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ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയിേന്മലും
മനുഷ്യർക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട” എന്നു
കല്പിച്ച .

27 ഇങ്ങെന ൈദവം തെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ
മനുഷ്യെനസൃഷ്ടിച്ച ,
ൈദവത്തിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ അവെന
സൃഷ്ടിച്ച ,
ആണും െപണ്ണ മായിഅവെരസൃഷ്ടിച്ച .

28 ൈദവം അവെര അനു്രഗഹിച്ച : നിങ്ങൾ
സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി
ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു അതിെന അടക്കി
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യത്തിേന്മലും ആകാശത്തിെല
പറവജാതിയിേന്മലും സകലഭൂചരജന്തുവിേന്മലും
വാഴുവിൻഎന്നുഅവേരാടു കല്പിച്ച . 29 “ഭൂമിയിൽ
എങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങള ം വൃക്ഷത്തിെന്റ
വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; അവ
നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കെട്ട; 30 ഭൂമിയിെല
സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല എല്ലാ
പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സകല
ജന്തുക്കൾക്കും ജീവനുള്ള സകലത്തിനും
ആഹാരമായിട്ട പച്ചസസ്യം ഒെക്കയും ഞാൻ
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു ൈദവം കല്പിച്ച ;
അങ്ങെനസംഭവിച്ച . 31ൈദവംഉണ്ടാക്കിയതിെന
ഒെക്കയുംൈദവം േനാക്കി,അത്എ്രതയും നല്ലത്
എന്നു കണ്ടു. സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സ മായി, ആറാം
ദിവസം.
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2
1 *ഇങ്ങെന ആകാശവും ഭൂമിയും
അവയിലുള്ളചരാചരങ്ങെളാെക്കയും തികഞ്ഞു.
2 ൈദവം സൃഷ്ടി കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി
സകല്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം
വി്രശമിച്ച . 3 താൻ സൃഷ്ടിച്ച ണ്ടാക്കിയ
സകല്രപവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് അവിടുന്ന്
വി്രശമിച്ചതുെകാണ്ട് ൈദവം ഏഴാം ദിവസെത്ത
അനു്രഗഹിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ച .
സൃഷ്ടിയുെട രണ്ടാം വിവരണം

4 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയും ആകാശവും
സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും
സൃഷ്ടിച്ചതിെന്റ ഉല്പത്തിവിവരം: വയലിെല െചടി
ഒന്നും അതുവെര ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
വയലിെല സസ്യം ഒന്നും മുളച്ചിരുന്നതുമില്ല.
5 യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയിൽ മഴ
െപയ്യിച്ചിരുന്നില്ല; നിലത്ത് േവലെചയ്യ വാൻ
മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 ഭൂമിയിൽനിന്നു
മഞ്ഞു† െപാങ്ങി, നിലം ഒെക്കയും നനച്ച വന്നു.
7യേഹാവയായ ൈദവം നിലെത്ത െപാടിെകാണ്ട്
മനുഷ്യെന നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവെന്റ മൂക്കിൽ
ജീവശ്വാസം ഊതി, അങ്ങെന മനുഷ്യൻ
ജീവനുള്ളവനായിതീർന്നു. 8 അനന്തരം
യേഹാവയായ ൈദവം കിഴക്ക് ഏെദനിൽ ഒരു
േതാട്ടം ഉണ്ടാക്കി,അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യെന
അവിെട ആക്കി. 9 കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും
ഭക്ഷ്യേയാഗ്യവുമായ എല്ലാ ഫലങ്ങള ം
ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങള ം, േതാട്ടത്തിെന്റ നടുവിൽ

* 2. 1 സകലചരാചരങ്ങള ്-സകലതും † 2. 6 മഞ്ഞ-്ഉറവ്
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ജീവവൃക്ഷവും, നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള
അറിവിെന്റ വൃക്ഷവും, യേഹാവയായ ൈദവം
നിലത്തുനിന്നു മുളപ്പിച്ച . 10േതാട്ടം നനയ്ക്കുവാൻ
ഒരു നദി ഏെദനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; അത്
അവിെടനിന്ന് നാല് ൈകവഴിയായി പിരിഞ്ഞു.
11 ഒന്നാമേത്തതിന് പീേശാൻ എന്ന് േപർ; അത്
ഹവീലാേദശെമാെക്കയും ചുറ്റ ന്നു; അവിെട
െപാന്നുണ്ട.് 12 ആ േദശത്തിെല െപാന്ന്
േമൽത്തരമാകുന്നു; അവിെട ഗുല്ഗുലുവും‡
േഗാേമദകവും ഉണ്ട.് 13 രണ്ടാം നദിക്ക് ഗീേഹാൻ
എന്നു േപർ; അത് കൂശ ്§േദശെമാെക്കയും
ചുറ്റ ന്നു. 14 മൂന്നാം നദിക്ക് ഹിേദ്ദെക്കൽ
എന്ന് േപർ; അത് അശ്ശ രിനു കിഴേക്കാട്ട്
ഒഴുകുന്നു; നാലാം നദി ്രഫാത്ത് ആകുന്നു.
15യേഹാവയായൈദവംമനുഷ്യെനകൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േപായി ഏെദൻ േതാട്ടത്തിൽ േവലെചയ്യ വാനും
അതിെന സൂക്ഷിക്കുവാനും അവിെട ആക്കി.
16 യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യേനാട്
കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: “േതാട്ടത്തിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള െടയും ഫലം നിനക്ക്
ഇഷ്ടംേപാെല തിന്നാം. 17 എന്നാൽ
നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള അറിവിെന്റ
വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത;് തിന്നുന്ന നാളിൽ
നീ നിശ്ചയമായി മരിക്കും”.

18അനന്തരം യേഹാവയായൈദവം: “മനുഷ്യൻ
ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല; ഞാൻ അവന്
തക്കതാെയാരു തുണെയ ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കും”
‡ 2. 12 ഗുല്ഗുലുവും ഒരു ്രപേത്യക വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
സൗരഭ്യവാസനയുള്ള കറ അെല്ലങ്കിൽ വിലേയറിയ രത്നം എന്നും

ആകാം. § 2. 13 കൂശ-്എേത്യാപ്യ
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എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 19യേഹാവയായ ൈദവം
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങെളയും ആകാശത്തിെല
എല്ലാ പറവകെളയും നിലത്തുനിന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ട്
മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് േപരിടുെമന്ന്
കാണുവാൻ അവെന്റ മുമ്പിൽ വരുത്തി; സകല
ജീവജന്തുക്കൾക്കും ആദാം ഇട്ടത് അവയ്ക്ക്
േപരായി. 20ആദാം* എല്ലാകന്നുകാലികൾക്കും
ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കും എല്ലാ
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും േപരിട്ട ; എങ്കിലും മനുഷ്യന്
തക്കതാെയാരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല.
21 ആകയാൽ യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യന്
ഒരു ഗാഢനി്രദ വരുത്തി; അവൻ ഉറങ്ങിയേപ്പാൾ
അവെന്റവാരിെയല്ല കളിൽഒന്ന്എടുത്ത്അതിന്
പകരംമാംസംപിടിപ്പിച്ച . 22യേഹാവയായൈദവം
മനുഷ്യനിൽനിന്നു എടുത്ത വാരിെയല്ലിെന ഒരു
സ്്രതീയാക്കി, അവെള മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 23 അേപ്പാൾ ആദാം; “ഇത്
ഇേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥിയിൽ നിന്നു അസ്ഥിയും
എെന്റ മാംസത്തിൽനിന്നു മാംസവും ആകുന്നു.
ഇവെള നരനിൽനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാൽ
ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് േപരാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 24അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻഅപ്പെനയും
അമ്മെയയും വിട്ട പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യേയാടു
പറ്റിേച്ചരും; അവർ ഒരു േദഹമായി തീരും.
25 മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു;
അവർക്ക് നാണം േതാന്നിയതുമില്ല.

3
* 2. 20 ആദാം-മനുഷ്യൻ
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പാപത്തിെന്റആരംഭം
1 യേഹാവയായ ൈദവം ഉണ്ടാക്കിയ
എല്ലാ കാട്ട ജന്തുക്കെളക്കാള ം പാമ്പ്
കൗശലേമറിയതായിരുന്നു. അത് സ്്രതീേയാട:്
“േതാട്ടത്തിെല യാെതാരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലവും
നിങ്ങൾ തിന്നരുെതന്നു ൈദവം വാസ്തവമായി
കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?” എന്നു േചാദിച്ച . 2 സ്്രതീ
പാമ്പിേനാട:് “േതാട്ടത്തിെല വൃക്ഷങ്ങള െട
ഫലം ഞങ്ങൾക്കു തിന്നാം; 3 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു േതാട്ടത്തിെന്റ
നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം തിന്നരുത,്
െതാടുകയും അരുത് എന്ന് ൈദവം കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്”
എന്നു പറഞ്ഞു. 4 പാമ്പ് സ്്രതീേയാട:് “നിങ്ങൾ
മരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം; 5 അത് തിന്നുന്ന
നാളിൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ് തുറക്കുകയും
നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകെള അറിയുന്നവരായി
ൈദവങ്ങെള േപാെല ആകയും െചയ്യ ം എന്ന്
ൈദവം അറിയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ആ
വൃക്ഷഫലം തിന്നുവാൻ നല്ലതും കാണുവാൻ
ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുവാൻ
അഭികാമ്യവും എന്നു സ്്രതീ കണ്ട് ഫലം പറിച്ച
തിന്നു ഭർത്താവിനും െകാടുത്തു; അവനും
തിന്നു. 7 ഉടെന രണ്ടുേപരുെടയും കണ്ണ് തുറന്നു.
തങ്ങൾ നഗ്നെരന്ന് അറിഞ്ഞ്, അത്തിയില
കൂട്ടിേച്ചര് ത്ത് തങ്ങൾക്ക് അരയാട* ഉണ്ടാക്കി.
8 െവയിലാറിയേപ്പാൾ യേഹാവയായ ൈദവം
േതാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച† അവർ േകട്ട ;
മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യേഹാവയായ ൈദവം

* 3. 7 അരയാടഅര മറയ്ക്കുന്നവസ്്രതം. † 3. 8 ഒച്ചശബ്ദം
എന്നുമാകാം.
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അവെര കാണാതിരിക്കുവാൻ േതാട്ടത്തിെല
വൃക്ഷങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒളിച്ച . 9യേഹാവയായ
ൈദവം മനുഷ്യെന വിളിച്ച : “നീ എവിെട? എന്നു
േചാദിച്ച . 10 “േതാട്ടത്തിൽഅവിടുെത്തഒച്ചേകട്ടിട്ട്
ഞാൻ നഗ്നനാകെകാണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് ഒളിച്ച ” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 11 “നീ നഗ്നെനന്നു നിേന്നാട്
ആര് പറഞ്ഞു? തിന്നരുെതന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ച വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നുേവാ? എന്നു ൈദവം
േചാദിച്ച . 12 അതിന് മനുഷ്യൻ: “എേന്നാട്
കൂെട വസിക്കുവാൻ അങ്ങ് തന്നിട്ട ള്ള സ്്രതീ
വൃക്ഷഫലം തന്നു; ഞാൻ തിന്നുകയും െചയ്തു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 യേഹാവയായ ൈദവം
സ്്രതീേയാട:് “നീ എന്താണ്ഈ െചയ്തത്? എന്നു
േചാദിച്ചതിന്: “പാമ്പ് എെന്ന വഞ്ചിച്ച , ഞാൻ
തിന്നുേപായി”എന്ന്സ്്രതീ പറഞ്ഞു.

അനുസരണേക്കടിനുള്ളൈദവീകശിക്ഷ
14 യേഹാവയായ ൈദവം പാമ്പിേനാട്
കല്പിച്ചത്: “നീ ഇത് െചയ്തതുെകാണ്ട് എല്ലാ
കന്നുകാലികളിലും എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങളിലുംവച്ച്
നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ ഉരസ്സ െകാണ്ടു
ഇഴഞ്ഞ് നിെന്റ ജീവിതാവസാനേത്താളം നീ
െപാടി തിന്നും. 15 ഞാൻ നിനക്കും സ്്രതീക്കും
നിെന്റ സന്തതിക്കും അവള െട സന്തതിക്കും
തമ്മിൽ ശ്രതുത ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിെന്റ തല
തകർക്കും; നീ അവെന്റ കുതികാൽ തകർക്കും”.
16 സ്്രതീേയാട് കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ നിനക്ക്
ഗർഭധാരണ ക്േളശം ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും;
നീ േവദനേയാെട മക്കെള ്രപസവിക്കും; നിെന്റ
ആ്രഗഹം നിെന്റ ഭർത്താവിേനാട് ആകും;



ഉല് പത്തി 3:17 xii ഉല ്പത്തി 3:23

അവൻ നിെന്ന ഭരിക്കും”. 17 ആദാമിേനാട്
കല്പിച്ചേതാ: “നീ നിെന്റ ഭാര്യയുെട വാക്ക്
അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുെതന്ന് ഞാൻ കല്പിച്ച
വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
നിെന്റനിമിത്തംഭൂമിശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;നിെന്റ
ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ നീ കഷ്ടതേയാെട
അതിൽനിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കും. 18 മുള്ള ം
പറക്കാരയും‡ അതിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കും;
വയലിെല സസ്യം നിനക്ക് ആഹാരമാകും
19 നിലത്തുനിന്നു നിെന്ന എടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതിൽ തിരിെക േചരുംവെര മുഖെത്ത
വിയർേപ്പാെട നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും; നീ
െപാടിയാകുന്നു, െപാടിയിൽ തിരിെക േചരും”.
20ജീവനുള്ളഎല്ലാവർക്കും മാതാവായതുെകാണ്ട്
ആദാം തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു ഹവ്വാ§ എന്നു േപരിട്ട .
21 യേഹാവയായ ൈദവം ആദാമിനും അവെന്റ
ഭാര്യയ്ക്കും േതാൽെകാണ്ട് വസ്്രതം ഉണ്ടാക്കി
അവെരധരിപ്പിച്ച .

ആദംഹവ്വമാെര എേദനില ് നിന്നും
പുറത്താക്കുന്നു

22 യേഹാവയായ ൈദവം: “േനാക്കൂ,
മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകെള അറിയുവാൻ
തക്കവിധം നമ്മിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവൻ ൈക
നീട്ടി ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം കൂെട പറിച്ച തിന്ന്
എേന്നക്കും ജീവിക്കുവാൻ ഇടവരരുത”്
എന്നു കല്പിച്ച . 23 അവെന എടുത്തിരുന്ന

‡ 3. 18 പറക്കാരയും മൂലഭാഷയിൽ മുൾെച്ചടി, കാരമുള്ള്
എന്നുമാകാം. § 3. 20 ഹവ്വാജീവന് 
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നിലത്ത് കൃഷി െചേയ്യണ്ടതിന് യേഹാവയായ
ൈദവം അവെന ഏെദൻേതാട്ടത്തിൽനിന്നു
പുറത്താക്കി. 24 ഇങ്ങെന ൈദവം മനുഷ്യെന
ഇറക്കിവിട്ട ; ജീവെന്റ വൃക്ഷത്തിങ്കേലക്കുള്ള
വഴി കാവൽെചയ്യ വാൻ അവിടുന്ന് ഏെദൻ
േതാട്ടത്തിന് കിഴക്ക് െകരൂബുകെള എല്ലാ
വശേത്തക്കും തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ജ്വാലയുള്ളവാള മായി നിർത്തി.

4
കായീനുംഹാെബലും

1 ആദാം തെന്റ ഭാര്യയായ ഹവ്വാെയ
പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച കയീെന
്രപസവിച്ച : “യേഹാവയാൽ എനിക്ക്
ഒരു പുരുഷസന്തതിെയ ലഭിച്ച ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവൾ അവെന്റ
അനുജനായ ഹാെബലിെന ്രപസവിച്ച .
ഹാെബൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ കൃഷിക്കാരനും
ആയിത്തീർന്നു. 3 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്
കയീൻ നിലെത്തഫലത്തിൽനിന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. 4 ഹാെബലും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ
നിന്ന് ഒന്നിെന െകാന്ന്, അവയുെട ഏറ്റവും
െകാഴുപ്പ ള്ള ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു. യേഹാവ ഹാെബലിലും
അവെന്റ വഴിപാടിലും ്രപസാദിച്ച . 5 കയീനിലും
അവെന്റ വഴിപാടിലും അവിടുന്ന് ്രപസാദിച്ചില്ല.
കയീൻ വളെര േകാപിച്ച , അവെന്റ മുഖം
വാടി. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ കയീേനാട:്
“നീ േകാപിക്കുന്നത് എന്തിന?് നിെന്റ മുഖം
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വാടുന്നതും എന്ത?് 7 നീ ശരിയായത് െചയ്യന്നു
എങ്കിൽ നീയും ്രപസാദമുണ്ടാകയില്ലേയാ? നീ
തിന്മ െചയ്തതുെകാണ്ട് പാപം വാതില്ക്കൽ
കിടക്കുന്നു;അതിെന്റആ്രഗഹം നിേന്നാടാകുന്നു;
നീേയാ അതിെന കീഴടക്കണം” എന്നു കല്പിച്ച .
8 അേപ്പാൾ കയീൻ തെന്റ അനുജനായ
ഹാെബലിേനാട് “നാം വയലിേലക്കു േപാക”എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ വയലിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
കയീൻതെന്റഅനുജനായഹാെബലിെനതിരായി
എഴുേന്നറ്റ് അവെന െകാന്നു. 9 പിെന്ന യേഹാവ
കയീേനാട്: “നിെന്റ അനുജനായ ഹാെബൽ
എവിെട? എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “എനിക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഞാൻ എെന്റ അനുജെന്റ
കാവൽക്കാരേനാ? എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.
10 അതിന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തത.് “നീ
എന്ത് െചയ്തു? നിെന്റഅനുജെന്റ രക്തത്തിെന്റ
ശബ്ദം ഭൂമിയിൽനിന്ന് എേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്നു.
11 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് നിെന്റ
അനുജെന്റ രക്തംസ്വീകരിക്കുവാൻവായ് തുറന്ന
േദശംവിട്ട് നീ ശാപ്രഗസ്തനായി േപാകണം.
12 നീ കൃഷി െചയ്യ േമ്പാൾ നിലം ഇനി ഒരിക്കലും
അതിെന്റ വീര്യം നിനക്ക് തരികയില്ല; നീ
ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻ ആകും”.
13 കയീൻ യേഹാവേയാട:് “എെന്റ ശിക്ഷ
എനിക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിെനക്കാൾ
വലുതാണ.് 14 ഇതാ, അങ്ങ് ഇന്ന് എെന്ന
പുറത്താക്കുന്നു; ഞാൻ തിരുസന്നിധിവിട്ട് ഒളിച്ച
ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻ ആകും;
ആെരങ്കിലും എെന്ന കണ്ടാൽ, എെന്ന െകാല്ല ം”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 15 യേഹാവ അവേനാട്:
“അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും കയീെന െകാന്നാൽ
അവെന്റേമൽ ഏഴിരട്ടിയായി ്രപതികാരംെചയ്യ ം”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു; കയീെന കാണുന്നവർ
ആരും അവെന െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിനു
യേഹാവകയീെന്റേമൽഒരുഅടയാളം പതിച്ച .

16 അങ്ങെന കയീൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട് ഏെദന് കിഴക്ക്
േനാദ*് േദശത്ത് െചന്നു പാർത്തു. 17 കയീൻ
തെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിച്ച ;അവൾഗർഭംധരിച്ച
ഹാേനാക്കിെന ്രപസവിച്ച . കയീൻ ഒരു
പട്ടണം പണിതു, ഹാേനാക്ക് എന്നു തെന്റ
മകെന്റ േപരിട്ട . 18 ഹാേനാക്കിന് ഈരാദ്
ജനിച്ച ; ഈരാദ് െമഹൂയേയലിനു ജന്മം
നൽകി; െമഹൂയേയൽ െമഥൂശേയലിനു ജന്മം
നൽകി; െമഥൂശേയൽ ലാെമക്കിനു ജനകനായി.
19 ലാെമക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച ;
ഒരുവൾക്ക് ആദാ എന്നും മറ്റവൾക്കു സില്ലാ
എന്നും േപര് 20 ആദാ യാബാലിെന ്രപസവിച്ച ;
അവൻ കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകർക്കും
പിതാവായിരുന്നു. 21 അവെന്റ സേഹാദരന്
യൂബാൽ എന്നു േപർ. ഇവൻ കിന്നരവും
ഓടക്കുഴലും വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
പിതാവായിതീർന്നു. 22 സില്ലാ തൂബൽകയീെന
്രപസവിച്ച ; അവൻ െചമ്പുപണിക്കാരുെടയും
ഇരിമ്പുപണിക്കാരുെടയും ഗുരുവായിരുന്നു;
നയമാ ആയിരുന്നു തൂബൽകയീെന്റ സേഹാദരി,
23ലാെമക്ക് തെന്റ ഭാര്യമാേരാടു പറഞ്ഞത:്

* 4. 16 േനാദ് -അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന േദശം
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“ആദയും സില്ലയുംആയുേള്ളാേര,എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുവിൻ;
ലാെമക്കിൻ ഭാര്യമാേര, എെന്റ വചനത്തിനു
െചവിതരുവിൻ!
എെന്ന മുറിെപ്പടുത്തിയ ഒരു
പുരുഷെനയും
എെന്ന പരിേക്കൽപ്പിച്ച ഒരു
യുവാവിെനയുംഞാൻ െകാന്നു.

24കയീനുേവണ്ടിഏഴിരട്ടി പകരം െചയ്യ െമങ്കിൽ
ലാെമക്കിനുേവണ്ടി എഴുപേത്തഴു ഇരട്ടി പകരം

െചയ്യ ം”.
േശത്തുംഏേനാശും

25 ആദാം തെന്റ ഭാര്യെയ പിെന്നയും
പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച :
“കയീൻ െകാന്ന ഹാെബലിനു പകരം ൈദവം
എനിക്ക് മെറ്റാരു സന്തതിെയ തന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവന് േശത്ത് എന്നു േപരിട്ട .
26േശത്തിനും ഒരു മകൻജനിച്ച ;അവന്ഏേനാശ്
എന്നു േപരിട്ട . ആ കാലത്ത് യേഹാവയുെട
നാമത്തിലുള്ളആരാധനതുടങ്ങി.

5
ആദാമിെന്റപാരമ്പര്യം
1 ദിന. 1:1-4

1ആദാമിെന്റ വംശപാരമ്പര്യമാണിത:് ൈദവം
മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
സാദൃശ്യത്തിൽ അവെന ഉണ്ടാക്കി; ആണും
െപണ്ണ മായി അവെര സൃഷ്ടിച്ച ; 2 സൃഷ്ടിച്ച
നാളിൽ അവെര അനു്രഗഹിക്കുകയും അവർക്ക്
ആദാെമന്നു േപരിടുകയും െചയ്തു. 3ആദാമിന്
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നൂറ്റിമുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു മകന് ജന്മം
നൽകി;അവന് േശത്ത്എന്നുേപരിട്ട . 4േശത്തിനു
ജന്മം നൽകിയേശഷം ആദാം എണ്ണ റു വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു; അവന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ഉണ്ടായി. 5ആദാമിെന്റആയുഷ്കാലംആെക 930
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

6 േശത്തിന് 105 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ഏേനാശിെന ജന്മം നൽകി. 7 ഏേനാശിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം േശത്ത് 807വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.
8 േശത്തിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക 912
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

9 ഏേനാശിന് 90 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
േകനാനു ജന്മം നൽകി. 10 േകനാെന ജനിപ്പിച്ച
േശഷം എേനാശ് 815 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി
ജനിപ്പിച്ച . 11ഏേനാശിെന്റആയുഷ്കാലംആെക
905വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

12 േകനാന് 70 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
മഹലേലലിെന* ജനിപ്പിച്ച . 13 മഹലേലലിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം േകനാൻ 840 വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം
നൽകി. 14 േകനാെന്റആയുഷ്കാലം ആെക 910
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

15 മഹലേലലിന് 65 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
യാെരദിനു ജന്മം നൽകി. 16യാെരദിെന ജനിപ്പിച്ച
േശഷം മഹലേലൽ 830 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
* 5. 12 മഹേലല ്-ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതം
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പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.
17 മഹലേലലിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക 895
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

18 യാെരദിന് 162 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ഹാേനാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച . 19 ഹാേനാക്കിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷംയാെരദ് 800വർഷംജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച .
20 യാെരദിെന്റ ആയുഷ്കാലം ആെക 962
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

21 ഹാേനാക്കിന് 65 വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ െമഥൂശലഹിെന ജന്മം നൽകി.
22 െമഥൂശലഹിെന ജനിപ്പിച്ച േശഷം ഹാേനാക്ക്
300 വർഷം ൈദവേത്താടുകൂെട നടക്കുകയും
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 23 ഹാേനാക്കിെന്റ ആയുഷ്കാലം
ആെക 365 വർഷമായിരുന്നു. 24 ഹാേനാക്ക്
ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു, ൈദവം അവെന
എടുത്തുെകാണ്ടതിനാൽകാണാെതയായി.

25 െമഥൂശലഹിന് 187 വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ലാെമക്കിനു ജന്മം നൽകി 26 ലാെമക്കിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം െമഥൂശലഹ് 782 വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ജന്മം നൽകി. 27 െമഥൂശലഹിെന്റആയുഷ്കാലം
ആെക 969 വർഷമായിരുന്നു; പിെന്ന അവൻ
മരിച്ച .

28ലാെമക്കിന് 182വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻഒരു
മകനുജന്മംനൽകി. 29 “യേഹാവശപിച്ചഭൂമിയിൽ
നമ്മുെട ്രപവൃത്തിയിലും നമ്മുെട ൈകകള െട
അദ്ധ്വാനത്തിലും ഇവൻ നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കും”
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എന്നു പറഞ്ഞ് അവന് േനാഹ എന്നു േപർ
ഇട്ട . 30 േനാഹെയ ജനിപ്പിച്ച േശഷം ലാെമക്ക്
595 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിച്ച . 31 ലാെമക്കിെന്റ
ആയുഷ്കാലം ആെക 777 വർഷമായിരുന്നു;
പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

32 േനാഹയ്ക്ക് 500 വയസ്സായേശഷം േനാഹ
േശമിെനയും ഹാമിെനയും യാെഫത്തിെനയും
ജനിപ്പിച്ച .

6
മനുഷ്യന ്െറ ദുഷ്ടത

1 മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ െപരുകാൻ തുടങ്ങുകയും
അവർക്ക് പു്രതിമാർ ജനിക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ 2 മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാർ
സൗന്ദര്യമുള്ളവെരന്ന് ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ*
കണ്ടിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഏവെരയും
ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച . 3അേപ്പാൾ യേഹാവ:
“മനുഷ്യനിൽ എെന്റ ആത്മാവ് എേന്നക്കും
വാദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയില്ല; അവൻ ജഡം†
തെന്നയേല്ലാ; എങ്കിലും അവെന്റ ആയുസ്സ്
നൂറ്റിഇരുപത് വർഷമാകും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
4അക്കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ േശഷവും ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ
മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാരുെട അടുക്കൽ െചന്നിട്ട്
അവർ മക്കെള ്രപസവിച്ച ; ഇവരാകുന്നു

* 6. 2 ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാര ്-സ്വര ്ഗ്ഗീയ ആത്മാക്കള ് † 6.
3 ജഡംപാപത്തിൽജനിച്ച്ൈദവത്തിൽനിന്ന്അകന്ന്പാപത്തിൽ
ജീവിക്കുന്നസ്ഥിതി.
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പുരാതനകാലെത്ത വീരന്മാർ, അവർ
്രപശസ്തരായ പുരുഷന്മാർ തെന്ന. 5 ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യെന്റ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും
അവെന്റ ഹൃദയ നിരൂപണെമാെക്കയും
എല്ലായ്േപാഴും േദാഷമുള്ളതാകുന്നു എന്നും
യേഹാവ കണ്ടു. 6 താന ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് യേഹാവ അനുതപിച്ച ;
അത് അവിടുെത്ത ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി:
7 “ഞാൻസൃഷ്ടിച്ചിട്ട ള്ളമനുഷ്യെനഭൂമിയിൽനിന്ന്
നശിപ്പിച്ച കളയും; മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും
ഇഴജാതിെയയുംആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും
തെന്ന; അവെയ ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു” എന്നു യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു. 8 എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്ക്
േനാഹേയാട് ്രപസാദം േതാന്നി.
േനാഹ

9 േനാഹയുെട വംശചരി്രതം ഇതാണ:്
േനാഹ നീതിമാനും തെന്റ തലമുറയിൽ
നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു; േനാഹ
ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു. 10 േശം, ഹാം,
യാെഫത്ത് എന്നീ മൂന്ന് പു്രതന്മാർക്ക് ജന്മം
നൽകി. 11 എല്ലാവരും ൈദവദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
നിറഞ്ഞവരായി, 12 ൈദവം ഭൂമിെയ േനാക്കി,
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വഷളത്തം വ്യാപിച്ച .
മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
വഷളത്തത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നു.

13 ൈദവം േനാഹേയാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“മനുഷ്യകുലത്തിനു അന്ത്യം വരുത്തുവാൻ
ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി അവരാൽ
അതി്രകമംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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ഞാൻ അവെര പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും.
14 നീ േഗാഫർമരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകം
ഉണ്ടാക്കുക; െപട്ടകത്തിന് അറകൾ ഉണ്ടാക്കി,
അകത്തും പുറത്തും കീൽ േതക്കണം.
15 അത് ഉണ്ടാേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്നാൽ:
െപട്ടകത്തിെന്റ നീളം മുന്നൂറ് മുഴം‡; വീതി അമ്പത്
മുഴം§; ഉയരം മുപ്പത് മുഴം*. 16 െപട്ടകത്തിന്
ജനൽ ഉണ്ടാക്കണം; മുകളിൽനിന്ന് ഒരു
മുഴം താെഴ അത് െവക്കണം; െപട്ടകത്തിെന്റ
വാതിൽ െപട്ടകത്തിെന്റ വശത്ത് െവക്കണം:
താഴെത്തയും രണ്ടാമെത്തയും മൂന്നാമെത്തയും
നിലയായി അതിെന ഉണ്ടാക്കണം.
17ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്നു ജീവശ്വാസമുള്ള
സർവ്വജഡെത്തയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ
ഭൂമിയിൽ ഒരു ജല്രപളയം വരുത്തും;
ഭൂമിയിലുള്ളെതാെക്കയും നശിച്ച േപാകും.
18 എന്നാൽ നിേന്നാട് എെന്റ ഉടമ്പടി ഞാൻ
സ്ഥാപിക്കും; നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
ഭാര്യയും പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും െപട്ടകത്തിൽ
കടേക്കണം. 19 സകല ജീവികളിൽനിന്നും,
സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും തെന്ന, രണ്ട് വീതം
നിേന്നാടുകൂെടജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് െപട്ടകത്തിൽ
കയറ്റണം; അവ ആണും െപണ്ണ മായിരിക്കണം.
20 അതത് തരം പക്ഷികളിൽനിന്നും അതത്
തരം മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ഭൂമിയിെല അതത്
തരം ഇഴജാതികളിൽനിെന്നാെക്കയും
രണ്ട് വീതം ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നിെന്റ
അടുക്കൽ വരണം. 21 നീേയാ

‡ 6. 15 മുന്നൂറ് മുഴം 138 മീറ്റർ. § 6. 15 അമ്പത് മുഴം 23 മീറ്റർ.
* 6. 15 മുപ്പത് മുഴം 14 മീറ്റർ.
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സകലഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽനിന്നും േവണ്ടുന്നത്
എടുത്ത് േശഖരിച്ച െകാേള്ളണം; അത് നിനക്കും
അവയ്ക്കുംആഹാരമായിരിേക്കണം”. 22ൈദവം
തേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും അനുസരിച്ച് േനാഹ
െചയ്തു;അങ്ങെനതെന്നഅവൻെചയ്തു.

7
െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നു

1 അനന്തരം യേഹാവ േനാഹേയാട്
കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നീയും നിെന്റ
സർവ്വകുടുംബവുമായി െപട്ടകത്തിൽ
്രപേവശിക്കുക; ഞാൻ നിെന്ന ഈ തലമുറയിൽ
എെന്റ മുമ്പാെക നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു.
2 ശുദ്ധിയുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ആണും
െപണ്ണ മായി ഏഴു വീതവും, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആണും െപണ്ണ മായി ഒന്ന്
വീതവും, 3 ആകാശത്തിെല പറവകളിൽനിന്നും
പൂവനും പിടയുമായി ഏഴു േജാഡിയും,
ഭൂമിയിെലാെക്കയുംഅവയുെടവംശംജീവേനാെട
നിലനിർേത്തണ്ടതിന് നീ േചർത്തുെകാള്ളണം.
4 ഇനി ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
ഭൂമിയിൽ നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും
മഴെപയ്യിക്കും; ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ള്ള സകല
ജീവജാലങ്ങെളയും ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും”.
5 യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചെതല്ലാം േനാഹ
െചയ്തു.

6 ഭൂമിയിൽ ജല്രപളയം ഉണ്ടായേപ്പാൾ
േനാഹയ്ക്ക് അറുനൂറു വയസ്സായിരുന്നു.
7 േനാഹയും പു്രതന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യയും
പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും ജല്രപളയം നിമിത്തം
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െപട്ടകത്തിൽ കടന്നു. 8 ശുദ്ധിയുള്ള
മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത
മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും പറവകളിൽനിന്നും
ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഇഴജാതിയിൽനിന്നും,
9ൈദവം േനാഹേയാട് കല്പിച്ച്രപകാരം രണ്ട് വീതം
ആണും െപണ്ണ മായി േനാഹയുെട അടുക്കൽ
വന്നു െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 10 ഏഴു
ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം ഭൂമിയിൽ ജല്രപളയം
തുടങ്ങി. 11 േനാഹയുെടആയുസ്സിെന്റഅറുനൂറാം
വർഷത്തിൽ രണ്ടാം മാസം പതിേനഴാം തീയതി,
അന്നുതെന്ന ആഴിയുെട മഹാ ഉറവുകൾ
ഒെക്കയുംപിളർന്നു;ആകാശത്തിെന്റജല്രപവാഹ
ജാലകങ്ങള ം തുറന്നു. 12 നാല്പത് രാവും നാല്പത്
പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്തു. 13ആദ്യ ദിവസം
തെന്ന േനാഹയും േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ
േശമും ഹാമും യാെഫത്തും േനാഹയുെട
ഭാര്യയുംഅവേരാടുകൂെടഅവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
മൂന്നു ഭാര്യമാരും െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .
14 അവരും എല്ലാ ഇനം കാട്ട മൃഗങ്ങള ം എല്ലാ
ഇനം കന്നുകാലികള ം നിലത്ത് ഇഴയുന്ന എല്ലാ
ഇനം ഇഴജാതിയും എല്ലാ ഇനം പറവകള ം എല്ലാ
ഇനം പക്ഷികള ം തെന്ന. 15 ജീവശ്വാസമുള്ള
സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും രണ്ട് വീതം േനാഹയുെട
അടുക്കൽ വന്നു െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .
16ൈദവം േനാഹേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലഅകത്ത്
്രപേവശിച്ചവ സർവ്വജീവികളിൽനിന്നും* ആണും
െപണ്ണ മായി ്രപേവശിച്ച ; യേഹാവ വാതിൽ
അടച്ച . 17 ഭൂമിയിൽ നാല്പത് ദിവസം ജല്രപളയം

* 7. 16 സർവ്വജീവികളിൽനിന്നുംസർവ്വജഡത്തിൽനിന്നുംഎന്നും
അർത്ഥം ഉണ്ട്.
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ഉണ്ടായി, െവള്ളം വർദ്ധിച്ച െപട്ടകം െപാങ്ങി,
നിലത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു. 18 െവള്ളം െപാങ്ങി
ഭൂമിയിൽഏറ്റവും െപരുകി; െപട്ടകം െവള്ളത്തിൽ
ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. 19 െവള്ളം ഭൂമിയിൽഅത്യധികം
െപാങ്ങി, ആകാശത്തിൻ കീഴിെലങ്ങുമുള്ള
ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങെളല്ലാം മൂടിേപ്പായി.
20 പർവ്വതങ്ങൾ മുങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം
െവള്ളം ഏഴു മീറ്റര ് †അവയ്ക്കു മീെത െപാങ്ങി.
21 പറവകള ം കന്നുകാലികള ം കാട്ട മൃഗങ്ങള ം
നിലത്ത് ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയുമായി
ഭൂമിയിൽ ജീവജാലെമല്ലാം, സകലമനുഷ്യരും
മൃതിയടഞ്ഞു. 22 കരയിലുള്ള സകലത്തിലും
മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളെതാെക്കയും ചത്തു.
23 അങ്ങെന ൈദവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും
മൃഗങ്ങള ം ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിെല
പറവകള മായി ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന
സകല ജീവജാലങ്ങെളയും നശിപ്പിച്ച ;
അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ച േപായി;
േനാഹയും അവേനാടുകൂടി െപട്ടകത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവരും മാ്രതം ജീവേനാടുകൂടി
േശഷിച്ച . 24 െവള്ളം ഭൂമിയിൽ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം
െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

8
മഹാ്രപളയത്തിെന്റഅവസാനം

1 ൈദവം േനാഹെയയും െപട്ടകത്തിൽ ഉള്ള
സകലജീവികെളയും സകലമൃഗങ്ങെളയും
ഓർത്തു; ൈദവം ഭൂമിേമൽ ഒരു കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ;
† 7. 20 ഏഴു മീറ്റര് -പതിനഞ്ചു മുഴം
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ജലനിരപ്പ് താഴുവാൻ തുടങ്ങി. 2അഗാധത്തിെന്റ
ഉറവുകള ം ആകാശത്തിെന്റ ജല്രപവാഹ
ജാലകങ്ങള ം അടഞ്ഞു; ആകാശത്തുനിന്നുള്ള
മഴയും നിന്നു. 3 െവള്ളം തുടർച്ചയായി
ഭൂമിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം െവള്ളം
കുറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 4 ഏഴാം മാസം പതിേനഴാം
തീയതി െപട്ടകം അരാരാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ
ഉറച്ച . 5പത്താംമാസംവെരെവള്ളംതുടർച്ചയായി
കുറഞ്ഞു; പത്താം മാസം ഒന്നാം തീയതി
പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ കാണുവാൻ തുടങ്ങി.
6 നാല്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം േനാഹ താൻ
െപട്ടകത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കിളിവാതില ്
തുറന്നു. 7അവൻ ഒരു മലങ്കാക്കെയ പുറത്തു
വിട്ട ; അത് പുറെപ്പട്ട് ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളം
വറ്റിേപ്പായതുവെര േപായും വന്നും െകാണ്ടിരുന്നു.
8 ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് െവള്ളം കുറഞ്ഞുേവാ എന്ന്
അറിേയണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ്രപാവിെനയും തെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്തു വിട്ട . 9 എന്നാൽ
സർവ്വഭൂമുഖത്തും െവള്ളം കിടന്നിരുന്നതിനാൽ
്രപാവ് കാൽ വയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലം കാണാെത
അവെന്റ അടുക്കൽ െപട്ടകത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു; അവൻൈക നീട്ടി അതിെന പിടിച്ച
തെന്റ അടുക്കൽ െപട്ടകത്തിൽ ആക്കി. 10ഏഴ്
ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീണ്ടും ആ ്രപാവിെന
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തു വിട്ട . 11 ്രപാവ്
ൈവകുേന്നരത്ത് അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
അതിെന്റ വായിൽ അതാ, ഒരു പച്ച ഒലിവില;
അതിനാൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളം കുറഞ്ഞു
എന്ന് േനാഹഅറിഞ്ഞ്. 12പിെന്നയുംഏഴ് ദിവസം
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കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ ്രപാവിെന പുറത്തു വിട്ട ;
അത് പിെന്ന അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നില്ല.
13ആറുനൂെറ്റാന്നാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തീയതി ഭൂമിയിൽനിന്ന് െവള്ളം വറ്റിേപ്പായിരുന്നു;
േനാഹ െപട്ടകത്തിെന്റ േമൽത്തട്ട് നീക്കി, ഭൂതലം
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നുഎന്ന് കണ്ടു. 14രണ്ടാം മാസം
ഇരുപേത്തഴാം തീയതി ഭൂമി ഉണങ്ങിയിരുന്നു.

15 ൈദവം േനാഹേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
16 “നീയും നിെന്റ ഭാര്യയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
പു്രതന്മാരും പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവിൻ.
17 പറവകള ം മൃഗങ്ങള ം നിലത്ത് ഇഴയുന്ന
ഇഴജാതിയുമായ സർവ്വജഡത്തിൽനിന്നും
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള സകലജീവികെളയും
പുറത്ത് െകാണ്ടുവരുക; അവ ഭൂമിയിൽ
ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കുകയും െപറ്റ
െപരുകുകയും െചയ്യെട്ട”. 18അങ്ങെന േനാഹയും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള അവെന്റ പു്രതന്മാരും
അവെന്റ ഭാര്യയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ഭാര്യമാരും പുറത്തിറങ്ങി. 19 സകലമൃഗങ്ങള ം
ഇഴജാതികൾ ഒെക്കയും എല്ലാ പറവകള ം
ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെതാെക്കയും ഓേരാ
ഇനമായി െപട്ടകത്തിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി.

േനാഹ യാേഹാവയ്ക്ക് ആരാധന
അര ്പ്പിക്കുന്നു

20 േനാഹ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു, ശുദ്ധിയുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും
ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാപറവകളിലും ചിലത് എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച .
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21 യേഹാവ സൗരഭ്യവാസന മണത്തേപ്പാൾ
യേഹാവ തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ മനുഷ്യെന്റ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിെയ
ശപിക്കയില്ല; മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെന്റ നിരൂപണം
ബാല്യംമുതൽ േദാഷമുള്ളത് ആകുന്നു;
ഞാൻ െചയ്തതുേപാെല സകലജീവികെളയും
ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ല. 22 ഭൂമിയുള്ള
കാലേത്താളം വിതയും െകായ്ത്തും, ശീതവും
ഉഷ്ണവും, േവനലും വർഷവും, രാവും പകലും
നിന്നുേപാകയുമില്ല”.

9
ൈദവവും േനാഹയുമായുള്ളഉടമ്പടി

1 ൈദവം േനാഹെയയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അനു്രഗഹിച്ച് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിങ്ങൾ സന്താന
പുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകി ഭൂമിയിൽ
നിറയുവിൻ. 2 ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല എല്ലാ പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്ന സകലത്തിനും സമു്രദത്തിെല
സകലമത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങെളപറ്റിയുള്ള
േപടിയും നടുക്കവും ഉണ്ടാകും; അവെയ
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികെളാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ആയിരിക്കെട്ട;
പച്ചസസ്യംേപാെല ഞാൻ സകലവും നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു. 4 ജീവനായിരിക്കുന്ന
രക്തേത്താടുകൂെട നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത.്
5 നിങ്ങള െട ജീവനായിരിക്കുന്ന രക്തത്തിന്
ഞാൻ നിശ്ചയമായും പകരം േചാദിക്കും;
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സകലമൃഗേത്താടും മനുഷ്യേനാടും േചാദിക്കും;
ഓേരാ മനുഷ്യെന്റ സേഹാദരേനാടും ഞാൻ
മനുഷ്യെന്റ ജീവന് പകരം േചാദിക്കും.
6 ൈദവത്തിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യെന
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും മനുഷ്യെന്റ
രക്തം െചാരിയിച്ചാൽ മനുഷ്യനാൽ അവെന്റ
രക്തം െചാരിയെപ്പടണം. 7ആകയാൽ നിങ്ങൾ
സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി െപരുകുവിൻ;
ഭൂമിയിൽധാരാളമായി െപറ്റ െപരുകുവിൻ”.

8 ൈദവം പിെന്നയും േനാഹേയാടും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും
അരുളിെച്ചയ്തത:് 9 “ഞാൻ, ഇതാ,
നിങ്ങേളാടും നിങ്ങൾക്കുേശഷമുള്ള നിങ്ങള െട
സന്തതിേയാടും 10 ഭൂമിയിൽ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉള്ള പക്ഷികള ം കന്നുകാലികള ം
കാട്ട മൃഗങ്ങള മായ സകലജീവജന്തുക്കേളാടും
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട സകലവുമായി
ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങേളാടും എെന്റ
ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നു. 11 ഇനി
സകലജഡവും ജല്രപളയത്താൽ
നശിക്കയില്ല; ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇനി
ജല്രപളയം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു എെന്റ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്നു”.
12 പിെന്നയും ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഞാനും നിങ്ങള ം നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉള്ള സകലജീവജന്തുക്കള ം തമ്മിൽ
തലമുറതലമുറേയാളം സദാകാലേത്തക്കും
െചയ്യന്ന ഉടമ്പടിയുെട അടയാളം ആകുന്നു ഇത:്
13 ഞാൻ എെന്റ വില്ല് േമഘത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു;
അത് ഞാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയ്ക്ക്
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അടയാളമായിരിക്കും. 14ഞാൻ ഭൂമിയുെട മീെത
േമഘംവരുത്തുേമ്പാൾ േമഘത്തിൽവില്ല് കാണും.
15അേപ്പാൾ ഞാനും നിങ്ങള ം സർവ്വജഡവുമായ
സകലജീവജന്തുക്കള ം തമ്മിലുള്ളഎെന്റ ഉടമ്പടി
ഞാൻ ഓർക്കും; ഇനി സകലജഡെത്തയും
നശിപ്പിക്കുവാൻ െവള്ളം ഒരു ്രപളയമായി
തീരുകയുമില്ല. 16 വില്ല് േമഘത്തിൽ ഉണ്ടാകും;
ൈദവവും ഭൂമിയിെല സർവ്വജഡവുമായ
സകലജീവികള ം തമ്മിൽഎേന്നക്കുമുള്ള ഉടമ്പടി
ഓർേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അതിെന േനാക്കും.
17 ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജഡത്തിനും മേദ്ധ്യ ഞാൻ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയ്ക്ക് ഇത് അടയാളം”
എന്നുംൈദവം േനാഹേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

േനാഹയും പു്രതന്മാരും
18 െപട്ടകത്തിന് പുറത്തുവന്ന േനാഹയുെട
പു്രതന്മാർ േശമും ഹാമും യാെഫത്തും
ആയിരുന്നു; ഹാം കനാെന്റ പിതാവായിരുന്നു.
19 ഇവർ മൂന്നുേപരും േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ;
അവെരെക്കാണ്ടു ഭൂമി ഒെക്കയും നിറഞ്ഞു.
20 േനാഹ കൃഷിെചയ്യ വാൻ തുടങ്ങി; ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി. 21അവൻഅതിെല
വീഞ്ഞുകുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ച തെന്റകൂടാരത്തിൽ
വസ്്രതം നീങ്ങി കിടന്നു. 22 കനാെന്റ പിതാവായ
ഹാം പിതാവിെന്റ നഗ്നതകണ്ടു െവളിയിൽ െചന്ന്
തെന്റ രണ്ട് സേഹാദരന്മാെരയും അറിയിച്ച .
23 േശമും യാെഫത്തും ഒരു വസ്്രതം എടുത്ത,്
ഇരുവരുെടയും േതാളിൽ ഇട്ട , പിറേകാട്ട
നടന്നുെചന്ന് പിതാവിെന്റ നഗ്നത മറച്ച ;
അവരുെട മുഖം തിരിഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട്
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അവർ പിതാവിെന്റ നഗ്നത കണ്ടില്ല. 24 േനാഹ
ലഹരിവിട്ട ണർന്നേപ്പാൾ തെന്റ ഇളയമകൻ
െചയ്തത് അറിഞ്ഞ.് 25 അേപ്പാൾ അവൻ:
“കനാൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്ക് അടിമയായിരിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 “േശമിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പട്ടവൻ; കനാൻ േശമിന്
ദാസനായിരിക്കെട്ട. 27 ൈദവം യാെഫത്തിെന
വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട; അവൻ േശമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ
വസിക്കെട്ട; കനാൻ അവരുെട ദാസനാകെട്ട”
എന്നുംഅവൻപറഞ്ഞു.

28 ജല്രപളയത്തിനുേശഷം േനാഹ
മുന്നൂറ്റിഅമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു.
29 േനാഹയുെട ആയുഷ്കാലം ആെക
െതാള്ളായിരത്തിഅമ്പത് വർഷമായിരുന്നു;
പിെന്നഅവൻമരിച്ച .

10
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരുെട വംശപാരമ്പര്യം
1 ദിന. 1:5-23

1 േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ േശം, ഹാം,
യാെഫത്ത് എന്നിവരുെട വംശാവലി:
ജല്രപളയത്തിനുേശഷം അവർക്ക് പു്രതന്മാർ
ജനിച്ച .

2 യാെഫത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ*: േഗാെമർ,
മാേഗാഗ,് മാദായി, യാവാൻ, തൂബൽ,
േമെശക്, തീരാസ്. 3 േഗാെമരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
അശ്േകനസ്, രീഫത്ത്, േതാഗർമ്മാ. 4യാവാെന്റ

* 10. 2 യാെഫത്തിെന്റപു്രതന്മാര ്-യാെഫത്തിെന്റതലമുറകള ്
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പു്രതന്മാർ: എലീശാ, തർശീശ,് കിത്തീം,
േദാദാനീം. 5 ഇവരുെട സന്തതികളാണ്
കടേലാരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ.
അവർ താന്താങ്ങള െട േദശങ്ങളിൽ െവേവ്വെറ
ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച,് െവേവ്വെറേഗാ്രതങ്ങള ം
ജനതകള മായി കുടുംബമായി പാർത്തുവരുന്നു.

6ഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: കൂശ,് മി്രസയീം, പൂത്ത,്
കനാൻ. 7കൂശിെന്റ പു്രതന്മാർ: െസബാ,ഹവീലാ,
സബ്താ, രാമാ, സബ്െതക്കാ; രാമായുെട
പു്രതന്മാർ: െശബയും െദദാനും. 8 കൂശ്
നിേ്രമാദിെന ജനിപ്പിച്ച ; അവൻ ഭൂമിയിൽ
ആദ്യവീരനായിരുന്നു. 9 അവൻ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെകനായാട്ട വീരനായിരുന്നു;അതുെകാണ്ട:്
“യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിേ്രമാദിെനേപ്പാെല
നായാട്ട വീരൻ” എന്നു പഴെഞ്ചാല്ല ണ്ടായി.
10ആരംഭത്തിൽഅവെന്റ രാജ്യം ശിനാർേദശത്ത്
ബാേബൽ†, ഏെരക്ക,് അക്കാദ,് കൽേന
എന്നിവ ആയിരുന്നു. 11 ആ േദശത്തുനിന്ന്
നിേ്രമാദ് അശ്ശ രിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട നീെനേവ,
െരേഹാെബാത്ത് ഇർ,കാലഹ,് 12നീെനേവയ്ക്കും
കാലഹിനും മേദ്ധ്യ മഹാനഗരമായ േരെസൻ
എന്നിവ പണിതു. 13മി്രസയീേമാ; ലൂദീം,അനാമീം,
െലഹാബീം, നഫ്തൂഹീം, 14 പ്രതൂസീം, കസ്ലഹീം
(ഇവരിൽനിന്നു െഫലിസ്ത്യരും കഫ്േതാരീമും
ഉത്ഭവിച്ച )എന്നിവെരജനിപ്പിച്ച .

15 കനാൻ തെന്റ ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ,
േഹത്ത,് 16 െയബൂസ്യൻ, അേമാര്യൻ,
17 ഗിർഗ്ഗശ്യൻ, ഹിവ്യൻ, അർക്ക്യൻ, സീന്യൻ,

† 10. 10 ബാേബല് പിന്നീട് ബാബിേലാണ് ആയി
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18 അർവ്വാദ്യൻ, െസമാര്യൻ, ഹമാത്യൻ
എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച . പിന്നീട് കനാന്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾ പരന്നു. 19 കനാന്യരുെട അതിർ
സീേദാൻ തുടങ്ങി െഗരാരിേലക്കു േപാകുന്ന
വഴിയായി ഗസ്സാവെരയും െസാേദാമിേലക്കും
െഗാേമാരയിേലക്കും ആദ്മയിേലക്കും
െസേബായീമിേലക്കും േപാകുന്ന വഴിയായി
ലാശവെരയും ആയിരുന്നു. 20 അവരവരുെട
േദശത്തിലും അവരവരുെട രാജ്യത്തിലും അതത്
കുടുംബംകുടുംബമായും ഭാഷഭാഷയായും
ഇവരായിരുന്നുഹാമിന് െറ പു്രതന്മാർ.

21 യാെഫത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠനും ഏെബരിെന്റ
സന്തതികൾെക്കല്ലാം പിതാവുമായ േശമിനും
മക്കൾ ജനിച്ച . 22 േശമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
ഏലാം, അശ്ശ ർ, അർപ്പക്ഷാദ,് ലൂദ്, അരാം.
23അരാമിെന്റ പു്രതന്മാർ: ഊസ,് ഹൂൾ, േഗെഥർ,
മശ.് 24 അർപ്പക്ഷാദ് ശാലഹിെന ജനിപ്പിച്ച ;
ശാലഹ് ഏെബരിെന ജനിപ്പിച്ച . 25 ഏെബരിന്
രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ; ഒരുവന് േപെലഗ് എന്നു
േപർ; അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു ഭൂവാസികൾ
പിരിഞ്ഞുേപായത;് അവെന്റ സേഹാദരന്
െയാക്താൻഎന്നു േപർ. 26െയാക്താന ്െറ പു്രതന ്
അല്േമാദാദ്, 27 ശാെലഫ്, ഹസർമ്മാെവത്ത,്
യാരഹ്, ഹേദാരാം, 28ഊസാൽ, ദിക്ലാ, ഓബാൽ,
അബീമേയൽ, 29 െശബാ, ഓഫീർ, ഹവീലാ,
േയാബാബ് എന്നിവെര ജനിപ്പിച്ച ; ഇവർ
എല്ലാവരും െയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു.
30 അവരുെട വാസസ്ഥലം േമശാതുടങ്ങി
കിഴക്കൻമലയായ െസഫാർവെര ആയിരുന്നു.
31 ഇതാണ്, േദശവും ഭാഷയും കുലവുമനുസരിച്ച്
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േശമിെന്റസന്തതിപരമ്പര.
32 േദശവും തലമുറയുമനുസരിച്ച് േനാഹയുെട
മക്കള െട കുടുംബ ചരി്രതമാണ് ഇത.്
ഇവരിൽനിന്നാണ് ജല്രപളയത്തിനുേശഷം
ജനതകൾഭൂമിയിലാെകവ്യാപിച്ചത.്

11
ബാേബല ്േഗാപുരം

1 ഭൂമിയിെലാെക്കയും ഒരു ഭാഷയും
അേത വാക്കുകള മാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത.്
2 എന്നാൽ അവർ കിഴേക്കാട്ട യാ്രത െചയ്ത്,
ശിനാർ*േദശത്ത് ഒരു സമതലഭൂമി കെണ്ടത്തി,
അവിെട പാർത്തു. 3അവർ തമ്മിൽ: “വരുവിൻ,
നമുക്ക് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി നന്നായി ചുെട്ടടുക്കാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെനഅവർ കല്ലിനു പകരം
ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിനു പകരം പശമണ്ണ ം
ഉപേയാഗിച്ച . 4 “വരുവിൻ; നാം ഭൂതലത്തിൽ
ഒെക്കയും ചിതറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ
നമുക്കായി ഒരു പട്ടണവും ആകാശേത്താളം
എത്തുന്ന ഒരു േഗാപുരവും പണിയുക;
നമുക്കുേവണ്ടി ഒരു േപരുമുണ്ടാക്കുക” എന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. 5 മനുഷ്യെന്റ പു്രതന്മാർ
പണിത പട്ടണവും േഗാപുരവും കാേണണ്ടതിന്
യേഹാവ ഇറങ്ങിവന്നു. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ:
“ഇതാ, ജനം ഒന്ന,് അവർെക്കല്ലാവർക്കും
ഭാഷയും ഒന്ന;് അവർ െചയ്യ വാൻ
േപാകുന്നതിെന്റ തുടക്കം മാ്രതമാണ് ഇത;്അവർ
െചയ്യ വാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതാന്നും അവർക്ക്
അസാദ്ധ്യമാവുകയില്ല. 7 വരുവിൻ; നമുക്ക്

* 11. 2 ശിനാര ്-ബാബിേലാണ് 
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ഇറങ്ങിെച്ചന്ന,് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത്
പരസ്പരം ്രഗഹിക്കാനാവാത്തവിധം
അവരുെട ഭാഷ കലക്കിക്കളയുക” എന്നു
അരുളിെച്ചയ്തു. 8അങ്ങെന യേഹാവ അവെര
അവിെടനിന്ന് ഭൂതലത്തിെലങ്ങും ചിതറിച്ച ;
അവർ പട്ടണം പണിയുന്നത് വിട്ട കളഞ്ഞു.
9 സർവ്വഭൂമിയിെലയും ഭാഷ യേഹാവ
അവിെടവച്ച കലക്കിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
അതിന്ബാേബൽ†എന്നു േപരുവിളിച്ച ;യേഹാവ
അവെര അവിെടനിന്ന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.

േശമിെന്റവംശപാരമ്പര്യം
10 േശമിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇതാണ:് േശമിന്
നൂറു വയസ്സായേപ്പാൾ ജല്രപളയത്തിനുേശഷം
രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അർപ്പക്ഷാദിനു ജന്മം
നൽകി. 11അതിനുേശഷം േശംഅഞ്ഞൂറ് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ജനിപ്പിച്ച .

12അർപ്പക്ഷാദിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ ശാലഹിന് ജൻമം നൽകി. 13ശാലഹിെന
ജനിപ്പിച്ചേശഷംഅർപ്പക്ഷാദ്നാനൂറ്റിമൂന്ന്വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം
നൽകി.

14 ശാലഹിന് മുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
ഏെബരിനു ജന്മം നൽകി. 15 ഏെബരിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം ശാലഹ് നാനൂറ്റി മൂന്നു വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം
നൽകി.
† 11. 9 ബാേബല് -ബാബിേലാണ് 
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16 ഏെബരിന് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ േപെലഗിനു ജന്മം നൽകി. 17 േപെലഗിനു
ജന്മം നൽകിയേശഷം ഏെബർ നാനൂറ്റിമുപ്പത്
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും
പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

18 േപെലഗിന് മുപ്പതു വയസ് ആയേപ്പാൾ
അവൻ െരയൂവിന് ജന്മം നൽകി. 19 െരയൂവിന്
ജന്മം നൽകിയേശഷം േപെലഗ് ഇരുനൂറ്റി
ഒമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും
പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

20 െരയൂവിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ െശരൂഗിനു ജന്മം നൽകി. 21 െശരൂഗിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം െരയൂ ഇരുനൂറ്റിഏഴ് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം
നൽകി.

22 െശരൂഗിന് മുപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ
നാേഹാരിനു ജന്മം നൽകി. 23 നാേഹാരിെന
ജനിപ്പിച്ച േശഷം െശരൂഗ് ഇരുനൂറ് വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം
നൽകി.

24 നാേഹാരിന് ഇരുപെത്താമ്പതു
വയസ്സായേപ്പാൾ അവൻ േതരഹിനു ജന്മം
നൽകി. 25 േതരഹിനു ജന്മം നൽകിയേശഷം
നാേഹാർ നൂറ്റിപ്പെത്താമ്പതു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ജന്മം നൽകി.

26 േതരഹിന് എഴുപത് വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻ
അ്രബാം, നാേഹാർ, ഹാരാൻ എന്നിവർക്കു ജന്മം
നൽകി.

േതരഹിെന്റവംശപാരമ്പര്യം
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27 േതരഹിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇതാണ:്
േതരഹ് അ്രബാമിെനയും നാേഹാരിെനയും
ഹാരാനും ജന്മം നൽകി; ഹാരാൻ േലാത്തിനു
ജന്മം നൽകി. 28 എന്നാൽ ഹാരാൻ തന് െറ
ജന്മേദശത്തു വച്ച് കൽദയരുെട ഊരിൽവച്ച ‡
തെന്ന, തെന്റ അപ്പനായ േതരഹിനു മുെമ്പ
മരിച്ച േപായി. 29 അ്രബാമും നാേഹാരും
വിവാഹം കഴിച്ച ; അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യക്കു
സാറായി എന്നും നാേഹാരിെന്റ ഭാര്യക്കു
മിൽക്കാ എന്നും േപര.് മിൽക്കയുെടയും
യിസ്കയുെടയും§അപ്പനായഹാരാെന്റ മകളാണ്
മിൽക്ക. 30സാറായി മച്ചിയായിരുന്നു;അവൾക്കു
കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 31 േതരഹ് തെന്റ
മകനായ അ്രബാമിെനയും ഹാരാെന്റ മകനായ
തെന്റ െകാച്ച മകൻ േലാത്തിെനയും തെന്റ
മകനായ അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ, മരുമകൾ
സാറായിെയയും കൂട്ടി കൽദയരുെടഊരിൽനിന്നു
കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ട ;
അവർ ഹാരാൻ വെര വന്ന് അവിെട പാർത്തു.
32 േതരഹിെന്റ ആയുഷ്കാലം ഇരുനൂറ്റിയഞ്ച്
വർഷം ആയിരുന്നു; േതരഹ് ഹാരാനിൽവച്ച
മരിച്ച .

12
ൈദവംഅ്രബാമിെനവിളിക്കുന്നു

‡ 11. 28 ഊരിൽവച്ച കൽദയരുെട ഒരു പട്ടണമാണ് ഊർ.
§ 11. 29 മിൽക്കയുെടയും യിസ്കയുെടയും ഹാരാെന്റ

പു്രതിമാരായിരുന്നു മിൽക്കയും യിസ്കയും.
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1 യേഹാവ അ്രബാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീ നിെന്റ േദശെത്തയും ബന്ധുക്കെളയും*
പിതൃഭവനെത്തയും വിട്ട ഞാൻ നിെന്ന
കാണിക്കുവാനിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക് േപാകുക.
2ഞാൻ നിെന്ന വലിയ ഒരു ജനതയാക്കും;ഞാൻ
നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച നിെന്റ േപർ വലുതാക്കും;
നീ ഒരു അനു്രഗഹമായിരിക്കും. 3 നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്ന ശപിക്കുന്നവെര ഞാൻ ശപിക്കും;
നിന്നിൽ ഭൂമിയിെല സകല കുടുംബങ്ങള ം†
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”. 4 യേഹാവ തേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല അ്രബാം പുറെപ്പട്ട ; േലാത്തും
അവേനാടുകൂെട േപായി; ഹാരാനിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അ്രബാമിന് എഴുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായിരുന്നു. 5 അ്രബാം തെന്റ ഭാര്യയായ
സാറായിെയയും സേഹാദരെന്റ മകനായ
േലാത്തിെനയും തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും
ഹാരാനിൽവച്ച സമ്പാദിച്ച ആള കെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ
പുറെപ്പട്ട . അങ്ങെന അവർ കനാൻേദശത്ത്
എത്തി. 6അ്രബാം െശേഖം എന്നസ്ഥലംവെരയും
ഏേലാൻേമാെരവെരയും േദശത്തുകൂടി
സഞ്ചരിച്ച . ആ കാലത്ത് കനാന്യർ അവിെട
പാർത്തിരുന്നു. 7 യേഹാവ അ്രബാനു
്രപത്യക്ഷനായി: “നിെന്റ സന്തതിക്കു ഞാൻ
ഈ േദശം െകാടുക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
തനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായ യേഹാവയ്ക്ക്
അ്രബാഹാം അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
* 12. 1 ബന്ധുക്കെളയും ജന്മേദശെത്തയും † 12. 3 സകല
കുടുംബങ്ങള ംസകലവംശങ്ങള ംഎന്നുമാകാം.
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8അവൻ അവിെടനിന്ന് േബേഥലിനു കിഴക്കുള്ള
മലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട ; േബേഥൽ പടിഞ്ഞാറും
ഹായി കിഴക്കുമായി അവൻ തെന്റ കൂടാരം
അടിച്ച ; അവിെട അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആരാധിച്ച . 9 അ്രബാം പിെന്നയും െതേക്കാട്ട
യാ്രതെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

അ്രബാമുംസാറായുംഈജിപ്റ്റിൽ
10 േദശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; േദശത്ത്
ക്ഷാമം കഠിനമായി തീർന്നതുെകാണ്ട് അ്രബാം
മി്രസയീമിൽ െചന്നുപാർക്കുവാൻ അവിേടക്കു
േപായി. 11 ഈജിപ്റ്റിൽ എത്താറായേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ഭാര്യ സാറായിേയാടു പറഞ്ഞത:്
“ഇതാ, നീ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്്രതീെയന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു. 12 ഈജിപ്റ്റ കാർ നിെന്ന
കാണുേമ്പാൾ: ‘ഇവൾ അവെന്റ ഭാര്യ’
എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ല കയും നിെന്ന
ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും െചയ്യ ം.
13 നിെന്റനിമിത്തം എനിക്ക് നന്മവരുവാനും
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും നീ എെന്റ
സേഹാദരിെയന്നു പറയണം”. 14 അങ്ങെന
അ്രബാം ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സ്്രതീ
അതിസുന്ദരി എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ കണ്ടു.
15 ഫറേവാെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും അവെള കണ്ടു,
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക അവെളപ്പറ്റി ്രപശംസിച്ച ;
സ്്രതീെയ ഫറേവാെന്റ അരമനയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 16 അവള െട നിമിത്തം
ഫറേവാൻ അ്രബാമിന് നന്മെചയ്തു; അ്രബാമിന്
ആടുമാടുകള ം ആൺകഴുതകള ം ദാസന്മാരും
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ദാസിമാരും െപൺകഴുതകള ം ഒട്ടകങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ
സാറായി നിമിത്തം യേഹാവ ഫറേവാെനയും
അവെന്റ കുടുംബെത്തയും മഹാേരാഗങ്ങളാൽ
ദണ്ഡിപ്പിച്ച . 18അേപ്പാൾഫറേവാൻഅ്രബാമിെന
വിളിച്ച : “നീ എേന്നാട് ഈ െചയ്തത്
എന്ത?് അവൾ നിെന്റ ഭാര്യെയന്ന് നീ എെന്ന
അറിയിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?് 19 ഞാൻ അവെള
എെന്റ ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കത്തക്കവിധം അവൾ
നിെന്റ സേഹാദരിെയന്ന് നീ എന്തിന് പറഞ്ഞു?
ഇേപ്പാൾഇതാ,നിെന്റഭാര്യ;അവെളകൂട്ടിെക്കാണ്ട്
നിെന്റ വഴിക്കുേപാകുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 ഫറേവാൻ അ്രബാമിെനക്കുറിച്ച തെന്റ
ആള കേളാട് കല്പിച്ച ; അവർ അവെനയും
അവെന്റ ഭാര്യെയയും അവനുള്ള സകലവുമായി
പറഞ്ഞയച്ച .

13
അ്രബാമും േലാത്തും പിരിയുന്നു

1 ഇങ്ങെന അ്രബാമും ഭാര്യയും
അവനുള്ളെതാെക്കയും അവേനാടുകൂെട
േലാത്തും ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട െതെക്ക
േദശത്തുവന്നു. 2കന്നുകാലിയിലും, െവള്ളിയിലും,
െപാന്നിലും അ്രബാം ബഹുസമ്പന്നനായിരുന്നു.
3 അവൻ തന ്െറ യാ്രതയിൽ െതക്കുനിന്ന്
േബേഥൽവെരയും േബേഥലിനും ഹായിക്കും
മേദ്ധ്യ തനിക്ക് ആദിയിൽ കൂടാരം
ഉണ്ടായിരുന്നതും താൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ
യാഗപീഠമിരുന്നതുമായ സ്ഥലംവെരയും െചന്നു.
4 അവിെട അ്രബാം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
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ആരാധിച്ച . 5 അ്രബാമിേനാടുകൂെടവന്ന
േലാത്തിനും ആടുമാടുകള ം കുടുംബാംഗങ്ങള ം*
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 അവർ ഒന്നിച്ച പാർക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം േദശത്തിന് അവെര താങ്ങുവാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല; സമ്പത്ത് വളെര
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
ഒന്നിച്ച പാർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 7അ്രബാമിെന്റ
കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാർക്കും േലാത്തിെന്റ
കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാർക്കും തമ്മിൽ
ശണ്ഠയുണ്ടായി; കനാന്യരും െപരിസ്യരും അന്ന്
േദശത്തുപാർത്തിരുന്നു. 8അതുെകാണ്ട്അ്രബാം
േലാത്തിേനാട്: “എനിക്കും നിനക്കും എെന്റ
ഇടയന്മാർക്കും നിെന്റ ഇടയന്മാർക്കും തമ്മിൽ
ശണ്ഠ ഉണ്ടാകരുേത; നാം സേഹാദരന്മാരേല്ലാ.
9 േദശം മുഴുവൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇല്ലേയാ? എെന്ന
വിട്ട പിരിഞ്ഞാലും. നീ ഇടേത്താെട്ടങ്കിൽ ഞാൻ
വലേത്താട്ട െപായ്െക്കാള്ളാം; നീ വലേത്താട്ട
േപാകുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ ഇടേത്താട്ട
െപായ്െക്കാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു. 10അേപ്പാൾ
േലാത്ത് േനാക്കി േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള ്രപേദശം
ഒെക്കയും (യേഹാവ െസാേദാമിെനയും
െഗാേമാരെയയും നശിപ്പിച്ചതിനു മുമ്പ)്
യേഹാവയുെട േതാട്ടംേപാെലയും േസാവർ വെര
ഈജിപ്റ്റ േദശംേപാെലയും എല്ലായിടത്തും
നീേരാട്ടമുള്ളെതന്നു കണ്ടു. 11 േലാത്ത്
േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള ്രപേദശം ഒെക്കയും
തിരെഞ്ഞടുത്തു; ഇങ്ങെന േലാത്ത് കിഴേക്കാട്ട
യാ്രതയായി; അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു.

* 13. 5 കുടുംബാംഗങ്ങള ്-കൂടാരങ്ങള് 
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12 അ്രബാം കനാൻേദശത്തു പാർത്തു;
േലാത്ത് ആ ്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർത്തു െസാേദാംവെര കൂടാരം നീക്കി നീക്കി
അടിച്ച . 13 െസാേദാം നിവാസികള ് ദുഷ്ടന്മാരും
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക മഹാപാപികള ം
ആയിരുന്നു

അ്രബാം െഹേ്രബാനിേലക്ക് േപാകുന്നു
14 േലാത്ത് അ്രബാമിെന വിട്ട പിരിഞ്ഞേശഷം
യേഹാവ അ്രബാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഇേപ്പാൾ തല ഉയർത്തി, നീ ആയിരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്നു വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം
കിഴേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം േനാക്കുക. 15 നീ
കാണുന്ന ഭൂമി ഒെക്കയും ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും എെന്നേന്നക്കുമായി തരും. 16ഞാൻ
നിെന്റ സന്തതിെയ ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല
ആക്കും: ഭൂമിയിെല െപാടിെയ എണ്ണ വാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ നിെന്റ സന്തതിെയയും
എണ്ണ വാൻ കഴിയും. 17 എഴുേന്നറ്റ,് േദശത്ത്
െനടുെകയും കുറുെകയും നടക്കുക;ഞാൻഅത്
നിനക്ക് തരും”. 18അേപ്പാൾ അ്രബാം കൂടാരം
നീക്കി െഹേ്രബാനിൽ മേ്രമയുെട േതാപ്പിൽ വന്നു
പാർത്തു; അവിെട യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു.

14
അ്രബാം േലാത്തിെന രക്ഷിക്കുന്നു

1 ശിനാർരാജാവായ അ്രമാെഫൽ,
എലാസാർരാജാവായ അേര്യാക്,
ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാെമർ,
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ജനതകള െട രാജാവായ തീദാൽ എന്നിവരുെട
കാലത്ത് 2 ഇവർ െസാേദാംരാജാവായ
േബരാ, െഗാേമാറാരാജാവായ
ബിർശാ, ആദ്മാരാജാവായ ശിനാബ,്
െസേബായീംരാജാവായ െശേമെബർ, േസാവർ
എന്ന േബലയിെല രാജാവ് എന്നിവേരാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 3 ഇവെരല്ലാവരും സിദ്ദീം
താഴ്വരയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി (അത് ഇേപ്പാൾ
ഉപ്പ കടലാകുന്നു). 4 അവർ പ്രന്തണ്ട്
വർഷം െകെദാർലാേയാെമരിെന േസവിച്ച ;
പതിമൂന്നാം വർഷത്തിൽ അവർ മത്സരിച്ച .
5 അതുെകാണ്ട് പതിനാലാം വർഷത്തിൽ
െകെദാർലാേയാെമരും അവേനാട് കൂെടയുള്ള
രാജാക്കന്മാരും വന്ന്, അസ്െതേരാത്ത്
കർന്നയീമിെല െരഫയീകെളയും ഹാമിെല
സൂസ്യെരയും ശാേവകിര്യാത്തായീമിെല
ഏമ്യെരയും 6 േസയീർമലയിെല േഹാര്യെരയും
മരുഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള ഏൽ പാരാൻ
വെര േതാല്പിച്ച . 7 പിെന്ന അവർ തിരിഞ്ഞു
കാേദശ് എന്ന ഏൻമിശ്പാത്തിൽ വന്ന്
അമാേലക്യരുെട േദശെമാെക്കയും ഹസേസാൻ-
താമാരിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യെരയും കൂെട
േതാല്പിച്ച . 8 അേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവും
െഗാേമാറാരാജാവും ആദ്മാരാജാവും
െസേബായീംരാജാവും േസാവർഎന്നേബലയിെല
രാജാവും പുറെപ്പട്ട് സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽവച്ച്
യുദ്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി 9 ഏലാംരാജാവായ
െകെദാർലാേയാെമർ, ജനതകള െട
രാജാവായ തീദാൽ, ശിനാർരാജാവായ
അ്രമാെഫൽ, എലാസാർരാജാവായ അേര്യാക്ക്
എന്നിവർെക്കതിെര ൈസന്യെത്ത നിർത്തി; നാല്
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രാജാക്കന്മാർ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരുെട എതിെര
തെന്ന. 10 സിദ്ദീം താഴ്വരയിൽ കീൽകുഴികൾ*
വളെരയുണ്ടായിരുന്നു; െസാേദാംരാജാവും
െഗാേമാരാരാജാവും ഓടിേപ്പായി കീൽകുഴിയിൽ
വീണു; േശഷിച്ചവർ പർവ്വതത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. 11 െസാേദാമിലും െഗാേമാരയിലും
ഉള്ള സമ്പത്തും അവരുെട ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം
എല്ലാം അവർ എടുത്തുെകാണ്ട് അവരുെട
വഴിക്കുേപായി. 12അ്രബാമിെന്റ സേഹാദരെന്റ
മകനായ െസാേദാമിൽ പാർത്തിരുന്ന
േലാത്തിെനയുംഅവെന്റസമ്പത്തിെനയുംഅവർ
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 13 രക്ഷെപ്പട്ട ഒരുവൻ
വന്നു എ്രബായനായ അ്രബാമിെന അറിയിച്ച .
അവൻ എശ്േക്കാലിെന്റയും ആേനരിെന്റയും
സേഹാദരനായ അേമാര്യനായ മേ്രമയുെട
േതാപ്പിൽ പാർത്തിരുന്നു; അവർ അ്രബാമിേനാടു
സഖ്യം െചയ്തവർ ആയിരുന്നു. 14 തെന്റ
സേഹാദരെന ബദ്ധനാക്കി െകാണ്ടുേപായി
എന്ന് അ്രബാം േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അഭ്യാസികള മായ
മുന്നൂറ്റിപതിെനട്ട േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ദാൻവെര
പിന്തുടർന്നു. 15 രാ്രതിയിൽ അ്രബാം തെന്റ
കൂട്ടങ്ങെള അവർെക്കതിെര വിഭാഗിച്ച
അവനും അവെന്റ ദാസന്മാരും അവെര
േതാല്പിച്ച ദമാസ്ക്കിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള
േഹാബാവെര അവെര പിന്തുടർന്നു. 16അവൻ
സമ്പെത്താെക്കയും തിരിെകെക്കാണ്ടു വന്നു;
തെന്റ സേഹാദരനായ േലാത്തിെനയും അവെന്റ
സമ്പത്തിെനയും സ്്രതീകെളയും ജനെത്തയും

* 14. 10 കീൽകുഴികൾ ടാർക്കുഴികൾ
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കൂെട തിരിെകെക്കാണ്ടു വന്നു. 17 അ്രബാം
െകെദാർലാേയാെമരിെനയും അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാെരയും േതാല്പിച്ചിട്ട്
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവ് രാജതാഴ്വര
എന്ന ശാേവതാഴ്വരവെര അവെന എതിേരറ്റ
െചന്നു. 18 ശാേലം†രാജാവായ മൽക്കീേസെദക്ക്
അപ്പവും വീഞ്ഞുംെകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
പുേരാഹിതനായിരുന്നു. 19അവൻ അ്രബാമിെന
അനു്രഗഹിച്ച : “സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും
നാഥനായ അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്താൽ
അ്രബാം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
20 നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച അത്യ ന്നതനായ ൈദവം
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
മൽക്കീേസെദക്കിന് അ്രബാം സകലത്തിലും
ദശാംശം െകാടുത്തു. 21 െസാേദാംരാജാവ്
അ്രബാമിേനാട:് “ആള കെള എനിക്ക്
തരിക; സമ്പത്ത് നീ എടുത്തുെകാള്ള ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അതിന് അ്രബാം
െസാേദാംരാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ
അ്രബാമിെന സമ്പന്നനാക്കിെയന്ന് നീ
പറയാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു ചരടാകെട്ട
ഒരു െചരിപ്പ വാറാകെട്ട നിനക്കുള്ളതിൽ
യാെതാന്നുമാകെട്ട എടുക്കുകയില്ല എന്നു
ഞാൻ 23 സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ
അത്യ ന്നതൈദവമായയേഹാവയിങ്കേലക്ക്ൈക
ഉയർത്തി സത്യം െചയ്യന്നു. 24 യുവാക്കന്മാർ
ഭക്ഷിച്ചതും എേന്നാടുകൂെട വന്ന ആേനർ,
† 14. 18 ശാേലം-െയരുശേലം
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എശ്േക്കാൽ, മേ്രമ എന്നീ പുരുഷന്മാരുെട
ഓഹരിയും മാ്രതേമ േവണ്ടു; ഇവർ അവരുെട
ഓഹരിഎടുത്തുെകാള്ളെട്ട”.

15
1അതിന ്െറേശഷം അ്രബാമിന് ദർശനത്തിൽ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
“അ്രബാേമ, ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിെന്റ
പരിചയും നിെന്റ അതിമഹത്തായ ്രപതിഫലവും
ആകുന്നു”. 2അതിന് അ്രബാം: “കർത്താവായ
യേഹാേവ, അങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത് തരും? ഞാൻ
മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവേല്ലാ; എെന്റ
വീടിന് െറ അവകാശി ദമാസ്ക്കുകാരനായ
എേല്യെസർ അേ്രത” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 “േനാക്കൂ, അങ്ങ് എനിക്ക് സന്തതിെയ
തന്നിട്ടില്ല, എെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ
എെന്റ അവകാശിയാകുന്നു” എന്നും അ്രബാം
പറഞ്ഞു. 4 ഇതാ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
അവന് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: “അവൻ
നിന ്െറ അവകാശിയാകയില്ല; നിന ്െറ
ഉദരത്തില് നിന്ന് പുറെപ്പടുന്നവൻ തെന്ന നിെന്റ
അവകാശിയാകും”. 5 പിെന്ന അവിടുന്ന്
അ്രബാമിെന പുറത്തു െകാണ്ടുെചന്നു: “നീ
ആകാശേത്തക്കു േനാക്കുക; നക്ഷ്രതങ്ങെള
എണ്ണ വാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ എണ്ണ ക”
എന്ന് കല്പിച്ച . “നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന
ആകും” എന്നും അവിടുന്ന് അവേനാട്
കല്പിച്ച . 6 അവൻ യേഹാവയിൽ വിശ്വസിച്ച ;
അത് അവിടുന്ന് അ്രബാമിന് നീതിയായി
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കണക്കിട്ട *. 7 പിെന്ന അവേനാട്: “ഈ
േദശെത്ത നിനക്ക് അവകാശമായി തരുവാൻ
കൽദയരുെട പട്ടണമായ ഊരിൽനിന്നു†
നിെന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന യേഹാവ
ഞാൻ ആകുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
8 “കർത്താവായ യേഹാേവ, ഞാൻ അതിെന
അവകാശമാക്കുെമന്നുള്ളത് എനിക്ക് എങ്ങെന
അറിയാം? എന്നു അവൻ േചാദിച്ച .
9 അവിടുന്ന് അവേനാട്: “മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു െപൺേകാലാടിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു ആണാടിെനയും ഒരു കുറു്രപാവിെനയും
ഒരു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനയും െകാണ്ടുവരിക”
എന്നു കല്പിച്ച . 10 ഇവെയെയാെക്കയും അവൻ
െകാണ്ടുവന്ന് ഒത്തനടുെവ രണ്ടായിപിളർന്ന്
ഭാഗങ്ങെള േനർക്കു േനേര വച്ച ; പക്ഷികെളേയാ
അവൻ രണ്ടായി പിളർന്നില്ല. 11 ഉടലുകളിേന്മൽ
കഴുകന്മാർഇറങ്ങി വന്നേപ്പാൾഅ്രബാംഅവെയ
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 12സൂര്യൻഅസ്തമിക്കുേമ്പാൾ
അ്രബാമിന് ഒരു ഗാഢനി്രദ വന്നു;അതാ, ഭീതിയും
കൂരിരുട്ട ം അവെന്റേമൽ വീണു. 13 അേപ്പാൾ
അവിടുന്ന് അ്രബാമിേനാട:് “നിെന്റ സന്തതി
സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്ത് ്രപവാസികളായിരുന്ന് ആ
േദശക്കാെര േസവിക്കും; അവർ നാനൂറ് വർഷം
അവെര പീഡിപ്പിക്കുെമന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക.
14 എന്നാൽ അവർ േസവിക്കുന്ന ജനതെയ
ഞാൻ വിധിക്കും; അതിനുേശഷം അവർ വളെര
സമ്പേത്താടുംകൂടി പുറെപ്പട്ട േപാരും. 15 നീേയാ

* 15. 6 ഗലാ 3:6 † 15. 7 ഊരിൽനിന്നുകൽദയപട്ടണമാണ്ഊർ.
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സമാധാനേത്താെട നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചരും; നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ അടക്കെപ്പടും.
16 നാലാം തലമുറക്കാർ ഇവിേടക്ക് മടങ്ങിവരും;
അേമാര്യരുെടഅകൃത്യം ഇതുവെരതികഞ്ഞിട്ടില്ല”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 17 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച
ഇരുട്ടായേശഷം ഇതാ, പുകയുന്ന ഒരു തീച്ച ളയും
ആ ഭാഗങ്ങള െട നടുവിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന
ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പന്തവും അവിെട കാണെപ്പട്ട .
18 ആ ദിവസം യേഹാവ അ്രബാമിേനാട്
ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു: “നിെന്റ സന്തതിക്ക്
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ നദി മുതൽ യൂ്രഫട്ടീസ്
മഹാനദിവെരയുള്ള ഈ േദശെത്ത, 19 േകന്യർ,
െകനിസ്യർ, കദ്േമാന്യർ, ഹിത്യർ, 20 െപരിസ്യർ,
െരഫയീമ്യർ,അേമാര്യർ, 21കനാന്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശെത്ത തെന്ന,
തന്നിരിക്കുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

16
1 അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായി മക്കെള
്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നാൽ അവൾക്ക് ഹാഗാർ
എന്നു േപരുള്ള ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ഒരു ദാസി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സാറായി അ്രബാമിേനാട:്
“േനാക്കൂ, മക്കെള ്രപസവിക്കുന്നതിൽനിന്ന്
യേഹാവ എെന്റ ഗർഭം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
എെന്റ ദാസിയുെട അടുക്കൽ െചന്നാലും;
പേക്ഷ അവളാൽ എനിക്ക് മക്കെള ലഭിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. അ്രബാം സാറായിയുെട വാക്ക്
അനുസരിച്ച . 3അ്രബാംകനാൻേദശത്ത് പാർത്ത്
പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അ്രബാമിെന്റ
ഭാര്യയായ സാറായി ഈജിപ്റ്റ ദാസിയായ
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ഹാഗാറിെന തെന്റ ഭർത്താവായ അ്രബാമിനു
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 4 അവൻ ഹാഗാറിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച ;
താൻ ഗർഭംധരിച്ച എന്ന് ഹാഗാർ കണ്ടേപ്പാൾ
യജമാനത്തി അവള െട കണ്ണിന് നിന്ദിതയായി.
5അേപ്പാൾ സാറായി അ്രബാമിേനാട്: “എനിക്ക്
േനരിട്ട അന്യായത്തിന് നീ ഉത്തരവാദി; ഞാൻ
എെന്റ ദാസിെയ നിെന്റ മാർവ്വിടത്തിൽ
തന്നു; എന്നാൽ താൻ ഗർഭംധരിച്ച എന്ന്
അവൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ അവള െട കണ്ണിന്
നിന്ദ്യയായി; യേഹാവ എനിക്കും നിനക്കും
മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
6അ്രബാം സാറായിേയാട:് “നിെന്റ ദാസി നിെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇഷ്ടംേപാെല അവേളാടു
െചയ്തുെകാള്ള ക” എന്നു പറഞ്ഞു. സാറായി
അവേളാടു കഠിനമായി െപരുമാറിയേപ്പാൾ
ഹാഗാർ അവള െട അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായി.
7 പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ മരുഭൂമിയിൽ
ഒരു നീരുറവിെന്റ അരികിൽ, ശൂരിനു േപാകുന്ന
വഴിയിെല നീരുറവിെന്റ അരിെകവച്ച തെന്ന,
അവെള കണ്ടു. 8 “സാറായിയുെട ദാസിയായ
ഹാഗാേറ, നീ എവിെട നിന്നു വരുന്നു? എേങ്ങാട്ട
േപാകുന്നു? എന്നു േചാദിച്ച . അതിന് അവൾ:
“ഞാൻ എെന്റ യജമാനത്തി സാറായിയുെട
അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുകയാകുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവേളാട:് “നിെന്റ യജമാനത്തിയുെടഅടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക”
എന്നു കല്പിച്ച . 10 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
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പിെന്നയും അവേളാട:് “ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ
ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അതുെകാണ്ട് അവർ
എണ്ണിക്കൂടാത്തവിധം െപരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.
11 േനാക്കൂ, നീ ഗർഭിണിയേല്ലാ; നീ ഒരു
മകെന ്രപസവിക്കും; യേഹാവ നിെന്റ സങ്കടം
േകട്ടതുെകാണ്ട് അവന് യിശ്മാേയൽ*
എന്നു േപരു വിളിക്കണം; 12 അവൻ
കാട്ട കഴുതെയേപ്പാെലയുള്ള മനുഷ്യൻ
ആയിരിക്കും: അവെന്റ ൈക എല്ലാവർക്കും
വിേരാധമായും എല്ലാവരുെടയും ൈകകൾ
അവന് വിേരാധമായും ഇരിക്കും†; അവൻ
തെന്റ സകല സേഹാദരന്മാർക്കും എതിെര
വസിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13അേപ്പാൾ
അവൾ: “എെന്ന കാണുന്നവെന ഞാൻ
ഇവിെടയും കണ്ടുേവാ? എന്ന് പറഞ്ഞ്
തേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത യേഹാവയ്ക്ക:് “നീ
കാണുന്നവനായ ൈദവമാകുന്നു‡” എന്ന്
േപർവിളിച്ച . 14അതുെകാണ്ട്ആ കിണർ േബർ-
ലഹയീ-േരായീ§ എന്ന് വിളിക്കെപ്പട്ട ; അത്
കാേദശിനും േബെരദിനും മേദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നു.
15 പിെന്ന ഹാഗാർ അ്രബാമിന് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച : ഹാഗാർ ്രപസവിച്ച തെന്റ മകന്
അ്രബാം യിശ്മാേയൽഎന്നു േപരിട്ട . 16ഹാഗാർ
അ്രബാമിനു യിശ്മാേയലിെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ
അ്രബാമിന്എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു.

* 16. 11 യിശ ്മാേയല ്-ൈദവം ്രശദ്ധിക്കുന്നു † 16. 12
എല്ലാവരുെടയും ൈകകള ്അവനു വിേരാധമായിരിക്കും-കിഴക്ക്
ഭാഗം ‡ 16. 13 എല ്േറായി § 16. 14 േബര ്ലഹയി േറായി-നീ
എെന്നകാണുന്നു
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17
1 അ്രബാമിനു െതാണ്ണ െറ്റാന ്പത്
വയസ്സായേപ്പാൾ യേഹാവ അ്രബാമിനു
്രപത്യക്ഷനായി അവേനാട്: “ഞാൻ
സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; നീ എെന്റ
മുമ്പാെക നടന്നു നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക.
2 എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ ഞാൻ എെന്റ
ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും; നിെന്ന അധികമധികമായി
വർദ്ധിപ്പിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 3അേപ്പാൾ
അ്രബാം സാഷ്ടാംഗം വീണു; ൈദവം അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: 4 “േനാക്കൂ,
എനിക്ക് നിേന്നാട് ഉടമ്പടിയുണ്ട;് നീ അേനകം
ജനതകൾക്ക് പിതാവാക്കിയിരിക്കുകയാൽ;
5 ഇനി നിെന്ന അ്രബാം എന്നല്ല വിളിേക്കണ്ടത;്
ഞാൻ നിെന്ന അേനകം ജനതകൾക്ക്
പിതാവാക്കിയിരിക്കയാൽ നിെന്റ േപര്
അ്രബാഹാം എന്നായിരിേക്കണം. 6 ഞാൻ
നിെന്ന അധികമധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച , അേനക
ജനതകളാക്കും; നിന്നിൽനിന്ന് രാജാക്കന്മാരും
ജനിക്കും. 7 ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ േശഷം
നിെന്റ സന്തതിക്കും ൈദവം ആയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിെന്റ േശഷം
തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിക്കും മേദ്ധ്യ
എെന്റ ഉടമ്പടിെയ നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും.
8 ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ
സന്തതിക്കും നീ ്രപവാസം െചയ്യന്ന േദശമായ
കനാൻേദശം ഒെക്കയും ശാശ്വതാവകാശമായി
തരും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായുമിരിക്കും”.
9 ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാടു
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീയും നിെന്റ േശഷം
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തലമുറതലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിയും
എെന്റ നിയമം ്രപമാണിേക്കണം. 10 എനിക്കും
നിങ്ങൾക്കും നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും
മേദ്ധ്യയുള്ളതും നിങ്ങൾ ്രപമാണിേക്കണ്ടതുമായ
എെന്റ ഉടമ്പടി ഇതാകുന്നു: നിങ്ങള െട
ഇടയിലുള്ള ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെളാെക്കയും
പരിേച്ഛദന ഏൽേക്കണം. 11 നിങ്ങള െട
അ്രഗചർമ്മം പരിേച്ഛദന െചയ്യണം; അത്
എനിക്കുംനിങ്ങൾക്കുംഇടയിലുള്ളനിയമത്തിെന്റ
അടയാളം ആകും. 12 തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങള െട ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെളല്ലാം
എട്ട ദിവസം ്രപായമാകുേമ്പാൾ പരിേച്ഛദന
ഏൽേക്കണം; വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനായാലും
നിെന്റ സന്തതിയല്ലാത്തവനായി അന്യേനാട്
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവനായാലും അങ്ങെന
െചയ്യണം. 13 നിെന്റ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും
നീ വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയവനും പരിേച്ഛദന
ഏേറ്റ മതിയാവൂ; എെന്റ ഉടമ്പടി നിങ്ങള െട
േദഹത്തിൽ ഒരു നിത്യഉടമ്പടിയായിരിേക്കണം.
14 അ്രഗചർമ്മിയായ പുരുഷന ് പരിേച്ഛദന
ഏൽക്കാതിരുന്നാൽ ജനത്തിൽനിന്ന് ആ
വ്യക്തിെയ േഛദിച്ച കളേയണം; അവൻ എന ്െറ
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു”.

15 ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാട:്
“നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായിെയ സാറായി
എന്നല്ല വിളിേക്കണ്ടത;് അവള െട േപരു
സാറാ എന്നായിരിേക്കണം. 16 ഞാൻ
അവെള അനു്രഗഹിച്ച് അവളിൽനിന്നു
നിനക്ക് ഒരു മകെന തരും; ഞാൻ അവെള
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അനു്രഗഹിക്കയും അവൾ ജനതകൾക്ക്
മാതാവായി തീരുകയും ജനതകള െട
രാജാക്കന്മാർ അവളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്നു അരുളിെച്ചയ്തു. 17 അേപ്പാൾ
അ്രബാഹാം കമിഴ്ന്നുവീണു ചിരിച്ച : “നൂറു
വയസ്സള്ളവന് മകൻ ജനിക്കുേമാ? െതാണ്ണ റു
വയസ്സള്ള സാറാ ്രപസവിക്കുേമാ? എന്ന് തെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. 18 “യിശ്മാേയൽ
അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി”
എന്ന് അ്രബാഹാം ൈദവേത്താട് പറഞ്ഞു.
19 അതിന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തത:് “അല്ല,
നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറാ തെന്ന നിനെക്കാരു
മകെന ്രപസവിക്കും; നീ അവന് യിസ്ഹാക്ക്
എന്ന് േപരിേടണം; ഞാൻ അവേനാടും
അവെന്റ േശഷം അവെന്റ സന്തതിേയാടും
എെന്റ നിയമെത്ത ഒരു നിത്യഉടമ്പടിയായി
സ്ഥാപിക്കും 20 യിശ്മാേയലിെന കുറിച്ച ം
ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇതാ, ഞാൻ അവെന അനു്രഗഹിച്ച്
അത്യന്തം സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി
വർദ്ധിപ്പിക്കും. അവൻ പ്രന്തണ്ട് ്രപഭുക്കന്മാെര
ജനിപ്പിക്കും; ഞാൻ അവെന വലിയ ഒരു
ജനതയാക്കും. 21 എന്നാൽ, എെന്റ നിയമം
ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നേതാ, അടുത്ത വർഷം
ഈ നിശ്ചിത സമയത്ത് സാറാ നിനക്ക്
്രപസവിക്കുവാനുള്ള യിസ്ഹാക്കിേനാട്
ആകുന്നു”. 22 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു തീർന്നേശഷം അവെന വിട്ട്
കയറിേപ്പായി. 23അനന്തരം അ്രബാഹാം തെന്റ
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മകനായ യിശ്മാേയലിെനയും തെന്റ വീട്ടിൽ
ജനിച്ച സകലദാസന്മാെരയും താൻ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയവെര ഒെക്കയും അ്രബാഹാമിെന്റ
വീട്ടിലുള്ള സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടി
ൈദവം തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവരുെട
അ്രഗചർമ്മെത്ത അന്നുതെന്ന പരിേച്ഛദന
െചയ്തു. 24അ്രബാഹാം പരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾ
അവന് െതാണ്ണ െറ്റാമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു.
25 അവെന്റ മകനായ യിശ്മാേയൽ
പരിേച്ഛദനേയറ്റേപ്പാൾ അവന് പതിമൂന്നു
വയസ്സായിരുന്നു. 26 അ്രബാഹാമും അവെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയലും ഒേര ദിവസത്തിൽ
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ . 27 അ്രബാഹാമിെന്റ വീട്ടിെല
എല്ലാ ദാസന്മാരും, ആ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും,
അന്യരിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവരും
അവേനാടുകൂെട പരിേച്ഛദനഏറ്റ .

18
1അനന്തരംയേഹാവഅ്രബാഹാമിന് മേ്രമയുെട
േതാപ്പിൽവച്ച്* ്രപത്യക്ഷനായി; െവയിലുറച്ചേപ്പാൾ
അവൻ കൂടാരവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു.
2അവൻ തല ഉയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ അതാ,
മൂന്നു പുരുഷന്മാർ തന് െറ േനെര നില്ക്കുന്നു;
അവൻഅവെരകണ്ടേപ്പാൾകൂടാരവാതിൽക്കൽ
നിന്ന് അവെര എതിേരൽക്കുവാൻ ഓടിെച്ചന്ന്
നിലംവെര കുനിഞ്ഞു: 3 “യജമാനേന, എേന്നാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ അടിയെന കടന്നുേപാകരുേത.
4 കുറച്ച െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു നിങ്ങള െട

* 18. 1 േതാപ്പിൽഓക്കുമരേത്താപ്പ.്
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കാലുകെള കഴുകെട്ട; വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ
വി്രശമിച്ചാലും. 5 ഞാൻ കുെറ അപ്പം
െകാണ്ടുവരാം; വിശപ്പ് അടക്കീട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
േപാകാം; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ അടിയെന്റ
അടുക്കൽ കയറിവന്നത”് എന്നു പറഞ്ഞു.
6 “നീ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ ക” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. അ്രബാഹാം േവഗത്തിൽ കൂടാരത്തിൽ
സാറയുെട അടുക്കൽ െചന്നു: “േവഗത്തിൽ
ഏകേദശം 21 കിേലാ്രഗാം മാവ് എടുത്തു
കുഴച്ച അപ്പമുണ്ടാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
7 അ്രബാഹാം പശുക്കൂട്ടത്തിൽ ഓടിെച്ചന്ന്
ഇളയതും നല്ലതുമായ ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ പിടിച്ച്
ഒരു യൗവനക്കാരെന്റ ൈകവശം െകാടുത്തു;
അവൻ അതിെന േവഗത്തിൽ പാകം െചയ്തു.
8 പിെന്ന അവൻ െവണ്ണയും പാലും താൻ
പാകം െചയ്യിച്ച കാളക്കുട്ടിെയയും െകാണ്ടുവന്ന്
അവരുെട മുമ്പിൽവച്ച . അവർ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അ്രബാഹാം
അവരുെട അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ
ശു്രശൂഷിച്ച നിന്നു. 9അവർ അവേനാട്: “നിെന്റ
ഭാര്യ സാറാ എവിെട? എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ഇവിെട, കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ട്” എന്നു അവൻ†
പറഞ്ഞു. 10 “ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ തീർച്ചയായും മടങ്ങിവരും;
അേപ്പാൾ നിെന്റ ഭാര്യ സാറായ്ക്ക് ഒരു മകൻ
ഉണ്ടാകും” എന്ന് യേഹാവ പറഞ്ഞു. സാറാ
കൂടാരവാതിൽക്കൽ അവെന്റ പുറകിൽ
േകട്ട െകാണ്ടു നിന്നു. 11എന്നാൽ അ്രബാഹാമും
സാറായും വയസ്സ െചന്നു വൃദ്ധരായിരുന്നു.
† 18. 9 യേഹാവ
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സാറായിക്ക് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ്രപായം
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 12 ആകയാൽ സാറാ
ഉള്ളിൽ ചിരിച്ച െകാണ്ട:് “വൃദ്ധയായിരിക്കുന്ന
എനിക്ക് സുഖേഭാഗമുണ്ടാകുേമാ? എെന്റ
ഭർത്താവും വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു.
13 യേഹാവ അ്രബാഹാമിേനാട് “വൃദ്ധയായ
ഞാൻ ്രപസവിക്കുന്നത് വാസ്തവംതെന്നേയാ’
എന്നു പറഞ്ഞ് സാറാ ചിരിച്ചത് എന്തുെകാണ്ട?്
14യേഹാവയാൽ കഴിയാത്തകാര്യം ഉേണ്ടാ? ഒരു
വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ
നിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരും; സാറായ്ക്ക് ഒരു
മകൻ ഉണ്ടാകും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 15സാറാ
ഭയെപ്പട്ട : “ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല” എന്നു നിരസിച്ച
പറഞ്ഞു. “അല്ല, നീ ചിരിച്ച ” എന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

16 ആ പുരുഷന്മാർ അവിെടനിന്നു
എഴുേന്നറ്റ് െസാേദാമിനു േനേര തിരിഞ്ഞു;
അ്രബാഹാം അവെര യാ്രത അയയ്ക്കുവാൻ
അവേരാടുകൂെട േപായി. 17 അേപ്പാൾ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് ഞാൻ
െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത് അ്രബാഹാമിേനാട്
മറച്ച വയ്ക്കുേമാ? 18 “അ്രബാഹാം
നിശ്ചയമായി വലിയതും ബലമുള്ളതുമായ
ജനതയായി തീരുകയും അവനിൽ ഭൂമിയിെല
ജനതകെളല്ലാം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ െമന്നിരിെക്ക 19 യേഹാവ
അ്രബാഹാമിെനക്കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തത്
അവന് നിവർത്തിച്ച െകാടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അ്രബാഹാം തെന്റ മക്കേളാടും തനിക്കു
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േശഷമുള്ള കുടുംബേത്താടും നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട് യേഹാവയുെട വഴിയിൽ
നടക്കുവാൻ കല്പിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു”. 20 പിെന്ന യേഹാവ:
“െസാേദാമിനും െഗാേമാരയ്ക്കുെമതിെരയുള്ള
നിലവിളി വലിയതും അവരുെട പാപം
അതികഠിനവും ആകുന്നതുെകാണ്ട് 21 ഞാൻ
െചന്ന് െസാേദാമിനും െഗാേമാരയ്ക്കുെമതിെര
എെന്റ അടുക്കൽ വെന്നത്തിയ നിലവിളിേപാെല
അവർ അങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ചിട്ട േണ്ടാ
ഇല്ലേയാ എന്ന് േനാക്കി അറിയും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 22അങ്ങെന ആ പുരുഷന്മാർ
അവിെടനിന്നു തിരിഞ്ഞു െസാേദാമിേലക്ക്
േപായി. അ്രബാഹാേമാ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തേന്ന നിന്നു. 23 അ്രബാഹാം
അടുത്തുെചന്ന് പറഞ്ഞത:് “ദുഷ്ടേനാടുകൂെട
നീതിമാെനയും അവിടുന്നു സംഹരിക്കുേമാ?
24 പേക്ഷആ പട്ടണത്തിൽ അമ്പത് നീതിമാന്മാർ
ഉെണ്ടങ്കിൽഅവിടുന്ന്അതിെനസംഹരിക്കുേമാ?
അതിെല അമ്പത് നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം
ആ സ്ഥലേത്താട് ക്ഷമിക്കയില്ലേയാ?
25 നീതിമാൻ ദുഷ്ടെനേപ്പാെല ആകത്തക്കവണ്ണം
ദുഷ്ടേനാടുകൂെട നീതിമാെനയും
സംഹരിക്കുന്ന ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യം
െചയ്യ വാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഇടവരാതിരിക്കെട്ട.
സർവ്വഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ” 26അതിന് യേഹാവ:
“ഞാൻ െസാേദാമിൽ,പട്ടണത്തിനകത്ത,്അമ്പത്
നീതിമാന്മാെര കെണ്ടത്തുന്നു എങ്കിൽ അവരുെട
നിമിത്തംആസ്ഥലേത്താെടാെക്കയുംക്ഷമിക്കും”
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എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 27 “െപാടിയും ചാരവുമായ
ഞാൻ കർത്താവിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ
്രശമിച്ച വേല്ലാ. 28 അമ്പത് നീതിമാന്മാരിൽ
പേക്ഷ അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞു േപാെയങ്കിേലാ?
അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അങ്ങ് ആ
പട്ടണം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുേമാ? എന്ന്
അ്രബാഹാം പറഞ്ഞതിന:് “നാല്പത്തഞ്ച് േപെര
ഞാൻ അവിെട കെണ്ടത്തിയാൽ അതിെന
നശിപ്പിക്കയില്ല” എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു.
29 അവൻ പിെന്നയും യേഹാവേയാട്
സംസാരിച്ച : “പേക്ഷ നാല്പതുേപെര അവിെട
കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്നു പറഞ്ഞതിന:് “ഞാൻ
നാല്പതുേപരുെട നിമിത്തം നശിപ്പിക്കുകയില്ല”
എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. 30 അതിന്
അവൻ: “ഞാൻ പിെന്നയും സംസാരിക്കുന്നു;
കർത്താവ് േകാപിക്കരുേത; പേക്ഷ മുപ്പതുേപെര
അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്നു പറഞ്ഞു.
“ഞാൻ മുപ്പതുേപെര അവിെട കെണ്ടത്തിയാൽ
നശിപ്പിക്കയില്ല” എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു.
31 “ഞാൻ കർത്താവിേനാട് സംസാരിക്കുവാൻ
്രശമിച്ച വേല്ലാ; പേക്ഷ ഇരുപതുേപെര അവിെട
കെണ്ടത്തിയാേലാ? എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന:്
“ഞാൻ ഇരുപതുേപരുെട നിമിത്തം അത്
നശിപ്പിക്കുകയില്ല”എന്ന്അവൻഅരുളിെച്ചയ്തു.
32അേപ്പാൾഅവൻ: “കർത്താവ് േകാപിക്കരുേത;
ഞാൻ ഇനി ഒരു ്രപാവശ്യം മാ്രതം സംസാരിക്കും;
പേക്ഷ പത്തുേപെര അവിെട കെണ്ടത്തിയാേലാ?
എന്നു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പത്തുേപരുെട
നിമിത്തം അത് നശിപ്പിക്കയില്ല” എന്ന് അവൻ
അരുളിെച്ചയ്തു. 33 യേഹാവ അ്രബാഹാമിേനാട്
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അരുളിെച്ചയ്തു തീർന്നേശഷം അവിെടനിന്ന്
േപായി. അ്രബാഹാമും തെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

19
1 ആ രണ്ടു ദൂതന്മാർ ൈവകുേന്നരത്ത്
െസാേദാമിൽ എത്തി; േലാത്ത്
െസാേദാംപട്ടണവാതിൽക്കൽഇരിക്കുകയായിരുന്നു;
േലാത്ത് അവെര കണ്ടേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ്
എതിേരറ്റ െചന്ന് നിലംവെര കുനിഞ്ഞ്
നമസ്കരിച്ച : 2 “യജമാനന്മാേര, അടിയെന്റ
വീട്ടിൽ വന്നു നിങ്ങള െട കാലുകെള കഴുകി
രാ്രതി വി്രശമിക്കുവിൻ*; രാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
നിങ്ങള െട വഴിക്ക് േപാകയുമാകാം” എന്ന്
പറഞ്ഞതിന:് “അല്ല, ഞങ്ങൾ െതരുവിൽ തെന്ന
രാപാർക്കും” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 3അവൻ
ഏറ്റവും നിർബന്ധിച്ച ;അേപ്പാൾഅവർഅവെന്റ
അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞു അവെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
അവൻഅവർക്ക് വിരുെന്നാരുക്കി, പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ചുട്ട ; അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
4 അവർ ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതിനുമുേമ്പ
െസാേദാംപട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാർ സകല
ഭാഗത്തുനിന്നും വൃദ്ധന്മാരും യൗവനക്കാരും
എല്ലാവരും വന്നു വീടു വളഞ്ഞു. 5 അവർ
േലാത്തിെനവിളിച്ച : “ഈരാ്രതിനിെന്റഅടുക്കൽ
വന്നപുരുഷന്മാർഎവിെട?ഞങ്ങൾഅവരുമായി
സുഖേഭാഗത്തിേലർെപ്പേടണ്ടതിന് അവെര
ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവരൂ”

* 19. 2 വി്രശമിക്കുവിൻ രാ്രതി പാർക്കുവിൻ.
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എന്ന്അവേനാട് പറഞ്ഞു. 6േലാത്ത്വാതിലിലൂെട
അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നു, കതക്
അടച്ച:് 7 “സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന േദാഷം
െചയ്യരുേത. 8 േനാക്കൂ, പുരുഷസംസർഗം
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കന്യകമാരായ രണ്ട്
പു്രതിമാർ എനിക്കുണ്ട;് അവെര ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവരാം;
നിങ്ങള െട ഇഷ്ടംേപാെല അവേരാട്
െചയ്തുെകാൾവിൻ; ഈ പുരുഷന്മാേരാടു
മാ്രതം ഒന്നും െചയ്യരുേത; ഇതിനായിട്ടേല്ലാ
അവർ എെന്റ വീടിെന്റ നിഴലിൽ കീഴിൽ വന്നത്
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 “മാറിനിൽക്ക” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. “ഇവെനാരുത്തൻ പരേദശിയായി
വന്നു പാർക്കുന്നു; ന്യായംവിധിക്കുവാനും
ഭാവിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അവേരാട്
ഭാവിച്ചതിലധികം നിേന്നാട് േദാഷം െചയ്യ ം”
എന്നും അവർ പറഞ്ഞ് േലാത്തിെന ശക്തിയായി
തള്ളി വാതിൽ െപാളിക്കുവാൻ അടുത്തു.
10 അേപ്പാൾ ആ ൈദവ പുരുഷന്മാർ ൈക
പുറേത്തയ്ക്ക് നീട്ടി േലാത്തിെന അവരുെട
അടുക്കൽ അകത്ത് കയറ്റി വാതിൽ അടച്ച ,
11 വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക്
ആബാലവൃദ്ധംഅന്ധതപിടിപ്പിച്ച .അതുെകാണ്ട്
അവർ വാതിൽ തപ്പിനടന്നു വിഷമിച്ച .
12 ആ ൈദവ പുരുഷന്മാർ േലാത്തിേനാട്:
“ഇവിെട നിനക്ക് മറ്റ വല്ലവരുമുേണ്ടാ?
മരുമക്കേളാ പു്രതന്മാേരാ പു്രതിമാേരാ ഇങ്ങെന
പട്ടണത്തിൽ നിനക്കുള്ളവെരെയാെക്കയും ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുെപായ്െക്കാള്ള ക;
13 ഇവർെക്കതിെരയുള്ള ഭയാനകമായ
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കുറ്റം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
വലുതായിത്തീർന്നിരിക്കെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
ഈ സ്ഥലെത്ത നശിപ്പിക്കും. അതിെന
നശിപ്പിക്കുവാൻ യേഹാവ ഞങ്ങെള
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന
േലാത്ത് െചന്ന് തെന്റ പു്രതിമാെര വിവാഹം
െചയ്യ വാനുള്ള മരുമക്കേളാടു സംസാരിച്ച :
“നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് ഈ സ്ഥലം വിട്ട്
പുറെപ്പടുവിൻ;യേഹാവഈപട്ടണം നശിപ്പിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തമാശ
പറയുന്നു എന്ന് അവെന്റ മരുമക്കൾക്കു േതാന്നി.
15 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ ദൂതന്മാർ േലാത്തിെന
തിടുക്കെപ്പടുത്തി: “ഈ പട്ടണത്തിെന്റ
ശിക്ഷയിൽ ദഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റ
നിെന്റ ഭാര്യെയയും ഇവിെടയുള്ള നിെന്റ രണ്ട്
പു്രതിമാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െപായ്െക്കാള്ള ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവൻ താമസിച്ചേപ്പാൾ,
യേഹാവ അവേനാട് കരുണ െചയ്യ കയാൽ, ആ
ൈദവ പുരുഷന്മാർ അവെനയും ഭാര്യെയയും
രണ്ട് പു്രതിമാെരയും ൈകക്കു പിടിച്ച
പട്ടണത്തിെന്റ പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
ആക്കി. 17 അവെര പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന
േശഷം അവൻ: “ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
ഓടിേപ്പാവുക; പുറേകാട്ട് േനാക്കരുത;് ഈ
്രപേദശെത്തങ്ങും നിൽക്കയുമരുത;് നിനക്ക്
നാശം ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ പർവ്വതത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാക”എന്നുപറഞ്ഞു. 18 േലാത്ത്അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് “അങ്ങെനയല്ല കർത്താേവ;
19അങ്ങയ്ക്ക് അടിയേനാടു കൃപ േതാന്നിയേല്ലാ;



ഉല് പത്തി 19:20 lxi ഉല ്പത്തി 19:27

എെന്റ ജീവെന രക്ഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് വലിയ
കൃപ അങ്ങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; പർവ്വതത്തിൽ
ഓടി എത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല; പേക്ഷ
എനിക്ക് േദാഷംതട്ടി മരണംസംഭവിക്കും. 20ഇതാ,
ഈ പട്ടണം ഓടിരക്ഷെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്ന്രത
സമീപമാകുന്നു; അത് െചറിയതുമാകുന്നു;
ഞാൻ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകെട്ട. അത്
െചറിയതേല്ലാ; എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ
ഉണ്ടാകും”. 21ആ ൈദവപുരുഷൻ അവേനാട്:
“ഇതാ, ഇക്കാര്യത്തിലും ഞാൻ നിെന്ന
കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ പറഞ്ഞ ഈ
പട്ടണം ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല.
22 േവഗമാകെട്ട! അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാക; നീ
അവിെട എത്തുന്നതുവെരയും എനിക്ക് ഒന്നും
െചയ്യ വാൻ കഴിയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന് േസാവർ
എന്നു േപരായി. 23 േലാത്ത് േസാവരിൽ†
കടന്നേപ്പാൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു. 24 യേഹാവ
െസാേദാമിെന്റയും െഗാേമാറായുെടയും േമൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന,് ആകാശത്തു
നിന്നുതെന്ന, ഗന്ധകവും തീയും വർഷിപ്പിച്ച .
25ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും ്രപേദശത്തിനു മുഴുവനും
ആ പട്ടണങ്ങളിെല സകലനിവാസികൾക്കും
നിലെത്ത സസ്യങ്ങൾക്കും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി.
26 േലാത്തിെന്റ ഭാര്യ അവെന്റ പിന്നിൽനിന്നു
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി ഉപ്പ തൂണായിത്തീർന്നു.
27 അ്രബാഹാം അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
താൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന

† 19. 23 െചറിയനഗരം
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സ്ഥലത്തുെചന്നു, 28 െസാേദാമിനും
െഗാേമാറായ്ക്കും ആ ്രപേദശത്തിെല
സകലദിക്കിനും േനെര േനാക്കി, അതാ,
േദശത്തിെല പുക തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല
െപാങ്ങുന്നത് കണ്ടു.

29 എന്നാൽ ആ ്രപേദശത്തിെല പട്ടണങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ൈദവം അ്രബാഹാമിെന
ഓർത്തു. േലാത്ത് പാർത്ത പട്ടണങ്ങൾക്ക്
ഉന്മൂലനാശം വരുത്തിയേപ്പാൾ േലാത്തിെന ആ
ഉന്മൂലനാശത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ച .

30 അനന്തരം േലാത്ത് േസാവർ വിട്ട േപായി
പർവ്വതത്തിൽ െചന്നു പാർത്തു; അവെന്റ
രണ്ട് പു്രതിമാരും അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; േസാവരിൽ വസിക്കുവാൻ
അവൻ ഭയെപ്പട്ട ; അവനും അവെന്റ
രണ്ട് പു്രതിമാരും ഒരു ഗുഹയിൽ
താമസിച്ച . 31 അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ
മൂത്തവൾ ഇളയവേളാട:് “നമ്മുെട അപ്പൻ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും
ഉള്ള നടപ്പ േപാെല നമ്മുെട അടുക്കൽ വരുവാൻ
ഭൂമിയിൽ ഒരു പുരുഷനും ഇല്ല. 32 വരിക;
നമ്മുെട അപ്പെന്റ വംശപാരമ്പര്യം നമ്മൾ
സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അവെന വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച്
അവേനാടുകൂെട നമുക്ക് ശയിക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 33 അങ്ങെന അന്ന് രാ്രതി അവർ
അപ്പെന വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച ; മൂത്തവൾ അകത്ത്
െചന്ന് അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ച ; അവൾ
ശയിച്ചതും എഴുേന്നറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല.
34 പിെറ്റന്നാൾ മൂത്തവൾ ഇളയവേളാട:് “ഇന്നെല
രാ്രതി ഞാൻ അപ്പേനാടുകൂെട ശയിച്ച ; നാം
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അവെന ഇന്ന് രാ്രതിയും വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കുക;
നമ്മുെട അപ്പെന്റ വംശപാരമ്പര്യം നമ്മൾ
സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിന് നീയും അകത്തുെചന്ന്
അവേനാടുകൂെട ശയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
35 അങ്ങെന അന്ന് രാ്രതിയും അവർ
അപ്പെന വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച ; ഇളയവൾ
െചന്ന് അവേനാടുകൂെട ശയിച്ച ; അവൾ
ശയിച്ചതും എഴുേന്നറ്റതും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല.
36ഇങ്ങെന േലാത്തിെന്റ രണ്ട് പു്രതിമാരും സ്വന്തം
പിതാവിൽനിന്നും ഗർഭംധരിച്ച . 37 മൂത്തവൾ
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച അവന് േമാവാബ് എന്നു
േപരിട്ട ;അവൻഇന്നുള്ള േമാവാബ്യർക്ക് പിതാവ്.
38 ഇളയവള ം ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; അവന്
െബൻ-അമ്മീ എന്നു േപരിട്ട ; അവൻ ഇന്നുള്ള
അേമ്മാന്യർക്ക് പിതാവ.്

20
1 അനന്തരം അ്രബാഹാം അവിെടനിന്ന്
െതെക്ക േദശേത്തക്ക് യാ്രത പുറെപ്പട്ട്
കാേദശിനുംശൂരിനും മേദ്ധ്യതാമസിച്ച െഗരാരിൽ
പരേദശിയായി പാർത്തു. 2 അ്രബാഹാം
തെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയക്കുറിച്ച:് “അവൾ
എെന്റ െപങ്ങൾ” എന്നു പറഞ്ഞു. െഗരാർ
രാജാവായ അബീേമെലക്ക് ആളയച്ച് സാറാെയ
െകാണ്ടുേപായി. 3 എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ
ൈദവം സ്വപ്നത്തിൽ അബീേമെലക്കിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട്: “നീ എടുത്ത
സ്്രതീയുെട നിമിത്തം നീ മരിക്കും; അവൾ
ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
4എന്നാൽഅബീേമെലക്ക് അവള െട അടുക്കൽ
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െചന്നിരുന്നില്ല;ആകയാൽഅവൻ: “കർത്താേവ,
നീതിയുള്ള ജനതെയയും നീ െകാല്ല േമാ 5 ‘ഇവൾ
എെന്റ െപങ്ങളാകുന്നു’ എന്ന് അവൻ എേന്നാട്
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ‘അവൻ എെന്റ ആങ്ങള’ എന്ന്
അവള ം പറഞ്ഞു. ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും
നിർമ്മലമായ കരങ്ങേളാടും കൂെട ഞാൻ
ഇത് െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
6 അതിന് ൈദവം സ്വപ്നത്തിൽ അവേനാട്:
“അേത, നീ ഇത് ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാെട
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു;
“എനിെക്കതിെരപാപം െചയ്യന്നതിൽനിന്ന്ഞാൻ
നിെന്ന തടഞ്ഞു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു അവെള
െതാടുവാൻഞാൻ നിെന്നസമ്മതിക്കാതിരുന്നത.്
7 ഇേപ്പാൾ ആ പുരുഷെന്റ ഭാര്യെയ
തിരിച്ച െകാടുക്കുക; അവൻ ഒരു ്രപവാചകൻ
ആകുന്നു; നീ ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
നിനക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കും. അവെള
തിരിെകെക്കാടുക്കാതിരുന്നാേലാ, നീയും
നിനക്കുള്ളവെരാെക്കയും മരിേക്കണ്ടിവരും എന്ന്
അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
8 അബീേമെലക്ക് അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
തെന്റ സകലേസവകന്മാെരയും വരുത്തി
ഈ കാര്യം എല്ലാം അവേരാടു പറഞ്ഞു;
അവർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 9 അബീേമെലക്ക്
അ്രബാഹാമിെന വിളിപ്പിച്ച അവേനാട്: “നീ
ഞങ്ങേളാട് െചയ്തത് എന്ത?് നീ എെന്റേമലും
എെന്റ രാജ്യത്തിേന്മലും ഒരു മഹാപാപം
വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാട്
എന്ത് കുറ്റം െചയ്തു? െചയ്യരുതാത്ത കാര്യം
നീ എേന്നാട് െചയ്തുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
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10 “നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാകുന്നു ഇക്കാര്യം െചയ്തത്?
എന്ന് അബീേമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാട്
േചാദിച്ചതിന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞത:് 11 “ ‘ഈ
സ്ഥലത്ത് ൈദവഭയം ഇല്ല നിശ്ചയം; എെന്റ
ഭാര്യനിമിത്തം അവർ എെന്ന െകാല്ല ം’ എന്ന്
ഞാൻ വിചാരിച്ച . 12 വാസ്തവത്തിൽ അവൾ
എെന്റ െപങ്ങളാകുന്നു; എെന്റ അപ്പെന്റ മകൾ;
എെന്റ അമ്മയുെട മകളല്ല താനും; അവൾ
എനിക്ക് ഭാര്യയാവുകയും െചയ്തു. 13എന്നാൽ
ൈദവം എെന്ന എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ അവേളാട:് ‘നീ
എനിക്ക് ഒരു ദയ െചയ്യണം; ഏെതാരു സ്ഥലത്ത്
നാംഎവിെടെയാെക്കേപായാലും: “അവൻഎെന്റ
ആങ്ങള” എന്ന് എെന്നക്കുറിച്ച് പറേയണം എന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്നു”. 14അബീേമെലക്ക്അ്രബാഹാമിന്
ആടുമാടുകെളയും ദാസീദാസന്മാെരയും
െകാടുത്തു; അവെന്റ ഭാര്യയായ സാറാെയയും
അവന് തിരിെകെക്കാടുത്തു: 15 “ഇതാ, എെന്റ
രാജ്യം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് പാർത്തുെകാള്ള ക” എന്ന്
അബീേമെലക്ക് പറഞ്ഞു. 16 സാറേയാടു
അവൻ: “നിെന്റ ആങ്ങളയ്ക്ക് ഞാൻ
ആയിരം െവള്ളിക്കാശു െകാടുത്തിട്ട ണ്ട്;
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാവരുെടയും
മുമ്പാെക ഇതു നിനക്ക് ഒരു പരിഹാരം; നീ
ഒരു കുറ്റവും െചയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും
മുമ്പാെക നീതീകരിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 17 അ്രബാഹാം
ൈദവേത്താടു ്രപാർത്ഥിച്ച ; അേപ്പാൾ ൈദവം
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അബീേമെലക്കിെനയും അവെന്റ ഭാര്യെയയും
അവെന്റ ദാസിമാെരയും സൗഖ്യമാക്കി,
അവർ ്രപസവിച്ച . 18 അ്രബാഹാമിെന്റ
ഭാര്യയായ സാറായുെട നിമിത്തം യേഹാവ
അബീേമെലക്കിെന്റ ഭവനത്തിൽ തലമുറകൾ
ജനിക്കുന്നത്അസാധ്യമാക്കിയിരുന്നു.

21
1 അനന്തരം യേഹാവ അവിടുന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല സാറാെയ
സന്ദർശിച്ച ; അവിടുന്ന് വാഗ്ദത്തം
െചയ്തിരുന്നതുേപാെല യേഹാവ സാറായ്ക്ക്
നിവർത്തിച്ച െകാടുത്തു. 2 അ്രബാഹാമിെന്റ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ ൈദവം അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന ആ നിശ്ചിത സമയത്ത്
സാറാഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 3സാറാ
അ്രബാഹാമിന് ്രപസവിച്ചമകന്യിസ്ഹാക്ക്എന്ന്
അ്രബാഹാം േപരിട്ട . 4ൈദവംഅ്രബാഹാമിേനാട്
കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെനഎട്ടാം ദിവസം പരിേച്ഛദനകഴിച്ച .
5 തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്ക് ജനിച്ചേപ്പാൾ
അ്രബാഹാമിന് നൂറു വയസ്സായിരുന്നു. 6 “ൈദവം
എനിക്ക് സേന്താഷവും ആനന്ദവും നൽകി;
േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം എെന്നെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും”
എന്ന് സാറാ പറഞ്ഞു. 7 “സാറാ മക്കൾക്ക്
മുലെകാടുക്കുെമന്ന് അ്രബാഹാമിേനാട് ആർ
പറയുമായിരുന്നു? അവെന്റ വാർദ്ധക്യത്തിലേല്ലാ
ഞാൻ അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ചത് എന്നും
അവൾപറഞ്ഞു.
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8 ൈപതൽ വളർന്നു മുലകുടി മാറിയ
ദിവസം അ്രബാഹാം ഒരു വലിയ വിരുന്നു
കഴിച്ച . 9ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ദാസി ഹാഗാർ
അ്രബാഹാമിനു ്രപസവിച്ച മകൻ പരിഹാസി
എന്നു സാറാ കണ്ട് അ്രബാഹാമിേനാട:് 10 “ഈ
ദാസിെയയും മകെനയും പുറത്താക്കിക്കളയുക;
ഈ ദാസിയുെട മകൻ എെന്റ മകൻ
യിസ്ഹാക്കിേനാടുകൂെട അവകാശിയാകരുത”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 11 തെന്റ മകൻ നിമിത്തം ഈ
കാര്യം അ്രബാഹാമിന് ഏെറ അനിഷ്ടമായി.
12എന്നാൽൈദവംഅ്രബാഹാമിേനാട:് “ബാലെന്റ
നിമിത്തവും ദാസിയുെട നിമിത്തവും നിനക്ക്
അനിഷ്ടം േതാന്നരുത;് സാറാ നിേന്നാട്
പറഞ്ഞതിെലാെക്കയും അവള െട വാക്ക്
േകൾക്കുക; യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നുള്ളവരേല്ലാ
നിെന്റ സാക്ഷാൽ സന്തതിെയന്ന്
വിളിക്കെപ്പടുന്നത്. 13 ദാസിയുെട മകെനയും
ഞാൻ ഒരു ജനതയാക്കും; അവൻ നിെന്റ
സന്തതിയേല്ലാ” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
14അ്രബാഹാംഅതിരാവിെലഎഴുേന്നറ്റ് അപ്പവും
ഒരു തുരുത്തി െവള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാറിെന്റ
േതാളിൽവച്ച , കുട്ടിെയയും െകാടുത്തു അവെള
അയച്ച ; അവൾ പുറെപ്പട്ട േപായി േബർ-േശബ
മരുഭൂമിയിൽഅലഞ്ഞുനടന്നു. 15തുരുത്തിയിെല
െവള്ളം െചലവായേശഷം അവൾ കുട്ടിെയ ഒരു
കുറ്റിക്കാടിെന്റ തണലിൽ കിടത്തി. 16 അവൾ
േപായി അതിെനതിെര ഒരു അെമ്പയ്ത്തു
ദൂരത്തിരുന്നു; കുട്ടിയുെട മരണം എനിക്ക്
കാണണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞ് എതിെര ഇരുന്ന്
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ഉറെക്കകരഞ്ഞു*. 17ൈദവം ബാലെന്റ നിലവിളി
േകട്ട ; ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന്
ഹാഗാറിെന വിളിച്ച് അവേളാട:് “ഹാഗാേറ,
നീ വിഷമിക്കുന്നത് എന്ത?് നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
ബാലൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അവന ്െറ
നിലവിളി ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു. 18 എഴുേന്നറ്റ്
ബാലെന താങ്ങി എഴുേന്നല്പിച്ച െകാൾക;
ഞാൻ അവെന ഒരു വലിയ ജനതയാക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 19 ൈദവം അവള െട
കണ്ണ് തുറന്നു; അവൾ ഒരു നീരുറവു കണ്ടു,
െചന്ന് തുരുത്തിയിൽ െവള്ളം നിറച്ച ബാലെന
കുടിപ്പിച്ച . 20 ൈദവം ബാലേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു,
മുതിർന്നേപ്പാൾ ഒരു വില്ലാളിയായി തീർന്നു.
21 അവൻ പാരാൻമരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു;
അവെന്റ അമ്മ ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന് അവന്
ഒരു ഭാര്യെയ െകാണ്ടുവന്നു.

22 അക്കാലത്ത് അബിേമെലക്കും
അവെന്റ ൈസന്യാധിപനായ പീേക്കാലും
അ്രബാഹാമിേനാട് സംസാരിച്ച :
“നിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് 23 അതുെകാണ്ട് നീ
എേന്നാേടാ എെന്റ സന്തതിേയാേടാ എെന്റ
ഭാവിതലമുറേയാേടാ വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കാെത
ഞാൻ നിേന്നാട് ദയ കാണിച്ചതുേപാെല നീ
എേന്നാടും നീ പാർത്തുവരുന്ന േദശേത്താടും
ദയകാണിക്കുെമന്ന് ൈദവെത്തെച്ചാല്ലി
ഇവിെടവച്ച് എേന്നാട് സത്യം െചയ്യ ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 24 “ഞാൻ സത്യം

* 21. 16 അെല്ലങ്കില് മകന ്
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െചയ്യാം” എന്ന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞു.
25 എന്നാൽ അബീേമെലക്കിെന്റ ദാസന്മാർ
പിടിെച്ചടുത്ത കിണർ നിമിത്തം അ്രബാഹാം
അബീേമെലക്കിേനാട് പരാതി പറഞ്ഞു.
26 അതിന് അബീേമെലക്ക:് “ഇക്കാര്യം
െചയ്തത് ആെരന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; നീ
എെന്ന അറിയിച്ചിട്ടില്ല; ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണു
ഞാൻ അതിെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നത”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന അ്രബാഹാം
അബീേമെലക്കിന് ആടുമാടുകെള െകാടുത്തു;
അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടിെചയ്തു.
28 അ്രബാഹാം ഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള
േവറിട്ട നിർത്തി. 29അേപ്പാൾ അബീേമെലക്ക്
അ്രബാഹാമിേനാട:് “നീ േവറിട്ട നിർത്തിയ ഈ
ഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികൾ എന്തിന?് എന്നു
േചാദിച്ച . 30 “ഞാൻഈകിണർകുഴിച്ച എന്നതിന്
സാക്ഷിയായി നീ ഈ ഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള
എേന്നാട് വാങ്ങണം” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
31 അവർ ഇരുവരും അവിെടവച്ച് സത്യം
െചയ്തതിനാൽ അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന്
േബർ-േശബ† എന്നു േപരിട്ട . 32 ഇങ്ങെന
അവർ േബർ-േശബയിൽവച്ച് ഉടമ്പടിെചയ്തു.
അബീേമെലക്കും അവെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
പീേക്കാലും എഴുേന്നറ്റ് െഫലിസ്ത്യരുെട
േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 33 അ്രബാഹാം
േബർ-േശബയിൽ ഒരു പിചുലവൃക്ഷം നട്ട ,
നിത്യൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവിെടവച്ച് ആരാധന കഴിച്ച . 34അ്രബാഹാം

† 21. 31 ഉടമ്പടിയുെടകിണര ്
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കുെറക്കാലം െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്തുപാർത്തു.

22
1 അതിന ്െറേശഷം ൈദവം അ്രബാഹാമിെന
പരിേശാധിച്ചത് എങ്ങെനെയന്നാൽ:
“അ്രബാഹാേമ,” എന്നു വിളിച്ചതിന്: “ഞാൻ
ഇതാ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ
അവിടുന്ന:് “നിെന്റ മകെന, നീ സ്േനഹിക്കുന്ന
നിെന്റ ഏകജാതനായ യിസ്ഹാക്കിെന തെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േമാറിയാേദശത്തു െചന്ന,്അവിെട
ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ
അവെന േഹാമയാഗം അർപ്പിക്ക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 3 അ്രബാഹാം അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട െകട്ടി
ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുേപെരയും തെന്റ മകൻ
യിസ്ഹാക്കിെനയും കൂട്ടി േഹാമയാഗത്തിനു
വിറകു കീറി എടുത്തുംെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ,
ൈദവം തേന്നാട് കല്പിച്ച സ്ഥലേത്തക്ക്
േപായി. 4 മൂന്നാംദിവസം അ്രബാഹാം േനാക്കി
ദൂരത്തുനിന്ന് ആ സ്ഥലം കണ്ടു. 5അ്രബാഹാം
ബാല്യക്കാേരാട:് “നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിെട
ഇരിപ്പിൻ; ഞാനും ബാലനും അവിെടവെര
െചന്ന് ആരാധന കഴിച്ച മടങ്ങിവരാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 അ്രബാഹാം േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
വിറക് എടുത്ത് തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ചുമലിൽ വച്ച ; തീയും കത്തിയും താൻഎടുത്തു;
ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു. 7അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക്
തെന്റ അപ്പനായ അ്രബാഹാമിേനാട:് “അപ്പാ,”
എന്നു പറഞ്ഞതിന് അവൻ: “എന്താകുന്നു
മകേന” എന്നു പറഞ്ഞു. “ഇതാ, തീയും
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വിറകുമുണ്ട്; എന്നാൽ േഹാമയാഗത്തിന്
ആട്ടിൻകുട്ടി എവിെട? എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച .
8 “ൈദവം അവിടുേത്തക്കു േഹാമയാഗത്തിന്
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ കരുതിെക്കാള്ള ം, മകേന,”
എന്ന് അ്രബാഹാം പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു. 9 ൈദവം
കല്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി; അവിെട
അ്രബാഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, വിറക്
അടുക്കി, തെന്റ മകൻ യിസ്ഹാക്കിെന െകട്ടി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വിറകിന്മീെത കിടത്തി.
10 പിെന്ന അ്രബാഹാം ൈക നീട്ടി തെന്റ മകെന
അറുേക്കണ്ടതിന് കത്തി എടുത്തു. 11 ഉടെന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന:്
“അ്രബാഹാേമ, അ്രബാഹാേമ,” എന്നു വിളിച്ച ;
“ഞാൻ ഇതാ,” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
12 “ബാലെന്റേമൽ ൈകവയ്ക്കരുത;് അവേനാട്
ഒന്നും െചയ്യരുത;് നിെന്റ ഏകജാതനായ
മകെന തരുവാൻ നീ മടിക്കായ്കെകാണ്ട് നീ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
അറിയുന്നു” എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 അ്രബാഹാം തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
തെന്റ പിന്നിൽ ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ െകാമ്പ്
കാട്ടിൽ* പിടിെപട്ട കിടക്കുന്നത് കണ്ടു;
അ്രബാഹാം െചന്ന് ആട്ട െകാറ്റെന പിടിച്ച
തെന്റ മകനു പകരം േഹാമയാഗം കഴിച്ച .
14അ്രബാഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യേഹാവ യിേര†
എന്നു േപരിട്ട . “യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽ
* 22. 13 കാട്ടിൽ കുറ്റിക്കാട,് െചറിയകാട്, നിബിഡവനം
എന്നുമാകാം. † 22. 14 യേഹാവ യിെര-ൈദവം
കരുതിെക്കാള്ള ം
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അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകും‡” എന്ന് ഇന്നുവെരയും
പറഞ്ഞുവരുന്നു. 15 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
രണ്ടാമതും ആകാശത്തുനിന്ന് അ്രബാഹാമിെന
വിളിച്ച അരുളിെച്ചയ്തത:് 16 “നീ ഈ കാര്യം
െചയ്തു, നിെന്റ ഏകജാതനായ മകെന
തരുവാൻ മടിക്കായ്കെകാണ്ട് 17 ഞാൻ
നിെന്ന ഐശ്വര്യമായി അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റ സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെലയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും;
നിെന്റ സന്തതി ശ്രതുക്കള െട പട്ടണവാതിലുകൾ
ൈകവശമാക്കും. 18 നീ എെന്റ വാക്ക്
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റ സന്തതി
മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും എന്നു ഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു”. 19 പിെന്ന
അ്രബാഹാം ബാല്യക്കാരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു; അവർ ഒന്നിച്ച് പുറെപ്പട്ട് േബർ-
േശബയിേലക്കു േപാന്നു; അ്രബാഹാം േബർ-
േശബയിൽപാർത്തു.

20 അനന്തരം ഒരുവൻ വന്നു “മിൽക്കയും
നിെന്റ സേഹാദരനായ നാേഹാരിനു മക്കെള
്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വർത്തമാനം
അറിയിച്ച . 21അവർആെരന്നാൽ: ആദ്യജാതൻ
ഊസ,് അവെന്റ അനുജൻ ബൂസ്, അരാമിെന്റ
പിതാവായ െകമൂേവൽ, 22 േകെശദ,് ഹേസാ,
പിൽദാശ,് യിദലാഫ,് െബഥൂേവൽ” എന്ന്
‡ 22. 14 അവൻ ്രപത്യക്ഷനാകും “േവണ്ടത് നൽകെപ്പടും”
എന്നുമാകാം.
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അ്രബാഹാമിനു അറിവ് കിട്ടി. 23 െബഥൂേവൽ
റിെബക്കെയജനിപ്പിച്ച . ഈഎട്ട േപെര മിൽക്കാ
അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരനായ നാേഹാരിനു
്രപസവിച്ച . 24 നാേഹാരിെന്റ െവപ്പാട്ടി െരയൂമാ
എന്നവള ം േതബഹ,് ഗഹാം, തഹശ്, മാഖാ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച .

23
1 സാറായ്ക്ക് നൂറ്റിരുപേത്തഴ് വയസ്സ്
ആയിരുന്നു: ഇത് സാറായുെട ആയുഷ്കാലം.
2 സാറാ കനാൻേദശത്ത് െഹേ്രബാൻ എന്ന
കിര്യത്ത-്അർബയിൽവച്ച് മരിച്ച ; അ്രബാഹാം
സാറാെയക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച കരയുവാൻ വന്നു.
3പിെന്നഅ്രബാഹാംമരിച്ചവള െടഅടുക്കൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ് ഹിത്യേരാട് സംസാരിച്ച : 4 “ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പരേദശിയും വന്നു
പാർക്കുന്നവനും ആകുന്നു; ഞാൻ എെന്റ
മരിച്ചവെള െകാണ്ടുേപായി അടേക്കണ്ടതിന്
എനിക്ക് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമി
അവകാശമായി തരുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
5 ഹിത്യർ അ്രബാഹാമിേനാട:് “യജമാനേന,
േകട്ടാലും: 6 അങ്ങ് ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ
“ൈദവത്തിന ്െറ” ഒരു ്രപഭുവാകുന്നു; ഞങ്ങള െട
ശ്മശാനസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച വിേശഷമായതിൽ
മരിച്ചവെള സംസ്കരിച്ച െക്കാള്ള ക; മരിച്ചവെള
അടക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽആരും ശ്മശാനസ്ഥലം
അങ്ങയ്ക്കു തരാതിരിക്കയില്ല” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം എഴുേന്നറ്റ്
ആ േദശക്കാരായ ഹിത്യെര വന്ദിച്ച് അവേരാട്
സംസാരിച്ച : 8 “ഞാൻ എെന്റ മരിച്ചവെള
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െകാണ്ടുേപായി സംസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട്
എനിക്കുേവണ്ടി േസാഹരിെന്റ മകനായ
എേ്രഫാേനാട,് 9 അേദ്ദഹം തെന്റ നിലത്തിെന്റ
അതിർത്തിയിൽ തനിക്കുള്ള മക്േപലാ എന്ന
ഗുഹ എനിക്ക് തേരണ്ടതിന് അേപക്ഷിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ശ്മശാനാവകാശമായിട്ട്
അേദ്ദഹം അതിെന യഥാർത്ഥ വിലയ്ക്ക്
എനിക്ക് തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
10 എന്നാൽ എേ്രഫാൻ ഹിത്യരുെട നടുവിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു; ഹിത്യനായ എേ്രഫാൻ
ഹിത്യരും നഗരവാതിൽക്കൽക്കൂടി ്രപേവശിച്ച
എല്ലാവരും േകൾെക്ക അ്രബാഹാമിേനാട:്
11 “അങ്ങെനയല്ല, യജമാനേന, േകൾേക്കണേമ;
നിലവും അതിെല ഗുഹയും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക്
തരുന്നു; എെന്റ ജനെത്ത സാക്ഷിയാക്കി
ഞാൻ അത് അങ്ങയ്ക്ക് തരുന്നു; അങ്ങയുെട
മരിച്ചവെള അടക്കം െചയ്താലും” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 12അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം േദശത്തിെല
ജനെത്തവന്ദിച്ച . 13 േദശത്തിെല ജനം േകൾെക്ക
അവൻഎേ്രഫാേനാട:് “അങ്ങ്അത് തരുെമങ്കിൽ
ദയെചയ്ത് േകൾക്കണം;നിലത്തിെന്റവിലഞാൻ
അങ്ങയ്ക്കു തരുന്നത് എേന്നാട് വാങ്ങണം;
എന്നാൽ ഞാൻ എെന്റ മരിച്ചവെള അവിെട
അടക്കം െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു. 14എേ്രഫാൻ
അ്രബാഹാമിേനാട:് “യജമാനേന, േകട്ടാലും:
15 നാനൂറ് േശക്കല് വിലയുള്ള ഒരു ഭൂമി, അത്
എനിക്കും അങ്ങയ്ക്കും എന്തുള്ള ? അങ്ങയുെട
മരിച്ചവെള അടക്കം െചയ്തുെകാൾക”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 16അ്രബാഹാംഎേ്രഫാെന്റ



ഉല് പത്തി 23:17 lxxv ഉല ്പത്തി 24:4

വാക്ക് സമ്മതിച്ച ഹിത്യർ േകൾെക്ക എേ്രഫാൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല കച്ചവടക്കാരുെടയിടയിൽ
നിലവിലുള്ള തൂക്കം അനുസരിച്ച് നാനൂറ്
േശെക്കൽ െവള്ളി അവന് തൂക്കിെക്കാടുത്തു.
17 ഇങ്ങെന മേ്രമക്കരിെക എേ്രഫാനുള്ള
മക്േപലാനിലവുംഅതിെലഗുഹയും നിലത്തിെന്റ
അതിരിനകത്തുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
18 ഹിത്യരുെടയും നഗരവാതിൽക്കൽക്കൂടി
കടന്നുേപായ എല്ലാവരുെടയും സമക്ഷത്തിൽ
അ്രബാഹാമിന് അവകാശമായി ഉറച്ച കിട്ടി.
19അതിന ്െറേശഷംഅ്രബാഹാം തെന്റ ഭാര്യയായ
സാറാെയ കനാൻേദശത്തിെല െഹേ്രബാൻ
എന്ന മേ്രമക്കരിെകയുള്ള മക്േപലാ നിലത്തിെല
ഗുഹയിൽഅടക്കം െചയ്തു. 20ഇങ്ങെനഹിത്യർ
ആ നിലവും അതിെല ഗുഹയും അ്രബാഹാമിന്
ശ്മശാനാവകാശമായി ഉറപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

24
1 അ്രബാഹാം വയസ്സ െചന്നു വൃദ്ധനായി;
യേഹാവ അ്രബാഹാമിെന സകലത്തിലും
അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 2 തെന്റ വീട്ടിൽ
മൂപ്പനും തനിക്കുള്ള സമ്പത്തിെനാെക്കയും
കാര്യവിചാരകനായ ദാസേനാട് അ്രബാഹാം
പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ
െവക്കുക; * 3 ചുറ്റ ം വസിക്കുന്ന കനാന്യരുെട
കന്യകമാരിൽനിന്നു നീ എെന്റ മകന്
ഭാര്യെയ എടുക്കാെത, 4 എെന്റ േദശത്തും
എെന്റ കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കലും െചന്ന്

* 24. 2 ആ കാലഘട്ടത്തില ്ഒരു കരാര് ഉറപ്പിക്കുവാന ് േവണ്ടി
അങ്ങെനെചയ്തു വന്നിരുന്നു
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എെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിന് ഭാര്യെയ
എടുക്കുെമന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ
നിെന്നെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിക്കും”. 5 ദാസൻ
അവേനാട്: “പേക്ഷ സ്്രതീക്ക് എേന്നാടുകൂെട
ഈ േദശേത്തക്ക് വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ?
നീ വിട്ട േപാന്ന േദശേത്തക്ക് ഞാൻ നിെന്റ
മകെന മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകണേമാ? എന്നു
േചാദിച്ച . 6അ്രബാഹാം അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ മകെന അവിേടക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടു
േപാകാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക.
7 എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും
ജന്മേദശത്തുനിന്നും† എെന്ന െകാണ്ടുവന്നവനും
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തവനും നിെന്റ സന്തതിക്ക്
ഞാൻഈേദശംെകാടുക്കുെമന്ന്എേന്നാട്സത്യം
െചയ്തവനുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എെന്റ മകന് നീ ഒരു ഭാര്യെയ
അവിെടനിന്നു െകാണ്ടുവരുവാൻതക്കവണ്ണം
നിനക്ക് മുമ്പായി തെന്റ ദൂതെന അയക്കും.
8 എന്നാൽ െപൺകുട്ടിക്ക് നിേന്നാടുകൂെട
വരുവാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ നീ ഈ
സത്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും; എെന്റ മകെന
അവിേടക്കു മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാവുക മാ്രതം
അരുത”്. 9അേപ്പാൾ ദാസൻതെന്റയജമാനനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ ൈകവച്ച് ഈ
കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് അവേനാട് സത്യംെചയ്തു.
10 അനന്തരം ആ ദാസൻ തെന്റ യജമാനെന്റ
ഒട്ടകങ്ങളിൽപത്ത്ഒട്ടകങ്ങെളയുംയജമാനനുള്ള

† 24. 7 ജന്മേദശം-ബന്ധുജനങ്ങള െട േദശം
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വിവിധങ്ങളായ വിേശഷവസ്തുക്കള ം െകാണ്ട്
പുറെപ്പട്ട് ആരാം നഹരായീമില ്‡ നാേഹാരിെന്റ
പട്ടണത്തിൽ െചന്നു. 11 ൈവകുേന്നരം
സ്്രതീകൾ െവള്ളംേകാരുവാൻ വരുന്ന സമയത്ത്
അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഒരു
കിണറിനരിെക നിർത്തി ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
12 “എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്റ യജമാനനായ
അ്രബാഹാമിേനാടു കൃപ െചയ്ത് ഇന്നുതെന്ന
കാര്യം സാധിപ്പിച്ച തരണേമ. 13 ഇതാ, ഞാൻ
കിണറിനരിെക നില്ക്കുന്നു; ഈ പട്ടണക്കാരുെട
കന്യകമാർ െവള്ളംേകാരുവാൻവരുന്നു. 14 ‘നിെന്റ
പാ്രതം ഇറക്കി എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ തരണം’
എന്നു ഞാൻ പറയുേമ്പാൾ: ‘കുടിക്ക; നിെന്റ
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ െവള്ളം ഞാൻ
െകാടുക്കാം’ എന്നു പറയുന്ന െപൺകുട്ടി
തെന്ന അവിടുന്ന് അവിടുെത്ത ദാസനായ
യിസ്ഹാക്കിന് നിയമിച്ചവളായിരിക്കെട്ട;
അവിടുന്ന് എെന്റ യജമാനേനാട് കൃപ െചയ്തു
എന്നു ഞാൻ അതിനാൽ ്രഗഹിക്കും”. 15അവൻ
പറഞ്ഞു തീരുംമുെമ്പ അ്രബാഹാമിെന്റ
സേഹാദരനായ നാേഹാരിെന്റ ഭാര്യ മിൽക്കയുെട
മകൻ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ റിെബക്കാ
േതാളിൽ പാ്രതവുമായി വന്നു. 16 ബാലിക
അതിസുന്ദരിയും പുരുഷൻ െതാടാത്ത
കന്യകയും ആയിരുന്നു; അവൾ കിണറ്റിൽ
ഇറങ്ങി പാ്രതത്തിൽ െവള്ളം നിറച്ച് കയറി
വന്നു. 17 ദാസൻ അവെള കാണുവാനായി

‡ 24. 10 ആരാം നഹരായീം-െമെസെപ്പാത്താമിയ
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ഓടിെച്ചന്നു: “നിെന്റ പാ്രതത്തിെല െവള്ളം
കുറച്ച് എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ തരണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 “യജമാനേന, കുടിക്ക”എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു േവഗം പാ്രതംഅവള െട േതാളിൽനിന്നും
താഴ്ത്തി അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു.
19 അവന് കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തേശഷം:
“അങ്ങയുെട ഒട്ടകങ്ങൾക്കും േവണ്ടുേവാളം
ഞാൻ േകാരിെക്കാടുക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു,
20 പാ്രതത്തിെല െവള്ളം േവഗം െതാട്ടിയിൽ
ഒഴിച്ച , പിെന്നയും േകാരിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ
കിണറ്റിേലക്ക് ഓടി ഇറങ്ങി അവെന്റ
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം േകാരിെക്കാടുത്തു.
21 ആ പുരുഷൻ അവെള സൂക്ഷിച്ച് േനാക്കി,
യേഹാവ തെന്റ യാ്രതെയ സഫലമാക്കിേയാ
ഇല്ലേയാ എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു.
22 ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ അവൻ അര
േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു െപാന്മൂക്കുത്തിയും
അവള െട ൈകയ്യിലിടുവാൻ പത്തുേശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള രണ്ടു െപാൻവളയും എടുത്ത്
അവേളാട:് 23 “നീ ആരുെട മകൾ? പറയുക;
നിെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കു രാ്രതിയിൽ
വി്രശമിക്കുവാൻ സ്ഥലമുേണ്ടാ? എന്നു
േചാദിച്ച . 24അവൾ അവേനാട്: “നാേഹാരിന്
മിൽക്കാ ്രപസവിച്ച മകനായ െബഥൂേവലിെന്റ
മകൾ ആകുന്നു ഞാൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 “ഞങ്ങൾക്ക് വയ്േക്കാലും േവണ്ടുേവാളം
ഉണ്ട്; രാപാർക്കുവാൻ സ്ഥലവും ഉണ്ട”് എന്നും
അവൾ പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷൻ
കുനിഞ്ഞു യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച : 27 “എെന്റ
യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവിടുന്ന് എെന്റ
യജമാനേനാടുള്ള ദയയും വിശ്വസ്തതയും
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഈയാ്രതയിൽ യേഹാവ എെന്ന
എെന്റയജമാനെന്റസേഹാദരന്മാരുെടവീട്ടിേലക്ക്
നടത്തിെക്കാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 ബാലിക ഓടിെച്ചന്ന് അമ്മയുെട വീട്ട കാെര
ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ച . 29 റിെബക്കായ്ക്ക്
ഒരു സേഹാദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവന് ലാബാൻ
എന്നു േപർ. ലാബാൻ പുറത്തു കിണറിനരിെക
ആപുരുഷെന്റഅടുക്കൽഓടിെച്ചന്നു. 30അവൻ
മൂക്കുത്തിയും സേഹാദരിയുെട ൈകയ്യിൽ
വളകള ം കാണുകയും “ആ പുരുഷൻ ഇ്രപകാരം
എേന്നാട് പറഞ്ഞു” എന്ന് തെന്റ സേഹാദരിയായ
റിെബക്കയുെട വാക്കു േകൾക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾആപുരുഷെന്റഅടുക്കൽ െചന്നു;
അവൻ കിണറിനരിെക ഒട്ടകങ്ങള െട സമീപത്ത്
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 31 അേപ്പാൾ ലാബാൻ:
“യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേന,
അകത്ത് വരുക; എന്തിന് പുറത്തു നില്ക്കുന്നു?
വീടും ഒട്ടകങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും ഞാൻ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 32അങ്ങെന
ആപുരുഷൻ വീട്ടിൽ െചന്നു. അവൻ ഒട്ടകങ്ങെള
േകാപ്പഴിച്ച ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വയ്േക്കാലും അവനും
കൂെടയുള്ളവർക്കും കാൽ കഴുകുവാൻ
െവള്ളവും െകാടുത്തു. അവെന്റ മുമ്പിൽ
ഭക്ഷണം വച്ച . 33 എന്നാൽ അവൻ: “ഞാൻ
വന്ന കാര്യം അറിയിക്കും മുെമ്പ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. “പറക” എന്ന്
ലാബാനും പറഞ്ഞു. 34 അേപ്പാൾ അവൻ
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ.
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35 യേഹാവ എെന്റ യജമാനെന ഏറ്റവും
അനു്രഗഹിച്ച ; അവൻ മഹാനായിത്തീർന്നു;
യേഹാവ അവന് ആട്, മാട്, െപാന്ന്, െവള്ളി,
ദാസീദാസന്മാർ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ
എന്നിവെയാെക്കയും െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
36 എെന്റ യജമാനെന്റ ഭാര്യയായ സാറാ
വൃദ്ധയായേപ്പാൾ എെന്റ യജമാനന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച ; അവൻ സർവ്വതും അവന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 37 ‘ഞാൻ പാർക്കുന്ന
കനാൻേദശത്തിെല കനാന്യകന്യകമാരിൽനിന്നു
നീ എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ എടുക്കാെത,
38 എെന്റ പിതൃഭവനത്തിലും കുടുംബക്കാരുെട
അടുക്കലും െചന്ന് എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ
എടുക്കണം’ എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്റ യജമാനൻ
എെന്നെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച . 39ഞാൻഎെന്റ
യജമാനേനാട:് ‘പേക്ഷ സ്്രതീ എേന്നാടുകൂെട
േപാരുന്നിെല്ലങ്കിേലാ’ എന്നു പറഞ്ഞതിന്
യജമാനൻഎേന്നാട:് 40 ‘ഞാൻ േസവിച്ച േപാരുന്ന
യേഹാവ തെന്റ ദൂതെന നിേന്നാടുകൂെട
അയച്ച്, നീ എെന്റ കുടുംബത്തിൽനിന്നും
പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ
എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ യാ്രതെയ
സഫലമാക്കും; 41 എെന്റ കുടുംബക്കാരുെട
അടുക്കൽ െചന്നാൽ നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും; അവർ ബാലികെയ നിനക്ക്
തന്നില്ല എന്നുവന്നാലും നീ ഈ സത്യത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും’ എന്നു പറഞ്ഞു. 42ഞാൻ ഇന്ന്
കിണറിനരിെക വന്നേപ്പാൾ പറഞ്ഞത:് ‘എെന്റ
യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ



ഉല് പത്തി 24:43 lxxxi ഉല ്പത്തി 24:48

യേഹാേവ, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ യാ്രതെയ
നീ സഫലമാക്കി എങ്കിൽ 43 ഇതാ, ഞാൻ
കിണറിനരിെക നില്ക്കുന്നു; െവള്ളംേകാരുവാൻ
ഒരു കന്യക വരികയും ഞാൻ അവേളാട:്
“നിെന്റ പാ്രതത്തിെല െവള്ളം കുറച്ച് എനിക്ക്
കുടിക്കുവാൻ തരിക” എന്നു പറയുേമ്പാൾ,
44 അവൾ എേന്നാട:് “കുടിച്ചാലും, ഞാൻ
അങ്ങയുെട ഒട്ടകങ്ങൾക്കും േകാരി െകാടുക്കാം”
എന്നു പറയുകയും െചയ്താൽ അവൾ തെന്ന
യേഹാവ എെന്റ യജമാനെന്റ മകനു നിയമിച്ച
മണവാട്ടിയായിരിക്കെട്ട. 45 ഞാൻ ഇങ്ങെന
ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു തീരുംമുമ്പ് ഇതാ,
റിെബക്കാ േതാളിൽ പാ്രതവുമായി വന്നു
കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി െവള്ളംേകാരി; ഞാൻ
അവേളാട:് ‘എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം
തേരണം’ എന്നു പറഞ്ഞു. 46 അവൾ േവഗം
േതാളിൽനിന്നു പാ്രതം താഴ്ത്തി: ‘കുടിക്കുക,
ഞാൻ നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ഞാൻ
കുടിച്ച ; അവൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളം െകാടുത്തു. 47 ഞാൻ അവേളാട:് ‘നീ
ആരുെട മകൾ’ എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവൾ:
‘മിൽക്കാ നാേഹാരിനു ്രപസവിച്ച മകനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ’ എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ അവള െട മൂക്കിനു മൂക്കുത്തിയും
ൈകകൾക്കു വളയും ഇട്ട . 48 ഞാൻ
കുനിഞ്ഞു യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച , എെന്റ
യജമാനെന്റ സേഹാദരെന്റ മകെള അവെന്റ
മകനുേവണ്ടി എടുക്കുവാൻ എെന്ന േനർവ്വഴിക്കു
െകാണ്ടുവന്നവനായ എെന്റ യജമാനൻ
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അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. 49ആകയാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ യജമാനേനാടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും
കാണിക്കുെമങ്കിൽ എേന്നാട് പറയുവിൻ;
അല്ല എന്നു വരികിൽ അതും പറയുവിൻ;
എന്നാൽ ഞാൻ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
തിരിഞ്ഞുെകാള്ളാം”. 50 അേപ്പാൾ ലാബാനും
െബഥൂേവലും: “ഈ കാര്യം യേഹാവയാൽ
വരുന്നു; നിേന്നാട് ഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും
പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുകയില്ല. 51ഇതാ,
റിെബക്കാ നിെന്റ മുമ്പാെക ഉണ്ടേല്ലാ; അവെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാക; യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൾ നിെന്റ യജമാനെന്റ മകനു ഭാര്യയാകെട്ട”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 52 അ്രബാഹാമിെന്റ
ദാസൻ അവരുെട വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ
യേഹാവെയ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച .
53 പിെന്ന ദാസൻ െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം
െപാന്നാഭരണങ്ങള ം വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്തു
റിെബക്കായ്ക്കു െകാടുത്തു; അവള െട
സേഹാദരനും അമ്മയ്ക്കും വിേശഷവസ്തുക്കൾ
െകാടുത്തു. 54അവനും കൂെടയുള്ളവരും ഭക്ഷിച്ച
പാനംെചയ്തു രാപാർത്തു. രാവിെല അവർ
എഴുേന്നറ്റേശഷം അവൻ: “എെന്റ യജമാനെന്റ
അടുക്കൽ എെന്ന അയേക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 55 അതിന് അവള െട സേഹാദരനും
അമ്മയും: “ബാലിക ഒരു പത്തുദിവസെമങ്കിലും
ഞങ്ങേളാടുകൂെട പാർത്തിട്ട പിെന്ന േപാരെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 56അവൻ അവേരാട:് “എെന്ന
താമസിപ്പിക്കരുേത; യേഹാവ എെന്റ യാ്രത
സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; യജമാനെന്റ
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അടുക്കൽേപാകുവാൻഎെന്നപറഞ്ഞയക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 57 “ഞങ്ങൾബാലികെയ വിളിച്ച
അവേളാടു േചാദിക്കെട്ട” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
58 അവർ റിെബക്കെയ വിളിച്ച് അവേളാട:് “നീ
ഈ പുരുഷേനാടുകൂെട േപാകുന്നുേവാ” എന്നു
േചാദിച്ച . “ഞാൻ േപാകുന്നു” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 59 അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട
സേഹാദരിയായ റിെബക്കെയയും അവള െട
പരിചാരികെയയും അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസെനയും
അവെന്റആള കെളയും പറഞ്ഞയച്ച . 60അവർ
റിെബക്കെയ അനു്രഗഹിച്ച അവേളാട:്
“സേഹാദരീ, നീ ആയിരം പതിനായിരങ്ങള െട
അമ്മയായി തീരുക; നിെന്റ സന്തതികൾ,
അവെര െവറുക്കുന്നവരുെട പടിവാതിൽ
ൈകവശമാക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 61 പിെന്ന
റിെബക്കായും അവള െട ദാസിമാരും എഴുേന്നറ്റ്
ഒട്ടകപ്പ റത്തു കയറി ആ പുരുഷേനാടുകൂെട
േപായി; അങ്ങെന ദാസൻ റിെബക്കെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 62 എന്നാൽ യിസ്ഹാക്ക്
േബർലഹയിേരായീവെര വന്നു; അവൻ
െതേക്കേദശത്തു പാർക്കുകയായിരുന്നു.
63ൈവകുേന്നരത്തു യിസ്ഹാക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ
വിജനസ്ഥലത്തു േപായിരുന്നു; അവൻ
തലെപാക്കി േനാക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു.
64 റിെബക്കായും തലെപാക്കി യിസ്ഹാക്കിെന
കണ്ടിട്ട് ഒട്ടകപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി. 65 അവൾ
ദാസേനാട്: “വിജനസ്ഥലത്തു നെമ്മ എതിേരറ്റ
വരുന്ന പുരുഷൻ ആര”് എന്നു േചാദിച്ചതിന്
“എെന്റ യജമാനൻ തെന്ന” എന്നു ദാസൻ
പറഞ്ഞു.അേപ്പാൾഅവൾഒരുമൂടുപടംഎടുത്തു
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തെന്ന മൂടി. 66 താൻ െചയ്ത കാര്യം ഒെക്കയും
ദാസൻ യിസ്ഹാക്കിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
67 യിസ്ഹാക്ക് അവെള തെന്റ അമ്മയായ
സാറയുെടകൂടാരത്തിൽെകാണ്ടുേപായി.അവൻ
റിെബക്കെയ സ്വീകരിച്ച §അവൾ അവന്
ഭാര്യയായിത്തീർന്നു;അവൻഅവെളസ്േനഹിച്ച .
ഇങ്ങെന യിസ്ഹാക്കിനു തെന്റ അമ്മയുെട
മരണദുഃഖത്തിന്ആശ്വാസം ലഭിച്ച .

25
1 അ്രബാഹാം േവെറാരു ഭാര്യെയ സ്വീകരിച്ച ;
അവൾക്കു െകതൂറാ എന്നു േപർ. 2 അവൾ
അവന് സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, െമദാൻ,
മിദ്യാൻ, യിശ്ബാക,് ശൂവഹ് എന്നിവെര
്രപസവിച്ച . 3 െയാക്ശാൻ െശബയാ െദദാൻ
എന്നിവർക്കു ജന്മം നൽകി; െദദാെന്റ പു്രതന്മാർ
അശ്ശ രീം, െലത്തൂശീം, െലയുമ്മീം എന്നിവർ.
4 മിദ്യാെന്റ പു്രതന്മാർ ഏഫാ, ഏെഫർ,
ഹേനാക,് അബീദാ, എൽദാഗാ എന്നിവർ.
ഇവർ എല്ലാവരും െകതൂറയുെട മക്കൾ.
5എന്നാൽ അ്രബാഹാം തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
യിസ്ഹാക്കിനു െകാടുത്തു. 6 അ്രബാഹാമിന്
ഉണ്ടായിരുന്ന െവപ്പാട്ടികള െട മക്കൾേക്കാ
അ്രബാഹാം ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു;
താൻ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
അവെര തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് കിഴേക്കാട്ട,്കിഴക്കുേദശേത്തക്ക്
അയച്ച . 7 അ്രബാഹാമിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂെറ്റഴുപത്തഞ്ചു വർഷം

§ 24. 67 സ്വീകരിച്ച
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ആയിരുന്നു. 8 അ്രബാഹാം വേയാധികനും
കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ
മരിച്ച , തെന്റ ജനേത്താടു േചർന്നു.
9 അവെന്റ പു്രതന്മാരായ യിസ്ഹാക്കും
യിശ്മാേയലും കൂടി മേ്രമക്കരിെക േസാഹരിെന്റ
മകനായ എേ്രഫാെനന്ന ഹിത്യെന്റ നിലത്ത്
മക്േപലാഗുഹയിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു. 10 അ്രബാഹാം ഹിത്യേരാടു
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ നിലത്തു തെന്ന; അവിെട
അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ ഭാര്യയായ
സാറാെയയും അടക്കം െചയ്തു. 11അ്രബാഹാം
മരിച്ചേശഷം ൈദവം അവെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന അനു്രഗഹിച്ച ; യിസ്ഹാക്ക്
േബർലഹയിേരായീക്കരിെകവസിച്ച .

12 സാറായുെട ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ദാസി
ഹാഗാർ അ്രബാഹാമിനു ്രപസവിച്ച മകനായ
യിശ്മാേയലിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം: 13 അവരുെട
ജനന്രകമം അനുസരിച്ച് േപരുേപരായി
യിശ്മാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവയാണ്: യിശ്മാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ
െനബാേയാത്ത്, 14 േകദാർ, അദ്െബേയൽ,
മിബ്ശാം, മിശ്മാ, ദൂമാ, 15 മശ്ശാ, ഹദാദ്,
േതമാ, െയതൂർ, നാഫീശ,് േകദമ. 16 പ്രന്തണ്ട്
്രപഭുക്കന്മാരായ യിശ്മാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ
അവരുെട ്രഗാമങ്ങളിലും പാളയങ്ങളിലും
വംശംവംശമായി ഇവർ ആകുന്നു; അവരുെട
േപരുകൾ ഇവ തെന്ന. 17 യിശ്മാേയലിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പേത്തഴു വർഷം
ആയിരുന്നു; അവൻ മരിച്ച , തെന്റ ജനേത്താടു
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േചർന്നു. 18 ഹവീലായിൽ നിന്ന് അശ്ശ രിേലക്കു
േപാകുന്ന വഴിയിൽ ഈജിപ്റ്റിനു കിഴക്കുള്ള*
ശൂർവെര അവർ പാർത്തിരുന്നു; അവർ
ചാർച്ചക്കാരിൽനിെന്നല്ലാംഅകന്നാണുജീവിച്ചത.്

19 അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ വംശപാരമ്പര്യമാണിത:്
അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന ജനിപ്പിച്ച .
20 യിസ്ഹാക്കിനു നാല്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ പദ്ദൻ-അരാമിലുള്ള അരാമ്യനായ
െബഥൂേവലിെന്റ പു്രതിയും അരാമ്യനായ
ലാബാെന്റ സേഹാദരിയുമായ റിെബക്കെയ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച . 21 തെന്റ ഭാര്യ
മച്ചിയായിരുന്നതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക്
അവൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ച ;
യേഹാവ അവെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട ; അവെന്റ
ഭാര്യ റിെബക്കാ ഗർഭംധരിച്ച . 22 അവള െട
ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയേപ്പാൾ
അവൾ: “ഇങ്ങെനയായാൽ ഞാൻ എങ്ങെന
ജീവിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ,് യേഹാവേയാടു
േചാദിക്കുവാൻ േപായി. 23യേഹാവഅവേളാട:്
“രണ്ടുവംശങ്ങൾനിെന്റ ഉദരത്തിൽഉണ്ട.്
രണ്ടു വംശങ്ങൾ നിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു തെന്ന

പിരിയും;
ഒരു വംശം മേറ്റ വംശത്തിലും ശക്തിെപ്പടും
മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും” എന്ന്

അരുളിെച്ചയ്തു.

* 25. 18 അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ്
പാര ്ത്തിരുന്നത,് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് സേഹാദരന്മാരുമായി
ശ്രതുതയിലായിരുന്നു
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24 അവൾക്കു ്രപസവകാലം തികഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ അവള െട ഗർഭത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ഒന്നാമത്തവൻ
ചുവന്നവനായി പുറത്തു വന്നു, ശരീരം മുഴുവനും
േരാമംെകാണ്ടുള്ള വസ്്രതംേപാെല ആയിരുന്നു;
അവർ അവന് ഏശാവ്† എന്നു േപരിട്ട .
26 പിെന്ന അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തു
വന്നു; അവെന്റ ൈക ഏശാവിെന്റ കുതികാൽ
‡പിടിച്ചിരുന്നു; അവന് യാേക്കാബ് എന്നു
േപരിട്ട . അവൾ അവെര ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ
യിസ്ഹാക്കിന് അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു.
27 കുട്ടികൾ വളർന്നു; ഏശാവ് േവട്ടയിൽ
സമർത്ഥനും കാനനസഞ്ചാരിയും യാേക്കാബ്
ശാന്തശീലനും കൂടാരവാസിയും ആയിരുന്നു.
28 ഏശാവിെന്റ േവട്ടയിറച്ചിയിൽ രുചി
പിടിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക് അവെന
സ്േനഹിച്ച ; റിെബക്കേയാ യാേക്കാബിെന
സ്േനഹിച്ച . 29 ഒരിക്കൽ യാേക്കാബ് ഒരു
പായസം വച്ച ; ഏശാവ് െവളി്രമ്പേദശത്തുനിന്നു
വന്നു; അവൻ വളെര ക്ഷീണിതനായിരുന്നു.
30 ഏശാവ് യാേക്കാബിേനാട:് “ആ ചുവന്ന
പായസം കുെറ എനിക്ക് തേരണം; ഞാൻ
വളെര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട് അവന് ഏേദാം (ചുവന്നവൻ)
എന്നു േപരായി. 31 “നിെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം
ഇന്ന് എനിക്ക് വില് ക്കുക” എന്നു യാേക്കാബ്
പറഞ്ഞു. 32 അതിന് ഏശാവ്: “ഞാൻ
മരിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ; ഈ േജ്യഷ്ഠാവകാശം

† 25. 25 േരാമം നിറഞ്ഞവന ്,ഏേദാം എന്നാല ്ചുവന്നത് ‡ 25.
26 കുതികാൽക ◌ാലിെന്റ ഉപ്പ റ്റി.
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എനിക്ക് എന്തിന് എന്നു പറഞ്ഞു. 33 “ഇന്ന്
എേന്നാട് സത്യം െചയ്ക” എന്നു യാേക്കാബ്
പറഞ്ഞു. അവൻ അവേനാട് സത്യംെചയ്തു;
തെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം യാേക്കാബിനു
വിറ്റ . 34 യാേക്കാബ് ഏശാവിന് അപ്പവും
പയറുെകാണ്ടുള്ള പായസവും െകാടുത്തു;
അവൻഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്ത,്എഴുേന്നറ്റ േപായി;
ഇങ്ങെന ഏശാവ് േജ്യഷ്ഠാവകാശെത്ത
അലക്ഷ്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു.

26
1അ്രബാഹാമിെന്റകാലത്തുണ്ടായമുമ്പിലെത്ത
ക്ഷാമം കൂടാെത പിെന്നയും ആ േദശത്ത്
ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക്
െഗരാരിൽ െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ
അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ േപായി.
2 യേഹാവ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
േപാകരുത;് ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന
േദശത്തു വസിക്കുക. 3 ഈ േദശത്ത്
താമസിക്ക; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്ന്
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും; നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും ഈ േദശം മുഴുവൻ തരും; നിെന്റ
പിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാടു ഞാൻ െചയ്ത
സത്യം നിവർത്തിക്കും. 4 അ്രബാഹാം എെന്റ
വാക്കുേകട്ട് എെന്റ ആജ്ഞയും കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട്
5 ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിെന്റ
സന്തതിക്ക് ഈ േദശെമാെക്കയും െകാടുക്കും;
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നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും”.
6 അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് െഗരാരിൽ
പാർത്തു. 7 ആ സ്ഥലെത്ത ജനം അവെന്റ
ഭാര്യെയക്കുറിച്ച് അവേനാട് േചാദിച്ച ; “അവൾ
എെന്റ സേഹാദരി” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു;
റിെബക്കാ സൗന്ദര്യമുള്ളവളായതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലെത്ത ജനം അവള െട നിമിത്തംതെന്ന
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൾ എെന്റ
ഭാര്യ എന്നു പറയുവാൻ അവൻ ഭയെപ്പട്ട .
8 അവൻ അവിെട ഏെറക്കാലം ജീവിച്ചേശഷം
െഫലിസ്ത്യരുെട രാജാവായ അബീേമെലക്ക്
ജനാലയിൽക്കൂടി േനാക്കി യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ
ഭാര്യയായ റിെബക്കേയാടുകൂെട സല്ലപിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 9 അബീേമെലക്ക് യിസ്ഹാക്കിെന
വിളിച്ച : “അവൾ നിെന്റ ഭാര്യയാകുന്നു നിശ്ചയം;
പിെന്ന ‘അവൾ എെന്റ സേഹാദരി’ എന്നു
നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന?് എന്നു േചാദിച്ചതിന്
യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട:് “അവള െട നിമിത്തം
മരിക്കാതിരിക്കുവാൻആകുന്നുഞാൻഅങ്ങെന
പറഞ്ഞത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ
അബീേമെലക്ക:് “നീ ഞങ്ങേളാടു ഈ
െചയ്തത് എന്ത്? ജനത്തിൽ ആെരങ്കിലും
നിെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂെട ശയിക്കുവാനും നീ
ഞങ്ങള െടേമൽ കുറ്റം വരുത്തുവാനും ഇട
വരുമായിരുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 പിെന്ന
അബീേമെലക്ക:് “ഈ പുരുഷെനേയാ അവെന്റ
ഭാര്യെയേയാ െതാടുന്നവനു മരണശിക്ഷ
ഉണ്ടാകും” എന്ന് സകലജനേത്താടും കല്പിച്ച .
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12 യിസ്ഹാക്ക് ആ േദശത്തു വിതച്ച ; ആ
വർഷംതെന്ന നൂറുേമനി വിളവു കിട്ടി; യേഹാവ
അവെന അനു്രഗഹിച്ച . 13 അവൻ വർദ്ധിച്ച
വർദ്ധിച്ച മഹാധനവാനായിത്തീർന്നു. 14അവന്
ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള ം മാട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങള ം വളെര
ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
െഫലിസ്ത്യർക്ക് അവേനാട് അസൂയ
േതാന്നി. 15 എന്നാൽ അവെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്ത് അവെന്റ പിതാവിെന്റ
ദാസന്മാർ കുഴിച്ചിരുന്ന കിണെറാെക്കയും
െഫലിസ്ത്യർ മണ്ണിട്ട നികത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.
16 അബീേമെലക്ക് യിസ്ഹാക്കിേനാട:് “നീ
ഞങ്ങെളക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാനായിരിക്കുന്നത്
െകാണ്ട്ഞങ്ങെള വിട്ട േപാവുക”എന്നു പറഞ്ഞു.
17അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െഗരാർതാഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ച , അവിെട
പാർത്തു. 18 തെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ
കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അ്രബാഹാം മരിച്ചേശഷം
െഫലിസ്ത്യർ നികത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ
കിണറുകൾ യിസ്ഹാക്ക് പിെന്നയും കുഴിച്ച്,
തെന്റ പിതാവ് അവയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന േപരു
തെന്ന ഇട്ട . 19 യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ
ആ താഴ്വരയിൽ കുഴിച്ച അവിെട നീരുറവുള്ള
ഒരു കിണറ് കണ്ടു. 20 അേപ്പാൾ െഗരാരിെല
ഇടയന്മാർ: “ഈ െവള്ളം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത”്
എന്നു പറഞ്ഞു യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഇടയന്മാേരാടു
വഴക്കിട്ട ; അവർ തേന്നാട് വഴക്കിട്ടതുെകാണ്ട്
അവൻ ആ കിണറിന് ഏെശക്* എന്നു
േപർവിളിച്ച . 21അവർ മെറ്റാരു കിണറ് കുഴിച്ച ;

* 26. 20 വഴക്ക്
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അതിെനക്കുറിച്ച ം അവർ വഴക്കിട്ടതുെകാണ്ട്
അവൻ അതിന് സിത്നാ† എന്നു േപരുവിളിച്ച .
22 അവൻ അവിെടനിന്നു മാറിേപ്പായി മെറ്റാരു
കിണറ് കുഴിച്ച ; അതിെനക്കുറിച്ച് അവർ
വഴക്കിട്ടില്ല. “യേഹാവ ഇേപ്പാൾ നമുക്ക് ഇടം
ഉണ്ടാക്കി നാം േദശത്തു വർദ്ധിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു അവൻ അതിന് െരേഹാേബാത്ത‡്
എന്നു േപരിട്ട . 23 അവിെടനിന്ന് അവൻ
േബർ-േശബയ്ക്കു േപായി. 24 അന്ന് രാ്രതി
യേഹാവ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി: “ഞാൻ നിെന്റ
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു;
നീ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്;
എെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാം നിമിത്തം ഞാൻ
നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച നിെന്റ സന്തതിെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 25അവിെട
അവൻ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ആരാധിച്ച . അവിെട തെന്റ
കൂടാരം അടിച്ച ; അവിെടയും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ദാസന്മാർ ഒരു കിണറ് കുഴിച്ച . 26 അനന്തരം
അബീേമെലക്കും സ്േനഹിതനായ അഹൂസത്തും
ൈസന്യാധിപനായ പീേക്കാലും െഗരാരിൽനിന്ന്
അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു. 27 യിസ്ഹാക്ക്
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എന്തിന് എെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു? നിങ്ങൾ എെന്ന േദ്വഷിച്ച് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതേല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 28 അതിന് അവർ: “യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ
സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു; അതുെകാണ്ട് നമുക്കു

† 26. 21 ശ്രതുതയിലായിത്തീര ്ന്നു ‡ 26. 22 വിശാലമായസ്ഥലം
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തമ്മിൽ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ തെന്ന,
ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടായിരിേക്കണം. 29 ഞങ്ങൾ
നിെന്ന െതാട്ടിട്ടില്ലാത്തതുേപാെലയും നന്മമാ്രതം
നിനക്ക് െചയ്തു നിെന്ന സമാധാനേത്താെട
അയച്ചതുേപാെലയും നീ ഞങ്ങേളാട് ഒരു
േദാഷവും െചയ്കയില്ല എന്നു ഞങ്ങള ം നീയും
തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യ ക. നീ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
30അവൻഅവർക്ക് ഒരു വിരുെന്നാരുക്കി;അവർ
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു. 31അവർഅതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ,് തമ്മിൽ സത്യം െചയ്തേശഷം
യിസ്ഹാക്ക് അവെര യാ്രതയയച്ച അവർ
സമാധാനേത്താെട പിരിഞ്ഞുേപായി. 32 ആ
ദിവസം തെന്ന യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ വന്നു
തങ്ങൾ കുഴിച്ച കിണറിെന്റ വിവരം അവെന
അറിയിച്ച : 33 “ഞങ്ങൾ െവള്ളം കണ്ടു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അവൻഅതിന് ശിബാ§എന്നു േപരിട്ട ;
അതുെകാണ്ട്ആ പട്ടണത്തിന് ഇന്നുവെര േബർ-
േശബഎന്നു േപരാകുന്നു.

34 ഏശാവിനു നാല്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
അവൻ ഹിത്യനായ േബരിയുെട മകൾ
െയഹൂദീത്തിെനയും ഹിത്യനായഏേലാെന്റ മകൾ
ബാസമത്തിെനയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച .
35 ഇവർ യിസ്ഹാക്കിനും റിെബക്കായ്ക്കും
മേനാവ്യസനേഹതുവായി തീർന്നു.

27
1 യിസ്ഹാക്ക് വൃദ്ധനായി അവെന്റ കണ്ണ്
കാണുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം മങ്ങിയേപ്പാൾ

§ 26. 33 ്രപതിജ്ഞ
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അവൻ മൂത്തമകനായ ഏശാവിെന വിളിച്ച്
വരുത്തി അവേനാട്: “മകേന,” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവൻ അവേനാട്: “ഞാൻ ഇതാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ അവൻ: “ഞാൻ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; എെന്റ മരണദിവസം
അറിയുന്നതുമില്ല. 3 നീ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ആയുധങ്ങളായ വില്ല ം പൂണിയും* എടുത്തു
കാട്ടിൽ െചന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി േവട്ടേതടി
4 എനിക്ക് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം
ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ മരിക്കുംമുമ്പ് ഭക്ഷിച്ച് നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 യിസ്ഹാക്ക്
തെന്റ മകനായ ഏശാവിേനാടു പറയുേമ്പാൾ
റിെബക്കാ േകട്ട . ഏശാേവാ േവട്ടയാടി
െകാണ്ടുവരുവാൻ കാട്ടിൽ േപായി. 6 റിെബക്കാ
തെന്റ മകനായ യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റ അപ്പൻ നിെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവിേനാടു സംസാരിച്ച : 7 ‘ഞാൻ
എെന്റ മരണത്തിനു മുെമ്പ തിന്നു നിെന്ന
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകഅനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു
നീ േവട്ടയിറച്ചി െകാണ്ടുവന്ന് രുചികരമായ
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിത്തരിക’ എന്നു പറയുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട . 8അതുെകാണ്ട് മകേന, നീ എെന്റ
വാക്ക്േകട്ട്ഞാൻനിേന്നാട്കല്പിക്കുന്നത്െചയ്ക.
9 ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചന്ന് അവിെടനിന്ന് രണ്ടു
നല്ല േകാലാട്ടിൻകുട്ടികെള െകാണ്ടുവരുക;ഞാൻ
അവെയെക്കാണ്ട് നിെന്റ അപ്പന് ഇഷ്ടവും
രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. 10 നിെന്റ

* 27. 3 പൂണിയുംഅമ്പിെന്റ ഉറ.
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അപ്പൻ തിന്നു തെന്റ മരണത്തിനു മുെമ്പ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിനു നീ അത് അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചേല്ലണം”. 11 അതിന്
യാേക്കാബ് തെന്റ അമ്മയായ റിെബക്കേയാട:്
“എെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവ് േരാമമുള്ളവനും
ഞാൻ േരാമമില്ലാത്തവനും ആകുന്നുവേല്ലാ.
12 പേക്ഷ അപ്പൻ എെന്ന തപ്പിേനാക്കും; ഞാൻ
ചതിയൻഎന്ന് അപ്പന് േതാന്നിയിട്ട് ഞാൻ എെന്റ
േമൽ അനു്രഗഹമല്ല ശാപം തെന്ന വരുത്തും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13അവെന്റ അമ്മ അവേനാട്:
“മകേന, നിെന്റ ശാപം എെന്റ േമൽ വരെട്ട;
എെന്റ വാക്കുമാ്രതം അനുസരിക്കുക; േപായി
െകാണ്ടുവാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 14അവൻ െചന്നു
പിടിച്ച് അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അമ്മഅവെന്റഅപ്പന് ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. 15 പിെന്ന റിെബക്കാ
വീട്ടിൽ തെന്റ ൈകവശം ഉള്ളതായ മൂത്തമകൻ
ഏശാവിെന്റ വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ എടുത്ത്
ഇളയമകൻ യാേക്കാബിെന ധരിപ്പിച്ച . 16അവൾ
േകാലാട്ടിൻ കുട്ടികള െട േതാൽെകാണ്ട്
അവെന്റ ൈകകള ം േരാമമില്ലാത്ത കഴുത്തും
െപാതിഞ്ഞു. 17 താൻ ഉണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ
മാംസാഹാരവും അപ്പവും തന് െറ മകനായ
യാേക്കാബിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു. 18അവൻ
അപ്പന ്െറ അടുക്കൽ െചന്ന്: “അപ്പാ” എന്നു
പറഞ്ഞതിന:് “ഞാൻ ഇതാ; നീ ആരാകുന്നു,
മകേന” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . 19 യാേക്കാബ്
അപ്പേനാട്: “ഞാൻ നിെന്റആദ്യജാതൻ ഏശാവ്;
എേന്നാട് കല്പിച്ചത് ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു;
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എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് എെന്റ േവട്ടയിറച്ചി തിന്ന്
എെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണേമ” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ മകേനാട്: “മകേന,
നിനക്ക് ഇ്രതേവഗത്തിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങെന”
എന്ന് േചാദിച്ചതിന് “അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവ എെന്റ േനർക്കു വരുത്തിത്തന്നു”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 21 യിസ്ഹാക്ക്
യാേക്കാബിേനാട:് “മകേന, അടുത്തുവരിക; നീ
എെന്റ മകനായ ഏശാവ് തെന്നേയാ അല്ലേയാ
എന്നു ഞാൻ തടവി േനാക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
22യാേക്കാബ്തെന്റഅപ്പനായയിസ്ഹാക്കിേനാട്
അടുത്തുെചന്നു; അവൻ യാേക്കാബിെന
തപ്പിേനാക്കി: “ശബ്ദം യാേക്കാബിെന്റ
ശബ്ദം; പേക്ഷ ൈകകൾ ഏശാവിെന്റ
ൈകകൾ തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 23അവെന്റ
ൈകകൾ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ
ൈകകൾേപാെല േരാമമുള്ളവയാകെകാണ്ട്
അവൻ തിരിച്ചറിയാെത അവെന അനു്രഗഹിച്ച .
24 “നീ എെന്റ മകൻ ഏശാവ് തെന്നേയാ”
എന്ന് അവൻ േചാദിച്ചതിന:് “അേത” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 25 അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക:്
“എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവാ; ഞാൻ
നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ മകെന്റ
േവട്ടയിറച്ചി ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു;
യാേക്കാബ് അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു,
യിസ്ഹാക്ക് തിന്നു; വീഞ്ഞും െകാണ്ടുെചന്നു,
യിസ്ഹാക്ക് കുടിച്ച . 26 പിെന്ന അവെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട്: “മകേന,
നീ അടുത്തുവന്ന് എെന്ന ചുംബിക്കുക” എന്നു
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പറഞ്ഞു. 27 അവൻ അടുത്തുെചന്ന് അവെന
ചുംബിച്ച ; അവൻ അവെന്റ വസ്്രതങ്ങള െട
വാസന മണത്ത് അവെന അനു്രഗഹിച്ച
പറഞ്ഞത:്
“ഇതാ,എെന്റമകെന്റവാസന
യേഹാവ അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന വയലിെല

വാസനേപാെല.
28 ൈദവം ആകാശത്തിെന്റ മഞ്ഞും ഭൂമിയുെട

പുഷ്ടിയും
ധാരാളം ധാന്യവും വീഞ്ഞും നിനക്ക്

തരുമാറാകെട്ട.
29വംശങ്ങൾനിെന്ന േസവിക്കെട്ട;
ജനതകൾനിെന്നവണങ്ങെട്ട;
നിെന്റസേഹാദരന്മാർക്കുനീ ്രപഭുവായിരിക്കുക;
നിെന്റ മാതാവിെന്റപു്രതന്മാർനിെന്നവണങ്ങെട്ട.
നിെന്നശപിക്കുന്നവൻഎല്ലാംശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”.
30 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ യാേക്കാബ് തെന്റ അപ്പനായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ; ഉടെന
അവെന്റ സേഹാദരൻ ഏശാവ് േവട്ട കഴിഞ്ഞു
മടങ്ങിവന്നു.

31 അവനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന് അപ്പേനാട:്
“അപ്പൻ എഴുേന്നറ്റ് മകെന്റ േവട്ടയിറച്ചി
തിന്ന് എെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണേമ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 32 അവെന്റ അപ്പനായ യിസ്ഹാക്ക്
അവേനാട്: “നീ ആർ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
“ഞാൻ അങ്ങയുെട മകൻ, അങ്ങയുെട
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ആദ്യജാതൻ ഏശാവ്” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
33 അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക് അത്യധികം ്രഭമിച്ച
നടുങ്ങി: “എന്നാൽ േവട്ടയാടി എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നവൻ ആരാകുന്നു? നീ
വരുന്നതിനുമുെമ്പ ഞാൻ സകലവും ഭക്ഷിച്ച്
അവെന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനുമാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
34 ഏശാവ് അപ്പെന്റ വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ
അതിദുഃഖിതനായി ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച : “അപ്പാ,
എെന്ന, എെന്നയുംകൂെട അനു്രഗഹിക്കണേമ”
എന്ന് അപ്പേനാട് പറഞ്ഞു. 35അതിന് അവൻ:
“നിെന്റ സേഹാദരൻ ഉപായേത്താെട വന്നു
നിെന്റ അനു്രഗഹം അപഹരിച്ച ”എന്നു പറഞ്ഞു.
36 “ശരി, യാേക്കാബ†് എന്നേല്ലാ അവെന്റ
േപര;് ഈ രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അവൻ എെന്ന
ചതിച്ച ; അവൻ എെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം
അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, എെന്റ
അനു്രഗഹവും തട്ടിെയടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. “അങ്ങ് എനിക്ക് ഒരു
അനു്രഗഹവും കരുതിവച്ചിട്ടില്ലേയാ” എന്ന്
അവൻ േചാദിച്ച . 37യിസ്ഹാക്ക് ഏശാവിേനാട:്
“ഞാൻ അവെന നിനക്ക് ്രപഭുവാക്കി അവെന്റ
സേഹാദരന്മാെര എല്ലാവേരയും അവന്
ദാസന്മാരാക്കി; അവന് ധാന്യവും വീഞ്ഞും
െകാടുത്തു; ഇനി നിനക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എന്ത്
െചേയ്യണ്ടു മകേന” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
38 ഏശാവ് പിതാവിേനാട:് “അപ്പാ, അങ്ങയ്ക്ക്
ഒരു അനു്രഗഹം മാ്രതേമ ഉള്ള േവാ? എെന്ന,

† 27. 36 കുതികാല് പിടിക്കുന്നവന ്, ഉപായി
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എെന്നയുംകൂെട അനു്രഗഹിേക്കണേമ, അപ്പാ”
എന്നു പറഞ്ഞ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 39 അേപ്പാൾ
അവെന്റ അപ്പനായ യിസ്ഹാക്ക് മറുപടിയായിട്ട്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റ വാസസ്ഥലം ഭൂമിയിെല

പുഷ്ടികൂടാെതയും
മീെത ആകാശത്തിെല മഞ്ഞുകൂടാെതയും

ഇരിക്കും.
40നിെന്റവാള െകാണ്ടു നീ ഉപജീവിക്കും;
നിെന്റസേഹാദരെനനീ േസവിക്കും.
നിെന്റ െകട്ട്അഴിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾനീഅവെന്റ

നുകംകഴുത്തിൽനിന്ന് കുടഞ്ഞുകളയും”.
41 തെന്റ അപ്പൻ യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച
അനു്രഗഹം നിമിത്തം ഏശാവ് അവെന
േദ്വഷിച്ച്: “അപ്പെനക്കുറിച്ച ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം
അടുത്തിരിക്കുന്നു; അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന െകാല്ല ം” എന്ന്
ഏശാവ് ഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു. 42മൂത്തമകനായ
ഏശാവിെന്റ വാക്ക് റിെബക്കാ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അവൾ ഇളയമകനായ യാേക്കാബിെന
ആളയച്ച് വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റ സേഹാദരൻ ഏശാവ് നിെന്ന െകാന്നു
പകവീട്ട വാൻ ഭാവിക്കുന്നു. 43 അതുെകാണ്ട്
മകേന, എെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കുക: നീ
എഴുേന്നറ്റ ഹാരാനിൽ എെന്റ സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റ അടുക്കേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുക.
44 നിെന്റ സേഹാദരെന്റ േ്രകാധം തീരുേവാളം
കുെറ ദിവസം അവെന്റ അടുക്കൽ പാർക്കുക.
45 നിെന്റ സേഹാദരനു നിേന്നാടുള്ള േകാപം
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മാറി നീ അവേനാട് െചയ്തത് അവൻ
മറക്കുന്നതുവെര തെന്ന; പിെന്നഞാൻആളയച്ച്
നിെന്ന അവിെടനിന്നു വരുത്തിെക്കാള്ളാം; ഒരു
ദിവസം തെന്ന നിങ്ങൾ ഇരുവരും എനിക്ക്
ഇല്ലാെതയാകുന്നത്എന്തിന”്.

46 പിെന്ന റിെബക്കാ യിസ്ഹാക്കിേനാട:് “ഈ
ഹിത്യസ്്രതീകൾ നിമിത്തം എനിക്ക് എന ്െറ
ജീവിതം മടുത്തു; ഈ േദശക്കാരത്തികളായ
ഇവെരേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഹിത്യസ്്രതീെയ
യാേക്കാബ് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തിന്
ജീവിക്കുന്നു?”എന്നുപറഞ്ഞു.

28
1 അനന്തരം യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
വിളിച്ച,് അവെന അനു്രഗഹിച്ച്, അവേനാട്
ആജ്ഞാപിച്ച പറഞ്ഞത:് “നീ
കനാന്യസ്്രതീകളിൽനിന്നു ഭാര്യെയ എടുക്കരുത.്
2 എഴുേന്നറ്റ്, പദ്ദൻ-അരാമിൽ നിെന്റ
അമ്മയുെട അപ്പനായ െബഥൂേവലിെന്റ വീട്ടിൽ
െചന്നു നിെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റ പു്രതിമാരിൽനിന്നു നിനക്ക് ഒരു
ഭാര്യെയ എടുക്ക. 3 സർവ്വശക്തനായ
ൈദവം നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുകയും നീ
ജനസമൂഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിെന്ന
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
4 ൈദവം അ്രബാഹാമിനു െകാടുത്തതും നീ
പരേദശിയായി പാർക്കുന്നതുമായ േദശം നീ
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് അ്രബാഹാമിെന്റ
അനു്രഗഹം നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും
നൽകുകയും െചയ്യ മാറാകെട്ട”. 5 അങ്ങെന
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യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന പറഞ്ഞയച്ച ;
അവൻ പദ്ദൻ-അരാമിൽ അരാമ്യനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകനും യാേക്കാബിെന്റയും
ഏശാവിെന്റയും അമ്മയായ റിെബക്കയുെട
സേഹാദരനുമായ ലാബാെന്റ അടുക്കൽ
േപായി. 6 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
അനു്രഗഹിച്ച് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്ന് ഒരു
ഭാര്യെയ എടുക്കുവാൻ അവെന അവിേടക്ക്
അയച്ചതും, അവെന അനു്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ: നീ
കനാന്യസ്്രതീകളിൽനിന്നു ഭാര്യെയ എടുക്കരുത്”
എന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചതും 7 യാേക്കാബ്
അപ്പെനയും അമ്മെയയും അനുസരിച്ച്
പദ്ദൻ-അരാമിേലക്കു േപായതും ഏശാവ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, 8 കനാന്യസ്്രതീകൾ തെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ല എന്നു
കണ്ട് 9 ഏശാവ് യിശ്മാേയലിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു തനിക്കുള്ള ഭാര്യമാെര കൂടാെത
അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിെന്റ
മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ സേഹാദരിയുമായ
മഹലത്തിെനയും വിവാഹംകഴിച്ച .

10എന്നാൽയാേക്കാബ്േബർ-േശബയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട ഹാരാനിേലക്ക് േപായി. 11അവൻ ഒരു
സ്ഥലത്ത് എത്തിയേപ്പാൾസൂര്യൻഅസ്തമിച്ചതു
െകാണ്ട് അവിെട രാ്രതിപാർത്തു; അവൻ
ആ സ്ഥലെത്ത കല്ല കളിൽ ഒെന്നടുത്ത്
തലയണയായി വച്ച് അവിെട കിടന്നുറങ്ങി.
12അവൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു: ഇതാ, ഭൂമിയിൽ
വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു േഗാവണി; അതിെന്റ മുകളറ്റം
സ്വർഗ്ഗേത്താളം എത്തിയിരുന്നു; ൈദവത്തിെന്റ
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ദൂതന്മാർ അതിേന്മൽകൂടി കയറുകയും
ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. 13 അതിന് സമീപത്ത്
യേഹാവ നിന്നു അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ
നിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും,
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവുമായ യേഹാവ
ആകുന്നു; നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിെയ ഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിക്കും തരും. 14 നിെന്റ
സന്തതി ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല ആകും;
നീ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ം വ്യാപിക്കും; നീ മുഖാന്തരവും
നിെന്റ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിെല
സകല കുടുംബങ്ങള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
15 ഇതാ, ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് നീ
േപാകുേന്നടെത്താെക്കയും നിെന്ന കാത്ത്
ഈ േദശേത്തക്ക് നിെന്ന മടക്കിവരുത്തും;
ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
നിവർത്തിക്കുന്നതുവെര ഞാൻ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല”. 16 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
ഉറക്കമുണർന്നു: “യേഹാവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട്
സത്യം; ഞാേനാ അത് അറിഞ്ഞില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 17അവൻ ഭയെപ്പട്ട : “ഈസ്ഥലംഎ്രത
ഭയങ്കരം! ഇത് ൈദവത്തിെന്റ ആലയമല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമല്ല;ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റവാതിൽതെന്ന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 യാേക്കാബ് അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് തലയണയായിവച്ചിരുന്നകല്ല്എടുത്തു
തൂണായി നിർത്തി, അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച .
19 അവൻ ആ സ്ഥലത്തിനു േബേഥൽ* എന്നു
േപർവിളിച്ച ;ആദ്യം ആ പട്ടണത്തിന് ലൂസ് എന്നു

* 28. 19 ൈദവത്തിെന്റ ഭവനം



ഉല് പത്തി 28:20 cii ഉല ്പത്തി 29:5

േപരായിരുന്നു. 20യാേക്കാബ് ഒരു േനർച്ചേനർന്നു:
“ൈദവം എേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുകയും ഞാൻ
േപാകുന്ന ഈ യാ്രതയിൽ എെന്ന കാക്കുകയും
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഹാരവും ധരിക്കുവാൻ
വസ്്രതവും എനിക്ക് തരികയും 21 എെന്ന
എെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക് സമാധാനേത്താെട
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ യേഹാവ
എനിക്ക് ൈദവമായിരിക്കും. 22ഞാൻ തൂണായി
നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ൈദവത്തിെന്റ ആലയവും
ആകും. നീഎനിക്ക് തരുന്നസകലത്തിലുംഞാൻ
നിനക്ക് ദശാംശംതരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29
1 പിെന്ന യാേക്കാബ് യാ്രത തുടർന്ന്
പൗരസ്ത്യേദശത്ത് എത്തി. 2 അവൻ
െവളി്രമ്പേദശത്ത് ഒരു കിണർ കണ്ടു.
അതിനരികിൽ മൂന്ന് ആട്ടിൻകൂട്ടം കിടക്കുന്നു.
ആകിണറ്റിൽനിന്നായിരുന്നുആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്ക്
െവള്ളം െകാടുത്തിരുന്നത;് എന്നാൽ
കിണറിെന്റ തലക്കലുള്ള കല്ല് വലുതായിരുന്നു.
3 ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ വരുേമ്പാെഴല്ലാം ഇടയന്മാർ
കിണറിെന്റ തലക്കൽ നിന്നു കല്ല രുട്ടി
ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കുകയും കല്ല്
തലക്കൽ അതിെന്റ സ്ഥലത്തുതെന്ന തിരിെക
വയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 യാേക്കാബ് അവേരാട:്
“സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾഎവിെടനിന്ന് വരുന്നു”
എന്നു േചാദിച്ചതിന്: “ഞങ്ങൾ ഹാരാനിൽനിന്ന്
വരുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 5 അവൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ നാേഹാരിെന്റ മകനായ
ലാബാെന അറിയുേമാ” എന്നു േചാദിച്ചതിന്:
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“അറിയും” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 6 അവൻ
അവേരാട്: “അവൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുേവാ”
എന്നു േചാദിച്ച . “സുഖം തെന്ന; അവെന്റ മകൾ
റാേഹൽ അതാ ആടുകേളാടുകൂടി വരുന്നു”
എന്ന് അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞു. 7 “പകൽ
ഇനിയും വളെരയുണ്ടേല്ലാ; കൂട്ടം ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന
സമയമായിട്ടില്ല;ആടുകൾക്കുെവള്ളംെകാടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി തീറ്റ വിൻ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞതിന് 8 അവർ: “കൂട്ടങ്ങൾ ഒെക്കയും
കൂടുേവാളം ഞങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല; അവർ
കിണറിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ല രുട്ട ം; പിെന്ന
ഞങ്ങൾ ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അവൻ അവേരാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്നറാേഹൽ
തെന്റ അപ്പെന്റ ആടുകേളാടുകൂെട വന്നു.
അവളായിരുന്നു അവെയ േമയിച്ചിരുന്നത.്
10 തെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റ മകൾ റാേഹലിെനയും അമ്മയുെട
സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ ആടുകെളയും
കണ്ടേപ്പാൾ യാേക്കാബ് അടുത്തുെചന്നു
കിണറിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്നു കല്ല രുട്ടി,
അമ്മയുെട സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ
ആടുകൾക്കു െവള്ളം െകാടുത്തു. 11യാേക്കാബ്
റാേഹലിെന ചുംബിച്ച െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. 12താൻ
അവള െട അപ്പെന്റ സേഹാദരൻ എന്നും
റിെബക്കായുെട മകെനന്നും യാേക്കാബ്
റാേഹലിേനാടു പറഞ്ഞു. അവൾ ഓടിെച്ചന്നു
തെന്റ അപ്പെന അറിയിച്ച . 13 ലാബാൻ തെന്റ
സേഹാദരിയുെട മകനായ യാേക്കാബിെന്റ
വിവരം േകട്ടേപ്പാൾ അവെന എതിേരൽക്കുവാൻ
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ഓടിെച്ചന്ന് അവെന ആലിംഗനം െചയ്തു
ചുംബിച്ച വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവൻ
ലാബാേനാടു വിവരം ഒെക്കയും പറഞ്ഞു.
14 ലാബാൻ അവേനാട:് “നീ എെന്റ അസ്ഥിയും
മാംസവും തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു
മാസക്കാലം അവെന്റ അടുക്കൽ താമസിച്ച .
15 പിെന്ന ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട്: “നീ
എെന്റ സേഹാദരനാകെകാണ്ട് െവറുെത
എെന്ന േസവിക്കണേമാ? നിനക്ക് എന്ത്
്രപതിഫലം േവണം? എേന്നാട് പറക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16 എന്നാൽ ലാബാന് രണ്ടു
പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: മൂത്തവൾക്കു
േലയാ എന്നും ഇളയവൾക്കു റാേഹൽ എന്നും
േപര.് 17 േലയയുെട കണ്ണ കൾ േശാഭ
കുറഞ്ഞതായിരുന്നു; റാേഹേലാ സുന്ദരിയും
മേനാഹരരൂപിണിയുംആയിരുന്നു. 18യാേക്കാബ്
റാേഹലിെന സ്േനഹിച്ച ; “നിെന്റ ഇളയമകൾ
റാേഹലിനുേവണ്ടി ഞാൻ ഏഴു വർഷം നിെന്ന
േസവിക്കാം” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 19അതിന്
ലാബാൻ: “ഞാൻ അവെള അന്യപുരുഷനു
െകാടുക്കുന്നതിലും നിനക്ക് തരുന്നത് നല്ലത്;
എേന്നാടുകൂെട പാർക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 അങ്ങെന യാേക്കാബ് റാേഹലിനുേവണ്ടി
ഏഴു വർഷം േസവനം െചയ്തു; അവൻ
അവെള സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് അത് അവന്
അല്പകാലംേപാെല േതാന്നി. 21 അനന്തരം
യാേക്കാബ് ലാബാേനാട്: “എെന്റ സമയം
തികഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ എെന്റ ഭാര്യയുെട
അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ അവെള തരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ ലാബാൻ ആ
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സ്ഥലെത്ത ജനങ്ങെള എല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി ഒരു
വിരുന്നു കഴിച്ച . 23എന്നാൽ രാ്രതിയിൽ അവൻ
തെന്റ മകൾ േലയെയ കൂട്ടി യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി വിട്ട ; യാേക്കാബ്
അവെള സ്വീകരിച്ച . 24 ലാബാൻ തെന്റ മകൾ
േലയാക്ക് തെന്റ ദാസി സില്പെയ ദാസിയായി
െകാടുത്തു. 25 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ അത്
േലയാ എന്നു കണ്ട് അവൻ ലാബാേനാട:് “നീ
എേന്നാട്ഈെചയ്തത്എന്ത?് റാേഹലിനുേവണ്ടി
അല്ലേയാ ഞാൻ നിെന്ന േസവിച്ചത?് പിെന്ന
നീ എന്തിന് എെന്ന ചതിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അതിന് ലാബാൻ: “മൂത്തവൾക്കു മുമ്പ്
ഇളയവെള െകാടുക്കുക ഞങ്ങള െട നാട്ടിൽ
പതിവില്ല. വിവാഹ കർമ്മങ്ങള െട ആഴ്ചവട്ടം
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതു വെര നീ കാത്തിരിക്കുക
27 എന്നാൽ അടുത്ത് ഏഴു വർഷംകൂടി നീ
എനിക്കുേവണ്ടി േസവനം െചയ്യ െമങ്കിൽഞങ്ങൾ
റാേഹലിേനയും നിനക്ക് തരും” എന്നു പറഞ്ഞു.
28 യാേക്കാബ് അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു,
േലയയുെട വിവാഹ ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി;
ലാബാൻ തെന്റ മകൾ റാേഹലിെനയും അവന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 29തെന്റ മകൾ റാേഹലിന്
ലാബാൻ തെന്റ ദാസി ബിൽഹെയ ദാസിയായി
െകാടുത്തു. 30 യാേക്കാബ് റാേഹലിെന്റ
അടുക്കലും െചന്നു; റാേഹലിെന േലയാെയക്കാൾ
അധികം സ്േനഹിച്ച ; പിെന്നയും ഏഴു വർഷം
ലാബാെന്റഅടുക്കൽേസവനം െചയ്തു.

31 േലയാഅനിഷ്ടെയന്നുയേഹാവകണ്ടേപ്പാൾ
അവള െട ഗർഭെത്ത തുറന്നു; റാേഹേലാ
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മച്ചിയായിരുന്നു. 32 േലയാ ഗർഭംധരിച്ച ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച : “യേഹാവ എെന്റ സങ്കടം
കണ്ടു; ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഭർത്താവ് എെന്ന
സ്േനഹിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ അവന്
രൂേബൻ എന്നു േപരിട്ട . 33അവൾ പിെന്നയും
ഗർഭംധരിച്ച ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ഞാൻ
അനിഷ്ട എന്നു യേഹാവ േകട്ടതുെകാണ്ട്
ഇവെനയും എനിക്ക് തന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവന് ശിെമേയാൻ എന്നു േപരിട്ട . 34അവൾ
പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച :
“ഇേപ്പാൾഈസമയം എെന്റ ഭർത്താവ് എേന്നാട്
പറ്റിേച്ചരും; ഞാൻ അവന് മൂന്നു പു്രതന്മാെര
്രപസവിച്ച വേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട്
അവന് േലവിഎന്നു േപരിട്ട . 35അവൾപിെന്നയും
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; “ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവെയ സ്തുതിക്കും” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു;അതുെകാണ്ട്അവൾഅവന് െയഹൂദാ
എന്നു േപരിട്ട . പിെന്നഅവൾക്കു ്രപസവം നിന്നു.

30
1താൻ യാേക്കാബിന് മക്കെള ്രപസവിക്കുന്നില്ല
എന്നു റാേഹൽ കണ്ടു തെന്റ സേഹാദരിേയാട്
അസൂയെപ്പട്ട യാേക്കാബിേനാട:് “എനിക്ക്
മക്കെള തരണം; അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
മരിച്ച േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 2 അേപ്പാൾ
യാേക്കാബിന് റാേഹലിേനാടു േകാപം
ജ്വലിച്ച : “നിനക്ക് ഗർഭഫലം തരാതിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനേത്താ ഞാൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 3 അതിന് അവൾ: “എെന്റ ദാസി
ബിൽഹാ ഉണ്ടേല്ലാ; അവള െട അടുക്കൽ
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െചല്ല ക; അവൾ എെന്റ മടിയിൽ ്രപസവിക്കെട്ട;
അവളാൽ എനിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന അവൾ തെന്റ ദാസി
ബിൽഹാെയ അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു;
യാേക്കാബ് അവള െട അടുക്കൽ െചന്നു.
5 ബിൽഹാ ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . 6 അേപ്പാൾ റാേഹൽ:
“ൈദവം എനിക്ക് ന്യായം നടത്തി എെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ട് എനിക്ക് ഒരു മകെന തന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് അവൾ അവന്
ദാൻ എന്നു േപരിട്ട . 7 റാേഹലിെന്റ ദാസി
ബിൽഹാ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിനു
രണ്ടാമെതാരു മകെന ്രപസവിച്ച . 8 “ഞാൻ
എെന്റ സേഹാദരിേയാടു വലിേയാരു മല്ലിട്ട ,
ജയിച്ച മിരിക്കുന്നു” എന്നു റാേഹൽ പറഞ്ഞ്
അവൾ അവന് നഫ്താലി എന്നു േപരിട്ട .
9 തനിക്കു ്രപസവം നിന്നുേപായി എന്നു േലയാ
കണ്ടേപ്പാൾ തെന്റ ദാസി സില്പെയ വിളിച്ച്
അവെള യാേക്കാബിനു ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.
10 േലയായുെട ദാസി സില്പാ യാേക്കാബിന്
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 11 അേപ്പാൾ േലയാ:
“ഭാഗ്യം” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ അവന്
ഗാദ് എന്നു േപരിട്ട . 12 േലയായുെട ദാസി
സില്പാ യാേക്കാബിനു രണ്ടാമത് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . 13 “ഞാൻ ഭാഗ്യവതി; സ്്രതീകൾ
എെന്ന ഭാഗ്യവതിെയന്നു പറയും” എന്നു േലയാ
പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് ആേശർ എന്നു
േപരിട്ട . 14 േഗാതമ്പുെകായ്ത്തുകാലത്തു
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രൂേബൻ പുറെപ്പട്ട് വയലിൽ ദൂദായിപ്പഴം* കണ്ടു
തെന്റ അമ്മയായ േലയായുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. റാേഹൽ േലയാേയാട:് “നിെന്റ
മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴം കുറച്ച് എനിക്ക് തരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15 േലയാ അവേളാട:് “നീ
എെന്റ ഭർത്താവിെന എടുത്തതു േപാരാേയാ?
എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴവുംകൂടി േവണേമാ”
എന്നു പറഞ്ഞതിനു റാേഹൽ: “ആകെട്ട; നിെന്റ
മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴത്തിനുേവണ്ടി ഇന്ന് രാ്രതി
അവൻ നിേന്നാടുകൂെട ശയിച്ച െകാള്ളെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 യാേക്കാബ് ൈവകുേന്നരം
വയലിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ േലയാ അവെന
എതിേരറ്റ െചന്നു: “നീ എെന്റ അടുക്കൽ
വേരണം; എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴംെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്നകൂലിക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു; അന്ന് രാ്രതി അവൻ അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ച . 17 ൈദവം േലയായുെട അേപക്ഷ
േകട്ട ; അവൾ ഗർഭംധരിച്ച യാേക്കാബിന്
അഞ്ചാമത് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 18അേപ്പാൾ
േലയാ: “ഞാൻ എെന്റ ദാസിെയ എെന്റ
ഭർത്താവിനു െകാടുത്തതുെകാണ്ടു ൈദവം
എനിക്ക് ്രപതിഫലം തന്നു”എന്നു പറഞ്ഞ്അവൾ
അവന് യിസ്സാഖാർ എന്നു േപരിട്ട . 19 േലയാ
പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച , യാേക്കാബിന് ആറാമത്
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; 20 “ൈദവം എനിക്ക്
ഒരു നല്ലദാനം തന്നിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ എെന്റ
ഭർത്താവ് എേന്നാടുകൂെട വസിക്കും; ഞാൻ

* 30. 14 നല്ല ഗന്ധമുള്ളതും ഗര ്ഭം ഉണ്ടാവാന ്
സഹായിക്കുന്നതുമായഔഷധഗുണമുള്ളഒരുതരം പഴം
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അവന് ആറ് മക്കെള ്രപസവിച്ച വേല്ലാ” എന്നു
േലയാ പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് െസബൂലൂൻ†
എന്നു േപരിട്ട . 21 അതിന ്െറേശഷം അവൾ
ഒരു മകെള ്രപസവിച്ച അവൾക്കു ദീനാ എന്നു
േപരിട്ട . 22 ൈദവം റാേഹലിെന ഓർത്തു;
ൈദവം അവള െട അേപക്ഷ േകട്ട് അവള െട
ഗർഭെത്ത തുറന്നു. 23 അവൾ ഗർഭംധരിച്ച
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച : “ൈദവം എെന്റ നിന്ദ
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 “യേഹാവ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു മകെന തരും”
എന്നും പറഞ്ഞ്അവൾഅവന് േയാേസഫ് എന്നു
േപരിട്ട .

25 റാേഹൽ േയാേസഫിെന ്രപസവിച്ചേശഷം
യാേക്കാബ് ലാബാേനാട:് “ഞാൻ എെന്റ
സ്ഥലേത്തക്കും േദശേത്തക്കും േപാകുവാൻ
എെന്ന അയയ്േക്കണം. 26 ഞാൻ നിെന്ന
േസവിച്ചതിെന്റ ്രപതിഫലമായ എെന്റ
ഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും എനിക്ക് തരണം;
ഞാൻ േപാകെട്ട; ഞാൻ നിനക്ക് െചയ്ത
േസവനം നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
27 ലാബാൻ അവേനാട്: “നിനക്ക് എേന്നാട്
ദയ ഉെണ്ടങ്കിൽ േപാകരുേത; നിെന്റനിമിത്തം
യേഹാവ എെന്ന അനു്രഗഹിച്ച എന്ന് എനിക്ക്
േബാദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. 28 നിനക്ക് എന്ത്
്രപതിഫലം േവണം എന്നു പറയുക; ഞാൻ തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 29 യാേക്കാബ് അവേനാട്:
“ഞാൻ നിെന്ന എങ്ങെന േസവിച്ച എന്നും
നിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടം എെന്റ പക്കൽ എങ്ങെന
ഇരുന്നു എന്നും നീ അറിയുന്നു. 30 ഞാൻ
† 30. 20 ബഹുമാനം
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വരുംമുെമ്പ നിനക്ക് അല്പേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ;
ഇേപ്പാൾ അത് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ കാൽ വച്ചിടെത്തല്ലാം യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എെന്റ
സ്വന്തഭവനത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ എേപ്പാൾ
കരുതും” എന്നും പറഞ്ഞു. 31 “ഞാൻ നിനക്ക്
എന്ത് തരണം” എന്ന് ലാബാൻ േചാദിച്ചതിന്
യാേക്കാബ് പറഞ്ഞത:് “നീ ഒന്നും തരണ്ടാ;
ഈ കാര്യം നീ െചയ്തുതന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത ഇനിയും േമയിച്ച പാലിക്കാം.
32 ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്റ എല്ലാകൂട്ടങ്ങളിലുംകൂടി
കടന്ന്, അവയിൽ നിന്ന് പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള
ആടുകെള ഒെക്കയും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തതിെനെയാെക്കയും േകാലാടുകളിൽ
പുള്ളിയും മറുകുമുള്ളതിെനയും േവർതിരിക്കാം;
അത് എെന്റ ്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട. 33 നാെള
ഒരിക്കൽ എെന്റ ്രപതിഫലം സംബന്ധിച്ച്
നീ േനാക്കുവാൻ വരുേമ്പാൾ എെന്റ നീതി
െതളിവായിരിക്കും; േകാലാടുകളിൽ പുള്ളിയും
മറുകുമില്ലാത്തതും െചമ്മരിയാടുകളിൽ
കറുത്തനിറമില്ലാത്തതും എല്ലാം എെന്റ പക്കൽ
ഉണ്ട് എങ്കിൽ േമാഷ്ടിച്ചതായി കരുതാം”.
34അതിന് ലാബാൻ: “ശരി, നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അന്നുതെന്ന
അവൻ വരയും മറുകുമുള്ള മുട്ടാടുകെളയും
പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള െപൺേകാലാടുകെള
ഒെക്കയും െവണ്മയുള്ളതിെന ഒെക്കയും
െചമ്മരിയാടുകളിൽ കറുത്തനിറമുള്ളതിെന
ഒെക്കയും േവർതിരിച്ച് അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 36 അവൻ
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തനിക്കും യാേക്കാബിനും ഇടയിൽ മൂന്നു
ദിവസെത്ത യാ്രതാദൂരം വച്ച ; ലാബാെന്റ
ബാക്കിയുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള യാേക്കാബ്
േമയിച്ച . 37 എന്നാൽ യാേക്കാബ്
പുന്നവൃക്ഷത്തിെന്റയും ബദാംവൃക്ഷത്തിെന്റയും
അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷത്തിെന്റയും പച്ചെക്കാമ്പുകൾ
എടുത്ത് അവയിൽ െവള്ള കാണത്തക്കവണ്ണം
െവള്ളവരയായി േതാലുരിച്ച . 38 ആടുകൾ
കുടിക്കുവാൻ വന്നേപ്പാൾ അവൻ, താൻ
േതാലുരിച്ച െകാമ്പുകെള പാത്തികളിലും
െവള്ളം പകരുന്ന െതാട്ടികളിലും ആടുകള െട
മുമ്പിൽവച്ച ; അവ െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ
വന്നേപ്പാൾ ചനേയറ്റ . 39 ആടുകൾ
െകാമ്പുകെള കണ്ടുെകാണ്ട് ചനേയറ്റ
വരയും പുള്ളിയും മറുകുമുള്ള കുട്ടികെള
െപറ്റ . 40 ആ ആട്ടിൻകുട്ടികെള യാേക്കാബ്
േവർതിരിച്ച് ആടുകെള ലാബാെന്റ
ആടുകളിൽ വരയും മറുകുമുള്ള എല്ലാറ്റിനും
അഭിമുഖമായി നിർത്തി; തെന്റ സ്വന്തകൂട്ടങ്ങെള
ലാബാെന്റ ആടുകേളാടു േചർക്കാെത
േവെറയാക്കി. 41 ബലമുള്ള ആടുകൾ
ചനേയല്ക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും െകാമ്പുകെള
കണ്ടുെകാണ്ട് ചനേയൽേക്കണ്ടതിനു യാേക്കാബ്
ആ െകാമ്പുകെള പാത്തികളിൽ ആടുകള െട
കണ്ണിന് മുമ്പിൽവച്ച . 42ബലമില്ലാത്തആടുകൾ
ചനേയല്ക്കുേമ്പാൾ െകാമ്പുകെള വച്ചില്ല;
അങ്ങെനബലമില്ലാത്തവ ലാബാനും ബലമുള്ളവ
യാേക്കാബിനും ആയിത്തീർന്നു. 43 അവൻ
മഹാസമ്പന്നനായി അവന് വളെര ആടുകള ം
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ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങള ം കഴുതകള ം
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു.

31
1 എന്നാൽ “ഞങ്ങള െട അപ്പനുള്ളെതല്ലാം
യാേക്കാബ് എടുത്തുകളഞ്ഞു ഞങ്ങള െട
അപ്പെന്റ വകെകാണ്ട് അവൻ ഈ ധനം എല്ലാം
സമ്പാദിച്ച ”എന്നു ലാബാെന്റ പു്രതന്മാർ പറഞ്ഞ
വാക്കുകെള യാേക്കാബ് േകട്ട . 2 യാേക്കാബ്
ലാബാെന്റ മുഖത്തു േനാക്കിയേപ്പാൾ അത്
തെന്റ േനെര മുൻെപന്നേപാെല അല്ല എന്നു
കണ്ടു. 3അേപ്പാൾ യേഹാവ യാേക്കാബിേനാട:്
“നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കും
നിെന്റ കുടുംബക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പാകുക;ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 4 യാേക്കാബ് ആളയച്ച്
റാേഹലിേനയും േലയാെയയും വയലിൽ തെന്റ
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക് വിളിപ്പിച്ച ,
5 അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ
മുഖം എെന്റ േനെര മുൻെപന്നേപാെല അല്ല
എന്നുഞാൻകാണുന്നു;എങ്കിലുംഎെന്റഅപ്പെന്റ
ൈദവംഎേന്നാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 6നിങ്ങള െട
അപ്പെന ഞാൻ എെന്റ സർവ്വബലേത്താടുംകൂടി
േസവിച്ച എന്നു നിങ്ങൾക്ക് തെന്നഅറിയാമേല്ലാ.
7 നിങ്ങള െട അപ്പേനാ എെന്ന ചതിച്ച് എെന്റ
്രപതിഫലം പത്തു ്രപാവശ്യം മാറ്റി; എങ്കിലും
എേന്നാട് േദാഷം െചയ്യ വാൻ ൈദവം അവെന
സമ്മതിച്ചില്ല. 8 ‘പുള്ളിയുള്ളവ നിെന്റ ്രപതിഫലം
ആയിരിക്കെട്ട’ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ
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കൂട്ടെമാെക്കയും പുള്ളിയുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റ ;
‘വരയുള്ളവ നിെന്റ ്രപതിഫലം ആയിരിക്കെട്ട’
എന്നവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂട്ടെമാെക്കയും
വരയുള്ള കുട്ടികെള െപറ്റ . 9 ഇങ്ങെന
ൈദവം നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 10ആടുകൾ
ചനേയല്ക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ
ആടുകളിേന്മൽ കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ വരയും
പുള്ളിയും മറുകും ഉള്ളവ എന്നു കണ്ടു.
11ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ എേന്നാട:്
‘യാേക്കാേബ’ എന്നു വിളിച്ച ; ‘ഞാൻ ഇതാ’
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ ദൂതൻ:
‘നീ തലെപാക്കി േനാക്കുക; ആടുകള െടേമൽ
കയറുന്ന മുട്ടാടുകൾ എല്ലാം വരയും പുള്ളിയും
മറുകുമുള്ളവയേല്ലാ; ലാബാൻ നിേന്നാട്
െചയ്യന്നെതാെക്കയും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു.
13 നീ തൂണിെന അഭിേഷകം െചയ്യ കയും
എേന്നാട് േനർച്ചേനരുകയും െചയ്ത സ്ഥലമായ
േബേഥലിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു ഞാൻ;
ആകയാൽ നീ എഴുേന്നറ്റ,് ഈ േദശംവിട്ട്
നിെന്റ ജന്മേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക’
എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 14 റാേഹലും
േലയായും അവേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓഹരിയും
അവകാശവും ഉേണ്ടാ? 15 അവൻ ഞങ്ങെള
അന്യരായിട്ടല്ലേയാ വിചാരിക്കുന്നത?് ഞങ്ങെള
വിറ്റ വിലയും എല്ലാം തിന്നു കളഞ്ഞുവേല്ലാ.
16 ൈദവം ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ പക്കൽനിന്ന്
എടുത്തുകളഞ്ഞ സമ്പെത്താെക്കയും
ഞങ്ങൾക്കുംഞങ്ങള െട മക്കൾക്കും ഉള്ളതേല്ലാ;
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ആകയാൽൈദവം നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും
െചയ്തുെകാള്ള ക”. 17 അങ്ങെന
യാേക്കാബ് എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും ഒട്ടകപ്പ റത്തു കയറ്റി. 18 തെന്റ
കന്നുകാലികെള മുഴുവനും താൻ സമ്പാദിച്ച
സകല സമ്പെത്താെക്കയും താൻ പദ്ദൻ-
അരാമിൽ സമ്പാദിച്ച മൃഗസമ്പെത്താെക്കയും
േചർത്തുെകാണ്ട് കനാൻേദശത്തു തെന്റ
അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
േപാകുവാൻ പുറെപ്പട്ട . 19 ലാബാൻ തെന്റ
ആടുകെള േരാമം ക്രതിക്കുവാൻ േപായിരുന്നു;
റാേഹൽ തെന്റ അപ്പനുള്ള ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള
േമാഷ്ടിച്ച . 20താൻഓടിേപ്പാകുന്നതു യാേക്കാബ്
അരാമ്യനായ ലാബാേനാടുഅറിയിക്കായ്കയാൽ
അവെന േതാല്പിച്ചായിരുന്നു േപായത്.
21 ഇങ്ങെന അവൻ തനിക്കുള്ള സകലവുമായി
ഓടിേപ്പായി; അവൻ പുറെപ്പട്ട നദികടന്നു,
ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിനു േനെരതിരിഞ്ഞു.

22 യാേക്കാബ് ഓടിേപ്പായി എന്നു ലാബാനു
മൂന്നാംദിവസം അറിവുകിട്ടി. 23 ഉടെന അവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഏഴു
ദിവസെത്ത വഴി അവെന പിന്തുടർന്നു
ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിൽ അവേനാെടാപ്പം
എത്തി. 24എന്നാൽൈദവം രാ്രതി സ്വപ്നത്തിൽ
അരാമ്യനായ ലാബാെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “നീ യാേക്കാബിേനാട് ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും പറയാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാൾക” എന്നു കല്പിച്ച . 25 ലാബാൻ
യാേക്കാബിേനാെടാപ്പം എത്തി; യാേക്കാബ്
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പർവ്വതത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ചിരുന്നു;
ലാബാനും തെന്റ സേഹാദരന്മാരുമായി
ഗിെലയാദ്പർവ്വതത്തിൽ കൂടാരം അടിച്ച .
26 ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞത:്
“നീ എെന്ന ഒളിച്ച േപാകുകയും എെന്റ
പു്രതിമാെര വാളാൽ പിടിച്ചവെരേപ്പാെല
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തത് എന്ത്? 27 നീ
എെന്ന േതാല്പിച്ച രഹസ്യമായിട്ട് ഓടിേപ്പാകുകയും
ഞാൻ സേന്താഷേത്താടും സംഗീതേത്താടും
മുരജേത്താടും വീണേയാടുംകൂെട നിെന്ന
അയയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന
അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും 28 എെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ചുംബിക്കുവാൻ
എനിക്ക്അവസരംതരാതിരിക്കുകയും െചയ്തത്
എന്ത?് േഭാഷത്വമാണുനീ െചയ്തത്. 29നിങ്ങേളാട്
േദാഷം െചയ്യ വാൻ എെന്റ പക്കൽ ശക്തിയുണ്ട്;
എങ്കിലും ‘നീ യാേക്കാബിേനാടു ഗുണെമങ്കിലും
േദാഷെമങ്കിലും പറയാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാൾക’എന്നുനിങ്ങള െടപിതാവിെന്റ
ൈദവംകഴിഞ്ഞരാ്രതിഎേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
30 ആകെട്ട, നിെന്റ പിതൃഭവനേത്താടുള്ള
അതിവാഞ്ഛയാൽ നീ പുറെപ്പട്ട േപാന്നു;
എന്നാൽ എന ്െറ ്രഗഹബിംബങ്ങെള േമാഷ്ടിച്ചത്
എന്തിന”് 31 യാേക്കാബ് ലാബാേനാട:് “പേക്ഷ
നിെന്റ പു്രതിമാെര നീ എെന്റ പക്കൽനിന്ന്
ബലമായി പിടിച്ച വയ്ക്കും എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട . 32 എന്നാൽ നീ ആരുെട പക്കൽ
എങ്കിലും നിെന്റ ഗൃഹബിംബങ്ങെള കണ്ടാൽ
അവൻ ജീവേനാടിരിക്കരുത;് എെന്റ പക്കൽ
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നിെന്റ വക വല്ലതും ഉേണ്ടാ എന്നു നീ
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ കാൺെക േനാക്കി
എടുക്ക” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. റാേഹൽ
അവെയ േമാഷ്ടിച്ചത് യാേക്കാബ് അറിഞ്ഞില്ല.
33 അങ്ങെന ലാബാൻ യാേക്കാബിെന്റ
കൂടാരത്തിലും േലയായുെട കൂടാരത്തിലും രണ്ടു
ദാസിമാരുെട കൂടാരത്തിലും െചന്നു േനാക്കി,
ഒന്നും കണ്ടില്ലതാനും; അവൻ േലയായുെട
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി റാേഹലിെന്റ
കൂടാരത്തിൽ െചന്നു. 34 എന്നാൽ റാേഹൽ
വി്രഗഹങ്ങെള എടുത്ത് ഒട്ടകേക്കാപ്പിനുള്ളിൽ
ഇട്ട് അതിേന്മൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ലാബാൻ
കൂടാരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞുേനാക്കി,
കണ്ടില്ലതാനും. 35 അവൾ അപ്പേനാട:്
“യജമാനൻ േകാപിക്കരുേത; നിെന്റ മുമ്പാെക
എഴുേന്നൽക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല;
സ്്രതീകൾക്കുള്ള പതിവ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു.അങ്ങെനഅവൻപരിേശാധിച്ച ;
ഗൃഹവി്രഗഹങ്ങെള കണ്ടില്ലതാനും. 36അേപ്പാൾ
യാേക്കാബിനു േകാപം ജ്വലിച്ച , അവൻ
ലാബാേനാടു വാദിച്ച . യാേക്കാബ് ലാബാേനാടു
പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ കുറ്റം എന്ത?്
നീ ഇ്രത ഉ്രഗതേയാെട എെന്റ പിന്നാെല ഓടി
വേരണ്ടതിന്എെന്റെതറ്റ്എന്ത?്

37 നീ എെന്റ സാധനങ്ങെളാെക്കയും
പരിേശാധിച്ച വേല്ലാ; നിെന്റ വീട്ടിെല സാധനം
വല്ലതും കണ്ടുേവാ? എെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും
നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കും മുമ്പാെക ഇവിെട
െവക്കുക; അവർ നമുക്കിരുവർക്കും മേദ്ധ്യ
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വിധിക്കെട്ട. 38 ഈ ഇരുപതു വർഷം
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ പാർത്തു; നിെന്റ
െചമ്മരിയാടുകൾക്കും േകാലാടുകൾക്കും
ചനനാശം വന്നിട്ടില്ല. നിെന്റ കൂട്ടത്തിെല
ആട്ട െകാറ്റന്മാെര ഞാൻ തിന്നുകളഞ്ഞിട്ട മില്ല.
39 ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ച കീറിയതിെന നിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാെത ഞാൻ
അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു; പകൽ
േമാഷണം േപായതിെനയും രാ്രതി േമാഷണം
േപായതിെനയും നീ എേന്നാട് േചാദിച്ച .
40 ഇതായിരുന്നു എെന്റ അനുഭവം; പകൽ
െവയിൽെകാണ്ടും രാ്രതി തണുപ്പ െകാണ്ടും
ഞാൻ ക്ഷയിച്ച ; എെന്റ കണ്ണിന്
ഉറക്കമില്ലാെതയായി. 41ഈ ഇരുപതു വർഷം
ഞാൻ നിെന്റ വീട്ടിൽ വസിച്ച ; പതിനാല്
വർഷം നിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാർക്കായിട്ട ം ആറ്
വർഷം നിെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിനായിട്ട ം നിെന്ന
േസവിച്ച ; പത്തു ്രപാവശ്യം നീ എെന്റ ്രപതിഫലം
മാറ്റി. 42 എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവമായ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ഭയവുമായവൻ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു
എങ്കിൽ നീ ഇേപ്പാൾ എെന്ന െവറുെത
അയച്ച കളയുമായിരുന്നു; ൈദവം എെന്റ
കഷ്ടതയും എെന്റ ൈകകള െട അധ്വാനവും
കണ്ടുകഴിഞ്ഞരാ്രതി ന്യായംവിധിച്ച ”. 43ലാബാൻ
യാേക്കാബിേനാട:് “പു്രതിമാർ എെന്റ പു്രതിമാർ,
മക്കൾ എെന്റ മക്കൾ, ആട്ടിൻകൂട്ടം എെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടം; നീ കാണുന്നെതാെക്കയും
എനിക്കുള്ളതുതെന്ന;ഈഎെന്റപു്രതിമാേരാേടാ
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അവർ ്രപസവിച്ച മക്കേളാേടാ ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത്
െചയ്യ ം? 44അതുെകാണ്ട് വരിക, ഞാനും നീയും
തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യ ക; അത് എനിക്കും
നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 45 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
ഒരു കല്ല് എടുത്തു തൂണായി നിർത്തി.
46 “കല്ല കൾ കൂട്ട വിൻ” എന്നു യാേക്കാബ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് പറഞ്ഞു; അവർ
കല്ല കൾ എടുത്ത് ഒരു കൂമ്പാരമുണ്ടാക്കി;
കൂമ്പാരത്തിേന്മൽവച്ച് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
47 ലാബാൻ അതിന് െയഗർ-സഹദൂഥാ എന്നു
േപരിട്ട ; എന്നാൽ യാേക്കാബ് അതിന് ഗേലദ്
*എന്നു േപരിട്ട . 48 “ഈ കൂമ്പാരം ഇന്ന്
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി” എന്ന്
ലാബാൻ പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് അതിന്
ഗേലദ് എന്നും മിസ്പാ†എന്നും േപരായി:
49 “നാം തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ കാവലായിരിക്കെട്ട.
50 നീ എെന്റ പു്രതിമാെര ഉപ്രദവിക്കുകേയാ
എെന്റ പു്രതിമാെരയല്ലാെത േവെറ സ്്രതീകെള
സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്യ െമങ്കിൽ നേമ്മാടുകൂെട
ആരും ഇല്ല; േനാക്കുക, ൈദവം തെന്ന
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷി” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 51 ലാബാൻ പിെന്നയും
യാേക്കാബിേനാട:് “ഇതാ, ഈ കൂമ്പാരം; ഇതാ,
എനിക്കും നിനക്കും മേദ്ധ്യ നിർത്തിയ തൂൺ.
52 േദാഷത്തിനായി ഞാൻ ഈ കൂമ്പാരം കടന്നു
നിെന്റഅടുക്കൽവരാെതയും നീഈകൂമ്പാരവും

* 31. 47 കൂമ്പാരം † 31. 48 ഉയര ്ന്നസ്ഥലം
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ഈതൂണും കടന്ന് എെന്റഅടുക്കൽവരാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഈ കൂമ്പാരവും സാക്ഷി,
ഈ തൂണും സാക്ഷി. 53 അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും നാേഹാരിെന്റ ൈദവവും അവരുെട
പിതാവിെന്റ ൈദവവുമായവൻ നമുക്കു മേദ്ധ്യ
വിധിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. യാേക്കാബ് തെന്റ
പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭയമായവെനെച്ചാല്ലി
സത്യംെചയ്തു. 54 പിെന്ന യാേക്കാബ്
പർവ്വതത്തിൽ യാഗം അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം
കഴിക്കുവാൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര വിളിച്ച ;
അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പർവ്വതത്തിൽ
രാ്രതിപാർത്തു. 55 ലാബാൻ അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് തെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
ചുംബിക്കുകയും അനു്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്തേശഷം അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

32
1 യാേക്കാബ് തെന്റ വഴിക്കുേപായി;
ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാർ അവെന്റ എതിെര
വന്നു. 2യാേക്കാബ് അവെര കണ്ടേപ്പാൾ: “ഇതു
ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യം” എന്നു പറഞ്ഞു. ആ
സ്ഥലത്തിനുഅവൻമഹനയീംഎന്നു േപർഇട്ട .

3 അനന്തരം യാേക്കാബ് ഏേദാം നാടായ
േസയീർേദശത്ത് തെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ തനിക്കുമുമ്പായി
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച . 4 അവേരാടു
കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: “എെന്റ യജമാനനായ
ഏശാവിേനാട് ഇങ്ങെന പറയുക: ‘നിെന്റ
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ദാസൻ യാേക്കാബ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ഞാൻ
ലാബാെന്റ അടുക്കൽ പരേദശിയായി പാർത്ത്
ഇന്നുവെര അവിെട താമസിച്ച . 5 എനിക്ക്
കാളയും കഴുതയുംആടും ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ട്;
നിനക്ക് എേന്നാട് കൃപ േതാേന്നണ്ടതിനാകുന്നു
യജമാനെന അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ
ആളയക്കുന്നത.് 6 ദൂതന്മാർ യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു: “ഞങ്ങൾ നിെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ
േപായി വന്നു; അവൻ നാനൂറ് ആള കള മായി
നിെന്ന എതിേരൽക്കുവാൻ വരുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ഏറ്റവും
വ്യാകുലെപ്പട്ട അസ്വസ്ഥനായി, തേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ജനെത്തയും ആടുകെളയും
കന്നുകാലികെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും രണ്ടു
കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ച , 8 “ഏശാവ് ഒരു കൂട്ടത്തിെന്റ
േനെരവന്ന്അതിെനനശിപ്പിച്ചാൽമെറ്റകൂട്ടത്തിന്
ഓടിേപ്പാകാമേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 പിെന്ന
യാേക്കാബ് ്രപാർത്ഥിച്ചത:് “എെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും എെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവുമായുേള്ളാേവ,
‘നിെന്റ േദശേത്തക്കും നിെന്റ കുടുംബക്കാരുെട
അടുക്കേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാവുക; ഞാൻ നിനക്ക്
നന്മ െചയ്യ ം’ എന്ന് എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത
യേഹാേവ, 10 അടിയേനാട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
സകലദയയ്ക്കും സകലവിശ്വസ്തതയ്ക്കും
ഞാൻ ഒട്ട ം േയാഗ്യനല്ല; ഒരു വടിേയാടുകൂടി
മാ്രതമേല്ലാ ഞാൻ ഈ േയാർദ്ദാൻ
കടന്നത്; ഇേപ്പാേഴാ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി
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തീർന്നിരിക്കുന്നു. 11 എെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ എന്നു ഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
പേക്ഷ അവൻ വന്ന് എെന്നയും മക്കേളാടുകൂെട
അമ്മമാെരയും നശിപ്പിക്കും എന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു. 12 അവിടുേന്നാ: ‘ഞാൻ
നിേന്നാട് നന്മ െചയ്യ ം; നിെന്റ സന്തതിെയ
െപരുപ്പംെകാണ്ട് എണ്ണ വാൻ കഴിയാത്ത
കടൽകരയിെല മണൽേപാെല ആക്കും’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തുവേല്ലാ”. 13അന്ന് രാ്രതി അവൻ
അവിെട പാർത്തു; തെന്റ ൈകവശം ഉള്ളതിൽ
തെന്റസേഹാദരനായ ഏശാവിനു സമ്മാനമായിട്ട്
14 ഇരുനൂറ് െപൺേകാലാടുകെളയും
ഇരുപതു ആൺേകാലാടുകെളയും ഇരുനൂറ്
െപൺെചമ്മരിയാടുകെളയും ഇരുപതു
ആൺെചമ്മരിയാടുകെളയും 15 കറവയുള്ള
മുപ്പത് ഒട്ടകങ്ങെളയും അവയുെട കുട്ടികെളയും
നാല്പതു പശുക്കെളയും പത്തു കാളകെളയും
ഇരുപതു െപൺകഴുതകെളയും പത്തു
കഴുതക്കുട്ടികെളയും േവർതിരിച്ച . 16 തെന്റ
ദാസന്മാരുെട ൈകവശം ഓേരാ കൂട്ടെത്ത
്രപേത്യകം ്രപേത്യകമായി ഏല്പിച്ച , തെന്റ
ദാസന്മാേരാട്: “നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പായി
കടന്നുേപായി അതത് കൂട്ടത്തിനു മേദ്ധ്യ കുറച്ച്
അകലം പാലിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 ഒന്നാമത് േപാകുന്നവേനാട് അവൻ: “എെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവ് നിെന്ന കണ്ട്: ‘നീ
ആരുെട ആൾ? എവിെട േപാകുന്നു? നിെന്റ
മുമ്പിൽ േപാകുന്ന ഇവ ആരുെട വക’
എന്നിങ്ങെന നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ: 18 ‘നിെന്റ
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ദാസൻ യാേക്കാബിെന്റ വക ആകുന്നു; ഇത്
യജമാനനായ ഏശാവിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന
സമ്മാനം; അതാ, അവനും പിന്നാെല
വരുന്നു’ എന്നു നീ പറയണം” എന്നു കല്പിച്ച .
19 രണ്ടാമത്തവേനാടും മൂന്നാമത്തവേനാടും
കൂട്ടങ്ങെള നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്ന
എല്ലാവേരാടും: “നിങ്ങൾ ഏശാവിെന
കാണുേമ്പാൾ ഇ്രപകാരം അവേനാട് പറയുവിൻ;
20 ‘അതാ, നിെന്റ ദാസൻ യാേക്കാബ് പിന്നാെല
വരുന്നു’എന്നുംപറയുവിൻ”എന്ന്അവൻകല്പിച്ച .
“എനിക്ക് മുമ്പായിേപാകുന്ന സമ്മാനംെകാണ്ട്
അവെന ശാന്തനാക്കിയിട്ട പിെന്ന ഞാൻ
അവെന്റ മുഖം കണ്ടുെകാള്ളാം; പേക്ഷ
അവൻ എെന്ന സ്വീകരിേച്ചക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു. 21 അങ്ങെന സമ്മാനം അവെന്റ
മുമ്പിലായി നടന്നുേപായി; അവേനാ അന്ന് രാ്രതി
കൂട്ടേത്താടുകൂെട പാർത്തു.

22ആ രാ്രതിയിൽ അവൻ എഴുേന്നറ്റ , തെന്റ
രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും രണ്ടു ദാസിമാെരയും
പതിെനാന്നു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി
യാേബ്ബാക്ക്കടവു കടന്നു. 23അങ്ങെന അവൻ
അവെര കൂട്ടി ആറ്റിനക്കെര കടത്തി; തനിക്കുള്ള
സർവ്വവുംഅക്കെരകടത്തിയേശഷം യാേക്കാബ്
തനിേയ േശഷിച്ച ; 24 അേപ്പാൾ ഒരു പുരുഷൻ
പുലരുന്നതുവെര അവേനാട് ദ്വന്ദയുദ്ധം നടത്തി.
25 അവെന ജയിക്കയില്ല എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
അവൻ അവെന്റ ഇടുപ്പ സന്ധിയിൽ െതാട്ട ;
ആകയാൽ അവേനാട് മല്ല പിടിക്കുകയിൽ
യാേക്കാബിെന്റ ഇടുപ്പ സന്ധി ഉള ക്കിേപ്പായി.
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26 “എെന്ന വിടുക; േനരം പുലരുന്നുവേല്ലാ”
എന്ന് ആ പുരുഷൻ പറഞ്ഞതിന:് “നീ എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചല്ലാെത ഞാൻ നിെന്ന വിടുകയില്ല”
എന്ന് യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു. 27 “നിെന്റ േപർ
എന്ത”് എന്ന് അവൻ അവേനാട് േചാദിച്ചതിന്:
“യാേക്കാബ്” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 28 “നീ
ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും മല്ല പിടിച്ച
ജയിച്ചതുെകാണ്ടു നിെന്റ േപര് ഇനി യാേക്കാബ്
എന്നല്ലയി്രസാേയൽ*എന്നുവിളിക്കെപ്പടും”എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 29 യാേക്കാബ് അവേനാട്:
“നിെന്റ േപര് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണം” എന്ന്
അേപക്ഷിച്ച : “നീ എെന്റ േപർ േചാദിക്കുന്നത്
എന്ത”് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, അവിെടവച്ച്
അവൻ യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച .
30 “ഞാൻ ൈദവെത്ത മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ട ം
എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല” എന്നു യാേക്കാബ്
പറഞ്ഞ്, ആ സ്ഥലത്തിനു െപനീേയൽ
എന്നു േപരിട്ട . 31 അവൻ െപനീേയൽ†
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച ; എന്നാൽ
ഇടുപ്പിെന്റഉള ക്കുനിമിത്തംഅവൻമുടന്തിനടന്നു.
32 അവൻ യാേക്കാബിെന്റ ഇടുപ്പ സന്ധിയിെല
ഞരമ്പിൽ െതാട്ടതുെകാണ്ടു യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഇന്നുവെരയും ഇടുപ്പ സന്ധിയിെല ഞരമ്പു
തിന്നാറില്ല.

33
1അനന്തരം യാേക്കാബ് തലെപാക്കി േനാക്കി,
ഏശാവും അവേനാടുകൂെട നാനൂറ് ആള കള ം

* 32. 28 ൈദവേത്താട് മല്ല് പിടിച്ചവന ് † 32. 31 ൈദവമുഖം
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വരുന്നത് കണ്ടു; തെന്റ മക്കെള േലയായുെട
അടുക്കലും റാേഹലിെന്റ അടുക്കലും രണ്ടു
ദാസിമാരുെട അടുക്കലും വിഭാഗിച്ച നിർത്തി.
2അവൻ ദാസിമാെരയും അവരുെട മക്കെളയും
മുൻപിലായും േലയാെയയും അവള െട
മക്കെളയും പിമ്പിലും റാേഹലിെനയും
േയാേസഫിെനയും അവസാനമായും നിർത്തി.
3 അവൻ അവർക്ക് മുൻപായി കടന്ന് ഏഴു
്രപാവശ്യംസാഷ്ടാംഗംനമസ്കരിച്ച െകാണ്ട്തെന്റ
സേഹാദരേനാട് അടുത്തുെചന്നു. 4 ഏശാവ്
ഓടിവന്ന് അവെന എതിേരറ്റ്, ആലിംഗനം
െചയ്തു; അവെന്റ കഴുത്തിൽ വീണ് അവെന
ചുംബിച്ച , രണ്ടുേപരുംകരഞ്ഞു. 5പിെന്നഏശാവ്
തലെപാക്കി സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
കണ്ടു: “നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ഇവർആരാകുന്നു”
എന്നുേചാദിച്ചതിന:് “ൈദവംഅടിയനുകൃപയാൽ
നല്കിയിരിക്കുന്നമക്കൾ”എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു.
6 അേപ്പാൾ ദാസിമാരും മക്കള ം അടുത്തുവന്നു
നമസ്കരിച്ച ; 7 േലയായും മക്കള ം അടുത്തുവന്ന്
നമസ്കരിച്ച ;അവസാനം േയാേസഫും റാേഹലും
അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ച . 8 “ഞാൻ
വഴിക്കു കണ്ട ആ കൂട്ടെമാെക്കയും എന്തിന”്
എന്ന് ഏശാവ് േചാദിച്ചതിന:് “യജമാനന്
എേന്നാട് കൃപേതാേന്നണ്ടതിന് ആകുന്നു”
എന്ന് യാേക്കാബ് പറഞ്ഞു. 9 അതിന്
ഏശാവ്: “സേഹാദരാ, എനിക്ക് േവണ്ട്രത
ഉണ്ട്; നിനക്കുള്ളത് നിനക്ക് ഇരിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10അതിന് യാേക്കാബ്: “അങ്ങെനയല്ല,
എേന്നാട് കൃപ ഉെണ്ടങ്കിൽഎെന്റസമ്മാനംഎെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങണേമ; ൈദവത്തിെന്റ
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മുഖം കാണുന്നതുേപാെല ഞാൻ നിെന്റ മുഖം
കാണുകയും നിനക്ക് എേന്നാട് ദയ േതാന്നുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ; 11 ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന
സമ്മാനം വാങ്ങണേമ; ൈദവം എേന്നാട് കൃപ
െചയ്തിരിക്കുന്നു;എനിക്ക് േവണ്ട്രത ഉണ്ട”്എന്നു
പറഞ്ഞ് ഏശാവിെന നിർബ്ബന്ധിച്ച ; അങ്ങെന
അവൻഅത് വാങ്ങി. 12പിെന്നഏശാവ്: “നമുക്കു
യാ്രതതുടരാം;ഞാൻനിനക്ക്മുൻപായിനടക്കാം”
എന്നുപറഞ്ഞു. 13അതിന്യാേക്കാബ്അവേനാട്:
“കുട്ടികൾ നന്നാ ഇളയവർ എന്നും കറവുള്ള
ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം കൂെട ഉെണ്ടന്നും
യജമാനൻ അറിയുന്നുവേല്ലാ; അവെയ ഒരു
ദിവസം അധികമായി ഓടിച്ചാൽ കൂട്ടെമല്ലാം
ചത്തുേപാകും. 14 യജമാനൻ അടിയനു
മുൻപായി േപായാലും; എെന്റ കൂെടയുള്ള
കന്നുകാലികള െടയും കുഞ്ഞുങ്ങള െടയും
്രപാപ്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ
അവെയ നടത്തിെക്കാണ്ടു േസയീരിൽ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ വന്നുെകാള്ളാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 15 “എെന്റ ആള കളിൽ ചിലെര
ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ നിർത്തെട്ട” എന്ന്
ഏശാവ് പറഞ്ഞതിന:് “എന്തിന?് യജമാനെന്റ
കൃപയുണ്ടായാൽ മതി” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
16 അങ്ങെന ഏശാവ് അന്ന് തെന്റ വഴിക്കു
േസയീരിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. 17 യാേക്കാേബാ
സുേക്കാത്തിേലക്കു യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; തനിക്ക്
ഒരു വീടു പണിതു; കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിനു
െതാഴുത്തുകള ം െകട്ടി; അതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന്സുേക്കാത്ത്എന്നു േപരു പറയുന്നു.
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18 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു
വന്നേശഷം കനാൻേദശത്തിെല
െശേഖംപട്ടണത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തി
പട്ടണത്തിനരിെക കൂടാരമടിച്ച . 19 താൻ
കൂടാരമടിച്ചസ്ഥലത്തിെന്റഒരുഭാഗംെശേഖമിെന്റ
അപ്പനായ ഹേമാരിെന്റ പു്രതന്മാേരാടു നൂറു
െവള്ളിക്കാശിനു വാങ്ങി. 20അവിെട അവൻ ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു, അതിന് ഏൽ-എേലാേഹ-
യി്രസാേയൽ*എന്നു േപർവിളിച്ച .

34
1 േലയായാേക്കാബിനു ്രപസവിച്ച മകളായ ദീനാ
േദശത്തിെല കന്യകമാെര കാണുവാൻ േപായി.
2 അേപ്പാൾ ഹിവ്യനായ ഹേമാരിെന്റ മകനും
േദശത്തിെന്റ ്രപഭുവുമായ െശേഖം അവെള
കണ്ടിട്ട് പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ച് അവൾക്കു കളങ്കം വരുത്തി. 3അവെന്റ
ഉള്ളം യാേക്കാബിെന്റ മകളായ ദീനാേയാടു
പറ്റിേച്ചർന്നു; അവൻ ബാലികെയ സ്േനഹിച്ച ,
ബാലികേയാടു ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ച . 4 െശേഖം
തെന്റ അപ്പനായ ഹേമാരിേനാട:് “ഈ ബാലെയ
എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 5 തെന്റ മകളായ ദീനാെയ അവൻ
മാനഭംഗെപ്പടുത്തി എന്നു യാേക്കാബ് േകട്ട ;
അവെന്റ പു്രതന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടേത്താടുകൂെട
വയലിൽ ആയിരുന്നു; അവർ വരുന്നതുവെര
യാേക്കാബ് മൗനമായിരുന്നു. 6 െശേഖമിെന്റ
അപ്പനായ ഹേമാർ യാേക്കാബിേനാടു

* 33. 20 ഏൽ-എേലാേഹ-യി്രസാേയൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ശക്തനായൈദവം
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സംസാരിപ്പാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
7 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ വിവരം അറിഞ്ഞ്
വയലിൽനിന്നു വന്നു. േശേഖം യാേക്കാബിെന്റ
മകേളാടുകൂെട ശയിച്ച , അങ്ങെന അരുതാത്ത
കാര്യം െചയ്തു യി്രസാേയലിൽ വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് ആ പുരുഷന്മാർക്ക്
വ്യസനം േതാന്നി മഹാേകാപവും ജ്വലിച്ച .
8 ഹേമാർ അവേരാടു സംസാരിച്ച : “എെന്റ
മകൻ െശേഖമിെന്റ മനസ്സ് നിങ്ങള െട
മകേളാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവെള അവന്
ഭാര്യയായി െകാടുക്കണം. 9 ഞങ്ങള മായി
വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ട് നിങ്ങള െട
പു്രതിമാെര ഞങ്ങൾക്കു തരികയും ഞങ്ങള െട
പു്രതിമാെര നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ. 10 നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങേളാടുകൂെട
പാർക്കാം; േദശത്തു നിങ്ങൾക്ക്
സ്വാത്രന്ത്യമുണ്ടാകും;അതിൽ പാർത്തു വ്യാപാരം
െചയ്തു വസ്തു സമ്പാദിക്കുവിൻ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 െശേഖമും അവള െട അപ്പേനാടും
സേഹാദരന്മാേരാടും: “നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട്
കൃപ േതാന്നിയാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ
തരാം. 12 എേന്നാട് സ്്രതീധനവും സമ്മാനവും
എ്രതെയങ്കിലും േചാദിക്കുവിൻ; നിങ്ങൾ
പറയുന്നതുേപാെല ഞാൻ തരാം; ബാലെയ
എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട തരണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 തങ്ങള െട സേഹാദരിയായ ദീനാെയ ഇവൻ
മാനഭംഗെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ െശേഖമിേനാടും അവെന്റ അപ്പനായ
ഹേമാരിേനാടും സംസാരിച്ച വ്യാജമായി ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് 14 “ഞങ്ങള െട സേഹാദരിെയ
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അ്രഗചർമ്മിയായ പുരുഷന് െകാടുക്കുന്ന കാര്യം
ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല; അത് ഞങ്ങൾക്ക്
അപമാനമാകുന്നു. എങ്കിലും ഒന്ന് െചയ്താൽ
ഞങ്ങൾസമ്മതിക്കാം.

15 നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ നിങ്ങൾ ഞങ്ങെളേപ്പാെല
ആയി തീരുെമങ്കിൽ 16 ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര
നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര
ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിങ്ങേളാടുകൂെട
താമസിച്ച് ഒരു ജനമായി തീരുകയും െചയ്യാം.
17 പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങള െട
വാക്ക് സമ്മതിക്കാതിരുന്നാേലാ ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ബാലികെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരും”.
18 അവരുെട വാക്കുകൾ ഹേമാരിനും
ഹാേമാരിെന്റ മകനായ െശേഖമിനും േബാധിച്ച .
19 ആ യുവാവിനു യാേക്കാബിെന്റ മകേളാട്
അനുരാഗംവർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട്അവൻആകാര്യം
നടത്തുവാൻ താമസം വരുത്തിയില്ല; അവൻ
തെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാവെരക്കാള ം
ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. 20 അങ്ങെന ഹേമാരും
അവെന്റ മകനായ െശേഖമും തങ്ങള െട
പട്ടണവാതില്ക്കൽ െചന്നു, പട്ടണത്തിെല
പുരുഷന്മാേരാടു സംസാരിച്ച : 21 “ഈ മനുഷ്യർ
നേമ്മാടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്
അവർ േദശത്തു പാർത്തു വ്യാപാരം െചയ്യെട്ട;
അവർക്കും നമുക്കും മതിയാകുംവണ്ണം
േദശം വിസ്താരമുള്ളതാണേല്ലാ; അവരുെട
പു്രതിമാെര നമുക്ക് ഭാര്യമാരായി
എടുക്കുകയും നമ്മുെട പു്രതിമാെര അവർക്ക്
െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ക. 22 എങ്കിലും



ഉല് പത്തി 34:23 cxxix ഉല ്പത്തി 34:28

അവർ പരിേച്ഛദനയുള്ളവരായിരിക്കുംേപാെല
നമ്മുെടയിടയിലുള്ള പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും
പരിേച്ഛദന ഏറ്റാൽ മാ്രതേമ അവർ
നേമ്മാടുകൂെട വസിച്ച് ഒരു ജനമായിരിക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയുള്ള . 23 അവരുെട
ആട്ടിൻകൂട്ടവും സമ്പത്തും മൃഗങ്ങൾ
എല്ലാം നമുക്ക് ആകുകയില്ലേയാ? അവർ
പറയുന്നതുേപാെല സമ്മതിച്ചാൽ മതി; എന്നാൽ
അവർ നേമ്മാടുകൂെട പാർക്കും”എന്നു പറഞ്ഞു.
24 അേപ്പാൾ ഹേമാരിെന്റ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ
എല്ലാവരും അവെന്റയും മകൻ െശേഖമിെന്റയും
വാക്കു േകട്ട പട്ടണവാസികളിൽ ആെണല്ലാം
പരിേച്ഛദന ഏറ്റ . 25 മൂന്നാംദിവസം അവർ
േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യാേക്കാബിെന്റ രണ്ടു
പു്രതന്മാരായി ദീനായുെട സേഹാദരന്മാരായ
ശിെമേയാനും േലവിയും അവരവരുെട വാൾ
എടുത്തു നിർഭയമായിരുന്ന പട്ടണത്തിെന്റ
േനെര െചന്ന് ആണിെനെയാെക്കയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26 അവർ ഹേമാരിെനയും
അവെന്റ മകനായ േശേഖമിെനയും വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ െകാന്നു ദീനാെയ െശേഖമിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാന്നു. 27 പിെന്ന
യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
ഇടയിൽ െചന്നു, അവരുെട സേഹാദരിെയ
മാനഭംഗെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ടു പട്ടണം
െകാള്ള െചയ്തു. 28 യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ആട്,
കന്നുകാലി, കഴുത ഇങ്ങെന പട്ടണത്തിലും
െവളിയിലുമുള്ളവെയാെക്കയും അപഹരിച്ച .
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29 അവരുെട സമ്പെത്താെക്കയും എല്ലാ
ൈപതങ്ങെളയും ഭാര്യമാെരയും അവർ
െകാണ്ടുേപായി; വീടുകളിലുള്ളെതാെക്കയും
െകാള്ളയിട്ട . 30 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ്
ശിെമേയാേനാടും േലവിേയാടും: “ഈ
േദശനിവാസികളായ കനാന്യരുെടയും
െപരിസ്യരുെടയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന
നാറ്റിച്ച വിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
ആൾബലം കുറവുള്ളവനേല്ലാ; അവർ എനിക്ക്
വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി എെന്ന േതാല്പിക്കുകയും
ഞാനും എെന്റ ഭവനവും നശിക്കുകയും െചയ്യ ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 31അതിന് അവർ: “ഞങ്ങള െട
സേഹാദരിേയാട് അവന് ഒരു േവശ്യേയാട്
എന്നേപാെല െപരുമാറാേമാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

35
1 അനന്തരം ൈദവം യാേക്കാബിേനാട:്

“എഴുേന്നറ്റ് േബേഥലിൽ െചന്നു അവിെട
പാർക്കുക; നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീ ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനായ ൈദവത്തിന് അവിെട ഒരു
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക”എന്നുകല്പിച്ച . 2അേപ്പാൾ
യാേക്കാബ് തെന്റ കുടുംബേത്താടും കൂെടയുള്ള
എല്ലാവേരാടും: “നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള
അന്യേദവന്മാെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിച്ച വസ്്രതം മാറുവിൻ. 3നാം പുറെപ്പട്ട
േബേഥലിേലക്കു േപാകുക;എെന്റകഷ്ടകാലത്ത്
എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും ഞാൻ േപായ
വഴിയിൽ എേന്നാട് കൂെടയിരിക്കുകയും െചയ്ത
ൈദവത്തിന് ഞാൻ അവിെട ഒരു യാഗപീഠം
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ഉണ്ടാക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന അവർ
അവരുെട ൈകവശമുള്ള അന്യേദവന്മാെര
ഒെക്കയും കാതുകളിെല ആഭരണങ്ങെളയും
യാേക്കാബിെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു;
യാേക്കാബ് അവെയ െശേഖമിനരിെകയുള്ള
കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ട . 5 പിെന്ന
അവർ യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട ചുറ്റ ം
ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടണങ്ങളിെല ജനങ്ങള െടേമൽ
ൈദവത്തിെന്റ വലിയ ഭീതി വീണതുെകാണ്ട്
യാേക്കാബിെന്റപു്രതന്മാെരആരുംപിന്തുടർന്നില്ല.
6 യാേക്കാബും കൂെടയുള്ള ജനങ്ങള ം
കനാൻേദശത്തിെല ലൂസ് എന്ന േബേഥലിൽ
എത്തി. 7 അവിെട അവൻ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു; തെന്റ സേഹാദരെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവന് അവിെടവച്ച
ൈദവം ്രപത്യക്ഷനായതുെകാണ്ട് അവൻ ആ
സ്ഥലത്തിന് ഏൽ-േബേഥൽ*എന്നു േപർവിളിച്ച .
8 റിെബക്കയുെട േപാറ്റമ്മയായ െദേബാരാ
മരിച്ച , അവെള േബേഥലിനു താെഴ ഒരു
കരുേവലകത്തിൻ കീഴിൽ സംസ്കരിച്ച ; അതിന്
അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത†്എന്നു േപരിട്ട .

9 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്നു
വന്നേശഷം ൈദവം അവനു പിെന്നയും
്രപത്യക്ഷനായി അവെന അനു്രഗഹിച്ച .
10ൈദവം അവേനാട:് “നിെന്റ േപര് യാേക്കാബ്
എന്നേല്ലാ; ഇനി നിനക്ക് യാേക്കാബ് എന്നല്ല
യി്രസാേയൽ എന്നുതെന്ന േപരാകണം” എന്നു
കല്പിച്ച് അവന് യി്രസാേയൽ എന്നു േപരിട്ട .
* 35. 7 ഏൽ-േബേഥൽ േബേഥലിെന്റ ൈദവം † 35. 8
അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത് വിലപിക്കുന്നഓക്ക് വൃക്ഷം
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11 ൈദവം പിെന്നയും അവേനാട:് “ഞാൻ
സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു; നീ
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി െപരുകുക; ഒരു
ജനതയും ജനതകള െട കൂട്ടവും നിന്നിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിക്കും; രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽനിന്നു
പുറെപ്പടും. 12 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനും െകാടുത്തേദശം നിനക്ക് തരും;
നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും ഈ േദശം
െകാടുക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 13അവേനാട്
സംസാരിച്ചസ്ഥലത്തുനിന്ന്ൈദവംഅവെനവിട്ട
കയറിേപ്പായി. 14അവിടുന്ന് തേന്നാട് സംസാരിച്ച
സ്ഥലത്ത് യാേക്കാബ് ഒരു കൽത്തൂൺ
നിർത്തി; അതിേന്മൽ ഒരു പാനീയയാഗം
ഒഴിച്ച് എണ്ണയും പകർന്നു. 15 ൈദവം തേന്നാട്
സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാേക്കാബ് േബേഥൽ
എന്നു േപരിട്ട . 16 അവർ േബേഥലിൽനിന്നു
യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; എ്രഫാത്തയിൽ എത്തുവാൻ
അല്പദൂരം മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ റാേഹൽ ്രപസവിച്ച ;
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ അവൾക്കു കഠിന
േവദനയുണ്ടായി. 17 അങ്ങെന ്രപസവത്തിൽ
അവൾക്കു കഠിനേവദനയായിരിക്കുേമ്പാൾ
സൂതികർമ്മിണി‡ അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
ഇതും ഒരു മകനായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
18 എന്നാൽ അവൾ മരിച്ച േപായി; ജീവൻ
േപാകുന്ന സമയം അവൾ അവനു െബേനാനീ§
എന്നു േപർ ഇട്ട ; അവെന്റ അപ്പേനാ അവന്
െബന്യാമീൻ* എന്നു േപരിട്ട . 19 റാേഹൽ മരിച്ചിട്ട്

‡ 35. 17 സൂതികർമ്മിണി, ്രപസവശു്രശൂഷിക. § 35. 18 അവനു
െബേനാനീ എെന്റ ദുഖത്തിെന്റ പു്രതന ് * 35. 18 െബന്യാമീൻ
എെന്റവലതുകരത്തിെന്റപു്രതന ്
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അവെള േബത്ത-്േലേഹം എന്ന എ്രഫാത്തിനു
േപാകുന്ന വഴിയിൽ അടക്കം െചയ്തു.
20 അവള െട കല്ലറയിേന്മൽ യാേക്കാബ് ഒരു
തൂൺ നിർത്തി അത് റാേഹലിെന്റ കല്ലറത്തൂൺ
എന്ന േപരിൽ ഇന്നുവെരയും നില്ക്കുന്നു.
21 പിെന്ന യി്രസാേയൽ യാ്രത പുറെപ്പട്ട ,
ഏെദർേഗാപുരത്തിന് അപ്പ റം കൂടാരം അടിച്ച .
22യി്രസാേയൽ ആ േദശത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ
രൂേബൻ െചന്നു തെന്റ അപ്പെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ†

ബിൽഹാേയാടുകൂെട ശയിച്ച ; യി്രസാേയൽ
അതുേകട്ട .

23 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ പ്രന്തണ്ട്
േപരായിരുന്നു. േലയായുെട പു്രതന്മാർ:
യാേക്കാബിെന്റ ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ,
ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ. 24 റാേഹലിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േയാേസഫും െബന്യാമീനും. 25 റാേഹലിെന്റ
ദാസിയായ ബിൽഹായുെട പു്രതന്മാർ: ദാനും
നഫ്താലിയും. 26 േലയായുെട ദാസിയായ
സില്പായുെട പു്രതന്മാർ ഗാദും ആേശരും. ഇവർ
യാേക്കാബിനു പദ്ദൻ-അരാമിൽവച്ച ജനിച്ച
പു്രതന്മാർ. 27 പിെന്ന യാേക്കാബ് കിര്യത്ത്-
അർബ എന്ന മേ്രമയിൽ തെന്റ അപ്പനായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റഅടുക്കൽവന്നു;അ്രബാഹാമും
യിസ്ഹാക്കും വസിച്ചിരുന്ന െഹേ്രബാൻ
ഇതുതെന്ന. 28 യിസ്ഹാക്കിെന്റ ആയുസ്സ്
നൂെറ്റൺപതു വർഷമായിരുന്നു. 29 യിസ്ഹാക്ക്
വളെര ്രപായംെചന്നവനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി

† 35. 22 െവപ്പാട്ടിയായകല്യാണം കഴിക്കാെതപുരുഷേനാടുകൂെട
താമസിക്കുന്നസ്്രതീ.
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്രപാണെനവിട്ട മരിച്ച തെന്റജനേത്താടു േചർന്നു;
അവെന്റ പു്രതന്മാരായ ഏശാവും യാേക്കാബും
കൂടിഅവെനസംസ്കരിച്ച .

36
1 ഏേദാം എന്ന ഏശാവിെന്റ
വംശപാരമ്പര്യമാണിത:് 2 ഏശാവ് ഹിത്യനായ
ഏേലാെന്റ മകൾ ആദാ, ഹിവ്യനായ
സിെബേയാന ്െറ മകളായ അനായുെട മകൾ
ഒെഹാലീബാ എന്നീ കനാന്യകന്യകമാെരയും
3 യിശ്മാേയലിെന്റ മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ
സേഹാദരിയുമായ ബാസമത്തിെനയും
ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ച . 4 ആദാ
ഏശാവിന് എലീഫാസിെന ്രപസവിച്ച ;
ബാസമത്ത് െരയൂേവലിെന ്രപസവിച്ച ;
5 ഒെഹാലീബാമാ െയയൂശിെനയും യലാമിെനയും
േകാരഹിെനയും ്രപസവിച്ച ; ഇവർ ഏശാവിനു
കനാൻേദശത്തുവച്ച ജനിച്ച പു്രതന്മാർ.
6 എന്നാൽ ഏശാവ് തെന്റ ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും വീട്ടിലുള്ളവെര
എല്ലാവേരയും തെന്റ ആടുമാടുകെളയും
സകലമൃഗങ്ങെളയും കനാൻേദശത്തു
സമ്പാദിച്ച സമ്പെത്താെക്കയുംെകാണ്ടു തെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന്റ സമീപത്തുനിന്നു
ദൂെര ഒരു േദശേത്തക്ക് േപായി. 7 അവർക്ക്
ഒന്നിച്ച് പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അവരുെട
സമ്പത്ത് അധികമായിരുന്നു; അവരുെട
ആടുമാടുകൾ നിമിത്തം അവർ പരേദശികളായി
പാർത്തിരുന്ന േദശത്തിന് അവെര
വഹിച്ച കൂടായിരുന്നു. 8 അങ്ങെന ഏേദാം



ഉല് പത്തി 36:9 cxxxv ഉല ്പത്തി 36:17

എന്നും േപരുള്ള ഏശാവ് േസയീർപർവ്വതത്തിൽ
പാർത്തു. 9 േസയീർപർവ്വതത്തിലുള്ള
ഏേദാമ്യരുെട പിതാവായ ഏശാവിെന്റ
വംശപാരമ്പര്യം: 10 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ: ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ആദായുെട
മകൻ എലീഫാസ,് ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ
ബാസമത്തിെന്റ മകൻ െരയൂേവൽ.
11 എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ: േതമാൻ,
ഓമാർ, െസേഫാ, ഗത്ഥാം, െകനസ്.
12 തിമ്നാ എന്നവൾ ഏശാവിെന്റ മകനായ
എലീഫാസിെന്റ െവപ്പാട്ടി ആയിരുന്നു. അവൾ
എലീഫാസിന് അമാേലക്കിെന ്രപസവിച്ച ; ഇവർ
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ആദായുെട പു്രതന്മാർ.
13 െരയൂേവലിന ്െറ പു്രതന്മാർ: നഹത്ത,്
േസരഹ,് ശമ്മാ, മിസ്സാ; ഇവർ ഏശാവിന് െറ
ഭാര്യയായ ബാസമത്തിന ്െറ പു്രതന്മാർ.
14 സിെബേയാന ്െറ മകളായ അനായുെട
മകൾ ഒെഹാലീബാമാ എന്ന ഏശാവിെന്റ
ഭാര്യയുെട പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ: അവൾ
ഏശാവിനു െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ് എന്നിവെര
്രപസവിച്ച . 15 ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരിെല
്രപഭുക്കന്മാർ ആെരന്നാൽ: ഏശാവിെന്റ
ആദ്യജാതൻ എലീഫാസിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േതമാൻ്രപഭു, ഓമാർ്രപഭു, െസേഫാ്രപഭു,
െകനസ്്രപഭു, 16 േകാരഹ്്രപഭു, ഗത്ഥാം്രപഭു,
അമാേലക്്രപഭു; ഇവർ ഏേദാംേദശത്ത്
എലീഫാസിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ;
ഇവർ ആദായുെട പു്രതന്മാർ. 17 ഏശാവിെന്റ
മകനായ െരയൂേവലിെന്റപു്രതന്മാർആെരന്നാൽ:
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നഹത്ത്്രപഭു, േസരഹ്്രപഭു,ശമ്മാ്രപഭു, മിസ്സാ്രപഭു,
ഇവർ ഏേദാംേദശത്ത് െരയൂേവലിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ; ഇവർ ഏശാവിെന്റ ഭാര്യ
ബാസമത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ. 18 ഏശാവിെന്റ
ഭാര്യയായ ഒെഹാലീബാമായുെട പു്രതന്മാർ
ആെരന്നാൽ: െയയൂശ്്രപഭു, യലാം്രപഭു,
േകാരഹ്്രപഭു; ഇവർ അനായുെട മകളായി
ഏശാവിെന്റഭാര്യയായഒെഹാലീബാമായിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാർ. 19 ഇവർ ഏേദാം എന്നും
േപരുള്ളഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാരും അവരിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ്രപഭുക്കന്മാരുംആകുന്നു.

20 േഹാര്യനായ േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്ന
േദശത്തിെല പൂർവ്വനിവാസികൾ ആെരന്നാൽ:
േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ, 21അനാ,
ദീേശാൻ,ഏെസർ, ദീശാൻ;ഇവർഏേദാംേദശത്ത്
േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായ േഹാര്യ്രപഭുക്കന്മാർ.
22 േലാതാെന്റ പു്രതന്മാർ േഹാരിയും േഹമാമും
ആയിരുന്നു. േലാതാെന്റ സേഹാദരി തിമ്നാ.
23 േശാബാലിെന്റ പു്രതന്മാർ ആെരന്നാൽ:
അൽവാൻ, മാനഹത്ത,് ഏബാൽ, െശേഫാ,
ഓനാം. 24സിെബേയാെന്റ പു്രതന്മാർ: അയ്യാവും
അനാവും ആയിരുന്നു; മരുഭൂമിയിൽ തെന്റ
അപ്പനായ സിെബേയാെന്റ കഴുതകെള
േമയ്ക്കുേമ്പാൾ ചൂടുറവുകൾ *കെണ്ടത്തിയ
അനാഇവൻതെന്ന. 25അനാവിെന്റമക്കൾഇവർ:
ദീേശാനുംഅനാവിെന്റ മകൾ ഒെഹാലീബാമായും
ആയിരുന്നു. 26 ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർആെരന്നാൽ:
െഹംദാൻ, എശ്ബാൻ, യി്രതാൻ, െകരാൻ.
* 36. 24 ചൂടുറവുകൾഒരു ഇനംകാട്ട കഴുതകള ്
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27ഏെസരിെന്റ പു്രതന്മാർ: ബിൽഹാൻ,സാവാൻ,
അക്കാൻ. 28 ദീശാെന്റ പു്രതന്മാർ ഊസും
അരാനും ആയിരുന്നു. 29 േഹാര്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ആെരന്നാൽ: േലാതാൻ്രപഭു, േശാബാൽ്രപഭു,
സിെബേയാൻ്രപഭു, അനാ്രപഭു, 30 ദീേശാൻ്രപഭു,
ഏെസർ്രപഭു, ദീശാൻ ്രപഭു; േസയീർേദശത്തിെല
വിവിധഭാഗങ്ങളിെല വംശക്കാർ അവരുെട
പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ ്രപഭുക്കന്മാരുെട േപരിൽ
അറിയെപ്പട്ട .

31യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുരാജാവുണ്ടാകുന്നതിനു
മുമ്പ് ഏേദാംേദശത്തു ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ
ആെരന്നാൽ: 32 െബേയാരിെന്റ പു്രതനായ
േബല ഏേദാമിൽ രാജാവായിരുന്നു; അവെന്റ
പട്ടണത്തിന് ദിൻഹാബാ എന്നു േപര.്
33 േബല മരിച്ചേശഷം െബാ്രസക്കാരനായ
േസെരഹിെന്റ മകൻ േയാബാബ് അവന് പകരം
രാജാവായി. 34 േയാബാബ് മരിച്ചേശഷം
േതമാന്യേദശക്കാരനായ ഹൂശാം അവന്
പകരം രാജാവായി. 35 ഹൂശാം മരിച്ചേശഷം
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച മിദ്യാെന
േതാല്പിച്ച ബദദിെന്റ മകൻ ഹദദ് അവന്
പകരം രാജാവായി; അവെന്റ പട്ടണത്തിന്
അവീത്ത് എന്നു േപര.് 36 ഹദദ് മരിച്ചേശഷം
മേ്രസക്കക്കാരൻ സമ്ലാ അവനു പകരം
രാജാവായി. 37സമ്ലാ മരിച്ചേശഷം നദീതീരത്തുള്ള
െരേഹാേബാത്ത്പട്ടണക്കാരനായെശൗല് അവന്
പകരം രാജാവായി. 38 െശൗല് മരിച്ചേശഷം
അക്േബാരിെന്റ മകൻ ബാൽഹാനാൻ അവന്
പകരം രാജാവായി. 39അക്േബാരിെന്റ മകനായ
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ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദർ അവനു
പകരം രാജാവായി. അവെന്റ പട്ടണത്തിന് പാവു
എന്നു േപർ. അവെന്റ ഭാര്യക്ക് െമേഹതേബൽ
എന്നു േപര;് അവൾ േമസാഹാബിെന്റ മകളായ
മേ്രതദിെന്റ മകൾആയിരുന്നു. 40വംശങ്ങളായും
കുലങ്ങളായും ഏശാവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച
്രപഭുക്കന്മാരുെട േപരുകൾ ഇവയാകുന്നു:
തിമ്നാ്രപഭു, അൽവാ്രപഭു, െയേഥത്ത്്രപഭു,
ഒെഹാലീബാമാ്രപഭു; 41 ഏലാ്രപഭു,
പീേനാൻ്രപഭു, െകനസ്്രപഭു, േതമാൻ്രപഭു;
42 മിബ്സാർ്രപഭു, മഗ്ദീേയൽ്രപഭു, ഈരാം്രപഭു;
43 ഇവർ അവകാശമാക്കിയ േദശത്തുള്ള
വാസസ്ഥലങ്ങള െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു;
ഏേദാമ്യരുെട പിതാവ്ഏശാവ് തെന്ന.

37
1 യാേക്കാബ് തെന്റ പിതാവ് പരേദശിയായി
പാർത്ത േദശമായ കനാൻേദശത്തു വസിച്ച .
2 യാേക്കാബിെന്റ വംശപരമ്പര ഇതാകുന്നു:
േയാേസഫിനു പതിേനഴു വയസ്സായേപ്പാൾഅവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട ആടുകെള
േമയിച്ച െകാണ്ട് ഒരു ബാലനായി തെന്റ അപ്പെന്റ
ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുെടയും സില്പായുെടയും
പു്രതന്മാേരാടുകൂെട ഇരുന്ന് അവെരക്കുറിച്ച ള്ള
ദുർവാർത്തേയാേസഫ്അപ്പേനാട് വന്നുപറഞ്ഞു.
3 േയാേസഫ് വാർദ്ധക്യത്തിെല മകനാകെകാണ്ട്
യി്രസാേയൽ എല്ലാമക്കളിലുംവച്ച് അവെന
അധികം സ്േനഹിച്ച് ഒരു നാനാ വര ്ണ്ണങ്ങളിലുള്ള
അങ്കി അവന് ഉണ്ടാക്കിച്ച െകാടുത്തു. 4അപ്പൻ
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തങ്ങെള എല്ലാവെരക്കാള ം അവെന അധികം
സ്േനഹിക്കുന്നു എന്ന് അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
കണ്ടിട്ട് അവെന െവറുത്തു; അവേനാട്
സൗഹൃദപൂർവ്വം സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 5േയാേസഫ്ഒരുസ്വപ്നംകണ്ടു;അത്
തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് അറിയിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർ അവെന പിെന്നയും അധികം െവറുത്തു.
6 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട് പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം േകട്ട െകാൾവിൻ. 7 നാം
വയലിൽ കറ്റ െകട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു; അേപ്പാൾ
ഇതാ, എെന്റ കറ്റ എഴുേന്നറ്റ നിവിർന്നുനിന്നു;
നിങ്ങള െട കറ്റകൾ ചുറ്റ ം നിന്ന് എെന്റ കറ്റെയ
നമസ്കരിച്ച ”. 8 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അവേനാട്: “നീ ഞങ്ങള െട രാജാവാകുേമാ?
നീ ഞങ്ങെള ഭരിക്കുേമാ” എന്നു പറഞ്ഞു,
അവെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ നിമിത്തവും അവെന്റ
വാക്കുകൾ നിമിത്തവും അവർ അവെന
പിെന്നയും അധികം െവറുത്തു. 9അവൻ മെറ്റാരു
സ്വപ്നം കണ്ടു അത് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്
അറിയിച്ച : “ഇതാ, ഞാൻ പിെന്നയും ഒരു
സ്വപ്നം കണ്ടു; സൂര്യനും ച്രന്ദനും പതിെനാന്നു
നക്ഷ്രതങ്ങള ം എെന്ന നമസ്കരിച്ച ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 അവൻ അത് അപ്പേനാടും
സേഹാദരന്മാേരാടും അറിയിച്ചേപ്പാൾ അപ്പൻ
അവെന ശാസിച്ച് അവേനാട:് “നീ ഈ കണ്ട
സ്വപ്നം എന്ത?് ഞാനും നിെന്റ അമ്മയും
നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണു
നിെന്ന നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുേമാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക്
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അവേനാട്അസൂയ േതാന്നി;അപ്പേനാഈവാക്ക്
മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച . 12അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അപ്പെന്റ ആടുകെള േമയിക്കുവാൻ െശേഖമിൽ
േപായിരുന്നു. 13 യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്:
“നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ െശേഖമിൽ
ആടുേമയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ; വരുക, ഞാൻ നിെന്ന
അവരുെട അടുക്കൽ അയയ്ക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞതിന്അവൻഅവേനാട്: “ഞാൻേപാകാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 യി്രസാേയൽ അവേനാട്:
“നീ െചന്നു നിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് സുഖം
തെന്നേയാ? ആടുകൾ നന്നായിരിക്കുന്നുേവാ
എന്നു േനാക്കി, വന്നു വിവരം അറിയിക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞ് െഹേ്രബാൻതാഴ്വരയിൽ നിന്നു
അവെന അയച്ച ; അവൻ െശേഖമിൽ എത്തി.
15 അവൻ േമച്ചിൽസ്ഥലത്തു ചുറ്റി നടക്കുന്നത്
ഒരുവൻ കണ്ടു: “നീ എന്ത് അേന്വഷിക്കുന്നു”
എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച . 16അതിന് അവൻ:
“ഞാൻഎെന്റസേഹാദരന്മാെരഅേന്വഷിക്കുന്നു;
അവർഎവിെടആട് േമയിക്കുന്നു എന്ന് എേന്നാട്
അറിയിക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 “അവർ ഇവിെടനിന്ന് േപായി; ‘നാം
േദാഥാനിേലക്ക് േപാവുക’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നത് ഞാൻ േകട്ട ”എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
അേന്വഷിച്ച െചന്നു േദാഥാനിൽവച്ച
കണ്ടു. 18 സേഹാദരന്മാർ േയാേസഫിെന
ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്
അവൻ അടുത്തുവരുന്നതിനു മുെമ്പ അവനു
വിേരാധമായി ഗൂഢാേലാചന െചയ്തു: 19 “അതാ,
സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു; വരുവിൻ, നാം അവെന
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െകാന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ട കളയുക; 20 ‘ഒരു
കാട്ട മൃഗം അവെന തിന്നുകളഞ്ഞു’ എന്നു
പറയാം; അവെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുെമന്നു
നമുക്കു കാണാമേല്ലാ” എന്നു തമ്മിൽതമ്മിൽ
പറഞ്ഞു. 21 രൂേബൻ അത് േകട്ടിട്ട:് “നാം
അവനു ജീവഹാനി വരുത്തരുത”് എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച .
22അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെന വിടുവിച്ച്
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാേകണെമന്ന്
കരുതിെക്കാണ്ടു രൂേബൻ അവേരാട്: “രക്തം
വീഴ്ത്തരുത;് നിങ്ങൾ അവെന്റേമൽ ൈക
െവക്കാെത മരുഭൂമിയിലുള്ള ഈ കുഴിയിൽ
അവെന ഇടുവിൻ”എന്നു പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന നിലയങ്കി അവർ ഊരി,
അവെന എടുത്ത് ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ട . 24അത്
െവള്ളമില്ലാത്ത െപാട്ടക്കുഴി ആയിരുന്നു.
25 അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഇരുന്നേപ്പാൾ
തലെപാക്കി േനാക്കി, ഗിെലയാദിൽനിന്ന്
സാ്രമ്പാണിയും സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിനായകവും
ഒട്ടകപ്പ റത്തു കയറ്റി ഈജിപ്റ്റിേലക്കു*
െകാണ്ടുേപാകുന്ന യിശ്മാേയല്യരുെട ഒരു
യാ്രതക്കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ടു. 26 അേപ്പാൾ
െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:് “നാം
നമ്മുെട സേഹാദരെന െകാന്ന് അവെന്റ രക്തം
മറച്ചിട്ട് എന്ത് ്രപേയാജനം? 27 വരുവിൻ, നാം
അവെന യിശ്മാേയല്യർക്കു വില് ക്കുക; നാം
അവെന്റേമൽ ൈക െവക്കരുത;് അവൻ

* 37. 25 ഈജിപ്റ്റിേലക്കുഈജിപ്റ്റ്
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നമ്മുെട സേഹാദരനും നമ്മുെട മാംസവുമേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു; അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ
അതിന് സമ്മതിച്ച . 28 മിദ്യാന്യകച്ചവടക്കാർ
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ അവർ േയാേസഫിെന
കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റി, യിശ്മാേയല്യർക്ക്
ഇരുപതു െവള്ളിക്കാശിനു† വിറ്റ . അവർ
േയാേസഫിെനഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

29 രൂേബൻ തിരിെക കുഴിയുെട അടുക്കൽ
െചന്നേപ്പാൾ േയാേസഫ് കുഴിയിൽ ഇല്ല എന്നു
കണ്ടു തെന്റ വസ്്രതം കീറി, 30സേഹാദരന്മാരുെട
അടുക്കൽ വന്നു: “ബാലെന കാണുന്നില്ലേല്ലാ;
ഞാൻഇനി എവിെട േപാേകണ്ടു”എന്നു പറഞ്ഞു.
31പിെന്നഅവർ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാന്ന്,
േയാേസഫിെന്റ അങ്കി എടുത്തു രക്തത്തിൽ
മുക്കി. 32അവർ നിലയങ്കി അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െകാടുത്തയച്ച : “ഇതു ഞങ്ങൾക്കു കണ്ടുകിട്ടി;
ഇതു നിെന്റ മകെന്റ അങ്കിേയാ അല്ലേയാ എന്ന്
േനാക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു. 33അവൻ അത്
തിരിച്ചറിഞ്ഞു: “ഇത് എെന്റ മകെന്റ അങ്കി
തെന്ന; ഒരു കാട്ട മൃഗം അവെന തിന്നുകളഞ്ഞു:
േയാേസഫിെന പറിച്ച കീറികളഞ്ഞു,സംശയമില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 34 യാേക്കാബ് വസ്്രതം
കീറി, അരയിൽ ചാക്കുശീല ചുറ്റി ഏറിയനാൾ
തെന്റ മകെനെച്ചാല്ലി ദുഃഖിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
35 അവെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും എല്ലാം
അവെന ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വന്നു; അവേനാ
ആശ്വാസം ൈകെക്കാള്ള വാൻ മനസ്സില്ലാെത:
“ഞാൻ ദുഃഖേത്താെട എെന്റ മകെന്റ അടുക്കൽ
† 37. 28 ഇരുപതു െവള്ളിക്കാശിനു 230 ്രഗാം െവള്ളി
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പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങെന അവെന്റ അപ്പൻ അവെനക്കുറിച്ച
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 36 എന്നാൽ മിദ്യാന്യർ
അവെന ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റ ഒരു
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിഅംഗരക്ഷകരുെട നായകനായ
േപാത്തീഫറിനു വിറ്റ .

38
1 അക്കാലത്ത് െയഹൂദാ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര വിട്ട് ഹീരാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
അദുല്ലാമ്യെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; 2 അവിെട
ശൂവാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു കനാന്യെന്റ മകെള
കണ്ടു; അവെള വിവാഹംെചയ്തു. 3 അവൾ
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; െയഹൂദാ
അവന് ഏർ എന്നു േപരിട്ട . 4അവൾ പിെന്നയും
ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; അവൾ
അവന് ഓനാൻ എന്നു േപരിട്ട . 5 അവൾ
പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
അവന് േശലാ എന്നു േപരിട്ട . അവൾ
ഇവെന ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ െയഹൂദാ െകസീബിൽ
ആയിരുന്നു. 6 െയഹൂദാ തെന്റ ആദ്യജാതനായ
ഏരിനു താമാർ എന്നു േപരുള്ള ഒരു ഭാര്യെയ
എടുത്തു. 7 െയഹൂദായുെട ആദ്യജാതനായ ഏർ
യേഹാവയ്ക്ക് അ്രപിയനായിരുന്നതുെകാണ്ട്
യേഹാവ അവെന മരണത്തിനിരയാക്കി.
8 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ ഓനാേനാട്: “നിെന്റ
േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേളാടു േദവരധർമ്മം* അനുഷ്ഠിച്ച,്
േജ്യഷ്ഠെന്റ േപർക്ക് സന്തതിെയ ജനിപ്പിക്കുക”

* 38. 8 േദവരധർമ്മം ഭർത്തൃസേഹാദരെന്റധർമം.
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എന്നു പറഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ ആ സന്തതി
തേന്റതായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഓനാൻ
അറിയുകെകാണ്ട് േജ്യഷ്ഠെന്റ ഭാര്യയുെട
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ േജ്യഷ്ഠനു സന്തതിെയ
െകാടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ബീജം നിലത്തു
വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. 10 അവൻ െചയ്തതു
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇവെനയും മരണത്തിനിരയാക്കി.
11 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ മരുമകളായ
താമാറിേനാട:് “എെന്റ മകൻ േശലാ
്രപായപൂർത്തിയാകുേവാളം നീ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽേപായി വിധവയായി വസിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു; ഇവനും സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല
മരിച്ച േപാകരുത് എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ച ;
അങ്ങെന താമാർ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപായി
പാർത്തു. 12 കുെറ കാലം കഴിഞ്ഞ്
ശൂവയുെട മകൾ െയഹൂദായുെട ഭാര്യ
മരിച്ച ; െയഹൂദായുെട ദുഃഖം മാറിയേശഷം
അവൻ തെന്റ സ്േനഹിതൻ അദുല്ലാമ്യനായ
ഹീരേയാടുകൂെട തിമ്നായിൽ തെന്റ ആടുകെള
േരാമം ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിനുേപായി.
13 “നിെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകെള േരാമം
ക്രതിക്കുന്ന അടിയന്തരത്തിനു തിമ്നായ്ക്കു
േപാകുന്നു” എന്നു താമാറിന് അറിവുകിട്ടി.
14 േശലാ ്രപായപൂർത്തിയായിട്ട ം തെന്ന അവന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട് അവൾ
വിധവാവസ്്രതം മാറ്റിവച്ച്, ഒരു മൂടുപടം മൂടി
പുതച്ച് തിമ്നായ്ക്കു േപാകുന്ന വഴിക്കുള്ള
എനയീംപട്ടണത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു.
15 െയഹൂദാ അവെള കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ



ഉല് പത്തി 38:16 cxlv ഉല ്പത്തി 38:22

മുഖം മൂടിയിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു േവശ്യ എന്നു
വിചാരിച്ച . 16 അവൻ വഴിയരിെക അവള െട
അടുക്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞു തെന്റ മരുമകൾ
എന്നു അറിയാെത: “വരിക, ഞാൻ നിെന്റ
അടുക്കൽ വരെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. “എെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നതിനു നീ എനിക്ക് എന്ത്
തരും” എന്ന് അവൾ േചാദിച്ച . 17 “ഞാൻ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
നിനക്ക് െകാടുത്തയക്കാം” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. “നീ െകാടുത്തയക്കുന്നതുവെര ഒരു
പണയം തരുേമാ” എന്ന് അവൾ േചാദിച്ച .
18 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പണയം തരണം” എന്ന്
അവൻ േചാദിച്ചതിന് “നിെന്റ മു്രദേമാതിരവും
േമാതിരച്ചരടും നിെന്റ ൈകയിെല വടിയും”
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഇവ അവൾക്കു
െകാടുത്തു, അവൻ അവള െട അടുക്കൽ
െചന്നു; അവൾ ഗർഭം ധരിക്കയും െചയ്തു.
19 പിെന്ന അവൾ എഴുേന്നറ്റ േപായി, തെന്റ
മൂടുപടം നീക്കി വിധവാവസ്്രതം ധരിച്ച .
20 സ്്രതീയുെട ൈകയിൽനിന്നും പണയം
മടക്കിവാേങ്ങണ്ടതിന് െയഹൂദാ അദുല്ലാമ്യനായ
സ്േനഹിതെന്റ ൈകവശം ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
െകാടുത്തയച്ച ; അവൻ അവെള കണ്ടില്ലതാനും.
21 അവൻ ആ സ്ഥലെത്ത ആള കേളാട:്
“എനയീമിൽ വഴിയരിെക ഇരുന്ന േവശ്യ എവിെട”
എന്നു േചാദിച്ചതിന:് “ഇവിെട ഒരു േവശ്യയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു. 22അവൻ
െയഹൂദായുെട അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു: “ഞാൻ
അവെള കണ്ടില്ല; ‘ഈസ്ഥലത്ത് ഒരു േവശ്യയും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ എന്ന് അവിെടയുള്ള ആള കൾ
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പറഞ്ഞു”എന്നു പറഞ്ഞു. 23 “അേപ്പാൾ െയഹൂദാ
നമുക്ക് അപകീർത്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ
അവൾ അത് എടുത്തുെകാള്ളെട്ട; ഞാൻ
ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാടുത്തയച്ച വേല്ലാ;
നീ അവെള കണ്ടില്ലതാനും” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 ഏകേദശം മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്: “നിെന്റ
മരുമകൾ താമാർ പരസംഗം െചയ്തു,
പരസംഗത്താൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു”
എന്നു െയഹൂദായ്ക്ക് അറിവുകിട്ടി. അേപ്പാൾ
െയഹൂദാ: “അവെള പുറത്തുെകാണ്ടുവരുവിൻ;
അവെള ചുട്ട കളയണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
25അവെള പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ അവൾ
അമ്മായപ്പെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “ഇവയുെട
ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷനാൽ ആകുന്നു ഞാൻ
ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത;് ഈ മു്രദേമാതിരവും
േമാതിരച്ചരടും വടിയും ആരുേടത് എന്നു േനാക്കി
അറിയണം”എന്നുപറയിച്ച . 26െയഹൂദാഅവെയ
അറിഞ്ഞ:് “അവൾ എന്നിലും നീതിയുള്ളവൾ;
ഞാൻ അവെള എെന്റ മകൻ േശലാവിനു
െകാടുത്തില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു; അതിൽപിെന്ന
അവെള ്രപാപിച്ചതുമില്ല. 27 അവൾക്കു
്രപസവകാലം ആയേപ്പാൾ അവള െട ഗർഭത്തിൽ
ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അവൾ
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ൈക പുറത്തു
നീട്ടി; അേപ്പാൾ സൂതികർമ്മിണി ഒരു ചുവന്ന
നൂൽ എടുത്ത് അവെന്റ ൈകയ്ക്കു െകട്ടി;
“ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
29 അവേനാ ൈക പിെന്നയും അകേത്തക്കു
വലിച്ച .അേപ്പാൾഅവെന്റസേഹാദരൻപുറത്തു
വന്നു: “നീ ഛി്രദം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത”് എന്ന്
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അവൾപറഞ്ഞു.അതുെകാണ്ട്അവന് േപെരസ്സ†്

എന്നു േപരിട്ട . 30അതിന് െറേശഷം ൈകേമൽ
ചുവന്ന നൂലുള്ള അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തു
വന്നു;അവന് േസെരഹ‡്എന്നു േപരിട്ട .

39
1 എന്നാൽ േയാേസഫിെന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി; അവെന അവിെട െകാണ്ടുവന്ന
യിശ്മാേയല്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു ഫറേവാെന്റ
ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി അംഗരക്ഷകരുെട
നായകനായ േപാത്തീഫർ എന്ന ഒരു
ഈജിപ്റ്റ കാരൻ അവെന വിലയ്ക്കു
വാങ്ങി. 2 യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ േ്രശഷ്ഠനായി,
ഈജിപ്റ്റ കാരനായ യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ
വസിച്ച . 3 യേഹാവ അവേനാടുകൂെട
ഉെണ്ടന്നും അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ യേഹാവ
സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അവെന്റ യജമാനൻ
കണ്ടു. 4 അതുെകാണ്ട് േപാത്തീഫറിനു
േയാേസഫിേനാട്ഇഷ്ടം േതാന്നി;അവൻഅവെന
ഗൃഹവിചാരകനാക്കി, തനിക്കുള്ളെതാെക്കയും
അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 5 അവൻ
തെന്റ വീട്ടിനും തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും
അവെന വിചാരകനാക്കിയതുമുതൽ
യേഹാവ േയാേസഫിെന്റ നിമിത്തം
ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ വീടിെന അനു്രഗഹിച്ച ;
വീട്ടിലും വയലിലും അവനുള്ള സകലത്തിേന്മലും
യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം ഉണ്ടായി. 6അവൻ
† 38. 29 േപെരസ്സ്തകര ്ക്കുക ‡ 38. 30 േസെരഹ് ്രപകാശമുള്ള
ചുവപ്പ നിറം



ഉല് പത്തി 39:7 cxlviii ഉല ്പത്തി 39:14

തനിക്കുള്ളെതല്ലാം േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; താൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴിെക
അവെന്റ ൈകവശം ഉള്ള മറ്റ യാെതാന്നും
അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 7 േയാേസഫ് സുന്ദരനും
സുമുഖനും ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് യജമാനെന്റ
ഭാര്യക്ക് അവേനാട് അനുരാഗം േതാന്നി:
“എേന്നാടുകൂെട ശയിക്ക”എന്ന്അവൾ പറഞ്ഞു.
8 അവൻ അതിന് വിസമ്മതിച്ച യജമാനെന്റ
ഭാര്യേയാട:് “ഇതാ, വീട്ടിൽ എെന്റ ൈകവശമുള്ള
യാെതാന്നും എെന്റ യജമാനൻ അറിയുന്നില്ല;
തനിക്കുള്ള സകലതും എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഈ വീട്ടിൽ എെന്നക്കാൾ
വലിയവനില്ല; നീ അവെന്റ ഭാര്യ ആയതിനാൽ
നിെന്നയല്ലാെത മറ്റ യാെതാന്നുംഅവൻഎനിക്ക്
വിലക്കിയിട്ട മില്ല; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ
മഹാേദാഷം ്രപവർത്തിച്ച് ൈദവേത്താടു പാപം
െചയ്യന്നത് എങ്ങെന”എന്നു പറഞ്ഞു. 10അവൾ
അനുദിനം േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞിട്ട ം
അവേളാടുകൂെട ശയിക്കുവാേനാ അവള െട
അരികിൽ ഇരിക്കുവാേനാ അവൻ അവെള
അനുസരിച്ചില്ല. 11 ഒരു ദിവസം േയാേസഫ്
തെന്റ േജാലി െചയ്യ വാൻ വീടിനകത്തു െചന്നു;
വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും അവിെട ഇല്ലായിരുന്നു.
12അവൾ അവെന്റ വസ്്രതം പിടിച്ച : “എേന്നാട്
കൂെട ശയിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു: എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ വസ്്രതം അവള െട കയ്യിൽ
വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു. 13 അവൻ
വസ്്രതം തെന്റ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ, 14 അവൾ
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വീട്ടിലുള്ളവെരവിളിച്ച്അവേരാട:് “കേണ്ടാ,നെമ്മ
അപമാനിേക്കണ്ടതിന്അേദ്ദഹംഒരുഎ്രബായെന
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ എേന്നാടുകൂടി
ശയിക്കുന്നതിനു എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 15ഞാൻ
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
വസ്്രതം എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ട കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി
െപായ്ക്കളഞ്ഞു” എന്നു പറഞ്ഞു. 16യജമാനൻ
വീട്ടിൽ വരുേവാളം അവൾ ആ വസ്്രതം തെന്റ
ൈകവശം വച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 17 അവേനാട്
അവൾഅതുേപാെലതെന്നസംസാരിച്ച : “അങ്ങ്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എ്രബായദാസൻ എെന്ന
അപമാനിക്കുവാൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
18ഞാൻ ഉറെക്കനിലവിളിച്ചേപ്പാൾഅവൻതെന്റ
വസ്്രതം എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ടിട്ട് പുറേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 “അങ്ങയുെട
ദാസൻ ഇങ്ങെന എേന്നാട് െചയ്തു” എന്നു
തെന്റ ഭാര്യ പറഞ്ഞവാക്ക് യജമാനൻ േകട്ടേപ്പാൾ
അവനു േകാപം ജ്വലിച്ച . 20 േയാേസഫിെന്റ
യജമാനൻ അവെന പിടിച്ച് രാജാവിെന്റ
തടവുകാർ കിടക്കുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി;
അങ്ങെന അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു.
21 എന്നാൽ യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട
ഇരുന്നു, കാരാഗൃഹ്രപമാണിക്കു അവേനാട്
ദയ േതാന്നത്തക്കവണ്ണം േയാേസഫിന്
കൃപ നല്കി. 22 കാരാഗൃഹത്തിെല
സകലതടവുകാെരയും കാരാഗൃഹ്രപമാണി
േയാേസഫിെന്റ കയ്യിൽഏല്പിച്ച ;അവരുെട എല്ലാ
്രപവൃത്തികൾക്കും അവൻ വിചാരകനായിരുന്നു.
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23 യേഹാവ അവേനാടുകൂടി ഇരുന്ന് അവൻ
െചയ്ത സകലതും സഫലമാക്കിയതിനാൽ
അവെന്റ അധീനതയിൽ ഉള്ള യാെതാന്നും
കാരാഗൃഹ്രപമാണി േനാക്കിയില്ല.

40
1 അനന്തരം ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ തങ്ങള െട
യജമാനേനാടു കുറ്റം െചയ്തു. 2 ഫറേവാൻ
പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനിയും
അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനിയുമായ തെന്റ രണ്ട്
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു േകാപിച്ച . 3 അവെര
അംഗരക്ഷക േമധാവിയുെട വീട്ടിൽ േയാേസഫ്
ബദ്ധനായി കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കി. 4 അംഗരക്ഷാനായകൻ അവെര
േയാേസഫിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ച ; അവൻ
അവർക്ക് ശു്രശൂഷെചയ്തു;അവർ കുെറക്കാലം
തടവിൽ കിടന്നു. 5 ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകനും അപ്പക്കാരനും ഇങ്ങെന
കാരാഗൃഹത്തിൽ തടവുകാരായിരുന്ന
രണ്ടുേപരും ഒരു രാ്രതിയിൽ തെന്ന േവെറേവെറ
അർത്ഥമുള്ള ഓേരാ സ്വപ്നം കണ്ടു. 6 രാവിെല
േയാേസഫ് അവരുെട അടുക്കൽ വന്നു
േനാക്കിയേപ്പാൾഅവർവിഷാദ ഭാവേത്താടുകൂടി
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 7 അവൻ യജമാനെന്റ
വീട്ടിൽ തേന്നാടുകൂെട തടവിൽ കിടക്കുന്നവരായ
ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഇന്ന് വിഷാദഭാവേത്താടിരിക്കുന്നത് എന്ത്”
എന്നു േചാദിച്ച . 8അവർ അവേനാട്: “ഞങ്ങൾ
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സ്വപ്നം കണ്ടു; വ്യാഖ്യാനിച്ച തരുവാൻആരുമില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. േയാേസഫ് അവേരാട:്
“സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം ൈദവത്തിന്നുള്ളതല്ലേയാ?
അത് എേന്നാട് പറയുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
9 അേപ്പാൾ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനി
േയാേസഫിെന തെന്റ സ്വപ്നം അറിയിച്ച
പറഞ്ഞത:് “എെന്റ സ്വപ്നത്തിൽ ഇതാ, എെന്റ
മുമ്പിൽ ഒരു മുന്തിരിവള്ളി. 10 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
മൂന്നു ശാഖ;അത് തളിർത്തു പൂത്തു; കുലകളിൽ
മുന്തിരിങ്ങാ പഴുത്തു. 11ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതം
എെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം
പറിച്ച ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ പിഴിഞ്ഞു:
പാനപാ്രതം ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു”.
12 േയാേസഫ് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “അതിെന്റ
അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്ന് ശാഖ മൂന്നുദിവസം.
13 മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഫറേവാൻ നിേന്നാട്
ക്ഷമിച്ച്, വീണ്ടും നിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ആക്കും. നീ
പാനപാ്രതവാഹകനായി മുൻ പതിവുേപാെല
ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ പാനപാ്രതം െകാടുക്കും.
14 എന്നാൽ നിനക്ക് നല്ലകാലം വരുേമ്പാൾ
എെന്നഓർത്ത് എേന്നാട് ദയെചയ്ത് ഫറേവാെന
എെന്റ വിവരം േബാധിപ്പിച്ച് എെന്ന ഈ
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും വിടുവിക്കണേമ.
15 എെന്ന എ്രബായരുെട േദശത്തുനിന്ന്
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നതാകുന്നു; ഈ
തടവറയിൽ എെന്ന ഇേടണ്ടതിന് ഞാൻ
ഇവിെടയുംയാെതാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല”. 16അർത്ഥം
നല്ലെതന്ന് അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനി കണ്ടിട്ട്
േയാേസഫിേനാട്: “ഞാനും സ്വപ്നത്തിൽ എെന്റ
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തലയിൽ െവളത്ത അപ്പമുള്ള മൂന്നു െകാട്ട
കണ്ടു. 17 ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത െകാട്ടയിൽ
ഫറേവാനുേവണ്ടി എല്ലാത്തരം അപ്പവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷികൾ എെന്റ തലയിെല
െകാട്ടയിൽനിന്ന് അവെയ തിന്നുകളഞ്ഞു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 അതിന് േയാേസഫ:്
“അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്നു
െകാട്ട മൂന്നുദിവസം. 19 മൂന്നു ദിവസത്തിനകം
ഫറേവാൻ നിെന്റ തലെവട്ടി നിെന്ന ഒരു
മരത്തിേന്മൽ തൂക്കും; പക്ഷികൾ നിെന്റ
മാംസം തിന്നുകളയും” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
20 മൂന്നാംദിവസം ഫറേവാെന്റ ജന്മദിവസത്തിൽ
അവൻ തെന്റ സകലദാസന്മാർക്കും ഒരു
വിരുന്നു കഴിച്ച . തെന്റ ദാസന്മാരുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട
്രപധാനിെയയും അപ്പക്കാരുെട ്രപധാനിെയയും
ഓർത്തു. 21 പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട
്രപധാനിെയ ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽ പാനപാ്രതം
െകാടുക്കണ്ടതിനു വീണ്ടും അവെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ആക്കി. 22 അപ്പക്കാരുെട
്രപധാനിെയേയാ അവൻ തൂക്കിെകാന്നു;
േയാേസഫ് അർത്ഥം പറഞ്ഞതുേപാെല
തെന്ന. 23 എങ്കിലും പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട
്രപധാനി േയാേസഫിെന ഓർക്കാെത അവെന
മറന്നുകളഞ്ഞു.

41
1 രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞേശഷം ഫറേവാൻ
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
2 അവൻ നദീതീരത്തു നിന്നു. അേപ്പാൾ
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രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു
പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുെട
ഇടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 3 അവയുെട
പിന്നാെല െമലിഞ്ഞും വിരൂപവുമായ
േവെറ ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി,
നദീതീരത്തു മെറ്റ പശുക്കള െട അരികിൽ
നിന്നു. 4 െമലിഞ്ഞും വിരൂപവുമായ പശുക്കൾ
രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു
പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു; അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ
ഉണർന്നു. 5 അവൻ പിെന്നയും ഉറങ്ങി,
രണ്ടാമതും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; പുഷ്ടിയുള്ളതും
നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽനിന്നു
െപാങ്ങിവന്നു. 6അവയുെട പിന്നാെല േശാഷിച്ച ം
കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന
ഏഴു കതിർ െപാങ്ങിവന്നു. 7 േശാഷിച്ച ഏഴു
കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള
ഏഴു കതിരുകെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഉണർന്നു, അത് സ്വപ്നം
എന്ന് അറിഞ്ഞ.് 8 ്രപഭാതത്തിൽ അവൻ
വ്യാകുലെപ്പട്ട ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികെളയും
ജ്ഞാനികെളയും എല്ലാം ആളയച്ച് വരുത്തി
അവേരാട് തെന്റ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
9 അേപ്പാൾ പാനപാ്രതവാഹകന്മാരുെട ്രപധാനി
ഫറേവാേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഇന്ന് ഞാൻ എെന്റ
കുറ്റം ഓർക്കുന്നു. 10ഫറേവാൻ അടിയങ്ങേളാടു
േകാപിച്ച , എെന്നയും അപ്പക്കാരുെട
്രപധാനിെയയും അംഗരക്ഷാനായകെന്റ വീട്ടിൽ
തടവിലാക്കിയിരുന്നുവേല്ലാ. 11 അവിെടവച്ച്
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ഞാനും അവനും ഒരു രാ്രതിയിൽ വ്യത്യസ്ത
അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു; 12 അവിെട
അംഗരക്ഷാനായകെന്റ ദാസനായ ഒരു എ്രബായ
യൗവനക്കാരൻഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഞങ്ങൾ അവേനാട് അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
സ്വപ്നങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിച്ച ; ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ സ്വപ്നത്തിെന്റ അർത്ഥം
പറഞ്ഞുതന്നു. 13 അവൻ അർത്ഥം
പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന സംഭവിച്ച ; എെന്ന
വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനത്ത് ആക്കുകയും മറ്റവെന
തൂക്കിെക്കാല്ല കയും െചയ്തുവേല്ലാ”. 14 ഉടെന
ഫറേവാൻ ആളയച്ച് േയാേസഫിെന വിളിപ്പിച്ച .
അവർ അവെന േവഗം തടവറയിൽനിന്ന്
ഇറക്കി; അവൻക്ഷൗരം െചയ്ത,് വസ്്രതം മാറി,
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. 15 ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാട്: “ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു;
അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻആരുമില്ല;എന്നാൽഒരു
സ്വപ്നംവിവരിച്ച േകട്ടാൽനീവ്യാഖ്യാനിക്കുെമന്നു
നിെന്നക്കുറിച്ച് ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16അതിന് േയാേസഫ് ഫറേവാേനാട്:
“ഞാനല്ല ൈദവം തെന്ന ഫറേവാന് ശുഭമാേയാരു
ഉത്തരം നല്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 17 പിെന്ന
ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞത:് “എെന്റ
സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ നദീതീരത്തു നിന്നു.
18 അേപ്പാൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള
ഏഴു പശുക്കൾ നദിയിൽനിന്നു കയറി
ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
19അവയുെട പിന്നാെല ക്ഷീണിച്ച ം െമലിഞ്ഞും
വളെര വിരൂപമായുമുള്ള േവെറ ഏഴു പശുക്കൾ
കയറി വന്നു; അ്രത വിരൂപമായവെയ
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ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല.
20 എന്നാൽ െമലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള
പശുക്കൾ പുഷ്ടിയുള്ള മുമ്പിലെത്ത
ഏഴു പശുക്കെള തിന്നുകളഞ്ഞു; 21 ഇവ
അവയുെട വയറ്റിൽ െചന്നിട്ട ം വയറ്റിൽ
െചന്നു എന്ന് അറിയുവാനില്ലായിരുന്നു; അവ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തെന്ന വിരൂപമായിരുന്നു.
അേപ്പാൾ ഞാൻ ഉണർന്നു. 22 പിെന്നയും
ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്: നിറഞ്ഞതും
നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ െപെട്ടന്ന്
െപാങ്ങിവന്നു. 23 അവയുെട പിന്നാെല
ഉണങ്ങിയും േശാഷിച്ച ം കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ
കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ െപാങ്ങിവന്നു.
24 േശാഷിച്ച കതിരുകൾ ഏഴു നല്ല കതിരുകെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇതുഞാൻമ്രന്തവാദികേളാടു
പറഞ്ഞു; എന്നാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല”. 25അേപ്പാൾ േയാേസഫ്
ഫറേവാേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഫറേവാെന്റ സ്വപ്നം
ഒന്നുതെന്ന; ൈദവം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത്
ൈദവം ഫറേവാനു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
26 ഏഴു നല്ല പശു ഏഴു വർഷം; ഏഴു നല്ല
കതിരും ഏഴു വർഷം; സ്വപ്നം ഒന്നുതെന്ന.
27അവയുെട പിന്നാെല കയറിവന്ന െമലിഞ്ഞും
വിരൂപവുമായഏഴുപശുവുംകിഴക്കൻകാറ്റിനാൽ
കരിഞ്ഞു പതിരായുള്ള ഏഴു കതിരും ഏഴു
വർഷം; അവ ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു വർഷം
ആകുന്നു. 28 ൈദവം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത്
ഫറേവാന് അവിടുന്ന് കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
അതാകുന്നു ഞാൻ ഫറേവാേനാട്
പറഞ്ഞത.് 29 ഈജിപ്റ്റ േദശെത്താെക്കയും
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അതിസമൃദ്ധിയുള്ള ഏഴു വർഷം വരും.
30 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു വർഷം
വരും; അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് ആ
സമൃദ്ധിെയല്ലാം മറന്നുേപാകും; ക്ഷാമത്താൽ
േദശം മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ച േപാകും. 31 പിൻവരുന്ന
ക്ഷാമം അതികഠിനമായിരിക്കയാൽ
േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധി പൂർണ്ണമായി
വിസ്മരിക്കെപ്പടും. 32 ഫറേവാനു സ്വപ്നം
രണ്ടുവട്ടം ഉണ്ടായേതാ കാര്യം ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പാെക സ്ഥിരമായിരിക്കുക െകാണ്ടും ൈദവം
അതിെന േവഗത്തിൽ വരുത്തുവാനിരിക്കുന്നതു
െകാണ്ടും ആകുന്നു. 33ആകയാൽ ഫറേവാൻ
വിേവകവും ജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരുവെന
അേന്വഷിച്ച് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിനു േമലധികാരി
ആക്കി െവക്കണം. 34അതുകൂടാെത ഫറേവാൻ
േദശത്തിേന്മൽ വിചാരകന്മാെര നിയമിച്ച,്
സമൃദ്ധിയുള്ളഏഴു വർഷംഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല
വിളവിൽഅഞ്ചിെലാന്നുവാങ്ങണം. 35ഈവരുന്ന
നല്ല വർഷങ്ങളിെല വിളെവാെക്കയും േശഖരിച്ച
പട്ടണങ്ങളിൽ ഫറേവാെന്റ അധികാരത്തിൻ
കീഴിൽ ധാന്യം സൂക്ഷിച്ച െവേക്കണം. 36 ആ
ധാന്യം ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു വരുവാൻ േപാകുന്ന
ക്ഷാമമുള്ള ഏഴുവർഷേത്തക്കു േദശത്തിന്
കരുതൽേശഖരമായിരിക്കണം; എന്നാൽ േദശം
ക്ഷാമംെകാണ്ടു നശിക്കയില്ല”. 37ഈ നിർേദശം
ഫറേവാനും അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാർക്കും
േബാധിച്ച . 38 ഫറേവാൻ തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“ൈദവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യെനേപ്പാെല
ഒരുവെന കണ്ടുകിട്ട േമാ?” എന്നു പറഞ്ഞു.
39 പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട:് “ൈദവം
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ഇെതാെക്കയും നിനക്ക് െവളിെപ്പടുത്തി
തന്നതുെകാണ്ടു നിെന്നേപ്പാെല വിേവകവും
ജ്ഞാനവുമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. 40 നീ
എെന്റ രാജ്യത്തിനു േമലധികാരിയാകും; നിെന്റ
വാക്ക് എെന്റ ജനെമല്ലാം അനുസരിച്ച നടക്കും;
സിംഹാസനംെകാണ്ടു മാ്രതംഞാൻ നിെന്നക്കാൾ
വലിയവനായിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
41 “ഇതാ, ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും
ഞാൻ നിെന്ന ഗവർണ്ണർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു,”
എന്നും ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞു.
42ഫറേവാൻ തെന്റൈകയിൽനിന്ന് മു്രദേമാതിരം
ഊരി, േയാേസഫിെന്റ ൈകയ്ക്ക് ഇട്ട ,
അവെന േനർമ്മയുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച ,
ഒരു സ്വർണ്ണമാലയും അവെന്റ കഴുത്തിൽ
ഇട്ട . 43 തെന്റ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവെന
കയറ്റി: “മുട്ട കുത്തുവിൻ” എന്ന് അവെന്റ
മുമ്പിൽ വിളിച്ച പറയിച്ച ; ഇങ്ങെന
അവെന ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും
േമലധികാരിയാക്കി. 44 പിെന്ന ഫറേവാൻ
േയാേസഫിേനാട്: “ഞാൻ ഫറേവാൻ ആകുന്നു;
നിെന്റ കല്പന കൂടാെത ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്
എങ്ങും യാെതാരുത്തനും ൈകേയാ
കാേലാ അനക്കുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
45 ഫറേവാൻ േയാേസഫിനു സാപ്നത്ത് പേനഹ്
എന്നു േപരിട്ട ; ഓനിെല പുേരാഹിതനായ
േപാത്തിേഫറയുെട മകൾആസ്നത്തിെനഅവന്
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. പിെന്ന േയാേസഫ്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു സഞ്ചരിച്ച . 46 േയാേസഫ്
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
നില്ക്കുേമ്പാൾ അവന് മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു.
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േയാേസഫ് ഫറേവാെന്റ സന്നിധാനത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തല്ലായിടവും
സഞ്ചരിച്ച . 47 എന്നാൽ സമൃദ്ധമായ ഏഴു
വർഷവും േദശം സമൃദ്ധിയായി വിളഞ്ഞു.
48 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു സുഭിക്ഷത ഉണ്ടായ
ഏഴു സംവത്സരത്തിെല ധാന്യം ഒെക്കയും
അവൻ േശഖരിച്ച പട്ടണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച ;
ഓേരാ പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റിലുമുള്ള നിലത്തിെല
ധാന്യം സൂക്ഷിച്ച . 49 അങ്ങെന േയാേസഫ്
കടൽകരയിെല മണൽേപാെല വളെരയധികം
ധാന്യം േശഖരിച്ച വച്ച ; അളക്കുവാൻ
കഴിയായ്കയാൽ അളവു നിർത്തിവച്ച .
50 ക്ഷാമകാലം വരുംമുമ്പ് േയാേസഫിനു
രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച ; അവെര ഓനിെല
പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട മകൾ
ആസ്നത്ത് ്രപസവിച്ച . 51 “എെന്റ സകല
കഷ്ടതയും എെന്റ പിതൃഭവനം ഒെക്കയും
ൈദവം എെന്ന മറക്കുമാറാക്കി” എന്നു
പറഞ്ഞു േയാേസഫ് തെന്റ ആദ്യജാതനു
മനെശ്ശ* എന്നു േപരിട്ട . 52 “സങ്കടേദശത്തു
ൈദവം എെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച ” എന്നു പറഞ്ഞ്,
അവൻ രണ്ടാമത്തവന് എ്രഫയീം† എന്നു
േപരിട്ട . 53 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുണ്ടായ
സമൃദ്ധിയുെട ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
54 േയാേസഫ് പറഞ്ഞതുേപാെല ക്ഷാമമുള്ള
ഏഴു വർഷം തുടങ്ങി; സകലേദശങ്ങളിലും
ക്ഷാമമുണ്ടായി; എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്
എല്ലായിടത്തുംആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 55പിെന്ന

* 41. 51 മനെശ്ശ മറക്കുമാറാക്കെട്ട † 41. 52 എ്രഫയീം ഇരട്ടി
വര ്ധനവ് 
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ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമം
ഉണ്ടായേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ആഹാരത്തിനായി
ഫറേവാേനാട് നിലവിളിച്ച ; ഫറേവാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാെടല്ലാവേരാടും: “നിങ്ങൾ
േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല വിൻ; അവൻ
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതുേപാെല െചയ്യ വിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 56 ക്ഷാമം ഭൂതലത്തിൽ
എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി; േയാേസഫ് കലവറകൾ
ഓേരാന്നും തുറന്നു, ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു
ധാന്യം വിറ്റ ; ക്ഷാമം ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും
കഠിനമായ്തീർന്നു. 57 ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ക്ഷാമം
കഠിനമായ്തീർന്നതുെകാണ്ട് സകലേദശക്കാരും
ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽവന്നു.

42
1 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന് യാേക്കാബ്
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:്
“നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കിനില്ക്കുന്നത്
എന്ത?് 2 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം ഉെണ്ടന്ന്
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നാം മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് അവിെട െചന്ന്
അവിെടനിന്നു നമുക്കു ധാന്യം വാങ്ങുവിൻ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 3 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ
പത്തുേപർ ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ
േപായി. 4എന്നാൽ േയാേസഫിെന്റ അനുജനായ
െബന്യാമീന് “ഒരുപേക്ഷ വല്ല ആപത്തും
സംഭവിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് യാേക്കാബ്
അവെന സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട അയച്ചില്ല.
5 അങ്ങെന ധാന്യം വാങ്ങുവാൻ വന്നവരുെട
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ഇടയിൽ യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരും വന്നു;
കനാൻേദശത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
6 േയാേസഫ് േദശത്തിന് അധിപതിയായിരുന്നു;
അവൻ തെന്നയായിരുന്നു േദശത്തിെല
സകല ജനങ്ങൾക്കും ധാന്യം വിറ്റത;്
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാരും വന്ന് അവെന
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 7 േയാേസഫ് തെന്റ
സേഹാദരന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ അവെര അറിഞ്ഞ്
എങ്കിലും അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ച് അവേരാടു
കഠിനമായി സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾ എവിെടനിന്ന്
വരുന്നു” എന്ന് അവേരാടു േചാദിച്ചതിന്:
“ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ കനാൻേദശത്തുനിന്നു
വരുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 8 േയാേസഫ്
സേഹാദരന്മാെര അറിഞ്ഞ് എങ്കിലും
അവർ അവെന അറിഞ്ഞില്ല. 9 േയാേസഫ്
അവെരക്കുറിച്ച കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ
ഓർത്ത് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാകുന്നു;
േദശത്തിെന്റ ദുർബ്ബലഭാഗം േനാക്കുവാൻനിങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അവർ
അവേനാട്: “അല്ല, യജമാനേന, അടിയങ്ങൾ
ആഹാരം വാങ്ങുവാൻവന്നിരിക്കുന്നു; 11ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഒരാള െട മക്കൾ; ഞങ്ങൾ
സത്യസന്ധരാകുന്നു; അടിയങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12അവൻ അവേരാട്: “അല്ല,
നിങ്ങൾേദശത്തിെന്റ ദുർബ്ബലഭാഗം േനാക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 13 അതിന്
അവർ: “അടിയങ്ങൾ കനാൻ േദശത്തുള്ള
ഒരാള െട മക്കൾ; പ്രന്തണ്ട് സേഹാദരന്മാർ
ആകുന്നു; ഇളയവൻ ഇന്ന് ഞങ്ങള െട അപ്പെന്റ
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അടുക്കൽ ഉണ്ട;് ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ ഇല്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14 േയാേസഫ് അവേരാടു
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ
ചാരന്മാർ തെന്ന. 15 ഇതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
പരീക്ഷിക്കും; നിങ്ങള െട ഇളയസേഹാദരൻ
ഇവിെട വന്നല്ലാെത, ഫറേവാനാണ, നിങ്ങൾ
ഇവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുകയില്ല. 16 നിങ്ങള െട
സേഹാദരെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ
നിങ്ങളിൽ ഒരുവെന അയക്കുവിൻ; നിങ്ങേളാ
തടവുകാരായിരിേക്കണം; നിങ്ങൾ േനരുള്ളവേരാ
എന്നു നിങ്ങള െട വാക്കു പരീക്ഷിച്ചറിയാമേല്ലാ;
അെല്ലങ്കിൽ; ഫറേവാനാണ, നിങ്ങൾ
ചാരന്മാർ തെന്ന”. 17 അങ്ങെന അവൻ
അവെര മൂന്നുദിവസം തടവിൽ ആക്കി.
18 മൂന്നാംദിവസം േയാേസഫ് അവേരാടു
പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു;
നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് ഇതു െചയ്യ വിൻ:
19 നിങ്ങൾ സത്യസന്ധെരങ്കിൽ നിങ്ങള െട
ഒരു സേഹാദരൻ തടവിൽ കിടക്കെട്ട; നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട വീടുകളിെല ബുദ്ധിമുട്ടിനു ധാന്യം
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 20 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം; അതിനാൽ നിങ്ങള െട
വാക്ക് സത്യം എന്നു െതളിയും; നിങ്ങൾ
മരിേക്കണ്ടിവരികയില്ല” അവർ അങ്ങെന
സമ്മതിച്ച 21 “അേത, ഇത് നാം നമ്മുെട
സേഹാദരേനാട് െചയ്ത േ്രദാഹത്തിെന്റ
അനന്തര ഫലമാകുന്നു. അവൻ നേമ്മാടു
െകഞ്ചിയേപ്പാൾ നാം അവെന്റ ്രപാണസങ്കടം
കണ്ടിട്ട ം അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടില്ലേല്ലാ;
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അതുെകാണ്ട്ഈസങ്കടംനമുക്കുവന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 22 അതിന്
രൂേബൻ: “ബാലേനാടു േദാഷം െചയ്യരുെതന്നു
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ? എന്നിട്ട ം
നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അവെന്റ
രക്തം നേമ്മാടു േചാദിക്കുന്നു” എന്ന് അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ് അവേരാടു സംസാരിച്ചത്
പരിഭാഷകൻമുഖാന്തരം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ ഇതു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അവർ
അറിഞ്ഞില്ല. 24 േയാേസഫ് അവെര വിട്ട
മാറിേപ്പായി കരഞ്ഞു; പിെന്ന അവരുെട
അടുക്കൽവന്ന്അവേരാടുസംസാരിച്ച്അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ശിെമേയാെന പിടിച്ച് അവർ
കാൺെക ബന്ധിച്ച . 25 അവരുെട ചാക്കിൽ
ധാന്യം നിറയ്ക്കുവാനും അവരുെട പണം
അവനവെന്റ ചാക്കിൽ തിരിെക വയ്ക്കുവാനും
വഴിയാ്രതയിൽആവശ്യമായആഹാരംഅവർക്ക്
െകാടുക്കുവാനും േയാേസഫ് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
തെന്ന അവർക്ക് െചയ്തുെകാടുത്തു. 26അവർ
ധാന്യം കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട . 27 വഴിയമ്പലത്തിൽവച്ച് അവരിൽ
ഒരുവൻ കഴുതയ്ക്കു തീറ്റ െകാടുക്കുവാൻ ചാക്ക്
അഴിച്ചേപ്പാൾ തെന്റ പണം ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്, 28 തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:്
“എെന്റ പണം എനിക്ക് തിരിെക കിട്ടി അത്
ഇതാ, എെന്റ ചാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ അവരുെട ഉള്ളം തളർന്നു,
അവർ വിറച്ച : “ൈദവം നേമ്മാട് ഈ െചയ്തത്
എന്ത”് എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു.
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29അവർ കനാൻേദശത്തു തങ്ങള െട അപ്പനായ
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ,
തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചത് ആദ്യന്തം അവേനാട്
അറിയിച്ച പറഞ്ഞത:് 30 “േദശത്തിെല
അധിപതിയായവൻഞങ്ങൾേദശെത്തചാരന്മാർ
എന്നു വിചാരിച്ച ഞങ്ങേളാടു കഠിനമായി
സംസാരിച്ച . 31ഞങ്ങൾ അവേനാട:് ‘ഞങ്ങൾ
സത്യസന്ധരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല.
32 ഞങ്ങൾ ഒരു അപ്പെന്റ മക്കൾ; പ്രന്തണ്ട്
സേഹാദരന്മാരാകുന്നു; ഒരുവൻ ഇേപ്പാൾ
ഇല്ല; ഇളയവൻ കനാൻേദശത്ത് ഞങ്ങള െട
അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.
33 അതിന് േദശത്തിെല അധിപതിയായവൻ
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത:് ‘നിങ്ങൾ സത്യസന്ധർ
എന്നു ഞാൻ ഇതിനാൽ അറിയും: നിങ്ങള െട
ഒരു സേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ടിട്ട
നിങ്ങള െട വീടുകളിെല ബുദ്ധിമുട്ടിനു ധാന്യം
വാങ്ങി െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 34 നിങ്ങള െട
ഇളയസേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ; അതിനാൽ നിങ്ങൾ
ചാരന്മാരല്ല, സത്യസന്ധർ തെന്ന എന്നു
ഞാൻ അറിയും; നിങ്ങള െട സേഹാദരെന
നിങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ച തരും; നിങ്ങൾക്ക് േദശത്തു
വ്യാപാരവും െചയ്യാം. 35 പിെന്ന അവർ ചാക്ക്
ഒഴിക്കുേമ്പാൾ ഇതാ, ഓേരാരുത്തെന്റ ചാക്കിൽ
അവനവെന്റ പണെക്കട്ട് ഇരിക്കുന്നു; അവരും
അവരുെട അപ്പനും പണെക്കട്ട് കണ്ടേപ്പാൾ
ഭയെപ്പട്ട േപായി. 36 അവരുെട അപ്പനായ
യാേക്കാബ് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എെന്ന
മക്കളില്ലാത്തവനാക്കുന്നു; േയാേസഫ് ഇല്ല,
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ശിെമേയാൻ ഇല്ല; െബന്യാമീെനയും നിങ്ങൾ
െകാണ്ടുേപാകും; സകലവും എനിക്ക് ്രപതികൂലം
തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അതിന് രൂേബൻ
അപ്പേനാട്: “എെന്റ കയ്യിൽഅവെന ഏല്പിക്കുക;
ഞാൻ അവെന നിെന്റ അടുക്കൽ മടക്കി
െകാണ്ടുവരും;ഞാൻഅവെന നിെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാത്തപക്ഷം എെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാെര
െകാന്നുകളക” എന്നു പറഞ്ഞു. 38 എന്നാൽ
അവൻ: “എെന്റ മകൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
വരികയില്ല; അവെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ മരിച്ച േപായി,
അവൻഒരുവേനേശഷിപ്പ ള്ള ;നിങ്ങൾേപാകുന്ന
വഴിയിൽഅവന് വല്ലആപത്തുംസംഭവിേച്ചക്കാം.
വൃദ്ധനായ എനിക്ക് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ദുഃഖം
മരണത്തിേലക്ക് എത്തിക്കുമാറാക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു.

43
1 എന്നാൽ ക്ഷാമം കനാനില ് കഠിനമായി
തീർന്നു. 2അവർഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
ധാന്യം ഭക്ഷിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ അവരുെട അപ്പൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇനിയും േപായി കുെറ
ആഹാരംകൂടി വാങ്ങുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അതിന് െയഹൂദാ അപ്പേനാട് പറഞ്ഞത്
‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ മുഖം
കാണുകയില്ല’ എന്ന് അേദ്ദഹം തീർച്ചയായി
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 അപ്പൻ
ഞങ്ങള െട സേഹാദരെന ഞങ്ങള െടകൂെട
അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾ െചന്ന് ആഹാരം വാങ്ങി
െകാണ്ടുവരാം; 5 അയക്കാതിരുന്നാേലാ
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ഞങ്ങൾ േപാകയില്ല. ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല’ എന്ന് അേദ്ദഹം
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു”. 6 “നിങ്ങൾക്ക്
ഇനിയും ഒരു സേഹാദരൻ ഉെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ
േദാഷം വരുത്തിയത് എന്തിന?്” എന്നു
യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞു. 7 അതിന് അവർ
“ ‘നിങ്ങള െട അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു സേഹാദരൻ
ഉേണ്ടാ?’ എന്നിങ്ങെന അേദ്ദഹം ഞങ്ങെളയും
നമ്മുെട കുടുംബെത്തയുംകുറിച്ച താല്പര്യമായി
േചാദിച്ചതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇെതല്ലാം
അറിയിേക്കണ്ടിവന്നു; ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരെന
ഇവിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ’ എന്ന് അേദ്ദഹം
പറയുെമന്നുഞങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരുന്നുേവാ”എന്നു
പറഞ്ഞു. 8 പിെന്ന െയഹൂദാ തെന്റ അപ്പനായ
യി്രസാേയലിേനാടു പറഞ്ഞത് “ഞങ്ങള ം
അപ്പനും ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് ബാലെന
എേന്നാടുകൂെട അയയ്േക്കണം; എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ േപാകാം. 9 ഞാൻ അവന് േവണ്ടി
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കാം; നീ അവെന എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു േചാദിേക്കണം; ഞാൻ
അവെന അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
അപ്പെന്റ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
സദാകാലം നിനക്ക് കുറ്റക്കാരനായിെക്കാള്ളാം.
10 ഞങ്ങൾ താമസിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
രണ്ടു്രപാവശ്യം േപായിവരുമായിരുന്നു”.
11അേപ്പാൾ അവരുെട അപ്പനായ യി്രസാേയൽ
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അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “അങ്ങെനെയങ്കിൽ
ഇതു െചയ്യ വിൻ: നിങ്ങള െട പാ്രതങ്ങളിൽ
കുെറ സുഗന്ധപ്പശ, കുെറ േതൻ, സാ്രമ്പാണി,
സന്നിനായകം, േബാടനണ്ടി, ബദാമണ്ടി
എന്നിങ്ങെനേദശത്തിെലവിേശഷവസ്തുക്കളിൽ
ചിലെതാെക്കയും െകാണ്ടുേപായിഅേദ്ദഹത്തിനു
കാഴ്ചവയ്ക്കുവിൻ. 12 ഇരട്ടിപണവും
കയ്യിൽ എടുത്തുെകാള്ള വിൻ; നിങ്ങള െട
ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ മടങ്ങിവന്ന പണവും
കയ്യിൽ തിരിെക െകാണ്ടുേപാകുവിൻ;
ഒരുപേക്ഷ അത് േനാട്ടപ്പിശകായിരിക്കാം.
13 നിങ്ങള െട സേഹാദരെനയും കൂട്ടി പുറെപ്പട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വീണ്ടും െചല്ല വിൻ.
14 അവൻ നിങ്ങള െട മെറ്റ സേഹാദരെനയും
െബന്യാമീെനയും നിങ്ങേളാടുകൂടി
അയേക്കണ്ടതിന് സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം
അവനു നിങ്ങേളാടു കരുണ േതാന്നിക്കെട്ട;
എന്നാൽ ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനാകണെമങ്കിൽ
ആകെട്ട”. 15അങ്ങെന അവർ ആ കാഴ്ചയും
ഇരട്ടിപണവും എടുത്തു െബന്യാമീെനയും
കൂട്ടി പുറെപ്പട്ട ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു
േയാേസഫിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു. 16അവേരാടുകൂടി
െബന്യാമീെന കണ്ടേപ്പാൾ േയാേസഫ് തെന്റ
ഗൃഹവിചാരകേനാട:് “നീ ഈ പുരുഷന്മാെര
വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക; അവർ ഉച്ചയ്ക്ക്
എേന്നാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ടതാകയാൽ
മൃഗെത്ത അറുത്ത് ഒരുക്കിെക്കാള്ള ക” എന്നു
കല്പിച്ച . 17 േയാേസഫ് കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൻ െചയ്തു; അവെര േയാേസഫിെന്റ
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വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി. 18 തങ്ങെള
േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകുകയാൽ
അവർ ഭയെപ്പട്ട : “ആദ്യെത്ത ്രപാവശ്യം നമ്മുെട
ചാക്കിൽ മടങ്ങിവന്ന പണം നിമിത്തം നെമ്മ
പിടിച്ച് അടിമകളാക്കി നമ്മുെട കഴുതകെളയും
എടുത്തുെകാേള്ളണ്ടതിനാകുന്നു നെമ്മ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
19 അവർ േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹവിചാരകെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന്, വീട്ട വാതിൽക്കൽവച്ച്
അവേനാട് സംസാരിച്ച : 20 “യജമാനേന,
ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾ മുെമ്പ
വന്നിരുന്നു. 21 ഞങ്ങൾ വഴിയമ്പലത്തിൽ
െചന്നു ചാക്ക് അഴിച്ചേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തെന്റ
പണം മുഴുവനും അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ
വായ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;അത് ഞങ്ങൾവീണ്ടും
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 22ആഹാരം വാങ്ങുവാൻ
േവെറ പണവും ഞങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട്;
പണം ഞങ്ങള െട ചാക്കിൽ വച്ചത് ആെരന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അതിന് അവൻ: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം;
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നിങ്ങള െട ൈദവം,
നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ ൈദവം തെന്ന, നിങ്ങള െട
ചാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിേക്ഷപം തന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പണം എനിക്ക് കിട്ടി” എന്നു പറഞ്ഞ്,
ശിെമേയാെനയും അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്നു. 24 പിെന്ന അവൻ അവെര
േയാേസഫിെന്റ വീടിനകത്തു െകാണ്ടുേപായി;
അവർക്ക് െവള്ളം െകാടുത്തു, അവർ കാൽ
കഴുകി; അവരുെട കഴുതകൾക്ക് അവൻ
തീറ്റ െകാടുത്തു. 25 ഉച്ചയ്ക്കു േയാേസഫ്
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വരുേമ്പാേഴക്ക് അവർ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ
ഒരുക്കിവച്ച ; തങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം അവിെട
ആകുന്നു എന്ന് അവർ േകട്ടിരുന്നു. 26 േയാേസഫ്
വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാൾ അവർ ൈകവശമുള്ള കാഴ്ച
വസ്തുക്കൾ അകത്തുെകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ
മുമ്പാെകവച്ച്അവെനസാഷ്ടാംഗംനമസ്കരിച്ച .
27 അവൻ അവേരാടു േക്ഷമാേന്വഷണം
നടത്തി: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വൃദ്ധൻ, നിങ്ങള െട
അപ്പൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ” എന്നു േചാദിച്ച .
28 അതിന് അവർ: “ഞങ്ങള െട അപ്പനായ
അങ്ങയുെട അടിയാനു സുഖം തെന്ന; അവൻ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു
കുനിഞ്ഞു നമസ്കരിച്ച . 29 പിെന്ന േയാേസഫ്
തല ഉയർത്തി, തെന്റ അമ്മയുെട മകനും
തെന്റ അനുജനുമായ െബന്യാമീെന കണ്ടു:
“നിങ്ങൾ എേന്നാട് പറഞ്ഞ നിങ്ങള െട
ഇളയസേഹാദരേനാ ഇവൻ” എന്നു േചാദിച്ച :
“ൈദവം നിനക്ക് കൃപ നല്കെട്ട മകേന”
എന്നു പറഞ്ഞു. 30 അനുജെന കണ്ടിട്ട്
േയാേസഫിെന്റ മനസ്സ് ഉരുകിയതുെകാണ്ട്അവൻ
കരേയണ്ടതിനു ബദ്ധെപ്പട്ട സ്ഥലം അേന്വഷിച്ച്,
സ്വകാര്യമുറിയിൽെചന്ന് അവിെടവച്ച കരഞ്ഞു.
31 പിെന്ന അവൻ മുഖം കഴുകി പുറത്തു വന്നു
സ്വയം നിയ്രന്തിച്ച്: “ഭക്ഷണം െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്നു കല്പിച്ച . 32 അവർ േയാേസഫിന്
്രപേത്യകവും സേഹാദരന്മാർക്കു ്രപേത്യകവും,
അവേനാടുകൂെട ഭക്ഷിക്കുന്നഈജിപ്റ്റ കാർക്കു
്രപേത്യകവും െകാണ്ടുവന്നുവച്ച ; ഈജിപ്റ്റ കാർ
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എ്രബായേരാടുകൂെട ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല;അത്
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു െവറുപ്പാകുന്നു. 33 മൂത്തവൻ
മുതൽ ഇളയവൻ വെര ്രപായത്തിെനാത്തവണ്ണം
അവെര അവെന്റ മുമ്പാെക ഇരുത്തി;
അവർ അേന്യാന്യം േനാക്കി ആശ്ചര്യെപ്പട്ട .
34 അവൻ തെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് അവർക്ക്
ഓഹരിെകാടുത്തയച്ച ; െബന്യാമീെന്റ ഓഹരി
മറ്റവരുെട ഓഹരിയുെട അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു;
അവർ പാനംെചയ്ത് അവേനാടുകൂെട
ആഹ്ളാദിച്ച .

44
1അനന്തരംഅവൻതെന്റഗൃഹവിചാരകേനാട:്

“നീ ഇവരുെട ചാക്കിൽ അവർക്ക്
എടുക്കാവുന്നിടേത്താളം ധാന്യം നിറച്ച്,
ഓേരാരുത്തെന്റ പണം അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ
വായ്ക്കൽ െവക്കുക. 2 ഇളയവെന്റ ചാക്കിെന്റ
വായ്ക്കൽ െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള എെന്റ
പാനപാ്രതവും അവെന്റ ധാന്യവിലയും െവക്കുക”
എന്നു കല്പിച്ച ; േയാേസഫ് കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൻ െചയ്തു. 3 േനരം െവളത്തേപ്പാൾ
അവരുെട കഴുതകള മായി അവെര യാ്രത
അയച്ച . 4 അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട ദൂെര എത്തുംമുെമ്പ, േയാേസഫ്
തെന്റ ഗൃഹവിചാരകേനാടു: “എഴുേന്നറ്റ
ആ പുരുഷന്മാരുെട പിന്നാെല ഓടിെച്ചല്ല ക;
ഒപ്പം എത്തുേമ്പാൾ അവേരാടു: ‘നിങ്ങൾ
നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്തത് എന്ത?്
5 നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനെന്റ െവള്ളിപാ്രതം
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േമാഷ്ടിച്ചത് എന്തിന?് അതിലല്ലേയാ എെന്റ
യജമാനൻ കുടിക്കുന്നത?് അതിനാലല്ലേയാ
ലക്ഷണം േനാക്കുന്നത*്? നിങ്ങൾ ഈ
െചയ്തത് ഒട്ട ം നന്നല്ല’ എന്നു പറയുക” എന്നു
കല്പിച്ച . 6 അവൻ അവരുെട അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ ഈ വാക്കുകൾ അവേരാടു
പറഞ്ഞു. 7 അവർ അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“യജമാനൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നത് എന്ത?് ഈ
വകകാര്യം അടിയങ്ങൾ ഒരുനാള ം െചയ്യ കയില്ല.
8ഞങ്ങള െട ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ കണ്ട പണം
ഞങ്ങൾ കനാൻേദശത്തുനിന്ന് അങ്ങയുെട
അടുക്കൽ വീണ്ടും െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ;
പിെന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട യജമാനെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് െവള്ളിയും െപാന്നും േമാഷ്ടിക്കുേമാ?
9 അടിയങ്ങളിൽ ആരുെട എങ്കിലും ൈകവശം
അത് കണ്ടാൽ അവൻ മരിക്കെട്ട; ഞങ്ങള ം
യജമാനന് അടിമകളായിെക്കാള്ളാം”. 10അതിന്
അവൻ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട;
അത് ആരുെട ൈകവശം കാണുന്നുേവാ
അവൻ എനിക്ക് അടിമയാകും; നിങ്ങേളാ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും”. 11 അവർ
േവഗത്തിൽ ചാക്ക് നിലത്തിറക്കി: ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ ചാക്ക് അഴിച്ച . 12 അവൻ
മൂത്തവെന്റ ചാക്കുതുടങ്ങി ഇളയവേന്റതുവെര
പരിേശാധിച്ച . െബന്യാമീെന്റ ചാക്കിൽ
പാനപാ്രതം കണ്ടുപിടിച്ച . 13അേപ്പാൾ അവർ
വസ്്രതം കീറി, ചുമട് കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി
പട്ടണത്തിേലക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്നു. 14 െയഹൂദയും

* 44. 5 ലക്ഷണം േനാക്കുന്നത് ഭാവി പറയുക



ഉല് പത്തി 44:15 clxxi ഉല ്പത്തി 44:20

അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും േയാേസഫിെന്റ
വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ അതുവെരയും
അവിെടത്തെന്ന ആയിരുന്നു; അവർ അവെന്റ
മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു. 15 േയാേസഫ്
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഈ െചയ്ത ്രപവൃത്തി
എന്ത?് എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുത്തനു ഭാവി
്രപവചിക്കുവാൻ† അറിയാെമന്നു നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ” എന്നു േചാദിച്ച . 16അതിന്
െയഹൂദാ: “യജമാനേനാടു ഞങ്ങൾ എന്ത്
പറേയണ്ടു? എന്ത് േബാധിപ്പിേക്കണ്ടു? എങ്ങെന
ഞങ്ങെളത്തെന്ന നീതീകരിേക്കണ്ടു? ൈദവം
അടിയങ്ങള െട അകൃത്യം കെണ്ടത്തി; ഇതാ
ഞങ്ങൾ യജമാനന് അടിമകൾ; ഞങ്ങള ം
ആരുെട കയ്യിൽ പാ്രതം കണ്ടുേവാ അവനും
തെന്ന” എന്നു പറഞ്ഞു. 17അതിന് േയാേസഫ:്
“അങ്ങെന ഞാൻ ഒരുനാള ം െചയ്യ കയില്ല;
ആരുെട ൈകവശം പാ്രതം കണ്ടുേവാ അവൻ
തെന്ന എനിക്ക് അടിമയായിരിക്കും; നിങ്ങേളാ
സമാധാനേത്താെട നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ
അടുക്കൽെപായ്െക്കാള്ള വിൻ”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ അടുത്തുെചന്നു
പറഞ്ഞത:് “യജമാനേന,അടിയൻയജമാനേനാട്
ഒന്ന് േബാധിപ്പിച്ച െകാള്ളേട്ട; അടിയെന്റ
േനെര േകാപം ജ്വലിക്കരുേത; 19 യജമാനൻ
ഫറേവാെനേപ്പാെലയേല്ലാ; ‘നിങ്ങൾക്ക് അപ്പേനാ
സേഹാദരേനാ ഉേണ്ടാ?’ എന്നു യജമാനൻ
അടിയങ്ങേളാടു േചാദിച്ച . 20അതിന് ഞങ്ങൾ
യജമാനേനാട:് ‘ഞങ്ങൾക്കു വൃദ്ധനായ ഒരു
† 44. 15 ഭാവി ്രപവചിക്കുവാൻലക്ഷണവിദ്യ, ഭവിഷ്യജ്ഞാനം,
മുന് കൂട്ടിപ്പറയല് എന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട്.
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അപ്പനും അവന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച
ഒരു മകനും ഉണ്ട;് അവെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ
മരിച്ച േപായി; അവെന്റ അമ്മ ്രപസവിച്ചിട്ട്
അവൻ ഒരുവെന േശഷിപ്പ ള്ള ;അവൻഅപ്പെന്റ
വത്സല പു്രതൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
21 അേപ്പാൾ യജമാനൻ അടിയങ്ങേളാട:്
‘എനിക്ക് കാേണണ്ടതിന് അവെന എെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ’ എന്നു
കല്പിച്ച വേല്ലാ. 22 ഞങ്ങൾ യജമാനേനാട:്
‘ബാലന് അപ്പെന പിരിഞ്ഞുകൂടാ; പിരിഞ്ഞാൽ
അപ്പൻ മരിച്ച േപാകും’ എന്നു പറഞ്ഞു.
23 അതിന് യജമാനൻ അടിയങ്ങേളാട:്
‘നിങ്ങള െട ഇളയസേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
വരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ മുഖം ഇനി
കാണുകയില്ല’ എന്നു കല്പിച്ച . 24 അവിടെത്ത
അടിയാനായ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ
െചന്ന് യജമാനെന്റ വാക്കുകെള അറിയിച്ച .
25 അനന്തരം ഞങ്ങള െട അപ്പൻ: ‘നിങ്ങൾ
ഇനിയും േപായി നമുക്കു കുെറ ധാന്യം
വാങ്ങുവിൻ’എന്നു പറഞ്ഞു. 26അതിന് ഞങ്ങൾ:
‘ഞങ്ങൾക്കു െപായ്ക്കൂടാ; അനുജൻ കൂെട
ഉെണ്ടങ്കിൽഞങ്ങൾേപാകാം;അനുജൻഇല്ലാെത
ഞങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖം കാണുവാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ
അവിടെത്ത അടിയാനായ അപ്പൻ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞത:് ‘എെന്റ ഭാര്യ റാേഹൽ എനിക്ക്
രണ്ടു പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച എന്നു നിങ്ങൾക്ക്
അറിയാമേല്ലാ. 28 അവരിൽ ഒരുത്തൻ എെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് േപായി; അവെന വന്യമൃഗങ്ങൾ
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പറിച്ച കീറിേപ്പായി നിശ്ചയം എന്നു ഞാൻ
ഉറച്ച ; ഇതുവെര ഞാൻ അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല.
29 നിങ്ങൾ ഇവെനയും െകാണ്ടുേപായിട്ട് അവനു
വല്ലആപത്തുംവന്നാൽതലനരച്ചഎെന്നനിങ്ങൾ
ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും.
30അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾബാലൻ കൂെടയില്ലാെത
ഞാൻ അവിടെത്ത അടിയാനായ അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല േമ്പാൾ, അപ്പെന്റ ്രപാണൻ
ബാലെന്റ ്രപാണേനാടു പറ്റിയിരിക്കുകെകാണ്ട,്
31 ബാലൻ ഇെല്ലന്നു കണ്ടാൽ അവൻ
മരിച്ച േപാകും; അങ്ങെന അടിയങ്ങൾ
അവിടെത്ത അടിയാനായ തലനരച്ച അപ്പെന
ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും.
32 അടിയൻ അപ്പേനാട:് ‘അവെന നിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ
എന്നും അപ്പനു കുറ്റക്കാരനായിെക്കാള്ളാം’
എന്നു പറഞ്ഞു, അപ്പേനാട് ബാലനുേവണ്ടി
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു. 33 ആകയാൽ
ബാലനു പകരം അടിയൻ യജമാനന്
അടിമയായിരിക്കുവാനും ബാലൻ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട െപായ്െക്കാൾവാനും
അനുവദിക്കണേമ. 34 ബാലൻ കൂെട ഇല്ലാെത
ഞാൻ എങ്ങെന അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
േപാകും? അപ്പനു ഭവിക്കുന്ന േദാഷം ഞാൻ
കാേണണ്ടിവരുമേല്ലാ”.

45
1 അേപ്പാൾ ചുറ്റ ം നില ്ക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ
സ്വയം നിയ്രന്തിക്കുവാൻ കഴിയാെത: “എല്ലാവരും
എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് പുറത്ത്േപാകുവിൻ”
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എന്നു േയാേസഫ് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന
േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കു തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ േവെറ ആരും അവെന്റ
അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2അവൻ ഉച്ചത്തിൽ
കരഞ്ഞു; ഈജിപ്റ്റ കാരും ഫറേവാെന്റ
കുടുംബവും അത് േകട്ട . 3 േയാേസഫ്
സേഹാദരന്മാേരാട്: “ഞാൻ േയാേസഫ്ആകുന്നു;
എെന്റ അപ്പൻ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവെന്റ
സന്നിധിയിൽ ്രഭമിച്ച േപായതുെകാണ്ട് അവേനാട്
ഉത്തരം പറയുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
4 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട്: “ഇേങ്ങാട്ട്
അടുത്തുവരുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
അടുത്തുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞത;്
“നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു വിറ്റ കളഞ്ഞ
നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ േയാേസഫ് ആകുന്നു
ഞാൻ. 5 എെന്ന ഇവിെട വിറ്റതുെകാണ്ടു
നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കണ്ടാ, വിഷാദിക്കുകയും
േവണ്ടാ; ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ൈദവം എെന്ന
നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ചതാകുന്നു. 6 േദശത്തു
ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ട് ഇേപ്പാൾ രണ്ടു വർഷമായി;
ഉഴവും െകായ്ത്തും ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് വർഷം
ഇനിയും ഉണ്ട.് 7 ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തതി
േശഷിേക്കണ്ടതിനും വലിേയാരു രക്ഷയാൽ
നിങ്ങള െട ജീവെന രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും ൈദവം
എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ചിരിക്കുന്നു.
8ആകയാൽനിങ്ങൾഅല്ല,ൈദവംഅേ്രതഎെന്ന
ഇവിെട അയച്ചത്; അവിടുന്ന് എെന്ന ഫറേവാനു
പിതാവും അവെന്റ കുടുംബത്തിെനാെക്കയും
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യജമാനനും ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും
ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 നിങ്ങൾ ബദ്ധെപ്പട്ട് എെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അപ്പേനാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘അങ്ങയുെട മകനായ േയാേസഫ് ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു:ൈദവംഎെന്നഈജിപ്റ്റിെനാെക്കയും
അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങ്
താമസിക്കാെത എെന്റ അടുക്കൽ വേരണം.
10 അേങ്ങക്ക് േഗാെശൻേദശത്തു പാർക്കാം
എനിക്ക് സമീപമായിരിക്കും; അങ്ങും മക്കള ം
മക്കള െട മക്കള ം അങ്ങയുെട ആടുകള ം
കന്നുകാലികള ം അങ്ങയ്ക്കുള്ളെതാെക്കയും
തെന്ന. 11 അങ്ങയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും
അങ്ങയ്ക്കുള്ള സകലത്തിനും ദാരി്രദ്യം
േനരിടാതവണ്ണം ഞാൻ അവിെട അങ്ങെയ
േപാഷിപ്പിക്കും; ക്ഷാമം ഇനിയും അഞ്ച് വർഷം
നില്ക്കും’ 12 ഇതാ, ഞാൻ േയാേസഫ് തെന്ന
നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങള ം
എെന്റ അനുജൻ െബന്യാമീനും കണ്ണാെല
കാണുന്നുവേല്ലാ. 13 ഈജിപ്റ്റിൽ എനിക്കുള്ള
മഹത്വവും നിങ്ങൾ കണ്ടെതാെക്കയും അപ്പെന
അറിയിക്കണം; എെന്റ അപ്പെന േവഗത്തിൽ
ഇവിെട െകാണ്ടുവരുകയും േവണം”. 14അവൻ
തെന്റ അനുജൻ െബന്യാമീെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച
കരഞ്ഞു; െബന്യാമീൻ അവെനയും െകട്ടിപ്പിടിച്ച
കരഞ്ഞു. 15 അവൻ സേഹാദരന്മാെര
എല്ലാവേരയും ചുംബിച്ച െകട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു;
അതിന് െറേശഷം സേഹാദരന്മാർ അവനുമായി
സംസാരിക്കുവാൻതുടങ്ങി.

16 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ
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വന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുള്ളവർത്തമാനംഫറേവാെന്റ
അരമനയിൽ എത്തി; അത് ഫറേവാനും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കും സേന്താഷമായി.
17 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട് നീ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങൾ ഇതു െചയ ്വിൻ;
നിങ്ങള െട മൃഗങ്ങള െട പുറത്തു ചുമട് കയറ്റി
പുറെപ്പട്ട കനാൻേദശത്തു െചന്ന് 18 നിങ്ങള െട
അപ്പെനയും കുടുംബങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
എെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഈജിപ്റ്റ രാജ്യത്തിെല നന്മ തരും; േദശത്തിെന്റ
പുഷ്ടി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. 19 നിനക്ക്
കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു; ‘ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടത:് നിങ്ങള െട ൈപതങ്ങൾക്കും
ഭാര്യമാർക്കും േവണ്ടി ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന്
രഥങ്ങൾ െകാണ്ടുേപായി നിങ്ങള െട അപ്പെന
കയറ്റി െകാണ്ടുവേരണം. 20 നിങ്ങള െട
വസ്തുവകകെളക്കുറിച്ച ചിന്തിേക്കണ്ടാ;
ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തങ്ങുമുള്ള നന്മ
നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു 21 യി്രസാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു;
േയാേസഫ് അവർക്ക് ഫറേവാെന്റ കല്പന്രപകാരം
രഥങ്ങൾ െകാടുത്തു; വഴിക്കു േവണ്ടുന്ന
ആഹാരവും െകാടുത്തു. 22 അവരിൽ
ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ വസ്്രതവും,
െബന്യാമീനു മൂന്നര കിേലാ്രഗാം െവള്ളി* അഞ്ച്
വസ്്രതവും െകാടുത്തു. 23 അങ്ങെന തെന്ന
അവൻ തെന്റ അപ്പന് പത്തു കഴുതപ്പ റത്ത്

* 45. 22 മൂന്നരകിേലാ്രഗാം െവള്ളി മുന്നൂറു െവള്ളിക്കാശും
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ഈജിപ്റ്റിെല വിേശഷസാധനങ്ങള ം
പത്തു െപൺകഴുതപ്പ റത്ത് വഴിെച്ചലവിനു
ധാന്യവും ആഹാരവും കയറ്റി അയച്ച .
24 അങ്ങെന അവൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാെര
യാ്രത അയച്ച ; അവർ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ:
“നിങ്ങൾ വഴിയിൽവച്ച ശണ്ഠകൂടരുത”്
എന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു. 25 അവർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട കനാൻേദശത്ത്
അപ്പനായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി.
26 അവേനാട:് “േയാേസഫ് ജീവേനാടിരിക്കുന്നു;
അവൻ ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെനാെക്കയും
അധിപതിയാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
യാേക്കാബ് സ്തംഭിച്ച േപായി; അവർ പറഞ്ഞത്
വിശ്വസിച്ചതുമില്ല. 27 േയാേസഫ് അവേരാട്
പറഞ്ഞ വാക്കുകെളല്ലാം അവർ അവേനാട്
പറഞ്ഞു; തെന്ന കയറ്റിെകാണ്ടു േപാകുവാൻ
േയാേസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ
അവരുെട അപ്പനായ യാേക്കാബിനു വീണ്ടും
ൈചതന്യംവന്നു. 28 “മതി;എെന്റമകൻേയാേസഫ്
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മരിക്കുംമുമ്പ്
അവെന േപായി കാണും” എന്നു യി്രസാേയൽ
പറഞ്ഞു.

46
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ തനിക്കുള്ള
സകലവുമായിയാ്രതപുറെപ്പട്ട േബർ-േശബയിൽ
എത്തി തെന്റ പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവത്തിനു യാഗം കഴിച്ച . 2 ൈദവം
യി്രസാേയലിേനാടു രാ്രതി ദർശനങ്ങളിൽ
സംസാരിച്ച : “യാേക്കാേബ, യാേക്കാേബ”
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എന്നു വിളിച്ചതിനു “ഞാൻ ഇതാ” എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. 3അേപ്പാൾഅവിടുന്ന്: “ഞാൻൈദവം
ആകുന്നു; നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം തെന്ന;
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകുവാൻ ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
അവിെട ഞാൻ നിെന്ന വലിയ ജനതയാക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 4 “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാരും; ഞാൻ നിെന്ന
മടക്കിവരുത്തും; േയാേസഫ് സ്വന്ത ൈകെകാണ്ട്
നിെന്റ കണ്ണ്അടയ്ക്കും”എന്നുംഅരുളിെച്ചയ്തു.
5 പിെന്ന യാേക്കാബ് േബർ-േശബയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട ; യി്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അപ്പനായ
യാേക്കാബിെന കയറ്റ വാൻ ഫറേവാൻ അയച്ച
രഥങ്ങളിൽ അവെനയും തങ്ങള െട മക്കെളയും
ഭാര്യമാെരയുംകയറ്റിെകാണ്ടുേപായി. 6തങ്ങള െട
ആടുമാടുകെളയും കനാൻേദശത്തുവച്ച
സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തുകെളയും െകാണ്ടുേപായി;
അങ്ങെന യാേക്കാബും സന്തതികള െമല്ലാം
ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തി. 7 അവെന്റ പു്രതന്മാർ,
പു്രതന്മാരുെട പു്രതന്മാർ, തെന്റ പു്രതിമാർ,
പു്രതന്മാരുെട പു്രതിമാർ എന്നിങ്ങെന തെന്റ
സന്തതികൾഎല്ലാവേരയുംകൂട്ടിഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

8 ഈജിപ്റ്റിൽ വന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േപരുകൾ ഇവയാണ്: യാേക്കാബും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും; യാേക്കാബിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രൂേബൻ. 9 രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹേനാക,്
പല്ല , െഹേ്രസാൻ, കർമ്മി. 10 ശിെമേയാെന്റ
പു്രതന്മാർ: െയമൂേവൽ,യാമീൻ,ഓഹദ,്യാഖീൻ,
േസാഹർ, കനാന്യക്കാരിയുെട മകനായ െശൗല് .
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11 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ: േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത്,
െമരാരി. 12 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ: ഏർ,
ഓനാൻ, േശലാ, േപെരസ്, േസെരഹ;് എന്നാൽ
ഏർ, ഓനാൻ എന്നിവർ കനാൻേദശത്തുവച്ച
മരിച്ച േപായി. േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ:
െഹേ്രസാൻ, ഹാമൂൽ. 13 യിസ്സാഖാരിെന്റ
പു്രതന്മാർ: േതാലാ, പുവ്വാ, േയാബ്, ശിേ്രമാൻ.
14 െസബൂലൂെന്റ പു്രതന്മാർ: േസെരദ,് ഏേലാൻ,
യേഹ്ലേയൽ. 15 ഇവർ േലയായുെട പു്രതന്മാർ;
അവൾ അവെരയും യാേക്കാബിെന്റ മകളായ
ദീനെയയും അവന് പദ്ദൻ-അരാമിൽവച്ച
്രപസവിച്ച ; അവെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
എല്ലാംകൂടി മുപ്പത്തിമൂന്നു േപർ ആയിരുന്നു.
16 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ: സിേഫ്യാൻ, ഹഗ്ഗീ,
ശൂനീ, എസ്േബാൻ, ഏരി, അേരാദീ, അേരലി.
17 ആേശരിെന്റ പു്രതന്മാർ: യിമ്നാ, യിശ്വാ,
യിശ്വീ, െബരീയാ; ഇവരുെട സേഹാദരി േസരഹ.്
െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാർ: 18 േഹെബർ,
മൽക്കീേയൽ. ഇവർ ലാബാൻ തെന്റ മകളായ
േലയാക്കു െകാടുത്ത സില്പായുെട പു്രതന്മാർ;
അവൾ യാേക്കാബിന് ഈ പതിനാറു േപെര
്രപസവിച്ച . 19 യാേക്കാബിെന്റ ഭാര്യയായ
റാേഹലിെന്റ പു്രതന്മാർ: േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ.
20 േയാേസഫിന് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തു മനെശ്ശയും
എ്രഫയീമും ജനിച്ച ; അവെര ഓനിെല
പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട മകളായ
ആസ്നത്ത് അവന് ്രപസവിച്ച . 21 െബന്യാമീെന്റ
പു്രതന്മാർ: േബല, േബെഖർ, അശ്േബൽ,
േഗരാ, നാമാൻ, ഏഹീ, േരാശ,് മുപ്പീം, ഹുപ്പീം,
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അർദ.് 22 ഇവർ റാേഹൽ യാേക്കാബിനു
്രപസവിച്ച പു്രതന്മാർ;എല്ലാംകൂെട പതിനാല് േപർ.
23 ദാെന്റ പു്രതൻ: ഹൂശീം. 24 നഫ്താലിയുെട
പു്രതന്മാർ: യഹ്േസൽ, ഗൂനി, േയെസർ, ശിേല്ലം.
25 ഇവർ ലാബാൻ തെന്റ മകളായ റാേഹലിനു
െകാടുത്ത ബിൽഹായുെട പു്രതന്മാർ; അവൾ
യാേക്കാബിന് ഇവെര ്രപസവിച്ച ; എല്ലാംകൂെട
ഏഴുേപർ. 26 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ഭാര്യമാെരകൂടാെതഅവനിൽനിന്ന്ജനിച്ചവരായി
അവേനാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നവർ
ആെക അറുപത്താറു േപർ. 27 േയാേസഫിനു
ഈജിപ്റ്റിൽവച്ച ജനിച്ച പു്രതന്മാർ രണ്ടുേപർ;
ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നവരായ യാേക്കാബിെന്റ
കുടുംബംആെകഎഴുപത് േപർ.

28 എന്നാൽ േഗാെശനിേലക്കു യാേക്കാബിന്
വഴി കാണിേക്കണ്ടതിന് യാേക്കാബ് െയഹൂദെയ
േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ മുൻകൂട്ടി അയച്ച ;
ഇങ്ങെന യാേക്കാബും സന്തതികള ം
േഗാെശൻേദശത്ത് എത്തി. 29 േയാേസഫ്
രഥം െകട്ടിച്ച് അപ്പനായ യി്രസാേയലിെന
എതിേരൽക്കുവാൻ േഗാെശനിേലക്കു േപായി,
അവെന കണ്ടേപ്പാൾ െകട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏെറേനരം
കരഞ്ഞു. 30യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്: “നീ
ജീവേനാടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിെന്റ മുഖം
കണ്ടറിഞ്ഞതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇേപ്പാൾതെന്ന
മരിച്ചാലും േവണ്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. 31 പിെന്ന
േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാടും അപ്പെന്റ
കുടുംബേത്താടും പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ െചന്നു
ഫറേവാേനാട്: ‘കനാൻേദശത്തുനിന്ന് എെന്റ
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സേഹാദരന്മാരും അപ്പെന്റ കുടുംബവും എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കും.
32അവർ ഇടയന്മാർ ആകുന്നു; കന്നുകാലികെള
േമയിക്കുന്നത് അവരുെട െതാഴിൽ; അവർ
തങ്ങള െട ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
തങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാം െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട’്
എന്ന് ഫറേവാേനാട് പറയും. 33 അതുെകാണ്ട്
ഫറേവാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ച്: ‘നിങ്ങള െട
െതാഴിൽ എന്ത?്’ എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ:
34 ‘അടിയങ്ങൾ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെരയും,
ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
േഗാപാലകന്മാരാകുന്നു’ എന്നു പറയുവിൻ;
എന്നാൽ േഗാെശനിൽ വസിക്കുവാൻ
നിങ്ങെള അനുവദിക്കും; ഇടയന്മാെരല്ലാം
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു െവറുപ്പേല്ലാ”.

47
1 അങ്ങെന േയാേസഫ് െചന്ന്: “എെന്റ
അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും അവരുെട ആടുകള ം
കന്നുകാലികള ം അവർക്കുള്ള സകലവും
കനാൻേദശത്തുനിന്നു വന്നു; അവർ ഇേപ്പാൾ
േഗാെശൻേദശത്ത് ഇരിക്കുന്നു” എന്നു
ഫറേവാെന േബാധിപ്പിച്ച . 2 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ അഞ്ചുേപെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിർത്തി. 3 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാട്: “നിങ്ങള െട െതാഴിൽ
എന്ത”് എന്നു േചാദിച്ചതിന് അവർ ഫറേവാേനാട്:
“അടിയങ്ങള ം അടിയങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
ഇടയന്മാരാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 4 “േദശത്തു
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പാർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു;
കനാൻേദശത്തു ക്ഷാമം കഠിനമായിരിക്കയാൽ
അടിയങ്ങള െട ആടുകൾക്കു േമച്ചിലില്ല;
അടിയങ്ങൾ േഗാെശൻേദശത്തു
പാർത്തുെകാള്ളെട്ട”എന്നുംഅവർഫറേവാേനാട്
പറഞ്ഞു. 5 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട്:
“നിെന്റ അപ്പനും സേഹാദരന്മാരും
നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
6ഈജിപ്റ്റ േദശം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു;
േദശത്തിേലക്കും നല്ലഭാഗത്ത് നിെന്റഅപ്പെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും താമസിപ്പിക്കുക; അവർ
േഗാെശൻേദശത്തുതെന്ന വസിച്ച െകാള്ളെട്ട.
അവരിൽ ്രപാപ്തന്മാർ ഉെണ്ടന്ന് നീ
അറിയുന്നു എങ്കിൽ അവെര എെന്റ
ആടുമാടുകള െട േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി
െവക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . 7 േയാേസഫ്
തെന്റ അപ്പനായ യാേക്കാബിെനയും അകത്ത്
െകാണ്ടുെചന്നു, അവെന ഫറേവാെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിർത്തി, 8 യാേക്കാബ്
ഫറേവാെന അനു്രഗഹിച്ച . ഫറേവാൻ
യാേക്കാബിേനാട:് “എ്രത വയസ്സായി” എന്നു
േചാദിച്ച . 9 യാേക്കാബ് ഫറേവാേനാട:് “എെന്റ
പരേദശ്രപയാണത്തിെന്റ കാലം നൂറ്റിമുപ്പത്
വർഷം ആയിരിക്കുന്നു. എെന്റ ആയുഷ്കാലം
ചുരുക്കവും കഷ്ടതേയറിയതും അേ്രത;
എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട പരേദശ്രപയാണമായ
ആയുഷ്കാലേത്താളം എത്തിയിട്ട മില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു. 10 യാേക്കാബ് ഫറേവാെന പിെന്നയും
അനു്രഗഹിച്ച ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
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േപായി. 11 അനന്തരം േയാേസഫ് തെന്റ
അപ്പെനയും സേഹാദരന്മാെരയും പാർപ്പിച്ച ;
ഫറേവാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർക്ക്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിേലക്കും നല്ല ഭാഗമായ
രെമേസസ് േദശത്ത് അവകാശവും
െകാടുത്തു. 12 േയാേസഫ് തെന്റ അപ്പെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും അപ്പെന്റ കുടുംബെത്ത
ഒെക്കയും കുടുംബത്തിെല എണ്ണത്തിന്
ഒത്തവണ്ണംആഹാരം െകാടുത്തു രക്ഷിച്ച .

13 എന്നാൽ ക്ഷാമം ഏറ്റവും
കഠിനമായിരുന്നതുെകാണ്ട് േദശെത്തങ്ങും
ആഹാരമില്ലാെതയായി ഈജിപ്റ്റ േദശവും
കനാൻേദശവും ക്ഷാമംെകാണ്ടു
വലഞ്ഞു. 14 ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയ
ധാന്യത്തിനു വിലയായി േയാേസഫ്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും കനാൻേദശത്തുമുള്ള
പണം ഒെക്കയും േശഖരിച്ച ; പണം േയാേസഫ്
ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
15 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തും കനാൻേദശത്തും
പണം ഇല്ലാെതയായേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റ കാർ
ഒെക്കയും േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്:
“ഞങ്ങൾക്ക്ആഹാരം തേരണം;ഞങ്ങൾ നിെന്റ
മുമ്പിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നത് എന്തിന?് പണം
തീർന്നുേപായി” എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന്
േയാേസഫ:് “നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള
തരുവിൻ; പണം തീർന്നുേപാെയങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള വിലയായി വാങ്ങി
ഞാൻ ആഹാരം തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
17അങ്ങെന അവർ തങ്ങള െട കന്നുകാലികെള
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േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
കുതിര, ആട്, കന്നുകാലി, കഴുത എന്നിവെയ
േയാേസഫ് വിലയായി വാങ്ങി അവർക്ക്
ആഹാരം െകാടുത്തു; ആ വർഷം അവരുെട
കന്നുകാലികെള എല്ലാം വാങ്ങി ആഹാരം
െകാടുത്തു അവെര രക്ഷിച്ച . 18 ആ വർഷം
കഴിഞ്ഞ് പിെറ്റ വർഷം അവർ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞത:്
“ഞങ്ങള െട പണം െചലവായി, മൃഗക്കൂട്ടങ്ങള ം
യജമാനേന്റതായി; ഞങ്ങള െട ശരീരങ്ങള ം
നിലങ്ങള മല്ലാെത യജമാനെന്റ മുമ്പാെക
ഒന്നും േശഷിപ്പില്ല എന്നുള്ളത് യജമാനെന
ഞങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നില്ല. 19 ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട നിലവും നിെന്റ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ
എന്തിന് നശിക്കുന്നു? നീ ഞങ്ങെളയും
നിലെത്തയും ആഹാരത്തിനു വിലയായി
വാങ്ങണം. ഞങ്ങൾ നിലവുമായി ഫറേവാന്
അടിമകൾ ആകെട്ട. ഞങ്ങൾ മരിക്കാെത
ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിനും നിലം ശൂന്യമായി
േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും ഞങ്ങൾക്കു വിത്ത്
തരണം”. 20അങ്ങെന േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിെല
നിലം ഒെക്കയും ഫറേവാനുേവണ്ടി വിലയ്ക്കു
വാങ്ങി; ക്ഷാമം ്രപബലെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു
ഈജിപ്റ്റ കാർ തങ്ങള െട നിലം വിറ്റ ;
നിലെമല്ലാം ഫറേവാേന്റതായി. 21 ജനങ്ങെളേയാ
അവൻ ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ
മേറ്റയറ്റംവെര പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് അടിമാകളാക്കി
മാറ്റി പാർപ്പിച്ച . 22 പുേരാഹിതന്മാരുെട
നിലം മാ്രതം അവൻ വാങ്ങിയില്ല;
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പുേരാഹിതന്മാർക്കു ഫറേവാൻ ഒരു വിഹിതം
നിശ്ചയിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു; ഫറേവാൻ അവർക്ക്
െകാടുത്ത വിഹിതംെകാണ്ട് അവർ ഉപജീവനം
കഴിച്ചതിനാൽ അവർ അവരുെട നിലം വിറ്റില്ല.
23 േയാേസഫ് ജനങ്ങേളാട:് “ഞാൻ ഇന്ന്
നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട നിലെത്തയും ഫറേവാനു
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്
വിത്ത് ഇതാ; നിലം വിതച്ച െകാള്ള വിൻ.
24 വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ഫറേവാന്
അഞ്ചിെലാന്നു െകാടുക്കണം; നാേലാഹരിേയാ,
വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തായിട്ട ം നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട വീടുകളിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കും ആഹാരമായിട്ട ം
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന ഇരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അതിന് അവർ: “നീ ഞങ്ങള െട ജീവെന
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; യജമാനന് ഞങ്ങേളാടു
ദയയുണ്ടായാൽ മതി; ഞങ്ങൾ ഫറേവാന്
അടിമകളായിെക്കാള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അഞ്ചിെലാന്നു ഫറേവാനു െകാടുക്കണം
എന്നിങ്ങെന േയാേസഫ്ഈജിപ്റ്റിെല നിലങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച വച്ച നിയമം ഇന്നുവെരയും
നിലനിൽക്കുന്നു. പുേരാഹിതന്മാരുെട നിലം
മാ്രതം ഫറേവാേന്റതായിട്ടില്ല. 27 യി്രസാേയൽ
ഈജിപ്റ്റ രാജ്യത്തിെല േഗാെശൻേദശത്തു
പാർത്തു; അവിെട ൈകവശാവകാശം
സമ്പാദിച്ച,് ഏറ്റവും സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
െപരുകിവന്നു.

28 യാേക്കാബ് ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നേശഷം
പതിേനഴു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു; യാേക്കാബിെന്റ
ആയുഷ്കാലം ആെക നൂറ്റിനാല്പേത്തഴു
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വർഷം ആയിരുന്നു. 29 മരണത്തിനുള്ള
കാലം അടുത്തേപ്പാൾ യാേക്കാബ് തെന്റ
മകനായ േയാേസഫിെന വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട്:
“നിനക്ക് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ
െവക്കുക; എേന്നാട് ദയയും വിശ്വസ്തതയും
കാണിച്ച് എെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ അടക്കാെത,
30 ഞാൻ എെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദെകാള്ള േമ്പാൾ എെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി അവരുെട
ശ്മശാനഭൂമിയിൽ സംസ്കരിക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങയുെട കല്പന്രപകാരം
ഞാൻ െചയ്യാം” എന്ന് േയാേസഫ് പറഞ്ഞു.
31 “എേന്നാട് സത്യം െചയ്ക” എന്ന് യി്രസാേയൽ
പറഞ്ഞു; േയാേസഫ് സത്യംെചയ്തു; അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ കട്ടിലിെന്റ തലയ്ക്കൽ*
നമസ്കരിച്ച .

48
1 അനന്തരം േയാേസഫിന്: “നിെന്റ അപ്പൻ
ദീനമായി കിടക്കുന്നു” എന്ന വാർത്ത ലഭിച്ച ;
ഉടെന അവൻ മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്ന
രണ്ടു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നു:
2 “നിെന്റ മകൻ േയാേസഫ് ഇതാ വരുന്നു”
എന്നു യാേക്കാബിെന അറിയിച്ച ; അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ ശക്തി സംഭരിച്ച് കട്ടിലിേന്മൽ
എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. 3യാേക്കാബ് േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞത:് “സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവം

* 47. 31 കട്ടിലിെന്റതലയ്ക്കൽതെന്റവടിയിേലക്ക്കുനിയുകയും
ൈദവെത്തആരാധിക്കുകയും െചയ്തു
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കനാൻേദശത്തിെല ലൂസ്സിൽവച്ച് എനിക്ക്
്രപത്യക്ഷനായി എെന്ന അനു്രഗഹിച്ച , 4എേന്നാട:്
‘ഞാൻ നിെന്ന സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി
െപരുക്കി നിെന്ന ജനസമൂഹമാക്കുകയും
നിെന്റ േശഷം നിെന്റ സന്തതിക്ക് ഈ േദശം
ശാശ്വതാവകാശമായി െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ ം’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 5ഈജിപ്റ്റിൽ
നിെന്റ അടുക്കൽ ഞാൻ വരുന്നതിനുമുെമ്പ
നിനക്ക് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുവച്ച ജനിച്ച
രണ്ടു പു്രതന്മാരായ മനെശ്ശയും എ്രഫയീമും
എനിക്കുള്ളവർ ആയിരിക്കെട്ട; രൂേബനും
ശിെമേയാനും എന്നേപാെല അവർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട. 6 ഇവരുെട
േശഷം നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന സന്തതിേയാ
നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കെട്ട; അവർ അവരുെട
അവകാശത്തിൽ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
േപരിൻ ്രപകാരം വിളിക്കെപ്പടെട്ട. 7 ഞാൻ
പദ്ദനിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ, കനാൻേദശത്ത്
എ്രഫാത്തിൽ എത്തുവാൻ അല്പം ദൂരം
മാ്രതമുള്ളേപ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച റാേഹൽ മരിച്ച ;
ഞാൻ അവെള അവിെട േബത്ത-്േലേഹം
എന്ന എ്രഫാത്തിനുള്ള വഴിയരിെക അടക്കം
െചയ്തു”. 8 യി്രസാേയൽ േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ: “ഇവർ ആരാകുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച . 9 “ൈദവം ഇവിെട എനിക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള പു്രതന്മാർ” എന്നു േയാേസഫ്
അപ്പേനാട് പറഞ്ഞു. “അവെര എെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക; ഞാൻഅവെര അനു്രഗഹിക്കും”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ കണ്ണ് വാർദ്ധക്യത്താൽ
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മങ്ങി കാണുവാൻ കഴിയാതിരുന്നു; അവെര
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നേപ്പാൾ അവൻ
അവെര ചുംബിച്ച് ആലിംഗനം െചയ്തു.
11 യി്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്: “നിെന്റ
മുഖം കാണുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല;
എന്നാൽ നിെന്റ സന്തതിെയയും കാണുവാൻ
ൈദവം എനിക്ക് അവസരം നൽകിയേല്ലാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. 12 േയാേസഫ് അവെര
അവെന്റ മുഴങ്കാലുകൾക്കിടയിൽനിന്നു
മാറ്റി; സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 13 പിെന്ന
േയാേസഫ് എ്രഫയീമിെന വലംൈകെകാണ്ടു
പിടിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ഇടംൈകയ്ക്കു
േനെരയും മനെശ്ശെയ ഇടംൈകെകാണ്ടു പിടിച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ വലംൈകയ്ക്കു േനെരയുമായി
ഇങ്ങെന രണ്ടുേപെരയും അവെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു. 14 യി്രസാേയൽ വലംൈക നീട്ടി
ഇളയവനായ എ്രഫയീമിെന്റ തലയിലും ഇടംൈക
ആദ്യജാതനായ മനെശ്ശയുെട തലയിലുമായി
അങ്ങെന തെന്റ ൈകകെള പിണച്ച വച്ച .
15 പിെന്ന അവൻ േയാേസഫിെന അനു്രഗഹിച്ച :
“എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമും
യിസ്ഹാക്കും ആരാധിച്ച േപാന്ന ൈദവം,
ഞാൻ ജനിച്ച നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
എെന്ന പുലർത്തിയ ൈദവം, 16 എെന്ന
സകലേദാഷങ്ങളിൽനിന്നും വിടുവിച്ച ദൂതൻ
ഈ കുട്ടികെള അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട;
എെന്റ േപരും എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിന ്െറയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
േപരും ഇവരിൽ നിലനില് ക്കുമാറാകെട്ട; ഇവർ
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ഭൂമിയിൽ കൂട്ടമായി വർദ്ധിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അപ്പൻ വലംൈക എ്രഫയീമിെന്റ
തലയിൽവച്ച എന്നു േയാേസഫ് കണ്ടേപ്പാൾ
അവന് അനിഷ്ടം േതാന്നി; അപ്പെന്റ ൈക
എ്രഫയീമിെന്റ തലയിൽനിന്നു മനെശ്ശയുെട
തലയിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുവാൻപിടിച്ച . 18 േയാേസഫ്
അപ്പേനാട്: “അങ്ങെനയല്ല, എെന്റ അപ്പാ;
ഇവനേല്ലാ ആദ്യജാതൻ; ഇവെന്റ തലയിൽ
വലംൈക െവക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞു.
19 എന്നാൽ അവെന്റ അപ്പൻ സമ്മതിക്കാെത:
“എനിക്ക് അറിയാം; മകേന, എനിക്ക്
അറിയാം; ഇവനും ഒരു വലിയ ജനമായിത്തീരും,
ഇവനും വർദ്ധിക്കും; എങ്കിലും അനുജൻ
അവെനക്കാൾ അധികം വർദ്ധിക്കും; അവെന്റ
സന്തതികേളാ ജനസമൂഹമായിത്തീരും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അങ്ങെന അവൻ അന്ന്
അവെര അനു്രഗഹിച്ച : ൈദവം നിെന്ന
എ്രഫയീമിെനയും മനെശ്ശെയയുംേപാെല
ആക്കുമാറാകെട്ട’ എന്ന് യി്രസാേയല്യർ നിെന്റ
േപർെചാല്ലി അനു്രഗഹിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ്
എ്രഫയീമിെന മനെശ്ശയ്ക്കു മുൻപാക്കി.
21 േയാേസഫിേനാടു യി്രസാേയൽ പറഞ്ഞത:്
“ഇതാ,ഞാൻമരിക്കുന്നു;ൈദവംനിങ്ങേളാടുകൂടി
ഇരുന്നു നിങ്ങെള നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
േദശേത്തക്ക് മടക്കി െകാണ്ടുേപാകും. 22എെന്റ
വാള ം വില്ല ംെകാണ്ട് ഞാൻ അേമാര്യരുെട
ൈകയിൽനിന്നു പിടിച്ചടക്കിയ മലഞ്ചരിവ്
ഞാൻ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഓഹരിയിൽ
കവിഞ്ഞതായി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു”.
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49
1 അനന്തരം യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതന്മാെര
വിളിച്ച് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “കൂടിവരുവിൻ,
ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത്
ഞാൻനിങ്ങെളഅറിയിക്കും.
2 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാേര: കൂടിവന്നു

േകൾക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട അപ്പനായ യി്രസാേയലിെന്റ െമാഴിക്കു

െചവിതരുവിൻ!
3 രൂേബേന, നീ എെന്റ ആദ്യജാതൻ, എെന്റ

വീര്യവുംഎെന്റശക്തിയുെടആദ്യഫലവും
േ്രശഷ്ഠതയുെടൈവശിഷ്ട്യവും
ബലത്തിെന്റൈവശിഷ്ട്യവും തെന്ന.
4 െവള്ളംേപാെല തുള മ്പുന്നവേന, നീ

േ്രശഷ്ഠനാകുകയില്ല;
നീ അപ്പെന്റ കിടക്കേമൽ കയറി അതിെന

അശുദ്ധമാക്കി;
എെന്റശയ്യേമൽഅവൻകയറിയേല്ലാ.
5 ശിെമേയാനും േലവിയും സേഹാദരന്മാർ;

അവരുെട വാള കൾ സാഹസത്തിെന്റ
ആയുധങ്ങൾ.

6 എൻ ഉള്ളേമ, അവരുെട ഗൂഢാേലാചനകളിൽ
കൂടരുേത;

എൻമനേമ,അവരുെട േയാഗത്തിൽ േചരരുേത;
അവരുെട േകാപത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാെര

െകാന്നു;
അവരുെട ശാഠ്യത്തിൽ അവർ കാളകള െട

വരിയുടച്ച .
7 അവരുെട ഉ്രഗേകാപവും കഠിനേ്രകാധവും

ശപിക്കെപ്പട്ടത;്
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ഞാൻ അവെര യാേക്കാബിൽ വിഭജിക്കുകയും
യി്രസാേയലിൽചിതറിക്കുകയും െചയ്യ ം.

8െയഹൂദേയ,സേഹാദരന്മാർനിെന്നപുകഴ്ത്തും;
നിെന്റൈകശ്രതുക്കള െടകഴുത്തിൽഇരിക്കും;
അപ്പെന്റമക്കൾനിെന്റ മുമ്പിൽനമസ്കരിക്കും.
9െയഹൂദാ ഒരു വലിയസിംഹം*;
മകേന,നീ ഇരപിടിച്ച കയറിയിരിക്കുന്നു;
അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംേപാെലയും

സിംഹിേപാെലയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
ആർഅവെനഎഴുേന്നല്പിക്കും?

10 ശീേലാഹ†് വരുേവാളം െചേങ്കാൽ
െയഹൂദയിൽനിന്നും

രാജദണ്ഡ്അവെന്റ കാലുകള െട ഇടയിൽനിന്നും
നീങ്ങിേപ്പാകയില്ല;

ജനതകള െടഅനുസരണംഅവേനാട്ആകും.
11അവൻമുന്തിരിവള്ളിേയാടു െചറുകഴുതെയയും
വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിേയാടു കഴുതക്കുട്ടിെയയും

െകട്ട ന്നു;
അവൻ വീഞ്ഞിൽ തെന്റ ഉടുപ്പ ം മുന്തിരിച്ചാറിൽ

തെന്റവസ്്രതവുംഅലക്കുന്നു.
12 അവെന്റ കണ്ണ് വീഞ്ഞുെകാണ്ടു ചുവന്നും

അവെന്റ പല്ല് പാലുെകാണ്ടു െവളത്തും
ഇരിക്കുന്നു.

13 െസബൂലൂൻ സമു്രദതീരത്തു
വസിക്കും; അവൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു
അഭയേക്രന്ദമായിത്തീരും;
അവെന്റഅതിർത്തിസീേദാൻവെരആകും.

* 49. 9 വലിയസിംഹം ബാലസിംഹം † 49. 10 ശീേലാഹ്
അവകാശമുള്ളവൻവരുേവാളം
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14 യിസ്സാഖാർ‡ കരുത്തുള്ള കഴുത; അവൻ
െതാഴുത്തുകള െട മേദ്ധ്യ കിടക്കുന്നു.
15 വി്രശമസ്ഥലം നല്ലെതന്നും േദശം
ആനന്ദ്രപദെമന്നും കണ്ടു,
അവൻഭാരംകയറ്റാൻ േതാൾകുനിച്ച െകാടുത്തു

നിർബന്ധേവലയ്ക്ക്അടിമയായിത്തീർന്നു.
16ദാൻഏെതാരു യി്രസാേയല്യേഗാ്രതവുംേപാെല
സ്വജനത്തിനു ന്യായപാലനം െചയ്യ ം.
17ദാൻവഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും
പാതയിൽഒരുസർപ്പവുംആകുന്നു;
അവൻ കുതിരയുെട കുതികാൽ കടിക്കും;

പുറത്തുകയറിയവൻമലർന്നുവീഴും.
18 യേഹാേവ, ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷക്കായി

കാത്തിരിക്കുന്നു.
19 ഗാേദാ, കവർച്ചപ്പട അവെന െഞരുക്കും;
എന്നാൽഅവൻഅവസാനം ജയം്രപാപിക്കും.

20 ആേശേരാ, അവെന്റ ആഹാരം
പുഷ്ടിയുള്ളത;്
അവൻരാജകീയസ്വാദുേഭാജനം നല്കും.

21നഫ്താലിസ്വത്രന്തയായിനടക്കുന്നേപടമാൻ;
അവൻലാവണ്യവാക്കുകൾസംസാരിക്കുന്നു.

22 േയാേസഫ്ഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷം,
നീരുറവിനരിെകഫല്രപദമാേയാരു വൃക്ഷംതെന്ന;
അതിെന്റശാഖകൾമതിലിേന്മൽപടരുന്നു.
23വില്ലാളികൾഅവെനവിഷമിപ്പിച്ച ;
അവർഎയ്തു,
അവേനാട് െപാരുതി.
24അവെന്റവില്ല് ഉറേപ്പാെട നിന്നു;
‡ 49. 14 യിസ്സാഖാർആട്ടിന ്കൂട്ടത്തിെന്റഇടയില ്
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അവെന്റ ഭുജം യാേക്കാബിൻ വല്ലഭെന്റ കയ്യാൽ
ബലെപ്പട്ട ;

യി്രസാേയലിെന്റ പാറയായ ഇടയെന്റ നാമത്താൽ
തെന്ന.

25 നിന ്െറ പിതാവിെന്റ ൈദവത്താൽ അവൻ
നിെന്നസഹായിക്കും

സർവ്വശക്തനാൽ തെന്ന അവൻ മീെത
ആകാശത്തിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങളാലും

താെഴ കിടക്കുന്ന ആഴത്തിെന്റ
അനു്രഗഹങ്ങളാലും

മുലയുെടയും ഗർഭത്തിെന്റയും
അനു്രഗഹങ്ങളാലും നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും.

26എൻപിതാവിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങൾ
എൻപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാരുെടഅനു്രഗഹങ്ങൾക്കു

മീെത§
ശാശ്വതഗിരികള െടഅറ്റേത്താളം ്രപബലെപ്പട്ട .
അവേയാേസഫിെന്റതലയിലും
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റ

െനറുകയിലും വരും.
27 െബന്യാമീൻ കടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ്;
രാവിേല അവൻ ഇരപിടിച്ച വിഴുങ്ങും;
ൈവകുേന്നരത്ത് അവൻ കവർച്ച പങ്കിടും”.
28യി്രസാേയൽ േഗാ്രതം പ്രന്തണ്ടും ഇവആകുന്നു;
അവരുെട പിതാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞത്
ഇതുതെന്ന; അവൻ അവരിൽ ഓേരാ മകനും
അവനവന് ഉചിതമായ അനു്രഗഹം െകാടുത്ത്
അവെര അനു്രഗഹിച്ച . 29 അവൻ അവേരാട്

§ 49. 26 എൻ പിതാവിെന്റ അനു്രഗഹങ്ങൾ എൻ പൂര ്വ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട അനു്രഗഹങ്ങൾക്കു മീെത നിെന്റ പിതാവിെന്റ
അനു്രഗഹംശാശ്വതമായപര ്വ്വതത്തിനുമീെത
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ആജ്ഞാപിച്ച പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ എെന്റ
ജനേത്താടു േചരുേമ്പാൾ ഹിത്യനായ എേ്രഫാെന്റ
നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ എെന്ന സംസ്കരിക്കണം.
30കനാൻേദശത്തു മേ്രമക്കുസമീപം,അ്രബാഹാം
ഹിത്യനായ എേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂടി
ശ്മശാനഭൂമിയായി അവകാശം വാങ്ങിയ
മക്േപലാ എന്ന നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ തെന്ന.
31അവിെട അവർ അ്രബാഹാമിെനയും അവെന്റ
ഭാര്യയായ സാറാെയയും യിസ്ഹാക്കിെനയും
അവെന്റ ഭാര്യയായ റിെബക്കാെയയും
സംസ്കരിച്ച ; അവിെട ഞാൻ േലയാെയയും
സംസ്കരിച്ച . 32ആനിലവും അതിെല ഗുഹയും
ഹിത്യേരാടു വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതാകുന്നു”.
33യാേക്കാബ്തെന്റപു്രതന്മാേരാട്ആജ്ഞാപിച്ച
തീർന്നേശഷം അവൻ കാൽ കട്ടിലിേന്മൽ
എടുത്തുവച്ചിട്ട ്രപാണെനവിട്ട തെന്റജനേത്താടു
േചർന്നു.

50
1അേപ്പാൾ േയാേസഫ് തെന്റഅപ്പെന്റമുഖത്തു
വീണുകരഞ്ഞ്അവെനചുംബിച്ച . 2പിെന്നതെന്റ
അപ്പനു സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇടുവാൻ േയാേസഫ്
തെന്റ ദാസന്മാരായ ൈവദ്യന്മാേരാടു കല്പിച്ച ;
ൈവദ്യന്മാർ യി്രസാേയലിനു സുഗന്ധവർഗ്ഗം
ഇട്ട . 3 അങ്ങെന നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞു;
സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇടുവാൻ അ്രതയും ദിവസം
േവണ്ടി വന്നു. ഈജിപ്റ്റ കാർ അവെനക്കുറിച്ച്
എഴുപത് ദിവസംവിലാപംകഴിച്ച .



ഉല് പത്തി 50:4 cxcv ഉല ്പത്തി 50:10

4 അവനായുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േയാേസഫ് ഫറേവാെന്റ ഭവനക്കാേരാടു
സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾക്ക് എേന്നാട് ദയ
ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫറേവാേനാട:് 5 ‘എെന്റ
അപ്പൻ: “ഇതാ, ഞാൻ മരിക്കുന്നു; ഞാൻ
കനാൻേദശത്ത്എനിക്കുേവണ്ടി െവട്ടിയിരിക്കുന്ന
കല്ലറയിൽ തെന്ന നീ എെന്ന സംസ്കരിക്കണം”
എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്നെക്കാണ്ട് സത്യം
െചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട്. ആകയാൽഞാൻ േപായി എെന്റ
അപ്പെന സംസ്കരിച്ചേശഷം മടങ്ങിവരുവാൻ
അനുവാദത്തിന് അേപക്ഷിക്കുന്നു’ എന്ന്
ഉണർത്തിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 “നിെന്റ
അപ്പൻനിെന്നെക്കാണ്ടുസത്യംെചയ്യിച്ചതുേപാെല
നീ േപായി അവെന സംസ്കരിക്കുക” എന്നു
ഫറേവാൻ കല്പിച്ച . 7 അങ്ങെന േയാേസഫ്
അപ്പെനസംസ്കരിക്കുവാൻ േപായി;ഫറേവാെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും െകാട്ടാരത്തിെല അധികാരികള ം
8 ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെല ്രപമാണികള ം
േയാേസഫിെന്റ കുടുംബം ഒെക്കയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനവും
അവേനാടുകൂെട േപായി; അവരുെട
കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും മാ്രതം
അവർ േഗാെശൻേദശത്തു വിേട്ടച്ച േപായി.
9 രഥങ്ങള ം കുതിരക്കാരും അവേനാടുകൂെട
േപായി;അത്ഏറ്റവും വലിയജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു.
10 അവർ േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള േഗാെരൻ-
ആതാദിൽ െമതിക്കളത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവിെടവച്ച് വളെര േനരം ഉറെക്ക വിലാപം
കഴിച്ച ; ഇങ്ങെന അവൻ ഏഴു ദിവസം
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തെന്റ അപ്പെനക്കുറിച്ച വിലാപം കഴിച്ച .
11 േദശനിവാസികളായ കനാന്യർ േഗാെരൻ-
ആതാദിൽ െമതിക്കളത്തിെല വിലാപം കണ്ടിട്ട:്
“ഇതു ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മഹാവിലാപം” എന്നു
പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്
ആേബൽ-മി്രസയീം എന്നു േപരായി; അത്
േയാർദ്ദാനക്കെര ആകുന്നു. 12 യാേക്കാബ്
കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അവെന്റ പു്രതന്മാർ
അവനുേവണ്ടി െചയ്തു. 13 അവെന്റ
പു്രതന്മാർ അവെന കനാൻേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപായി, മേ്രമക്കു സമീപം അ്രബാഹാം
ഹിത്യനായ എേ്രഫാേനാടു നിലേത്താടുകൂടി
ശ്മശാനഭൂമിയായി അവകാശം വാങ്ങിയ
മക്േപലെയന്ന നിലത്തിെല ഗുഹയിൽ അവെന
സംസ്കരിച്ച .

14 േയാേസഫ് അപ്പെന സംസ്കരിച്ചേശഷം
അവനും സേഹാദരന്മാരും അവെന്റ അപ്പെന
സംസ്കരിക്കുവാൻ കൂെട േപായിരുന്ന
എല്ലാവരും ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
15 അപ്പൻ മരിച്ച േപായി എന്നു േയാേസഫിെന്റ
സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ട:് “ചിലേപ്പാൾ േയാേസഫ്
നെമ്മ െവറുത്ത,് നാം അവേനാട് െചയ്ത
സകലേദാഷത്തിനും നേമ്മാടു ്രപതികാരംെചയ്യ ം”
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അവർ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ ആളയച്ച:് “അപ്പൻ മരിക്കുംമുമ്പ:്
‘നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ നിേന്നാട് േദാഷം
െചയ്തു; അവർ െചയ്ത അതി്രകമവും പാപവും
നീ ക്ഷമിക്കണം എന്നു േയാേസഫിേനാടു
പറയുവിൻ’എന്നുകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 17ആകയാൽ
അപ്പെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട േ്രദാഹം
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ക്ഷമിക്കണേമ” എന്നു പറയിച്ച . അവർ
േയാേസഫിേനാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
കരഞ്ഞു. 18 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ െചന്ന്
അവെന്റ മുമ്പാെക വീണു: “ഇതാ, ഞങ്ങൾ
നിനക്ക്അടിമകൾ”എന്നുപറഞ്ഞു. 19േയാേസഫ്
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ
ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നുേവാ?
20 നിങ്ങൾ എെന്റ േനെര േദാഷം വിചാരിച്ച ;
ൈദവേമാ, ഇന്നുള്ളതുേപാെല ബഹുജനത്തിനു
ജീവരക്ഷ വരുേത്തണ്ടതിന് അതിെന
നന്മയാക്കിതീർത്തു. 21 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ; ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും സംരക്ഷിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞ്അവെരആശ്വസിപ്പിച്ച ൈധര്യെപ്പടുത്തി.

22 േയാേസഫും അവെന്റ പിതൃഭവനവും
ഈജിപ്റ്റിൽ പാർത്തു, േയാേസഫ് നൂറ്റിപ്പത്തു
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. 23 എ്രഫയീമിെന്റ മൂന്നാം
തലമുറയിെല മക്കെളയും േയാേസഫ് കണ്ടു;
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മക്കള ം
േയാേസഫിെന്റ മടിയിൽ വളർന്നു. 24അനന്തരം
േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട:് “ഞാൻ
മരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ൈദവം നിങ്ങെള
സന്ദർശിക്കുകയും ഈ േദശത്തുനിന്ന് താൻ
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 “ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്റ അസ്ഥികെള ഇവിെടനിന്ന്
െകാണ്ടുേപാകണം” എന്നു പറഞ്ഞ് േയാേസഫ്
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യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു സത്യംെചയ്യിച്ച .
26 േയാേസഫ് നൂറ്റിപ്പത്തു വയസ്സള്ളവനായി
മരിച്ച . അവർ അവന് സുഗന്ധവർഗ്ഗം ഇട്ട്
അവെനഈജിപ്റ്റിൽ ഒരു ശവെപ്പട്ടിയിൽവച്ച .
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