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ന്യായാധിപന്മാർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ഈ പുസ്തകത്തിന ്െറ രചയിതാവിെനക്കുറിച്ച്
വ്യക്തമായ സൂചനകെളാന്നും തെന്ന ഇെല്ലങ്കിലും
യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവസാനെത്ത
ന്യായാധിപൻ ആയിരുന്ന ശമുേവല ്
്രപവാചകൻ എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.
എഴുത്തുകാരൻ രാജാധിപത്യത്തിെന്റ
ആദ്യനാള കളില് ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു
എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയും. “ആ
നാള കളില ് ഇ്രസാേയലില ് രാജാക്കന്മാര ്
ഇല്ലായിരുന്നു” ഇത്തരത്തിലുള്ള ്രപേയാഗങ്ങള ്
എഴുതെപ്പട്ട സമയവും നടന്ന കാലഘട്ടവും
തമ്മിലുള്ള അന്തരം െവളിവാക്കുന്നു.
യി്രസാേയൽ ജനെത്ത ജാതികളിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണ് ൈദവം
ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നൽപ്പിച്ചത.് എന്നാൽ
അവരിൽ ചിലർ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ
എത്തുകയും കലഹങ്ങളില് ന്യായപാലനം
ഏെറ്റടുത്ത് െചയ്തുവന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1043 - 1000.
ഒരുപേക്ഷ ന്യായാധിപന്മാരുെട പുസ്തകം
സമാഹാരിക്കെപ്പട്ടത് ദാവീദിെന ഭരണകാലത്ത്
ആയിരുന്നിരിക്കാം കാരണം ഇതിൻെറ
മാനുഷികമായ ഉേദ്ദശശുദ്ധി വച്ച േനാക്കിയാൽ
ഇത് രാജഭരണത്തിെന്റ ഗുണങ്ങള ം
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േയാശുവയുെട മരണേശഷം ഉണ്ടായിട്ട ള്ള
ഫല്രപദമല്ലാത്ത ഭരണ സ്രമ്പദായങ്ങള െട
േപാരായ്മയുംഎടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
സ്വീകര ്ത്താവ്
യി്രസാേയല്യര് ക്കും, ഭാവിയിെല
വായനക്കാര ്ക്കും േവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
വാഗ്ദത്ത നാട് ൈകവശം ആക്കിയത്
മുതൽ രാജഭരണത്തിെന്റ ആരംഭം
വെരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിെല ചരി്രതപരമായ
പുേരാഗതിയാണ് ഈ പുസ്തക ്രപതിപാദ്യം.
ചരി്രതം അേതപടി അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല
മറിച്ച് ന്യായാധിപ കാലഘട്ടെത്തക്കുറിച്ച്
ൈദവശാസ്്രതപരമായ വീക്ഷണവും ഇതില്
സംവദിക്കുന്നു.
്രപേമയം
പതനവും വിേമാചനവും

സംേക്ഷപം
1.യി്രസാേയല്യര്ന്യായാധിപഭരണത്തിന ്കീഴില ്

— 1:1-3:6
2. യി്രസാേയലിെന്റന്യയാധിപന്മാര ്— 3:7-16:31
3. യി്രസാേയലിെന്റ പാപെത്ത
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങള ് — 17:1-
21:25

1 േയാശുവയുെട മരണെത്ത തുടർന്ന്
“കനാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ ഞങ്ങളിൽ
ആദ്യം പുറെപ്പേടണ്ടത് ആരാകുന്നു” എന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച .
2അതിന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത് “െയഹൂദാ
പുറെപ്പടെട്ട; തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ േദശം
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അവന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു 3 െയഹൂദാ തെന്റ
സേഹാദരനായ ശിെമേയാേനാട് എനിക്ക്
നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശ േദശേത്തക്ക്
കനാന്യേരാട്യുദ്ധംെചയ ്വാൻനീഎേന്നാടുകൂെട
േപാേരണം;അതുേപാെലതെന്നഞാനുംനിേന്നാട്
കൂെട നിെന്റഅവകാശേദശേത്തക്ക്വരാം “എന്ന്
പറഞ്ഞുഅങ്ങെനശിെമേയാൻഅവേനാടുകൂെട
േപായി. 4അങ്ങെനെയഹൂദാ പുറെപ്പട്ട ;യേഹാവ
കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും അവർക്ക്
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; അവർ േബെസക്കിൽെവച്ച്
അവരിൽ പതിനായിരംേപെര െകാന്നു.
5 േബെസക്കിൽെവച്ച് അവർ അേദാനി-
േബെസക്കിെന* കണ്ടു, അവേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു; അങ്ങെന അവർ കനാന്യെരയും
െപരിസ്യെരയും പരാജയെപ്പടുത്തി. 6അേപ്പാൾ
അേദാനി-േബെസക്ക് ഓടിേപ്പായി; അവർ
അവെന പിന്തുടർന്നു പിടിച്ച അവെന്റ
ൈകകാലുകള െട െപരുവിരൽ മുറിച്ച കളഞ്ഞു.
7ൈകകാലുകള െട െപരുവിരൽ മുറിച്ച എഴുപത്
രാജാക്കന്മാർ എെന്റ േമശയിൻകീഴിൽനിന്ന്
ഭക്ഷണം െപറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ
െചയ്തതുേപാെല തേന്നൈദവം എനിക്ക് പകരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദാനി-േബെസക്ക്
പറഞ്ഞു. അവർ അവെന െയരൂശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി;അവിെടെവച്ച്അവൻമരിച്ച .

8 െയഹൂദാമക്കൾ െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
യുദ്ധംെചയ്തു അവർഅതിെന ൈകവശമാക്കി;
വാൾെകാണ്ട് െവട്ടി, നഗരം തീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.

* 1. 5 അേദാനി-േബെസക്കിെന േബെസക്കിെന്റഅധിപതി
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9 അതിന ്െറേശഷം െയഹൂദാമക്കൾ മലകളിലും
െതക്കുഭാഗത്തും താഴ്വരകളിലും പാർത്തിരുന്ന
കനാന്യേരാടു യുദ്ധം െചയ് വാൻ േപായി.
10 അനന്തരം െയഹൂദാ െഹേ്രബാനിൽ
പാർത്തിരുന്ന കനാന്യർക്കു േനെര െചന്നു;
െഹേ്രബാെന്റ പഴയ േപര് കിര്യത്ത്-അർബ്ബാ
എന്നായിരുന്നു. അവർ േശശായി, അഹിമാൻ,
തൽമായി എന്നിവെര െകാന്നു. 11അവിെടനിന്നു
അവർ െദബീർ നിവാസികള െട േനെര
െചന്നു; െദബീരിെന്റ പഴയ േപര് കിര്യത്ത്-
േസെഫർ എന്നായിരുന്നു. 12 അേപ്പാൾ
കാേലബ:് യുദ്ധംെചയ്തു കിര്യത്ത്-േസെഫർ
കീഴടക്കുന്നവന് ഞാൻ എെന്റ മകൾഅക്സെയ
ഭാര്യയായി െകാടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.
13 കാേലബിെന്റ അനുജനായ െകനസിെന്റ
മകൻ ഒത്നീേയൽ അത് പിടിച്ച ; അവൻ
തെന്റ മകൾ അക്സെയ അവന് ഭാര്യയായി
െകാടുത്തു. 14 അവൾ അവെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾഅവള െടഅപ്പേനാട് ഒരു വയൽ
കൂടി ആവശ്യെപ്പടാൻ അവെന ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ;
അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ
കാേലബ് അവേളാട് നിെന്റആ്രഗഹം എന്ത് എന്ന്
േചാദിച്ച . 15അവൾഅവേനാട്: ഒരു അനു്രഗഹം
എനിക്ക് തേരണേമ; നീ എനിക്ക് തന്ന ഭൂമി
െതെക്ക േദശത്തായതുെകാണ്ട,് നീരുറവുകള ം
കൂെട എനിക്ക് തേരണേമ എന്ന് പറഞ്ഞു;
കാേലബ് അവൾക്ക് മലയിലും താഴ്വരയിലും
നീരുറവുകൾെകാടുത്തു.

16 േമാെശയുെട ഭാര്യാപിതാവായ
േകന്യെന്റ മക്കൾ െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട
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ഈന്തപ്പന നഗരത്തിൽ†നിന്ന് അരാദിന്നു
െതക്കുള്ള െയഹൂദാമരുഭൂമിയിേലക്ക്
െചന്ന്, ജനേത്താടുകൂെട അവിെട പാർത്തു.
17 പിെന്ന െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമേയാേനാടുകൂെട േപായി, അവർ
െസഫാത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര െവട്ടി
അതിെന പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച ; അങ്ങെന
ആ പട്ടണത്തിന് േഹാർമ്മ‡ എന്ന് േപരിട്ട .
18 ഗസ്സയും അസ്കേലാനും, എേ്രകാനും
ഇവേയാടു േചർന്നുള്ള ഭൂ്രപേദശങ്ങള ം െയഹൂദാ
പിടിച്ച . 19 യേഹാവ െയഹൂദേയാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മലനാട്ടിെല
നിവാസികെള ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; എന്നാൽ
താഴ്വരയിെല നിവാസികൾക്ക് ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്അവെരനീക്കിക്കളവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 20 േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ
കാേലബിന് െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു; അവൻ
അവിെടനിന്ന്അനാക്കിെന്റമൂന്നുപു്രതന്മാെരയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 21 െയരൂശേലമിൽ
പാർത്തിരുന്ന െയബൂസ്യെര െബന്യാമീൻ
മക്കൾ നീക്കിക്കളയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
ഇന്നുവെര െബന്യാമീൻ മക്കേളാടുകൂെട
െയരൂശേലമിൽപാർത്തുവരുന്നു.

22 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം േബേഥലിേലക്ക്
കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവയും അവേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 േയാേസഫിെന്റ ഗൃഹം
േബേഥലിേലക്ക് ഒറ്റ കാെര അയച്ച ; ആ
പട്ടണത്തിന് മുെമ്പ ലൂസ് എന്ന് േപരായിരുന്നു.
† 1. 16 ഈന്തപ്പന നഗരത്തിൽ െയരിേഹാ നഗരം ‡ 1. 17
േഹാർമ്മനാശം
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24 ഒറ്റ കാർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്ക്
വന്ന ഒരുവേനാട് “പട്ടണത്തിനകത്ത്
്രപേവശിക്കുവാനുള്ള വാതിൽ കാണിച്ച തന്നാൽ
ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് കരുണ കാണിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 25അവൻ പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാനുള്ള
വഴി അവർക്ക് കാണിച്ച െകാടുത്തു; അവർ
പട്ടണെത്തവാളാൽെവട്ടി നശിപ്പിച്ച എന്നാൽആ
മനുഷ്യെനയുംഅവെന്റസകല കുടുംബെത്തയും
അവർ വിട്ടയച്ച . 26അവൻ ഹിത്യരുെട േദശത്ത്
െചന്ന് ഒരു പട്ടണം പണിതു; അതിന് ലൂസ്
എന്ന് േപരിട്ട ; അത് ഇന്നുവെര അങ്ങെന
അറിയെപ്പടുന്നു.

27 മനെശ്ശ േബത്ത-്െശയാൻ, താനാക്ക,് േദാർ
യിബ്െളയാം, െമഗിേദ്ദാ എന്നിവിടങ്ങളിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും പാർത്തിരുന്നവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ, കനാന്യർ ആ
േദശത്ത് തേന്ന പാർപ്പാനുള്ള താല്പര്യം സാധിച്ച .
28എന്നാൽയി്രസാേയൽശക്തരായേപ്പാൾഅവർ
കനാന്യെര മുഴുവനും നീക്കിക്കളയാെത അവെര
െകാണ്ട് കഠിനേവല െചയ്യിച്ച .

29 േഗെസരിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര
എ്രഫയീമും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; കനാന്യർ
േഗെസരിൽഅവരുെട ഇടയിൽപാർത്തു.

30 കിേ്രതാനിലും നഹേലാലിലും
പാർത്തിരുന്നവെര െസബൂലൂനും
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന കനാന്യർ
കഠിനേവല െചയ്ത്അവരുെട ഇടയിൽപാർത്തു.

31 അേക്കാ സീേദാൻ, അഹ്ലാബ,് അക്സീബ്
െഹൽബ, അഫീക,് രേഹാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ
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പാർത്തിരുന്നവെര ആേശരും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല.
32 അ്രപകാരം, അവെര നീക്കിക്കളയാെത,
ആേശർ േഗാ്രതക്കാർ േദശനിവാസികളായ
കനാന്യരുെട ഇടയിൽപാർത്തു.

33 േബത്ത-്േശെമശിലും േബത്ത-്
അനാത്തിലും പാർത്തിരുന്നവെര നഫ്താലിയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;അങ്ങെനഅവർകനാന്യരായ
േദശനിവാസികള െട ഇടയിൽ പാർത്തു;
എന്നിരുന്നാലും േബത്ത-്േശെമശിെലയും
േബത്ത-്അനാത്തിെലയും നിവാസികെളെകാണ്ട്
അവർകഠിനേവല െചയ്യിച്ച .

34അേമാര്യർ ദാൻമക്കെളബല്രപേയാഗത്താൽ
പർവതങ്ങളിേലക്ക് ഓടിച്ച കയറ്റി;
താഴ്വരയിേലക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവെര
സമ്മതിച്ചതുമില്ല. 35 അങ്ങെന അേമാര്യർ
ഹർേഹെരസിലുംഅയ്യാേലാനിലുംശാൽബീമിലും
പാർക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച റച്ച . എന്നാൽ
േയാേസഫ് ഗൃഹം ശക്തി ്രപാപിച്ചേപ്പാൾ അവെര
കഠിനേവലയ്ക്കാക്കി. 36 അേമാര്യരുെട
അതിർ അ്രകബ്ബിം കയറ്റത്തിൽ േസല മുതൽ
മുകളിേലക്കായിരുന്നു.

2
1 അനന്തരം യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഗില്ഗാലിൽനിന്ന് േബാഖീമിേലക്ക്
വന്ന് പറഞ്ഞത:് ഞാൻ നിങ്ങെള
“ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച,് നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവന്നുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാടുള്ള
എെന്റ ഉടമ്പടിക്ക് ഒരുനാള ം മാറ്റം ഉണ്ടാകയില്ല
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2 നിങ്ങൾ ഈ േദശനിവാസികേളാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യാെത അവരുെട ബലിപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ച കളേയണെമന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;
നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന െചയ്തു?
3 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളകയില്ല; അവർ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
ഉപ്രദവവും അവരുെട േദവന്മാർനിങ്ങൾക്ക്
ഒരു െകണിയും ആയിരിക്കും. 4 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഈ വചനം എല്ലാ
യി്രസാേയൽമക്കേളാടും പറഞ്ഞേപ്പാൾ ജനം
ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 5 അനന്തരം അവർ ആ
സ്ഥലത്തിന് േബാഖീംകരയുന്നവർ*എന്ന് േപരിട്ട ;
അവിെടയേഹാവക്ക് യാഗംകഴിച്ച .

6 േയാശുവ ജനെത്ത പറഞ്ഞയച്ച്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, യി്രസാേയൽ മക്കൾ േദശം
ൈകവശമാക്കുവാൻ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട അവകാശത്തിേലക്ക് േപായി.
7 അങ്ങെന േയാശുവയുെട ജീവകാലത്തും
അവെന്റ േശഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരും,
യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി െചയ്ത
മഹാ്രപവൃത്തികെളാെക്കയും േനരിൽ
കണ്ടിട്ട ള്ളവരുമായ മൂപ്പന്മാരുെട കാലത്തും
ജനം യേഹാവെയ േസവിച്ച . 8 അനന്തരം
നൂനിെന്റ മകനും, യേഹാവയുെട ദാസനുമായ
േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ച .
9അവർ അവെന അവെന്റ അവകാശഭൂമിയുെട
അതിരായ എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിെല ഗാശ്

* 2. 5 േബാഖീം കരയുന്നവർ
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മലയുെട വടക്കുവശത്തുള്ള തിമ്നാത്ത്-
േഹെരസിൽ അടക്കം െചയ്തു. 10 പിെന്ന ആ
തലമുറ മരിച്ച് തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; അവരുെട േശഷം യേഹാവെയയും
അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി െചയ്തിട്ട ള്ള
്രപവൃത്തികെളയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത േവെറാരു
തലമുറ ഉണ്ടായി.

11അേപ്പാൾയി്രസാേയൽമക്കൾയേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമല്ലാത്തവ െചയ്ത് ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെള
േസവിച്ച , 12 തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ൈദവമായ
യേഹാവെയ അവർ ഉേപക്ഷിച്ച,് ചുറ്റ മുള്ള
ജാതികള െട േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങെള
െചന്ന് നമസ്കരിച്ച , യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച .
13അവർ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് ബാലിെനയും
അസ്േതാെരത്ത് േദവിേയയും ്രപതിഷ്ഠകെളയും
േസവിച്ച . 14 യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര ഏറ്റവുമധികം േകാപിച്ച ; അവെര
കവർച്ചെചേയ്യണ്ടതിന് അവിടുന്ന് അവെര
കവർച്ചക്കാരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; ചുറ്റ മുള്ള
ശ്രതുക്കൾക്കു അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞു;
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പാെകനില്പാൻഅവർക്ക് പിെന്ന
കഴിഞ്ഞില്ല. 15യേഹാവസത്യംെചയ്ത്അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല, യേഹാവയുെട
ൈക അവർ െചന്നിടെത്താെക്കയും, അനർത്ഥം
വരത്തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വിേരാധമായിരുന്നു;
അവർ മഹാകഷ്ടത്തിലാകുകയും െചയ്തു.
16 എന്നിരുന്നാലും യേഹാവ ന്യായാധിപന്മാെര
എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവർ കവർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന്
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അവെര രക്ഷിച്ച . 17എന്നാലുംഅവർ തങ്ങള െട
ന്യായാധിപന്മാെരയും അനുസരിക്കാെത
അന്യൈദവങ്ങേളാട് ഇടകലർന്ന് അവെയ
നമസ്കരിച്ച ; യേഹാവയുെട കല്പനകൾ
അനുസരിച്ച് നടന്ന തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
വഴികളിൽ നടക്കാെത അതിൽനിന്ന് േവഗം
മാറിേപ്പായി. 18 യേഹാവ അവർക്ക്
ന്യായാധിപന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ചേപ്പാൾ,
അവിടുന്ന,് അതാത് ന്യായാധിപേനാടു
കൂെടയിരുന്ന് അവെന്റ കാലെത്താെക്കയും
അവെര ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ചിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ തങ്ങെള
ഉപ്രദവിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട നിമിത്തമുള്ള
അവരുെട നിലവിളിയിങ്കൽ യേഹാവക്ക്
മനസ്സലിവ്േതാന്നിയിരുന്നു. 19 എന്നാൽ ആ
ന്യായാധിപെന്റ മരണേശഷം അവർ വീണ്ടും
അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച ം നമസ്കരിച്ച ം
െകാണ്ട് തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ
അധികം വഷളത്വം ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നു; അവർ
തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള ം ദുശ്ശാഠ്യനടപ്പ ം
വിട്ടിരുന്നില്ല. 20 അങ്ങെന യേഹാവ
യി്രസാേയലിേനാട് ഏറ്റവുമധികം േകാപിച്ച :
ഈ ജനം അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച് എെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കായ്കയാൽ 21 അവരുെട
പിതാക്കന്മാർഅനുസരിച്ച നടന്ന യേഹാവയുെട
വഴിയിൽ ഇവരും നടക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന്
യി്രസാേയലിെനപരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്, 22േയാശുവ
മരിക്കുേമ്പാൾ നശിപ്പിക്കാെത വിട്ട ജാതികളിൽ
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ഒന്നിെനയും ഞാൻ ഇനി അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളകയില്ല എന്ന് അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു.
23അങ്ങെനയേഹാവആജനതകെളേവഗത്തിൽ
നീക്കിക്കളയാെതയും േയാശുവയുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കാെതയുമിരുന്നു.

3
1 കനാനിെല യുദ്ധങ്ങളിെലാന്നും പെങ്കടുത്ത്
യുദ്ധ പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
തലമുറകെള പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനും 2 അവെര
യുദ്ധമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി
യേഹാവ േശഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ജാതികൾ,
3 െഫലിസ്ത്യരുെട അഞ്ച് ്രപഭുക്കന്മാരും
എല്ലാ കനാന്യരും, സീേദാന്യരും ബാൽ-
െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതംമുതൽ ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനംവെര െലബാേനാൻ പർവ്വതത്തിൽ
പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യരും ആയിരുന്നു.
4 േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ അവരുെട
പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്ത കല്പനകൾ
അനുസരിക്കുേമാ എന്ന് ഈ ജാതികളാൽ
യി്രസാേയലിെന പരീക്ഷിച്ചറിവാൻ ആയിരുന്നു
ഇവെര േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 5 അങ്ങെന
കനാന്യർ,ഹിത്യർ,അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ,ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട ഇടയിൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ പാർത്തു. 6 അവരുെട പു്രതിമാെര
യി്രസേയൽമക്കൾ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കയും,
സ്വന്തം പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുകയും, ആ ജാതികള െട േദവന്മാെര
േസവിക്കയും െചയ്തു.
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7 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് െചയ്തു, തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മറന്നു; ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേശര്രപതിഷ്ഠകെളയും േസവിച്ച .
8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര അത്യന്തം േകാപിച്ച ; അവിടുന്ന്
അവെര ഹാരാന് നഹരായീമിെല *
ഒരു രാജാവായ കൂശൻരിശാഥയീമിന്
അടിമകളായി ഏല്പിച്ച ; അവർ അവെന
എട്ട് വർഷം േസവിച്ച . 9 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ
യേഹാവ കാേലബിെന്റ അനുജനായ
െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നീേയലിെന അവർക്ക്
രക്ഷകനായി എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവൻ അവെര
രക്ഷിച്ച . 10 അവെന്റേമൽ യേഹാവയുെട
ആത്മാവ് വന്നു; അവൻ യി്രസാേയലിന്
ന്യായപാലനം െചയ്തു. അവൻ യുദ്ധത്തിന്
േപായേപ്പാൾ െമേസാെപാത്താമ്യയിെല
രാജാവായ കൂശൻരിശാഥയീമിെന ജയിക്കുവാൻ
യേഹാവയാൽ അവന് സാധിച്ച ; അവൻ
കൂശൻരിശാഥയീമിെന്റേമൽ ആധിപത്യം
്രപാപിച്ച . 11 അങ്ങെന േദശത്തിന് നാല്പതു
സംവത്സരംസ്വസ്ഥതഉണ്ടായി.

12 െകനസിെന്റ മകനായ ഒത്നീേയൽ
മരിച്ചേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ വീണ്ടും
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് െചയ്തു;
അവർ അങ്ങെന െചയ്കെകാണ്ട് യേഹാവ
േമാവാബ ്രാജാവായ എേഗ്ലാെന യി്രസാേയലിന്

* 3. 8 ഹാരാന് നഹരായീമിെല െമേസാെപാത്താമ്യയിെല, ഉല്പത്തി
24:10, 25:20 േനാക്കുക
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വിേരാധമായി ബലെപ്പടുത്തി. 13 അവൻ
അേമ്മാന്യെരയും അമാേലക്യെരയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി യി്രസാേയലിെന പരാജയെപ്പടുത്തി
അവർ ഈന്തപ്പനകള െട നഗരം ൈകവശമാക്കി
14 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ
േമാവാബ ്രാജാവായ എേഗ്ലാെന പതിെനട്ട്
സംവത്സരം േസവിച്ച . 15 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ
യേഹാവ അവർക്ക് െബന്യാമീന്യനായ
േഗരയുെട മകൻ ഇടങ്കയ്യനായ ഏഹൂദിെന
രക്ഷകനായി എഴുേന്നല്പിച്ച ; അവെന്റ ൈകവശം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാവാബ് രാജാവായ
എേഗ്ലാന് കപ്പം െകാടുത്തയച്ച . 16 അനന്തരം
ഏഹൂദ,് ഒരു മുഴം നീളവും ഇരുപുറവും
മൂർച്ചയുമുള്ള ഒരു കഠാര ഉണ്ടാക്കി; അത്
വസ്്രതത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വലെത്ത തുെടക്കു
െകട്ടി. 17അങ്ങെനഅവൻ േമാവാബ് രാജാവായ
എേഗ്ലാെന്റ അടുക്കൽ കപ്പം െകാണ്ട് െചന്നു;
എേഗ്ലാൻ വളെര തടിച്ച ശരീരമുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 18 കപ്പം െകാണ്ടുവന്നേശഷം
അത് ചുമന്നുെകാണ്ടു വന്നവെര അവൻ
പറഞ്ഞയച്ച 19എന്നാൽ അവൻ ഗില്ഗാലിലുള്ള
ശിലാവി്രഗഹങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന്
മടങ്ങിെച്ചന്ന:് രാജാേവ,എനിക്ക്അങ്ങേയാട് ഒരു
രഹസ്യസേന്ദശം അറിയിപ്പാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.
നിശബ്ദമായിരിപ്പാൻ രാജാവ് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഉടെന കൂെട നിന്നിരുന്ന പരിചാരകെരല്ലാവരും
അവെന വിട്ട പുറത്തുേപായി. 20 ഏഹൂദ്
അടുത്തുെചന്നു. അേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ
േവനൽക്കാലവസതിയുെട മുകളിലെത്ത
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നിലയിലുള്ള സ്വകാര്യമുറിയിൽ തനിച്ച്
ഇരിക്കയായിരുന്നു. എനിക്ക് ൈദവത്തിെന്റ
അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഏഹൂദ്
പറഞ്ഞു; ഉടെന അവൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ . 21അേപ്പാൾഏഹൂദ് ഇടത്ത്ൈകനീട്ടി
വലെത്ത തുടയിൽ നിന്നു കഠാര ഊരി അവെന്റ
വയറ്റിൽ കുത്തിയിറക്കി. 22 കഠാരേയാടുകൂെട
പിടിയുംഅകത്ത്െചന്നു;അവെന്റവയറ്റിൽനിന്നു
കഠാര അവൻ വലിെച്ചടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ
െകാഴുപ്പ് കഠാരേമൽ െപാതിഞ്ഞു; െകാഴുപ്പ്
അവെന്റ പിന്നില് ക്കൂടി പുറത്തു വന്നു†. 23പിെന്ന
ഏഹൂദ് പൂമുഖത്ത് ഇറങ്ങി മാളികയുെട
വാതിൽ അടച്ച പൂട്ടി. 24 അവൻ പുറത്തു
േപായേശഷം എേഗ്ലാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു,
അവരുെട ്രപതീക്ഷക്ക് വിരുദ്ധമായി മാളികയുെട
വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു; അവൻ
തെന്റ സ്വകാര്യമുറിയിൽ വിസർജ്ജനത്തിന്
ഇരിക്കയായിരിക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
25 അങ്ങെന അവർ ഏെറേനരം കാത്തിരുന്നു
വിഷമിച്ചിട്ട ം മുറിയുെട വാതിൽ തുറന്നുകണ്ടില്ല.
അതുെകാണ്ട് അവർ താേക്കാൽ എടുത്ത്
വാതിൽ തുറന്നു; 26 അേപ്പാൾ അവരുെട
യജമാനൻ നിലത്ത് മരിച്ച കിടക്കുന്നത് കണ്ടു.
എന്നാൽഅവർകാത്തിരുന്നതിന്നിടയിൽഏഹൂദ്
ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട , ശിലാവി്രഗഹങ്ങെള കടന്ന്
െസയീരയിൽ എത്തിേച്ചർന്നു. 27 അവിെട
എത്തിയേശഷം അവൻ എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽ

† 3. 22 െകാഴുപ്പ്അവെന്റപിന്നില ്ക്കൂടിപുറത്തുവന്നുകഠാരയുെട
മൂര് ച്ചയുള്ളഭാഗംഅവെന്റപിന് ഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തുവന്നു
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കാഹളം ഊതി; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവേനാടുകൂെട പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി;
അവൻ അവരുെട നായകനായി. 28 അവൻ
അവേരാട്: എെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ;
ശ്രതുക്കളായ േമാവാബ്യെര യേഹാവ നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു; അവർ
അവെന്റ പിന്നാെല ഇറങ്ങിെച്ചന്നു േമാവാബിന്നു
േനെരയുള്ള േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകൾ പിടിച്ച ;
ആെരയും കടക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചതുമില്ല.
29അവർ ആ സമയം േമാവാബ്യരിൽ ഏകേദശം
പതിനായിരംേപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവർ
എല്ലാവരും ബലവാന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരും
ആയിരുന്നു; 30 ഒരുത്തനും രക്ഷെപട്ടില്ല.
അങ്ങെനആകാലത്ത് േമാവാബ് യി്രസാേയലിന്
കീഴടങ്ങി; േദശത്ത് എൺപത് സംവത്സരം
സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുകയും െചയ്തു.

31 അവെന്റ േശഷം അനാത്തിെന്റ മകനായ
ശംഗർ ഒരു കൂർപ്പിച്ച വടിെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യരിൽ
അറുനൂറുേപെര െകാന്നു; അവനും അങ്ങെന
യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷകനായി.

4
1 ഏഹൂദിെന്റ മരണേശഷം യി്രസാേയൽ
മക്കൾ വീണ്ടും യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്
െചയ്തു. 2 അേപ്പാൾ ഹാേസാർ ഭരിച്ചിരുന്ന
കനാന്യരാജാവായ യാബീന് യേഹാവ അവെര
വിറ്റ കളഞ്ഞു; അവെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
സീെസരാ മറ്റ് ജനതകൾ പാർത്തിരുന്ന
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ഹേരാെശത്ത് ഹേഗാമയിൽ* നിന്നുള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 3 യാബീന് െതാള്ളായിരം
ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ
യി്രസാേയൽ മക്കെള ഇരുപത് വർഷം
അതികഠിനമായി കഷ്ടെപ്പടുത്തിയതിനാൽ
അവർയേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച .

4 ആ കാലത്ത് ലപ്പീേദാത്തിെന്റ ഭാര്യ
്രപവാചകിയായ െദേബാരാ ആയിരുന്നു
യി്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്നത്
5 അവൾ എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽ രാെമക്കും
േബേഥലിന്നും ഇടയിലുള്ള െദേബാരയുെട
ഈന്തപ്പനയുെട കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നതും
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ന്യായവിസ്താരത്തിനായി
അവള െട അടുക്കൽ െചല്ല ന്നതും
പതിവായിരുന്നു. 6അവൾ അബീേനാവാമിെന്റ
മകനായ ബാരാക്കിെന നഫ്താലിയിെല
കാേദശിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ച് അവേനാട്:
“താേബാർപർവ്വതത്തിൽ ൈസന്യങ്ങെള
അണിനിരത്തുക; ആകയാൽ നീ പുറെപ്പട്ട്
നഫ്താലിയുെടയും െസബൂലൂെന്റയും മക്കളിൽ
പതിനായിരംേപെര േചർത്തുെകാള്ള ക; 7ഞാൻ
യാബീെന്റ ൈസന്യാധിപൻ സീെസരെയയും
അവെന്റ രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും
കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക നിനെക്കതിെര
അണിനിരത്തും; അവെന നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുെമന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 ബാരാക്ക് അവേളാട്: നീ എേന്നാടുകൂെട

* 4. 2 ഹേരാെശത്ത്ഹേഗാമയിൽഅന്യജാതികള െട പട്ടണം
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വരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ േപാകാം; നീ വരുന്നില്ല
എങ്കിൽ ഞാൻ േപാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
9 അതിന് അവൾ: ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
േപാരാം; എന്നിരുന്നാലും നിെന്റ ഈ യാ്രതയാൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല;
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ യേഹാവ സീെസരെയ
ഒരു സ്്രതീയുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും
എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െദേബാരാ
എഴുേന്നറ്റ് ബാരാക്കിേനാടുകൂെട കാേദശിേലക്ക്
േപായി. 10 ബാരാക്ക് െസബൂലൂെനയും
നഫ്താലിെയയും കാേദശിൽ വിളിച്ച കൂട്ടി;
അവെന്റ ആജ്ഞ്രപകാരം പതിനായിരംേപർ
കയറിെച്ചന്നു; െദേബാരയുംകൂെടെച്ചന്നു.
11എന്നാൽ േകന്യനായ േഹെബർ, േമാെശയുെട
അളിയൻ േഹാബാബിെന്റ മക്കളായ േകന്യെര
വിട്ട പിരിഞ്ഞ,് കാേദശിന്നരിെകയുള്ള
സാനന്നീമിെല കരുേവലകംവെര കൂടാരം
അടിച്ചിരുന്നു. 12 അബീേനാവാബിെന്റ
മകനായ ബാരാക്ക് താേബാർപർവ്വതത്തിൽ
കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ സീെസെരക്ക്
അറിവ് െകാടുത്തു. 13 സീെസരാ തനിക്കുള്ള
െതാള്ളായിരം ഇരിമ്പുരഥങ്ങള മായി,
പടജ്ജനെത്ത എല്ലാം ജാതികൾ പാർത്തിരുന്ന
ഹേരാെശത്തിൽനിന്നു കീേശാൻ േതാട്ടിന്നരിെക
കൂട്ടിവരുത്തി. 14 അേപ്പാൾ െദേബാരാ
ബാരാക്കിേനാട:് “പുറെപ്പട്ട െചല്ല ക;സീെസരെയ
യേഹാവ നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന
ദിവസം ഇന്നാകുന്നു; യേഹാവ നിനക്ക്
മുമ്പായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
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അങ്ങെന ബാരാക്കും അവെന്റ പിന്നാെല
പതിനായിരംേപരും താേബാർപർവ്വതത്തിൽ
നിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു, 15യേഹാവസീെസരെയയും
അവെന്റ സകലരഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും
ബാരാക്കിെന്റ മുമ്പിൽ വാളാൽ േതാല്പിച്ച ;
സീെസരാരഥത്തിൽനിന്നുഇറങ്ങികാൽനടയായി
ഓടിേപ്പായി. 16 ബാരാക്ക് രഥങ്ങെളയും
ൈസന്യെത്തയും ജാതികൾ പാർത്തിരുന്ന
ഹേരാെശത്ത ്വെര ഓടിച്ച ; സീെസരയുെട
ൈസന്യെമാെക്കയും വാളാൽ വീണു; ഒരുത്തനും
േശഷിച്ചില്ല.

17 എന്നാൽ േകന്യനായ േഹെബരിെന്റ
കുടുംബവും ഹാേസാർ രാജാവായ യാബീനും
തമ്മിൽസമാധാനംആയിരുന്നതിനാൽസീെസരാ
കാൽനടയായി േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയലിെന്റ
കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്നു 18 യാേയൽ
സീെസരെയ എതിേരറ്റ െചന്ന് അവേനാട്
“ഇേങ്ങാട്ട് കയറിെക്കാൾക, യജമാനേന,
ഭയെപ്പടാെത ഇേങ്ങാട്ട് കയറിെക്കാൾക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവൻ അവള െട അടുക്കൽ
കൂടാരത്തിൽ കയറിെച്ചന്നു; അവൾ അവെന
ഒരു പുതപ്പ െകാണ്ട് മൂടി. 19അവൻ അവേളാട:്
എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു; കുടിക്കുവാൻ കുെറ
െവള്ളം തേരണേമ എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൾ
പാൽ പാ്രതം തുറന്ന് അവന് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തു; പിെന്നയും അവെന മൂടി. 20അവൻ
അവേളാട:് “നീ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്ക;
വല്ലവരും വന്ന് ഇവിെടആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാഎന്ന്
േചാദിച്ചാൽ ഇല്ലഎന്ന് പറേയണംഎന്ന് പറഞ്ഞു.
21 എന്നാൽ േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയൽ,
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കൂടാരത്തിെന്റ ഒരു കുറ്റി എടുത്ത് കയ്യിൽ
ചുറ്റികയും പിടിച്ച് പതുെക്ക അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്, കുറ്റി അവെന്റ െചന്നിയിൽ തെറച്ച ;
അത് നിലത്തുെചന്ന് ഉറച്ച ; അവൻ ക്ഷീണം
കാരണം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു; അങ്ങെന
അവൻ മരിച്ച േപായി. 22ബാരാക്ക് സീെസരെയ
അേന്വഷിച്ച് െചന്നേപ്പാൾ യാേയൽ അവെന
എതിേരറ്റ്അവേനാട:് “വരിക,നീഅേന്വഷിക്കുന്ന
ആെള ഞാൻ കാണിച്ച തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ അവള െട കൂടാരത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ
സീെസരാ െചന്നിയിൽ കുറ്റിയുമായി മരിച്ച
കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 23 ഇങ്ങെന ൈദവം അന്ന്
കനാന്യരാജാവായ യാബീെന യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുമാറാക്കി
24 യി്രസാേയൽ മക്കൾ കനാന്യരാജാവായ
യാബീൻ നിേശഷം നശിക്കുന്നതുവെര വെര
അവെനപീഡിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5
1അന്ന്െദേബാരയുംഅബീേനാവാമിെന്റമകൻ
ബാരാക്കും പാടിയ പാട്ട് എെന്തന്നാൽ:
2 യി്രസാേയലിെന്റ േനതാക്കന്മാര ് യി്രസാേയല ്

മക്കെളനയിച്ചതിനും*
ജനം സ്വേമധയാ േസവിച്ചതിനും യേഹാവെയ

വാഴ്ത്തുവിൻ.
3 രാജാക്കന്മാേര, േകൾപ്പീൻ; ്രപഭുക്കന്മാേര,

െചവിതരുവീൻ;

* 5. 2 യി്രസാേയലിെന്റ േനതാക്കന്മാര് യി്രസാേയല് മക്കെള
നയിച്ചതിനും യേഹാവയി്രസാേയലിന് നീതിസ്ഥാപിച്ച
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ഞാൻ പാടും യേഹാവയ്ക്ക് ഞാൻ പാടും;
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഞാൻകീർത്തനംപാടും.

4 യേഹാേവ, അങ്ങ് േസയീരിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,

ഏേദാമ്യേദശത്തുകൂടിഅങ്ങ് നടെകാണ്ടേപ്പാൾ,
ഭൂമി കുലുങ്ങി,ആകാശം െപാഴിഞ്ഞു,
േമഘങ്ങൾെവള്ളം െചാരിഞ്ഞു,
5യേഹാവാസന്നിധിയിൽ മലകൾകുലുങ്ങി,
യി്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവക്കു മുമ്പിൽ

ഈസീനായി തേന്ന.
6 അനാത്തിൻ പു്രതനാം ശംഗരിൻ നാളിലും,

യാേയലിൻ കാലത്തും തീർത്ഥാടക
സംഘങ്ങൾശൂന്യമായി.

വഴിേപാക്കർ െചറു വഴികളിൽ
നടന്നു. 7 െദേബാരയായ ഞാൻ
എഴുേന്നല്ക്കുംവെര, യി്രസാേയലിൽ
മാതാവാെയഴുേന്നല ്ക്കുംവെര

നായകന്മാർ യി്രസാേയലിൽ അേശഷം
അറ്റ േപായിരുന്നു.

8 അവർ നൂതനേദവന്മാെര നമിച്ച ;
കവാടത്തിങ്കൽയുദ്ധംഭവിച്ച .

യി്രസാേയലിെന്റനാല്പതിനായിരത്തിൻ മേദ്ധ്യ
പരിചയും കുന്തവും കണ്ടേതയില്ല.
9 എെന്റ ഹൃദയം ജനേത്താെടാപ്പം

സ്വേമധാേസവകരായയി്രസാേയൽനായകന്മാേരാട്
േചരുന്നു;

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
10െവള്ളക്കഴുതപ്പ റത്ത്കയറുന്നവേര,
പരവതാനികളിൽഇരിക്കുന്നവേര,
കാൽനടയായി േപാകുന്നവേര,വർണ്ണിപ്പിൻ!
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11 വില്ലാളികള െട ഞാെണാലികൾക്കകെല†
നീർപ്പാതകൾക്കിടയിൽ

അവിെട അവർ യേഹാവയുെട നീതികെള
വർണ്ണിക്കും. യി്രസാേയലിെല
്രഗാമവാസികളിൽ െചയ്ത നീതികെള
വർണ്ണിക്കും.

യേഹാവയുെട ജനം അന്ന് കവാടത്തിങ്കൽ
െചെന്നത്തും.

12 ഉണരുക, ഉണരുക, െദേബാരേയ, ഉണരുക,
ഉണർന്നു,പാട്ട പാടുക.

അബീേനാവാമിൻപു്രതനാം ബാരാേക്ക
എഴുേന്നല്ക്ക,

നിെന്റബദ്ധന്മാെരപിടിച്ച െകാണ്ടുേപാക.
13 അന്ന് ബലവാന്മാർെക്കതിെര കർത്താവിെന്റ

ജനവും പടജ്ജനവും ഇറങ്ങിവന്നു.
വീരന്മാരുെട മേദ്ധ്യ യേഹാവയും എനിക്കായി

ഇറങ്ങിവന്നു.
14 എ്രഫയീമിൽനിന്ന് അമാേലക്കിൽ

േവരുള്ളവരും,
െബന്യാമീേന, നിെന്റ പിന്നാെല നിെന്റ

ജനസമൂഹത്തിൽ
മാഖീരിൽനിന്ന്അധിപന്മാരുംെസബൂലൂനിൽനിന്ന്

അധികാര ദണ്ഡ് ധരിച്ചവരും താേഴക്ക്
അണിയായി വന്നു.

15യിസ്സാഖാർ്രപഭുക്കന്മാർ െദേബാരേയാടുകൂെട
യിസ്സാഖാർഎന്നേപാെലബാരാക്കിൻൈസന്യവും
താഴ്വരയിൽഅവേനാടുകൂെട ചാടി പുറെപ്പട്ട .
രൂേബന്യേഗാ്രതത്തിൽ ഘനേമറിയ

മേനാനിർണ്ണയങ്ങൾഉണ്ടായി.
† 5. 11 ഞാെണാലികൾസംഗീതജ്ഞര ്
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16 ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരിെക കുഴലൂത്തു
േകൾക്കുവാൻ

നീ െതാഴുത്തുകൾക്കിടയിൽപാർക്കുന്നെതന്തു?
രൂേബന്യേഗാ്രതത്തിൽ ഘനേമറിയ ആശങ്കകൾ

ഉണ്ടായി.
17ഗിെലയാദ് േയാർദ്ദാനക്കെരപാർത്തു.
ദാൻ കപ്പലുകൾക്കരിെക താമസിക്കുന്നതു

എന്ത?്
ആേശർ സമു്രദതീരത്ത് തുറമുഖങ്ങൾക്കരിെക

പാർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
18 െസബൂലൂൻ ്രപാണെന ത്യജിച്ച ജനം; നഫ്താലി

േപാർക്കളേമടുകളിൽതേന്ന.
19 രാജാക്കന്മാർ വന്ന് യുദ്ധംെചയ്തു:

താനാക്കിൽെവച്ച്െമഗിേദ്ദാെവള്ളത്തിനരിെക
കനാന്യരാജാക്കന്മാർ അന്ന് െപാരുതി, െവള്ളി

അവർക്ക് െകാള്ളയായില്ല.
20 ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങൾ

അവയുെട സഞ്ചാര വഴികളിൽ നിന്നും
സീെസരയുമായി െപാരുതി.

21 കീേശാൻേതാട് പുരാതനനദിയാം
കീേശാൻേതാട് കുതിെച്ചാഴുകി

അവെര ഒഴുക്കിെക്കാണ്ട് േപായി.
എൻമനേമ,നീബലേത്താെട നടെകാൾക.
22അന്ന് കുതിരകൾ പാഞ്ഞു, കുതിച്ച പാഞ്ഞു;

കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ഇടിമുഴക്കം േപാെല
മുഴങ്ങി

23 േമേരാസ് നഗരെത്ത ശപിച്ച െകാൾവിൻ,
അതിൻനിവാസികെള ഉ്രഗമായി ശപിപ്പിൻ

എന്നുയേഹാവാദൂതൻഅരുളിെച്ചയ്തു.
അവർയേഹാവയ്ക്ക് തുണയായി വന്നില്ലേല്ലാ;
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ശൂരന്മാർെക്കതിെര യേഹാവയ്ക്ക് തുണയായി
തേന്ന.

24 േകന്യനാം േഹെബരിൻ ഭാര്യയാം യാേയേലാ
നാരീജനത്തിൽ അനു്രഗഹം ലഭിച്ചവൾ,

കൂടാരവാസിനീ ജനത്തിൽ അനു്രഗഹം
ലഭിച്ചവൾ.

25 തണ്ണീർ അവൻ േചാദിച്ച , പാൽ അവൾ
െകാടുത്തു;

രാജകീയപാ്രതത്തിൽഅവൾക്ഷീരം െകാടുത്തു.
26 കുറ്റിെയടുപ്പാൻ അവൾ ൈക നീട്ടി തൻ

വലൈങ്കപണിക്കാരുെട ചുറ്റികക്ക് നീട്ടി;
സീെസരെയതല്ലിഅവെന്റതലതകർത്തു
അവെന്റെചന്നികുത്തിത്തുെളച്ച .
27 അവള െട കാൽക്കൽ അവൻ

കുനിഞ്ഞുവീണു,
അവള െട കാൽക്കൽ അവൻ കുനിഞ്ഞുവീണു

കിടന്നു;നിശ്ചലംകിടന്നു,
കുനിേഞ്ഞടത്ത്തേന്നഅവൻചത്തുകിടന്നു.
28സീെസരയുെടഅമ്മകിളിവാതിലൂെടകുനിഞ്ഞ്

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ജാലകത്തൂെട വിളിച്ച പറഞ്ഞിത:് അവെന്റ േതർ

വരുവാൻൈവകുന്നത്എന്ത?്
രഥച്രകങ്ങൾക്കുതാമസംഎന്ത?്
29ജ്ഞാനേമറിയവൾഅതിന്നുത്തരം പറഞ്ഞു;
താനും തേന്നാട് തെന്നമറുപടിആവർത്തിച്ച :
30കിട്ടിയ െകാള്ളഅവർപങ്കിടുകയല്ലേയാ?
ഓേരാ പുരുഷന് ഒന്നും രണ്ടും െപണ്ണങ്ങൾ,
സീെസെരക്ക് ലഭിച്ചത് ചി്രതപണികേളാടുകൂടിയ

മേനാഹരവസ്്രതം.
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എെന്റകഴുത്തിൽ‡

വിേശഷരീതിയിൽ തയിച്ച തുണികൾ ഈ രണ്ടു
കാണും.

31 യേഹാേവ, നിെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഒെക്കയും
ഇവ്വണ്ണംനശിക്കെട്ട.

അവെന സ്േനഹിക്കുന്നവേരാ സൂര്യൻ
്രപതാപേത്താെട ഉദിക്കുേമ്പാെല തെന്ന
ഇരിക്കെട്ട.

പിെന്ന േദശത്തിന് നാല്പത് സംവത്സരം സ്വസ്ഥത
ഉണ്ടായി.

6
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കൾ പിെന്നയും
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് െചയ്തു:
യേഹാവ അവെര ഏഴു വർഷം മിദ്യാെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . 2 മിദ്യാൻ യി്രസാേയലിൻേമൽ ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ച ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട
നിമിത്തം മലയിടുക്കുകള ം ഗുഹകള ം
േകാട്ടകള ം ശരണമാക്കി. 3 യി്രസാേയൽ
ധാന്യം വിെതച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ മിദ്യാന്യരും
അമാേലക്യരും കിഴക്കുേദശക്കാരും അവർക്ക്
എതിരായി വന്നിരുന്നു. 4അവർ യി്രസേയലിന്
വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി ഗസ്സാവെര
നാട്ടിെല വിള നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. യി്രസാേയലിന്
ആഹാരേമാ ആേടാ മാേടാ കഴുതേയാ ഒന്നും
േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 5 അവർ തങ്ങള െട
കന്നുകാലികള ം കൂടാരങ്ങള മായി പുറെപ്പട്ട്
െവട്ട ക്കിളിേപാെല കൂട്ടമായി വന്ന് േദശത്ത്
കടന്ന് നാശം െചയ്തിരുന്നു. അവരും അവരുെട
‡ 5. 30 എെന്റകഴുത്തിൽെകാള്ളക്കാരുെടകഴുത്തിൽ
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ഒട്ടകങ്ങള ം അസംഖ്യം ആയിരുന്നു. 6 ഇങ്ങെന
മിദ്യാന്യർ നിമിത്തം യി്രസാേയൽ ഏറ്റവും
ക്ഷയിച്ച ; യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച .

7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ 8 യേഹാവ
ഒരു ്രപവാചകെന യി്രസാേയൽ മക്കള െട
അടുക്കൽ അയച്ച ; അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
നിങ്ങെള മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ,
അടിമവീട്ടിൽനിന്ന് നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു;
9 മി്രസയീമ്യരിൽ നിന്നും നിങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച
എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങെള
വിടുവിച്ച് അവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു, അവരുെട േദശം നിങ്ങൾക്ക്
തന്നു. 10യേഹാവയായഞാൻനിങ്ങള െടൈദവം
ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശെത്ത
അേമാര്യരുെട േദവന്മാെര ഭജിക്കരുത് എന്നും
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച ; എന്നാൽ നിങ്ങേളാ
എെന്റവാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചില്ല.

11 അനന്തരം യേഹാവയുെട ഒരു
ദൂതൻ വന്ന് ഒ്രഫയിൽ അബിേയ്രസ്യനായ
േയാവാശിെന്റ കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ ഇരുന്നു;
അവെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ േഗാതമ്പ്
മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ െപടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകെവച്ച െമതിക്കുകയായിരുന്നു.
12 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവന് ്രപത്യക്ഷനായി:
അല്ലേയാ പരാ്രകമശാലിേയ, യേഹാവ
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നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട് എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു.
13 ഗിെദേയാൻ അവേനാട:് അേയ്യാ, യജമാനേന,
യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇെതാെക്കയും ഭവിക്കുന്നത് എന്ത?് യേഹാവ
നെമ്മ മി്രസയീമിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി
െകാണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
നേമ്മാട് അറിയിച്ചിട്ട ള്ള അവെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ
എവിെട? ഇേപ്പാൾ യേഹാവ നെമ്മ ഉേപക്ഷിച്ച്
മിദ്യാന്യരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അേപ്പാൾ യേഹാവ
അവെന േനാക്കി: നിെന്റ ഈ ബലേത്താെട
േപാക; നീ യി്രസാേയലിെന മിദ്യാന്യരിൽ നിന്ന്
രക്ഷിക്കും; ഞാനല്ലേയാ നിെന്ന അയക്കുന്നത്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അവൻ യേഹാവേയാട:്
അേയ്യാ, കർത്താേവ, ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
എങ്ങെന രക്ഷിക്കും? മനെശ്ശയിൽ എെന്റ
കുലം എളിയതും എെന്റ കുടുംബത്തിൽെവച്ച്
ഞാൻ െചറിയവനും അേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 യേഹാവ അവേനാട്: ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും; നീ മിദ്യാന്യെര ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യെന
എന്നേപാെലേതാല്പിക്കുംഎന്ന്കല്പിച്ച . 17അതിന്
അവൻ: അേങ്ങക്ക് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തേന്ന
എന്നതിന് ഒരു അടയാളം കാണിച്ച തേരണേമ.
18 ഞാൻ േപായി എെന്റ വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്ന്
അങ്ങയുെട മുമ്പാെക െവക്കുേവാളം
ഇവിെടനിന്ന് േപാകരുേത എന്ന് പറഞ്ഞു.
നീ മടങ്ങിവരുേവാളം ഞാൻ താമസിക്കാം
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 19 അങ്ങെന
ഗിെദേയാൻ െചന്ന് ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
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ഒരു പറ മാവുെകാണ്ട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും
ഒരുക്കി, മാംസം ഒരു െകാട്ടയിൽെവച്ച,് ചാറ്
ഒരു പാ്രതത്തിൽ പകർന്നു; കരുേവലകത്തിൻ
കീെഴ െകാണ്ടുവന്ന് യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ
െവച്ച . 20 അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ
അവേനാട്: മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും
എടുത്ത് ഈ പാറേമൽെവച്ച് ചാറ് അതിേന്മൽ
ഒഴിക്ക എന്ന് കല്പിച്ച ; അവൻ അങ്ങെന
െചയ്തു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ കയ്യിലുള്ള
വടിയുെട അറ്റംെകാണ്ട് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും െതാട്ട ; ഉടെന പാറയിൽനിന്ന് തീ
പുറെപ്പട്ട് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും
ദഹിപ്പിച്ച ;യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവെന്റകണ്ണിന്
കാണാതായി. 22അവൻ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
എന്ന് ഗിെദേയാൻ മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾഅേയ്യാ,
ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ യേഹാവയുെട
ദൂതെന അഭിമുഖമായി കണ്ടു േപായേല്ലാ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 23 യേഹാവ അവേനാട:് നിനക്ക്
സമാധാനം: ഭയെപ്പേടണ്ടാ, നീ മരിക്കയില്ല
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 24 ഗിെദേയാൻ അവിെട
യേഹാവക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അതിന്
യേഹാവ ഷാേലാം* എന്ന് േപരിട്ട ; അത്
ഇന്നുവെരയും അബീേയ്രസ്യർക്കുള്ള ഒ്രഫയിൽ
ഉണ്ട്.

25 അന്ന് രാ്രതി യേഹാവ അവേനാട്
കല്പിച്ചത്: നിെന്റ അപ്പെന്റ ഏഴുവയസ്സള്ളതും
ഇളയതുമായ രണ്ടാമെത്ത കാളെയ യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിനു അപ്പെന്റ ബാല് ബലിപീഠം

* 6. 24 യേഹാവഷാേലാം യേഹാവസമാധാനംആകുന്നു
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ഇടിച്ച , അതിന്നരിെകയുള്ള അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
െവട്ടിക്കളക. 26അതിനുേശഷം ഈ പാറേമൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമ്രപകാരം
ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ആ കാളെയ എടുത്ത് നീ
െവട്ടിക്കളയുന്ന വി്രഗഹത്തിെന്റ വിറകുെകാണ്ട്
േഹാമയാഗം കഴിക്ക. 27 ഗിെദേയാൻ തെന്റ
േവലക്കാരിൽ പത്തുേപെര കൂട്ടി, യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു; എന്നാൽ
അവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനക്കാെരയും
പട്ടണക്കാെരയും േപടിച്ചിട്ട് പകൽ സമയത്ത്
െചയ്യാെത രാ്രതിയിൽ െചയ്തു. 28 പട്ടണക്കാർ
രാവിെല എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ബാലിെന്റ ബലിപീഠം
ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതിന്നരിെകയുള്ള
വി്രഗഹം െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
പണിതിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ആ
രണ്ടാമെത്ത കാളെയ യാഗം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും
കണ്ടു. 29 ഇതു െചയ്തത് ആെരന്ന്
അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച ;
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ ആകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി.
30 പട്ടണക്കാർ േയാവാശിേനാട:് നിെന്റ
മകെന പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക; അവൻ
മരിേക്കണം; അവൻ ബാലിെന്റ ബലിപീഠം
ഇടിച്ച് അതിനരിെക ഉണ്ടായിരുന്ന വി്രഗഹെത്ത
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
31 േയാവാശ് തനിക്ക് ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞത:് ബാലിന് േവണ്ടി
നിങ്ങളാേണാ വാദിക്കുന്നത?് നിങ്ങളാേണാ
അവെന രക്ഷിക്കുന്നത?് അവന് േവണ്ടി
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വാദിക്കുന്നവൻഇന്ന് രാവിെലതേന്നമരിേക്കണം;
അവൻ ഒരു ൈദവം എങ്കിൽ തെന്റ ബലിപീഠം
ഒരുത്തൻഇടിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട,്താൻതേന്ന
തെന്റ കാര്യം വാദിക്കെട്ട. 32 “ഇവൻ അവെന്റ
ബലിപീഠം ഇടിച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ ബാല് ഇവെന്റ
േനെര വാദിക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് അന്ന്
െയരുബ്ബാൽഎന്ന് േപരിട്ട .

33 അനന്തരം മിദ്യാന്യരും അമാേലക്യരും
കിഴെക്കേദശക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച കൂടി
ഇക്കെര കടന്നു യി്രസാേയൽതാഴ്വരയിൽ
പാളയം ഇറങ്ങി. 34 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആത്മാവ് ഗിെദേയാെന്റ േമൽ വന്നു, അവൻ
കാഹളം ഊതി അബീേയ്രസ്യെര തെന്റ
അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ടി. 35അവൻ മനെശ്ശയിൽ
എല്ലായിടവും ദൂതന്മാെര അയച്ച ; അവെരയും
തെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ടി; ആേശർ,
െസബൂലൂൻ, നഫ്താലി എന്നിവിടങ്ങളിലും
ദൂതന്മാെരഅയച്ച ;അവരും അവേരാട് േചർന്നു.
36അേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ ൈദവേത്താട:് അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലയി്രസാേയലിെനഎെന്റ
കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമങ്കിൽ, 37 ഇതാ ഞാൻ
േരാമമുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ േതാൽ കളത്തിൽ
നിവർത്തിയിടുന്നു; മഞ്ഞ് േതാലിേന്മൽ മാ്രതം
ഇരിക്കയും നിലെമാെക്കയും ഉണങ്ങിയിരിക്കയും
െചയ്താൽ അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
യി്രസാേയലിെന എെന്റ കയ്യാൽ രക്ഷിക്കുെമന്ന്
ഞാൻ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 38 അങ്ങെന
തേന്നസംഭവിച്ച ;അവൻപിെറ്റന്ന്അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് േതാൽ പിഴിഞ്ഞു, മഞ്ഞുെവള്ളം ഒരു
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കിണ്ടി നിെറെച്ചടുത്തു. 39ഗിെദേയാൻ പിെന്നയും
ൈദവേത്താട:് അടിയേനാട് േകാപിക്കരുേത;
ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസാരിച്ച െകാള്ളെട്ട;
േതാൽെകാണ്ടു ഒരു തവണ കൂടി പരീക്ഷിപ്പാൻ
അനുവദിേക്കണേമ; േതാൽ മാ്രതം
ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ടു
നനഞ്ഞുമിരിപ്പാൻ ഇടയാേകണേമ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 40 അന്ന് രാ്രതി ൈദവം
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു; േതാൽ മാ്രതം
ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നെനഞ്ഞുമിരുന്നു.

7
1 അനന്തരം ഗിെദേയാൻ എന്ന െയരുബ്ബാലും
അവേനാടുകൂെടയുള്ള ജനം ഒെക്കയും
അതികാലത്ത് പുറെപ്പട്ട് ഹേരാദ് ഉറവിന്നരിെക
പാളയമിറങ്ങി; േമാേര കുന്നിന്നരിെക
താഴ്വരയിൽ, മിദ്യാന്യരുെട പാളയം അവർക്ക്
വടക്ക് വരത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അവർ
പാളയമിറങ്ങിയത്.

2യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട:് നിെന്റ കൂെടയുള്ള
ജനം അധികമാകുന്നു; എെന്ന ഞാൻ തെന്ന
രക്ഷിച്ച എന്ന് യി്രസാേയൽ എനിെക്കതിരായി
മഹത്വം എടുക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
മിദ്യാന്യെര ഇവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കയില്ല.
3 ആകയാൽ നീ െചന്ന് ഭയവും ഭീരുത്വവും
ഉള്ളവർ ഗിെലയാദ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളെട്ട എന്ന് ജനത്തിൽ
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുക എന്ന് കല്പിച്ച . അേപ്പാൾ
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ജനത്തിൽഇരുപത്തീരായിരം േപർ മടങ്ങിേപ്പായി;
പതിനായിരംേപർ േശഷിച്ച .

4 യേഹാവ പിെന്നയും ഗിെദേയാേനാട്:
ജനം ഇനിയും അധികം ആകുന്നു; അവെര
െവള്ളത്തിങ്കേലക്ക് െകാണ്ടുേപാക;
അവിെടെവച്ച് ഞാൻ അവെര നിനക്കുേവണ്ടി
പരീക്ഷിക്കും; നിേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ടവൻ
ആെരന്നും അല്ലാത്തവൻ ആെരന്നും ഞാൻ
കല്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
അവൻ ജനെത്ത െവള്ളത്തിങ്കേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി; യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട്:
പട്ടി കുടിക്കുംേപാെല നാവുെകാണ്ട്
െവള്ളം നക്കി കുടിക്കുന്നവെരെയാെക്ക
േവെറയും, കുടിക്കുവാൻ മുട്ട കുത്തി
കുനിയുന്നവെരെയാെക്ക േവെറയും
മാറ്റിനിർത്തുക എന്ന് കല്പിച്ച . 6 ൈക
വായ്ക്കു െവച്ച് നക്കിക്കുടിച്ചവർ ആെക
മുന്നൂറുേപർആയിരുന്നു; േശഷംജനെമാെക്കയും
െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ മുട്ട കുത്തി കുനിഞ്ഞു.
7 യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട്: നക്കിക്കുടിച്ച
മുന്നൂറു േപെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ച്
മിദ്യാന്യെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; േശഷം
ജനെമാെക്കയും തങ്ങള െട സ്ഥലങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങി േപാകെട്ട എന്നു കല്പിച്ച . 8അങ്ങെന ജനം
ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം കാഹളങ്ങള ം എടുത്തു;
േശഷം യി്രസാേയല്യെര അവൻ വീട്ടിേലക്കു
പറഞ്ഞയക്കുകയും ആ മുന്നൂറുേപെര കൂെട
നിർത്തുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ മിദ്യാന്യരുെട
പാളയംതാെഴസമഭൂമിയിൽആയിരുന്നു.

9 അന്ന് രാ്രതി യേഹാവ അവേനാട്
കല്പിച്ചത്: എഴുേന്നറ്റ് പാളയത്തിെന്റ േനെര
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ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; ഞാൻ അത് നിനക്ക്
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 ഇറങ്ങിെച്ചല്ല വാൻ നിനക്ക്
േപടിയുെണ്ടങ്കിൽ നീ നിെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
പൂരയുമായി പാളയത്തിേലക്കു ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക.
11 എന്നാൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത്
എെന്തന്ന് നീ േകൾക്കും; അതിന് െറേശഷം
പാളയത്തിെന്റ േനെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ല വാൻ
നിനക്ക് ൈധര്യം ഉണ്ടാകും. അങ്ങെന
അവനും അവെന്റ ബാല്യക്കാരനായ പൂരയും
കൂടി ൈസനിക താവളത്തിന് സമീപേത്താളം
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു. 12 എന്നാൽ മിദ്യാന്യരും
അമാേലക്യരും കിഴെക്ക േദശക്കാെരാെക്കയും
െവട്ട ക്കിളിേപാെല അസംഖ്യമായി താഴ്വരയിൽ
കിടന്നിരുന്നു; അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള ം
കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല അേനകം
ആയിരുന്നു. 13 ഗിെദേയാൻ െചല്ല േമ്പാൾ
ഒരാൾ മെറ്റാരാേളാട് ഒരു സ്വപ്നം
വിവരിക്കയായിരുന്നു: ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു;
ഒരു യവത്തപ്പം അ്രപതീക്ഷിതമായി മിദ്യാന്യരുെട
പാളയത്തിേലക്ക് ഉരുണ്ടു വന്ന് കൂടാരംവെര
എത്തിഅതിെനതള്ളിമറിച്ചിട്ട അങ്ങെനകൂടാരം
വീണുകിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മറ്റവൻ:
14 ഇത് യി്രസേയല്യൻ േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാെന്റ വാളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല; ൈദവം
മിദ്യാെനയുംഈപാളയെത്തഒെക്കയുംഅവെന്റ
കയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 ഗിെദേയാൻ സ്വപ്നവും അർഥവും
േകട്ടേപ്പാൾ നമസ്കരിച്ച ; യി്രസാേയലിെന്റ
പാളയത്തിൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു: എഴുേന്നല്പിൻ,
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യേഹാവ മിദ്യാെന്റ പാളയെത്ത നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 അനന്തരം അവൻ ആ മുന്നൂറുേപെര
മൂന്നു കൂട്ടമായി വിഭാഗിച്ച ഓേരാരുത്തെന്റ
കയ്യിൽ ഓേരാ കാഹളവും െവറും കുടവും,
കുടത്തിന്നകത്തു ഓേരാ പന്തവും െകാടുത്തു;
അനന്തരം അവേരാടു പറഞ്ഞത;് 17 “ഞാൻ
െചയ്യന്നത് േനാക്കി അങ്ങെന തെന്ന െചയ ്വിൻ;
പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്തു എത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ
െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം െചയ് വിൻ.
18 ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരും കാഹളം
ഊതുേമ്പാൾ, നിങ്ങള ം പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം
നിന്ന് കാഹളം ഊതി: ‘യേഹാവയുെടയും
ഗിെദേയാെന്റയും വാൾ’എന്ന്ആർക്കുവിൻ”.

19 മദ്ധ്യയാമത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ
കാവൽ മാറി നിർത്തിയ ഉടെന ഗിെദേയാനും
കൂെടയുള്ള നൂറുേപരും പാളയത്തിെന്റ അറ്റത്ത്
എത്തി കാഹളം ഊതി കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
കുടങ്ങൾ ഉെടച്ച . 20 ഉടെന മൂന്നു കൂട്ടവും
കാഹളം ഊതി കുടങ്ങൾ ഉെടച്ച ; ഇടത്ത്
കയ്യിൽ പന്തവും വലത്തു കയ്യിൽ ഊതുവാൻ
കാഹളവും പിടിച്ച : യേഹാവയുെടയും
ഗിെദേയാെന്റയും വാൾ എന്ന് ആർത്തു.
21 അവർ പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ നിലയിൽ തേന്ന നിന്നു; പാളയെമല്ലാം
ഓട്ടം തുടങ്ങി; അവർ നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
ഓടിേപ്പായി. 22 ആ മുന്നൂറുേപരും കാഹളം
ഊതിയേപ്പാൾ യേഹാവ പാളയത്തിെലാെക്കയും
ഓേരാരുത്തെന്റ വാൾ താന്താെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
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േനെര തിരിപ്പിച്ച ; ൈസന്യം െസേരരാ
വഴിയായി േബത്ത-്-ശിത്താവെരയും
തബ്ബത്തിന്നരിെകയുള്ള ആേബൽ-
െമേഹാലയുെട അതിർവെരയും ഓടിേപ്പായി.
23 യി്രസാേയല്യർ നഫ്താലിയിൽനിന്നും
ആേശരിൽനിന്നും മനെശ്ശയിൽനിെന്നാെക്കയും
ഒരുമിച്ച കൂടി മിദ്യാന്യെര പിന്തുടർന്നു.
24 ഗിെദേയാൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ എല്ലായിടവും
ദൂതന്മാെര അയച്ച : മിദ്യാന്യരുെട േനെര
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു േബത്ത-്ബാരാ വെരയും
േയാർദ്ദാൻ വെരയും ഉള്ള ജലേ്രസാതസ്സ കൾ
അവർക്ക് മുെമ്പ ൈകവശമാക്കിെക്കാൾവിൻ
എന്ന് പറയിച്ച . അങ്ങെന തേന്ന
എ്രഫയീമ്യർ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ച കൂടി േബത്ത-്
ബാരാ വെരയുള്ള െവള്ളവും േയാർദ്ദാനും
ൈകവശമാക്കി. 25 ഓേരബ,് േസബ് എന്ന
രണ്ടു മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെര അവർ പിടിച്ച്,
ഓേരബിെന ഓേരബ് പാറേമലും േസബിെന
േസബ് മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരിെകയും െവച്ച് െകാന്നിട്ട,്
മിദ്യാന്യെര പിന്തുടർന്നു; ഓേരബിെന്റയും
േസബിെന്റയും തല േയാർദ്ദാനക്കെര
ഗിെദേയാെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

8
1 അേപ്പാൾ എ്രഫയീമ്യർ: നീ മിദ്യാന്യേരാട്
യുദ്ധം െചയ ്വാൻ േപായേപ്പാൾ ഞങ്ങെള എന്ത്
െകാണ്ട് വിളിച്ചില്ല? ഇങ്ങെന ഞങ്ങേളാടു
െചയ് വാൻ സംഗതി എന്ത് എന്നു പറഞ്ഞ്
അവെന ഉ്രഗമായി ശാസിച്ച . 2അതിന് അവൻ:
നിങ്ങള മായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ
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ഈ െചയ്തത് എന്തുള്ള ? അബീേയെസരിെന്റ
മുന്തിരിവിളെവടുപ്പിേനക്കാൾ എ്രഫയീമിെന്റ
കാലാ െപറുക്കലല്ലേയാ നല്ലത?് 3 നിങ്ങള െട
കയ്യിലല്ലേയാ ൈദവം മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കളായ
ഓേരബിെനയും േസബിെനയും ഏല്പിച്ചത;്
നിങ്ങൾ െചയ്തതുമായി താരതമ്യം െചയ്യ േമ്പാൾ
ഞാൻ െചയ്തത് ഒന്നുമില്ല എന്നു അവേരാടു
പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർക്ക്
അവേനാടുള്ള േകാപം ശമിച്ച . 4 അനന്തരം
ഗിെദേയാൻ േയാർദ്ദാനരിെക എത്തി; അവനും
കൂെടയുള്ള മുന്നൂറുേപരും ക്ഷീണിച്ചിരുന്നിട്ട ം
ശ്രതുക്കെള പിന്തുടരുവാൻ അക്കെര കടന്നു.
5 അവൻ സുേക്കാത്ത് നിവാസികേളാട്
എെന്റ കൂെടയുള്ള ജനത്തിന് അപ്പം
െകാടുക്കണേമ; അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ േസബഹിെനയും
സൽമുന്നെയയും പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 6നിെന്റ ൈസന്യത്തിന് ഞങ്ങൾഅപ്പം
െകാടുക്കണ്ടതിന് േസബഹും സൽമുന്നയും
നിെന്റ അധീനതയിൽ ആകുന്നുേവാ എന്നു
സുേക്കാത്തിെല ്രപഭുക്കന്മാർ േചാദിച്ച . 7അതിന്
ഗിെദേയാൻ: യേഹാവ േസബഹിെനയും
സൽമുന്നെയയും എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചേശഷം
ഞാൻ നിങ്ങള െട മാംസം മരുഭൂമിയിെല
മുള്ള െകാണ്ടും കൂർത്ത മുൾെച്ചടി െകാണ്ടും
ചീന്തിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അവിെടനിന്ന്
അവൻ െപനീേയലിേലക്ക് െചന്ന് അവേരാടും
അ്രപകാരം േചാദിച്ച ; സുേക്കാത്ത്
നിവാസികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതുേപാെല
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തേന്ന െപനൂേവൽനിവാസികള ം പറഞ്ഞു.
9 അവൻ െപനീേയൽനിവാസികേളാട:് ഞാൻ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ഈ
േഗാപുരം*ഇടിച്ച കളയുംഎന്ന് പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ േസബഹും സൽമുന്നയും,
കിഴക്കുേദശക്കാരുെട ൈസന്യത്തിൽ
േശഷിച്ചിരുന്നഏകേദശം പതിനയ്യായിരം േപരായ
അവരുെട ൈസന്യവുമായി കർേക്കാരിൽ
ആയിരുന്നു; എെന്തന്നാൽ, വാള രിപ്പിടിച്ചവരായ
ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരംേപർ
വീണുേപായിരുന്നു. 11 ഗിെദേയാൻ
േനാബഹിന്നും െയാഗ്െബെഹക്കും കിഴക്കുള്ള
കൂടാരവാസികള െട വഴിയായി െചന്ന്
നിർഭയമായിരുന്ന ആ ൈസന്യെത്ത േതാല്പിച്ച .
12 േസബഹും സൽമുന്നയും ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ
ഗിെദേയാൻ അവെര പിന്തുടർന്നു; ആ
രണ്ട് മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാെരയും പിടിച്ച്,
ൈസന്യെത്തെയാെക്കയും ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.
13അനന്തരം േയാവാശിെന്റ മകനായഗിെദേയാൻ
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് േഹെരസ് കയറ്റത്തിൽനിന്ന്
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ 14സുേക്കാത്ത് നിവാസികളിൽ
ഒരു ബാല്യക്കാരെന പിടിച്ച് അവേനാട്
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവൻ സുേക്കാത്തിെല
നായകന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായ എഴുപേത്തഴു
േപരുെട േപർ അവന് എഴുതിെക്കാടുത്തു.
15 അവൻ സുേക്കാത്ത് നിവാസികള െട
അടുക്കൽ െചന്ന:് “ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന
നിെന്റ ആള കൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പം

* 8. 9 ഈേഗാപുരം യി്രസാേയലില ്പണിത മതിലിന് മുകളിലാണ്
േഗാപുരം നിര് മ്മിച്ചിരുന്നത്
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െകാടുക്കണ്ടതിന് േസബഹും സൽമുന്നയും
നിെന്റ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ആകുന്നുേവാ
എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എെന്ന പരിഹസിച്ച
േസബഹും സൽമുന്നയും ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 അവൻ പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാെര പിടിച്ച്
മരുഭൂമിയിെല മുള്ള ം മുൾെച്ചടിയും െകാണ്ട്
സുേക്കാത്ത്നിവാസികെള ബുദ്ധിപഠിപ്പിച്ച .
17 അവൻ െപനീേയലിെല േഗാപുരം ഇടിച്ച്
പട്ടണക്കാെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 18 പിെന്ന
അവൻ േസബഹിേനാടും സൽമുന്നേയാടും:
നിങ്ങൾ താേബാരിൽെവച്ച െകാന്ന പുരുഷന്മാർ
എങ്ങെനയുള്ളവർ ആയിരുന്നു എന്നു േചാദിച്ച .
അവർ നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന ഓേരാരുത്തൻ
രാജകുമാരന് തുല്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 19അതിന് അവൻ: അവർ
എെന്റസേഹാദരന്മാർ;എെന്റഅമ്മയുെട മക്കൾ
തേന്ന. അവെര നിങ്ങൾ ജീവേനാെട െവച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ, യേഹാവ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ,
ഞാൻ നിങ്ങെള െകാല്ല കയില്ലായിരുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന അവൻ തെന്റ
ആദ്യജാതനായ േയെഥരിേനാട:് എഴുേന്നറ്റ്
അവെര െകാല്ല ക എന്ന് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
അവൻ യുവാവ് ആകെകാണ്ട് േപടിച്ച് വാൾ
ഊരാെത നിന്നു. 21 അേപ്പാൾ േസബഹും
സൽമുന്നയും: നീ തേന്ന എഴുേന്നറ്റ് ഞങ്ങെള
െകാല്ല ക; ആെളേപ്പാെലയേല്ലാ അവെന്റ
ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ഗിെദേയാൻ
എഴുേന്നറ്റ് േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും
െകാന്നു; അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െട കഴുത്തിെല
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ച്രന്ദക്കലകൾഎടുത്തു.
22അനന്തരം യി്രസാേയല്യർ ഗിെദേയാേനാട്: നീ
ഞങ്ങെള മിദ്യാന്യരിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കെകാണ്ട്
നീ ഞങ്ങെള ഭരിേക്കണം; അങ്ങെന തേന്ന
നിെന്റ മകനും മകെന്റ മകനും എന്ന് പറഞ്ഞു.
23 ഗിെദേയാൻ അവേരാട്: ഞാേനാ എെന്റ
മകേനാ നിങ്ങെള ഭരിക്കയില്ല; യേഹാവയേ്രത
നിങ്ങള െട രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 പിെന്ന
ഗിെദേയാൻ അവേരാട:് നിങ്ങേളാടു
എനിക്ക് ഒരു അേപക്ഷ ഉണ്ട;് നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കടുക്കൻ
എനിക്ക് തേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ
യിശ്മാേയല്യർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
െപാൻകടുക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ഞങ്ങൾ
സേന്താഷേത്താെട തരാം എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു; ഒരു വസ്്രതം വിരിച്ച് ഒേരാരുത്തന്
െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കടുക്കൻ അതിൽ ഇട്ട .
26അവൻ േചാദിച്ച വാങ്ങിയ െപാൻകടുക്കെന്റ
തൂക്കം ആയിരെത്തഴുനൂറു േശെക്കൽ
ആയിരുന്നു; ഇതല്ലാെത, ച്രന്ദക്കലകള ം
പതക്കങ്ങള ം മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന
രക്താംബരങ്ങള ം അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െട
കഴുത്തിെല മാലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
27 ഗിെദേയാൻ അതുെകാണ്ട് ഒരു എേഫാദ†്
ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പട്ടണമായ ഒ്രഫയിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ച ; യി്രസാേയെലല്ലാം യേഹാവെയ
വിട്ട് ആരാധനക്ക് അതിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു;
അത് ഗിെദേയാനും അവെന്റ കുടുംബത്തിനും
ഒരു െകണിയായി തീർന്നു. 28 എന്നാൽ മിദ്യാൻ
† 8. 27 എേഫാദ് പുറപ്പാട്അധ്യായം 28 േനാക്കുക
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തലെപാക്കാതവണ്ണം യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
കീഴടങ്ങിേപ്പായി. ഗിെദേയാെന്റ കാലത്ത്
േദശത്തിന് നാല്പതു വർഷംസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.

29 േയാവാശിെന്റ മകനായ െയരുബ്ബാൽ‡ തെന്റ
വീട്ടിൽെചന്ന് സുഖമായി പാർത്തു. 30ഗിെദേയാന്
വളെര ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
സ്വന്തമക്കളായിട്ട തേന്ന എഴുപത് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 െശേഖമിലുള്ള അവെന്റ
െവപ്പാട്ടിയും അവന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
അവന് അബീേമെലക്ക് എന്നു അവൻ േപരിട്ട .
32 േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ
നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരിച്ച ; അവെന
അബീേയ്രസിയർക്കുള്ള ഒ്രഫയിൽ അവെന്റ
അപ്പനായ േയാവാശിെന്റ കല്ലറയിൽ അടക്കം
െചയ്തു. 33 ഗിെദേയാൻ മരിച്ചേശഷം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ വീണ്ടും യേഹാവെയ
വിട്ട് ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള ആരാധിച്ച ;
ബാൽെബരീത്തിെന തങ്ങൾക്കു േദവനായി
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 34 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ചുറ്റ മുള്ള
സകലശ്രതുക്കള െടയും കയ്യിൽനിന്ന് തങ്ങെള
രക്ഷിച്ച തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഓർത്തില്ല. 35 ഗിെദേയാൻ എന്ന െയരുബ്ബാൽ
യി്രസാേയലിന് െചയ്ത എല്ലാനെന്മക്കും
തക്കവണ്ണം അവെന്റ കുടുംബേത്താട് ദയ
െചയ്തതുമില്ല.

9
1 അനന്തരം െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനായ

‡ 8. 29 െയരുബ്ബാൽഗിദേയാെന്റ മെറ്റാരു േപര്
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അബീേമെലക്ക് െശേഖമിൽ തെന്റ
അമ്മയുെട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേരാടും തെന്റ അമ്മയുെട
പിതൃഭവനമായ സർവ്വകുടുംബേത്താടും
പറഞ്ഞത:് 2 െയരുബ്ബാലിെന്റ എഴുപത് പു്രതന്മാർ
എല്ലാവരും േചർേന്നാ ഒരുത്തൻ തെന്നേയാ
നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നത,് ഏതാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക്
നല്ലത?് ഞാൻ നിങ്ങള െട അസ്ഥിയും മാംസവും
ആകുന്നു എന്ന് ഓർത്തുെകാൾവിൻ എന്ന്
െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാേരാടും പറവിൻ.
3അങ്ങെനഅവെന്റഅമ്മയുെട സേഹാദരന്മാർ
െശേഖമിെല സകലെപൗരന്മാേരാടും ഈ
വാക്കുകെളാെക്കയും അവനുേവണ്ടി
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, അവരുെട ഹൃദയം
അബീേമെലക്കിന് അനുകൂലമായി തിരിഞ്ഞു:
അവൻ നമ്മുെട സേഹാദരനേല്ലാ എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന അവർ ബാൽെബരീത്തിെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്ന് എഴുപത് െവള്ളിക്കാശ*്
എടുത്ത് അവന് െകാടുത്തു; അതുെകാണ്ട്
അബീേമെലക്ക്കലഹക്കാരുംബുദ്ധിശൂന്യരുമായ
ആള കെള കൂലിക്ക് വാങ്ങി അവർക്ക്
നായകനായ്തീർന്നു. 5 പിെന്ന അവൻ ഒ്രഫയിൽ
തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് െയരുബ്ബാലിെന്റ
പു്രതന്മാരായി തെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
എഴുപതുേപെരയും ഒരുകല്ലിേന്മൽെവച്ച് െകാന്നു;
എന്നാൽെയരുബ്ബാലിെന്റഇളയമകനായേയാഥാം
ഒളിവിൽ േപായതുെകാണ്ട് അവൻ മാ്രതം
േശഷിച്ച .

* 9. 4 എഴുപത് െവള്ളിക്കാശ് 800 ്രഗാം
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6 അതിന ്െറേശഷം െശേഖമിെലയും
േബത് മിേല്ലാവിേലയും സകലെപൗരന്മാരും
ഒരുമിച്ച കൂടി െശേഖമിെല തൂണിന്നരിെക,
കരുേവലകത്തിനടുത്തുവച്ച് അബീേമെലക്കിെന
രാജാവാക്കി. 7 ഇതിെനക്കുറിച്ച് േയാഥാം
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ, അവൻ െഗരിസീംമലമുകളിൽ
െചന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
െശേഖംെപൗരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങൾക്ക്
െചവി തേരണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക്
്രശദ്ധിപ്പിൻ 8 ഒരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാജാവിെന അഭിേഷകം െചയ് വാൻ േപായി;
അവ ഒലിവുവൃക്ഷേത്താട:് നീ ഞങ്ങൾക്ക്
രാജാവായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അതിന്
ഒലിവുവൃക്ഷം: ൈദവവും മനുഷ്യരും എെന്ന
പുകഴ്ത്തുവാൻ േഹതുവായിരിക്കുന്ന എെന്റ
ൈതലം ഉേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ
ആടുവാൻ േപാകുേമാ എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷേത്താട്:
നീ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 അതിന് അത്തിവൃക്ഷം:
എെന്റ മധുരമുള്ള വിേശഷെപ്പട്ട പഴവും
ഉേപക്ഷിച്ച് വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടുവാൻ
ഞാൻ േപാകുേമാ എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 പിെന്ന
വൃക്ഷങ്ങൾ മുന്തിരിവള്ളിേയാട:് നീ
വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്ക എന്ന്
പറഞ്ഞു. 13 മുന്തിരിവള്ളി അവേയാട:്
ൈദവെത്തയും മനുഷ്യെനയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന
എെന്റ മുന്തിരിരസം ഞാൻ ഉേപക്ഷിച്ച്
വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടുവാൻ േപാകുേമാ
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം
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കൂെട മുൾപടർപ്പിേനാട:് നീ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
രാജാവായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 മുൾപടർപ്പ്
വൃക്ഷങ്ങേളാട:് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി
എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്യന്നു എങ്കിൽ വന്ന് എെന്റ നിഴലിൽ
ആ്രശയിപ്പിൻ; അെല്ലങ്കിൽ മുൾപടർപ്പിൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള
ദഹിപ്പിക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അബീേമെലക്കിെന രാജാവാക്കിയത്
വിശ്വസ്തമായും പരമാർത്ഥമായുംആയിരുേന്നാ?
നിങ്ങൾ െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ
കുടുംബേത്താടും നന്മയാേണാ െചയ്തത്?
അവൻ അർഹിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണേമാ
നിങ്ങൾ അവേനാട് ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ളത്?
17എെന്റ അപ്പൻ തെന്റ ജീവെന ഗണ്യമാക്കാെത
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്ത് മിദ്യാെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിരിെക്ക
18 നിങ്ങൾ ഇന്ന് എെന്റ അപ്പെന്റ ഗൃഹത്തിന്നു
വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റ് അവെന്റ പു്രതന്മാരായ
എഴുപത് േപെരയും ഒരു കല്ലിേന്മൽെവച്ച്
െകാല്ല കയും അവെന്റ ദാസിയുെട
മകനായ അബീേമെലക്ക് നിങ്ങള െട
സേഹാദരൻ ആയിരിക്കെകാണ്ട് അവെന
െശേഖംെപൗരന്മാർക്ക് രാജാവാക്കുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ. 19 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഇന്ന്
െയരുബ്ബാലിേനാടും അവെന്റ കുടുംബേത്താടും
െചയ്തത് വിശ്വസ്തതയും പരമാർത്ഥതയും
ആെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബീേമെലക്കിലും
അവൻ നിങ്ങളിലും സേന്താഷിക്കെട്ട.
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20 അെല്ലങ്കിൽ അബീേമെലക്കിൽനിന്ന് തീ
പുറെപ്പട്ട് െശേഖമിേലയും േബത് മിെല്ലാവിേലയും
പൗരന്മാെരയും, നിങ്ങളിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട്
അവെനയും ദഹിപ്പിക്കെട്ട. 21ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ട്
േയാഥാം ഓടിേപ്പായി േബരിേലക്ക് െചന്ന് തെന്റ
സേഹാദരനായ അബീേമെലക്കിെന േപടിച്ച്
അവിെട പാർത്തു.

22 അബിേമെലക്ക് യി്രസാേയലിെന
മൂന്നു വർഷം ഭരിച്ചേശഷം 23 ൈദവം
അബീേമെലക്കിനും െശേഖംെപൗരന്മാർക്കും
തമ്മിൽ ഭിന്നത വരുത്തി; െശേഖംെപൗരന്മാർ
അബീേമെലക്കിേനാട് വിശ്വാസവഞ്ചന
കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി; 24 അങ്ങെന
െയരുബ്ബാലിെന്റഎഴുപത് പു്രതന്മാേരാടും െചയ്ത
കുറ്റത്തിന് ്രപതികാരം വരികയും,അതിെന്റ ഫലം
അവെര െകാന്നവനായ അവരുെട സേഹാദരൻ
അബീേമെലക്കും, അതിന് അവെന സഹായിച്ച
െശേഖം െപൗരന്മാരും അനുഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. 25 െശേഖംെപൗരന്മാർ മലമുകളിൽ
അവന് വിേരാധമായി പതിയിരിപ്പ കാെര ആക്കി,
ഇവർ തങ്ങള െട സമീപത്തുകൂടി വഴിേപാകുന്ന
എല്ലാവേരയും കവർച്ച െചയ്തു; ഇതിെനക്കുറിച്ച്
അബീേമെലക്കിന്അറിവുകിട്ടി.

26 അേപ്പാൾ ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാലും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും െശേഖമിേലക്ക്
വന്നു; െശേഖംെപൗരന്മാർ അവെന വിശ്വസിച്ച .
27 അവർ വയലിൽ െചന്ന് തങ്ങള െട
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിെല െകാല അറുത്ത്
ആേഘാഷിച്ച ;തങ്ങള െട േദവെന്റേക്ഷ്രതത്തിൽ
െചന്ന്, തിന്നുകുടിച്ച് അബീേമെലക്കിെന ശപിച്ച
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28 ഏേബദിെന്റ മകനായ ഗാല് പറഞ്ഞത:്
അബീേമെലക്കിെന നാം േസവിേക്കണ്ടതിന്
അവൻ ആര?് െശേഖം ആര?് അവൻ
െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനും െസബൂൽ അവെന്റ
കാര്യസ്ഥനും അല്ലേയാ? നാം അവെന
േസവിക്കുന്നത് എന്തിന?് െശേഖമിെന്റഅപ്പനായ
ഹേമാരിെന്റ ആള കെള േസവിക്കാം 29 ഈ
ജനം എെന്റ ൈകക്കീഴായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ
അബീേമെലക്കിെന നീക്കിക്കളകയുമായിരുന്നു.
പിെന്ന അവൻ അബീേമെലക്കിേനാട:് നിെന്റ
ൈസന്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുറെപ്പട്ട് വരിക
എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 ഏേബദിെന്റ മകനായ
ഗാലിെന്റ വാക്കുകൾ നഗരാധിപനായ െസബൂൽ
േകട്ടേപ്പാൾ അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . 31അവൻ
രഹസ്യമായി അബീേമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ
ദൂതന്മാെര അയച്ച:് ഇതാ, ഏേബദിെന്റ
മകനായ ഗാലും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
െശേഖമിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; അവർ പട്ടണെത്ത
നിനെക്കതിരായി ബലെപ്പടുത്തുന്നു.
32 ആകയാൽ നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ജനവും രാ്രതിയിൽ പുറെപ്പട്ട് വയലിൽ
പതിയിരിപ്പിൻ. 33 രാവിെല സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾ
എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണെത്ത ആ്രകമിക്കുക; എന്നാൽ
അവനും കൂെടയുള്ള ജനവും നിെന്റേനെര
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ, തക്കം േപാെല അവേരാടു
്രപവർത്തിക്കാംഎന്ന് പറയിച്ച .

34 അങ്ങെന അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള
ജനെമാെക്കയും രാ്രതിയിൽ പുറെപ്പട്ട്
െശേഖമിന്നരിെക നാല് കൂട്ടമായി
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പതിയിരുന്നു. 35 ഏേബദിെന്റ മകൻ ഗാല ്
പുറെപ്പട്ട് പട്ടണവാതിൽക്കൽ നിന്നേപ്പാൾ
അബീേമെലക്കും കൂെട ഉള്ള ജനവും
പതിയിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുേന്നറ്റ . 36 ഗാല ്
ജനെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ: അതാ, പർവ്വതങ്ങള െട
മുകളിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങിവരുന്നു
എന്ന് െസബൂലിേനാടു പറഞ്ഞു. െസബൂൽ
അവേനാട്: പർവ്വതങ്ങള െട നിഴൽ കണ്ടിട്ട്
മനുഷ്യെരന്ന് നിനക്ക് േതാന്നുന്നതാകുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. 37 ഗാല് പിെന്നയും: അതാ,
ജനം േദശമേദ്ധ്യ ഇറങ്ങിവരുന്നു; മെറ്റാരുകൂട്ടം
ലക്ഷണവിദ്യക്കാരുെട† കരുേവലകത്തിെന്റ
സമീപത്തുകൂടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
38 െസബൂൽഅവേനാട്: നാംഅബീേമെലക്കിെന
േസവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ ആെരന്ന് പറഞ്ഞ
നിെന്റ വായ് ഇേപ്പാൾ എവിെട? ഇത് നീ
പുച്ഛിച്ച ജനം അല്ലേയാ? ഇേപ്പാൾ പുറെപ്പട്ട
അവേരാട് െപാരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു.
39 അങ്ങെന ഗാല ് െശേഖം‡ െപൗരന്മാെര
നയിച്ച് അബീേമെലക്കിേനാട് പടെവട്ടി.
40 അബീേമെലക്കിെന്റ മുമ്പിൽ അവൻ
േതാേറ്റാടി; അവൻ അവെന പിന്തുടർന്നു;
പടിവാതിൽ വെര അേനകർ മുറിേവറ്റ് വീണു.
41 അബീേമെലക്ക് അരൂമയിൽ§ താമസിച്ച ;
െസബൂൽ ഗാലിെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
െശേഖമിൽ പാർപ്പാൻ അനുവദിക്കാെത

† 9. 37 ലക്ഷണവിദ്യക്കാരുെട െമേയാെനനിം ‡ 9. 39
ഗാല ്െശേഖം െശേഖം േനതാക്കന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തില ്അവന ്
പുറത്തു വന്നു § 9. 41 അരൂമയിൽ െശേഖമില ് നിന്ന് 8
കിേലാമീറ്റര ്അകെല ഉള്ളഒരു പട്ടണം
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അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 42 പിെറ്റന്നാൾ ജനം
വയലിേലക്കു പുറെപ്പട്ട ; അബീേമെലക്കിന്
അതിെനക്കുറിച്ച് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ, 43അവൻ
തെന്റ ജനെത്ത കൂട്ടി മൂന്നായി ഭാഗിച്ച
വയലിൽ പതിയിരുന്നു; പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
ജനം പുറെപ്പട്ട വരുന്നത് കണ്ട് അവരുെട
േനെര െചന്ന് അവെര ആ്രകമിച്ച . 44 പിെന്ന
അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള കൂട്ടവും
പാഞ്ഞുെചന്ന് പട്ടണവാതിൽക്കൽ നിന്നു; മെറ്റ
കൂട്ടം രണ്ടും വയലിലുള്ള സകലജനത്തിെന്റയും
േനെര പാഞ്ഞുെചന്ന് അവെര സംഹരിച്ച .
45 അബീേമെലക്ക് ആ ദിവസം മുഴുവനും
പട്ടണേത്താട് പടെവട്ടി, പട്ടണം പിടിച്ച അതിെല
ജനെത്ത െകാന്നു, പട്ടണെത്ത ഇടിച്ച കളഞ്ഞു,
അതിൽഉപ്പ് വിതറി.

46 െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ എല്ലാവരും
ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ ഏൽെബരീത്തിെന്റ
േക്ഷ്രതമണ്ഡപത്തിൽകടന്നു. 47െശേഖംേഗാപുരവാസികൾ
എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നു
എന്ന് അബീേമെലക്കിന് അറിവുകിട്ടി.
48അബീേമെലക്കും കൂെടയുള്ള ജനെമാെക്കയും
സല്േമാൻമലയിൽ കയറി; അബീേമെലക്ക്
േകാടാലി എടുത്ത് ഒരു മരെക്കാമ്പ് െവട്ടി
ചുമലിൽ െവച്ച , തെന്റ ജനേത്താട്: ഞാൻ
െചയ്തത് േനാക്കി നിങ്ങള ം േവഗം അതുേപാെല
െചയ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 49 ജനെമല്ലാം
അതുേപാെല ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ െകാമ്പ്
െവട്ടി അബീേമെലക്കിെന്റ പിന്നാെല െചന്ന്
മണ്ഡപത്തിന്നരിെക ഇട്ട് തീ െകാടുത്തു,
മണ്ഡപേത്താടു കൂെട അവെര ചുട്ട കളഞ്ഞു.
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അങ്ങെന െശേഖംേഗാപുരവാസികെളാെക്കയും
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി ഏകേദശം
ആയിരംേപർ മരിച്ച േപായി.

50അനന്തരം അബീേമെലക്ക് േതെബസിേലക്ക്
െചന്ന് േതെബസിന് വിേരാധമായി പാളയമിറങ്ങി
അതിെന പിടിച്ച . 51 പട്ടണത്തിന്നകത്ത്
ഉറപ്പ ള്ള ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവിേടക്ക് സകലപുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം,
പട്ടണത്തിലുള്ളവർ ഒെക്കയും ഓടിക്കടന്ന്
വാതിൽ അെടച്ച് േഗാപുരത്തിെന്റ
മുകളിൽ കയറി. 52 അബീേമെലക്ക്
േഗാപുരത്തിന്നരിെക എത്തി അതിെന
ആ്രകമിച്ച ; അതിന് തീ െകാടുത്ത്
ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് േഗാപുരവാതിലിന്നടുത്ത്
െചന്നു. 53 അേപ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ തിരികല്ലിെന്റ
പിള്ള അബീേമെലക്കിെന്റ തലയിൽ ഇട്ട്
അവെന്റ തലേയാട് തകർത്തുകളഞ്ഞു.
54 ഉടെന അവൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ
ബാല്യക്കാരെന വിളിച്ച്: ഒരു സ്്രതീ എെന്ന
െകാന്നു എന്ന് പറയാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്റ വാൾ ഊരി എെന്ന െകാല്ല ക എന്ന്
അവേനാട് പറഞ്ഞു. അവെന്റ ബാല്യക്കാരൻ
അവെന കുത്തി, അങ്ങെന അവൻ മരിച്ച .
55അബീേമെലക്ക്മരിച്ച േപായിഎന്ന്കണ്ടേപ്പാൾ
യി്രസാേയല്യർ താന്താങ്ങള െട സ്ഥലേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി. 56 അബീേമെലക്ക് തെന്റ
എഴുപത് സേഹാദരന്മാെര െകാന്നതിനാൽ തെന്റ
അപ്പേനാട് െചയ്തദുഷ്ടതയ്ക്ക്ൈദവംഇങ്ങെന
പകരം നൽകി. 57 െശേഖംനിവാസികള െട
സകല ദുഷ്ടതകൾക്കുമുള്ള അനുഭവം
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ൈദവം അവർക്ക് തിരിെക നൽകി; അങ്ങെന
െയരുബ്ബാലിെന്റ മകനായ േയാഥാമിെന്റ ശാപം
അവരുെട േമൽവന്നു.

10
1അബീേമെലക്കിെന്റ മരണേശഷം യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിൽേദാേദാവിെന്റമകനായപൂവാവിെന്റ
മകൻ േതാലാ യി്രസാേയലിെന രക്ഷിപ്പാൻ
എഴുേന്നറ്റ ; അവൻ എ്രഫയീംനാട്ടിെല ശാമീരിൽ
ആയിരുന്നു പാർത്തത.് 2അവൻ യി്രസാേയലിന്
ഇരുപത്തുമൂന്നു വർഷം ന്യായപാലനം െചയ്തു;
പിന്നീട് അവൻ മരിച്ച , ശാമീരിൽ അവെന
അടക്കം െചയ്തു.

3 േതാലയുെട മരണേശഷം ഗിെലയാദ്യനായ
യായീർ എഴുേന്നറ്റ് യി്രസാേയലിന് ഇരുപത്തുരണ്ട്
വർഷം ന്യായപാലനം െചയ്തു. 4 അവന്,
ഓേരാ കഴുത സ്വന്തമായുള്ള മുപ്പത് പു്രതന്മാരും,
അവർക്ക് മുപ്പത് പട്ടണങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഗിെലയാദ ്േദശത്തുള്ള ഈ പട്ടണങ്ങൾ
ഇന്നുവെരയും ഹേവ്വാത്ത്-യായീർ എന്ന േപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്നു. 5 യായീർ മരിച്ച , കാേമാന ്
പട്ടണത്തില് അവെനഅടക്കം െചയ്തു.

6 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പിെന്നയും
യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് െചയ്തു
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും, അസ്േതാെരത്ത്
േദവിേയയും അരാമ്യരുേടയും സീേദാന്യരുേടയും
േമാവാബ്യരുേടയും അേമ്മാന്യരുേടയും
െഫലിസ്ത്യരുേടയും േദവന്മാെരയും
േസവിച്ച ; യേഹാവെയ േസവിക്കാെത
ഉേപക്ഷിച്ച . 7 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
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േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച ;
യേഹാവ അവെര െഫലിസ്ത്യരുെടയും
അേമ്മാന്യരുെടയും കയ്യിൽഏല്പിച്ച . 8അവർആ
വർഷംമുതൽ പതിെനട്ട് വർഷം േയാർദ്ദാനക്കെര
ഗിെലയാദ് എന്ന അേമാര്യേദശെത്ത
എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കെളയും, ഉപ്രദവിച്ച
െഞരുക്കി. 9 കൂടാെത, യി്രസാേയൽ
വളെര കഷ്ടത്തിൽ ആകത്തക്കവണ്ണം
അേമ്മാന്യർ, െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും
എ്രഫയീംഗൃഹേത്താടും യുദ്ധം െചയ് വാൻ
േയാർദ്ദാൻ കടന്നു. 10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : ഞങ്ങൾഞങ്ങള െട
ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിക്കയും ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള
േസവിക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ട് അങ്ങേയാട്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
11 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് മി്രസയീമ്യർ, അേമാര്യർ,
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ എന്നിവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേയാ?
12 കൂടാെത സീേദാന്യരും അമാേലക്യരും
മാേവാന്യരും നിങ്ങെള െഞരുക്കി; നിങ്ങൾ
എേന്നാട് നിലവിളിച്ച ;ഞാൻ നിങ്ങെള അവരുെട
കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച . 13 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച ;
അതുെകാണ്ട്ഇനിഞാൻനിങ്ങെളരക്ഷിക്കയില്ല.
14 നിങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ള േദവന്മാേരാട്
നിലവിളിപ്പിൻ; അവർ നിങ്ങള െട കഷ്ടകാലത്ത്
നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട. 15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവേയാട:്ഞങ്ങൾപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്കയും
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ഞങ്ങേളാട് െചയ്തുെകാൾക; ഇന്ന്
മാ്രതം ഞങ്ങെള വിടുവിേക്കണേമ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 16 അവർ തങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
അന്യൈദവങ്ങെള നീക്കിക്കളഞ്ഞ,് യേഹാവെയ
േസവിച്ച ;ആകയാൽഅവരുെടഅരിഷ്ടതയിൽ
യേഹാവക്ക്സഹതാപം േതാന്നി.

17 അനന്തരം അേമ്മാന്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി
ഗിെലയാദിൽ പാളയമിറങ്ങി; യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഒരുമിച്ച് മിസ്പയിലും പാളയമിറങ്ങി.
18 ഗിെലയാദിെല ്രപഭുക്കന്മാരും ജനവും
തമ്മിൽതമ്മിൽ: അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം
ആരംഭിക്കുന്നവൻ ആർ? അവൻ
ഗിെലയാദ്നിവാസികൾക്ക് തലവനാകും എന്ന്
പറഞ്ഞു.

11
1 ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹ് പരാ്രകമശാലി
എങ്കിലും േവശ്യാപു്രതൻ ആയിരുന്നു;
യിഫ്താഹിെന്റ പിതാേവാ ഗിെലയാദ്
ആയിരുന്നു. 2 ഗിെലയാദിെന്റ ഭാര്യയും
അവന് പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച ; അവർ
വളർന്നേശഷം യിഫ്താഹിേനാട:് നീ ഞങ്ങള െട
പിതൃഭവനത്തിൽ അവകാശം ്രപാപിക്കയില്ല;
നീ പരസ്്രതീയുെട മകനേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവെന ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന
യിഫ്താഹ് തെന്റ സേഹാദരന്മാെര വിട്ട് േതാബ്
േദശത്ത് െചന്ന് പാർത്തു; നിസ്സാരന്മാരായ
ചിലർ യിഫ്താഹിേനാടു േചർന്ന് അവനുമായി
സഹവസിച്ച .

4 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അേമ്മാന്യർ
യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 5അേമ്മാന്യർ
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യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ യിഫ്താഹിെന േതാബ്
േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവരുവാൻ െചന്നു.
6 അവർ യിഫ്താഹിേനാട:് അേമ്മാന്യേരാട്
യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിന് നീ വന്ന് ഞങ്ങള െട
ൈസന്യാധിപനായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു.
7 യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദ്യേരാട:് നിങ്ങൾ
എെന്ന പെകച്ച് എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ
നിന്ന് എെന്ന നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടത്തിൽ ആയേപ്പാൾ
എെന്റ അടുക്കൽ എന്തിന് വരുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ
യിഫ്താഹിേനാട:് നീ ഞങ്ങേളാടുകൂെട വന്ന്
അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്കയും ഗിെലയാദിെല
സകലനിവാസികൾക്കും തലവനായിരിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
അടുക്കൽ ഇേങ്ങാട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9 യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദിെല
മൂപ്പന്മാേരാട:് അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
നിങ്ങൾ എെന്ന െകാണ്ടുേപായിട്ട,് യേഹാവ
അവെര എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ
എെന്ന തലവനാക്കുേമാ എന്ന് േചാദിച്ച .
10 ഗിെലയാദിെല മൂപ്പന്മാർ യിഫ്താഹിേനാട;് നീ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഞങ്ങൾ െചയ്യ െമന്നുള്ളതിന്
യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ സാക്ഷി എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11അങ്ങെന യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദിെല
മൂപ്പന്മാേരാടുകൂെട േപായി; ജനം അവെന
തലവനും ൈസന്യാധിപനും ആക്കി; യിഫ്താഹ്
മിസ്പയിൽെവച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
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തെന്റകാര്യെമല്ലാം ്രപസ്താവിച്ച .
12 അനന്തരം യിഫ്താഹ് അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച :
നീ എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ എെന്റ
േദശത്ത് വേരണ്ടതിന് നിനെക്കന്തു കാര്യം
എന്ന് പറയിച്ച . 13 അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ്
യിഫ്താഹിെന്റ ദൂതന്മാേരാട:് മി്രസയീമിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ട വന്നേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ അർേന്നാൻ
മുതൽ യാേബ്ബാേക്കാളവും േയാർദ്ദാൻ വെരയും
ഉള്ള എെന്റ േദശം ൈകവശമാക്കിയതിനാൽ
തേന്ന; ഇേപ്പാൾ ആ േദശങ്ങെള
സമാധാനേത്താെട മടക്കിത്തരികഎന്ന് പറഞ്ഞു.
14 യിഫ്താഹ് പിെന്നയും അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച ,
15അവേനാട് പറയിച്ചെതെന്തന്നാൽ: യിഫ്താഹ്
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: 16 യി്രസാേയൽ
േമാവാബ് േദശേമാ അേമ്മാന്യരുെട
േദശേമാ ൈകവശെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല; അവർ
മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
െചങ്കടൽവെര സഞ്ചരിച്ച് കാേദശിൽ
എത്തി. 17 യി്രസാേയൽ ഏേദാം രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച് േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം േചാദിച്ച
എങ്കിലും ഏേദാംരാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ല;
േമാവാബ ്രാജാവിെന്റ അടുക്കലും പറഞ്ഞയച്ച ,
അവനും സമ്മതിച്ചില്ല; അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
കാേദശിൽപാർത്തു. 18അവർമരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
സഞ്ചരിച്ച് ഏേദാം േദശവും േമാവാബ് േദശവും
ചുറ്റി േമാവാബ് േദശത്തിെന്റ കിഴക്ക് എത്തി
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അർേന്നാന്നക്കെര പാളയമിറങ്ങി; അർേന്നാൻ
േമാവാബിെന്റ അതിരായിരുന്നതിനാൽ
േമാവാബിെന്റ അതിരിനകത്ത് അവർ കടന്നില്ല.
19 പിെന്ന യി്രസാേയൽ െഹശ്േബാനിൽ
വാണിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച് “നിെന്റ
േദശത്തുകൂടി ഞങ്ങള െട സ്ഥലേത്തക്ക്
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവാദം തേരണം
എന്ന് പറയിച്ച ”. 20 എങ്കിലും സീേഹാൻ
യി്രസാേയലിെന വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
തെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
അനുവദിച്ചില്ല അവൻ ജനെത്ത ഒെക്കയും
വിളിച്ച കൂട്ടി, യഹസിൽ പാളയമിറങ്ങി,
അവേരാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 21 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ, സീേഹാെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവർ അവെര േതാല്പിച്ച്,
ആ േദശനിവാസികളായ അേമാര്യരുെട േദശം
ഒെക്കയും ൈകവശമാക്കി. 22 അർേന്നാൻ
മുതൽ യാേബ്ബാക്ക് വെരയും മരുഭൂമിമുതൽ
േയാർദ്ദാൻവെരയുമുള്ള അേമാര്യരുെട
േദശം ഒെക്കയും അവർ അധീനെപ്പടുത്തി.
23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
അേമാര്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിെക്ക നീ അത്
വീണ്ടും ൈകവശമാക്കുവാൻ േപാകുന്നുേവാ?
24 നിെന്റ േദവനായ െകേമാശ് അവകാശമായി
തരുന്ന േദശെത്ത നീ അനുഭവിക്കുകയില്ലേയാ?
അങ്ങെന തെന്ന ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അവകാശം
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ഞങ്ങള ം അനുഭവിക്കും. 25സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ
ബാലാക്ക് എന്ന േമാവാബ് രാജാവിെനക്കാൾ
നീ േയാഗ്യേനാ? അവൻ യി്രസാേയലിേനാട്
എേപ്പാെഴങ്കിലും മൽസരിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
യുദ്ധം െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 26 യി്രസാേയൽ
െഹശ്േബാനിലും അേരാേവരിലും അവയുെട
്രഗാമങ്ങളിലും അർേന്നാൻതീരത്തുള്ള എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലും മുന്നൂറു വർഷങ്ങേളാളം
പാർത്തിരിെക്ക, ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ
നിങ്ങൾഅവെയ എന്തുെകാണ്ട് വീെണ്ടടുത്തില്ല?
27 ആകയാൽ ഞാൻ നിേന്നാട് അന്യായം
െചയ്തിട്ടില്ല;എേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നതിനാൽനീ
ആകുന്നു അന്യായം െചയ്യന്നത;് യേഹാവ എന്ന
ന്യായാധിപതി ഇന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കള െടയും
അേമ്മാന്യരുെടയും മേദ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കെട്ട.
28 എന്നാൽ യിഫ്താഹിെന്റ വാക്കുകൾ
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ് വകവച്ചില്ല.

29 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
യിഫ്താഹിെന്റ േമൽ വന്നു; അവൻ
ഗിെലയാദിലും മനെശ്ശയിലും കൂടി കടന്ന്
ഗിെലയാദിെല മിസ്പയിൽ എത്തി;
അവിെടനിന്ന് അേമ്മാന്യരുെട േനെര െചന്നു.
30 യിഫ്താഹ് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ചേനർന്ന്
പറഞ്ഞത:് നീ അേമ്മാന്യെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുെമങ്കിൽ 31 ഞാൻ അേമ്മാന്യെര
ജയിച്ച സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ,
എെന്റ വീട്ട വാതില ്ക്കൽ നിന്ന് എെന്ന
എതിേരറ്റ വരുന്നത് യേഹാെവക്കുള്ളതാകും;
അതിെന ഞാൻ േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കും.
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32 ഇങ്ങെന യിഫ്താഹ് അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധം
െചയ് വാൻ അവരുെട േനെര െചന്നു; യേഹാവ
അവെര അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 33അവൻ
അേരാേവർ മുതൽ മിന്നീേത്താളവും,ആേബൽ-
െകരാമീം വെരയും ഒരു മഹാസംഹാരം നടത്തി;
ഇരുപത് പട്ടണംജയിച്ചടക്കി.

34 എന്നാൽ യിഫ്താഹ് മിസ്പയിൽ തെന്റ
വീട്ടിേലക്കു െചല്ല േമ്പാൾ, ഇതാ, അവെന്റ
മകൾ തേപ്പാടും നൃത്തേത്താടും കൂെട അവെന
എതിേരറ്റ വരുന്നു; അവൾ അവന് ഏകപു്രതി
ആയിരുന്നു; അവളല്ലാെത അവന് േവെറ മക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 35 അവെള കണ്ടയുടെന
അവൻ വസ്്രതം കീറി, “അേയ്യാ എെന്റ മകേള,
നീ എെന്റ തല കുനിയിച്ച ; നീയും എെന്ന
വ്യസനിപ്പിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിൽആക്കിയേല്ലാ;
യേഹാവേയാടു ഞാൻ പറഞ്ഞുേപായി;
േനർച്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്മാറിക്കൂടാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 36 അവൾ അവേനാട്, “അപ്പാ, നീ
യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞുേപായിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
യേഹാവ നിനക്ക് േവണ്ടി നിെന്റ ശ്രതുക്കളായ
അേമ്മാന്യേരാട് ്രപതികാരം നടത്തിയിരിക്കയാൽ
നിെന്റ വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുേപാെലഎേന്നാട്
െചയ്ക”എന്ന് പറഞ്ഞു. 37 “എന്നാൽ ഒരു കാര്യം
എനിക്ക് േവണ്ടി െചയ്തു തേരണം; ഞാനും
എെന്റ സഖിമാരും മാ്രതമായി പർവ്വതങ്ങളിൽ
െചന്ന് എെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ച വിലാപം
കഴിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് രണ്ടുമാസം തേരണം
“എന്ന് അവൾ തെന്റ അപ്പേനാട് പറഞ്ഞു.
38 അതിന് അവൻ: േപാക എന്നു പറഞ്ഞ്
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അവെള രണ്ടു മാസേത്തക്ക് അയച്ച ;
അവൾ തെന്റ സഖിമാരുമായി െചന്ന് തെന്റ
കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ച് പർവ്വതങ്ങളിൽ വിലാപം
കഴിച്ച . 39 രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ
തെന്റ അപ്പെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു;
അവൻ േനർന്നിരുന്ന േനർച്ചേപാെല* അവേളാട്
െചയ്തു; അവൾ ഒരു പുരുഷെനയും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 40 പിെന്ന ആണ്ടുേതാറും
യി്രസാേയലിെല കന്യകമാർ നാല് ദിവസം
ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹിെന്റ മകെളക്കുറിച്ച്
വിലപിപ്പാൻ േപാകുന്നത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
ആചാരമായ്തീർന്നു.

12
1 അനന്തരം എ്രഫയീമ്യർ ഒന്നിച്ച കൂടി
േയാര ്ദാന് നദി കടന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള
സേഫാന് പട്ടണത്തില് െചന്ന് യിഫ്താഹിേനാട:്
അേമ്മാന്യേരാടുള്ള യുദ്ധത്തിന് നീ ഞങ്ങെള
വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?് ഞങ്ങൾ നിെന്ന
വീട്ടിനകത്തിട്ട് തീ െവച്ച ചുട്ട കളയും എന്ന്
പറഞ്ഞു. 2 യിഫ്താഹ് അവേരാട്: എനിക്കും
എെന്റജനത്തിനുംഅേമ്മാന്യേരാട്വലിയകലഹം
ഉണ്ടായേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിെച്ചങ്കിലും,
നിങ്ങൾഅവരുെടകയ്യിൽനിന്ന്എെന്നരക്ഷിച്ചില്ല.
3 നിങ്ങൾ എെന്ന രക്ഷിക്കയിെല്ലന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ
ഞാൻഎെന്റജീവെന ഉേപക്ഷിച്ച്അേമ്മാന്യരുെട
േനെര െചന്നു; യേഹാവ അവെര എെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . ഇങ്ങെന ആയിരിെക്ക, നിങ്ങൾ ഇന്ന്
* 11. 39 േനർച്ചേപാെല അവള െട ശിഷ്ടകാലം യേഹാവക്ക്
കന്യകയായി പാര് ത്തു
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എേന്നാട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് എന്ത് എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4അനന്തരം യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദ്യെര
ഒെക്കയും കൂട്ടി, എ്രഫയീമ്യേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
അവെര േതാല്പിച്ച ; “ഗിെലയാദ്യരായ നിങ്ങൾ
എ്രഫയീമിെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും ഇടയിൽ
എ്രഫയീമ്യരിൽ നിന്ന് ഓടിേപ്പായവർ ആകുന്നു
“എന്ന് എ്രഫയീമ്യർ പറയുകെകാണ്ട് ഗിെലയാദ്യർ
അവെര സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 5 ഗിെലയാദ്യർ
എ്രഫയീംഭാഗത്തുള്ള േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകൾ
എ്രഫയീമ്യർ എത്തും മുമ്പ് പിടിച്ച ; രക്ഷെപട്ട
എ്രഫയീമ്യരിൽ ആെരങ്കിലും “ഞാൻ അക്കരക്കു
കടക്കെട്ട “എന്ന് പറയുേമ്പാൾ ഗിെലയാദ്യർ
അവേനാട്: നീ എ്രഫയീമ്യേനാ എന്ന് േചാദിക്കും;
“അല്ല “എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, 6 അവർ
അവേനാട് “ശിേബ്ബാെലത്ത് “എന്ന് പറയാൻ
പറയും; അത് അവന് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുവാൻ
കഴിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ “സിേബ്ബാെലത്ത്
“എന്ന് പറയും. അേപ്പാൾ അവർ അവെന
പിടിച്ച് േയാർദ്ദാെന്റ കടവുകളിൽവച്ച് െകാല്ല ം;
അങ്ങെന ആ കാലത്ത് എ്രഫയീമ്യരിൽ
നാല്പത്തീരായിരംേപർ മരിച്ച വീണു.

7 യിഫ്താഹ് യി്രസാേയലിന് ആറ് വർഷം
ന്യായാധിപനായിരുന്നു; പിെന്ന ഗിെലയാദ്യനായ
യിഫ്താഹ് മരിച്ച , ഗിെലയാദ്യപട്ടണങ്ങളിൽ
ഒന്നിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.

8 അവെന്റ േശഷം േബത്ത-്േലേഹമ്യനായ
ഇബ്സാൻയി്രസാേയലിന് ന്യായാധിപനായിരുന്നു.
9 അവന് മുപ്പത് പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവൻ മുപ്പത് പു്രതിമാെര വിവാഹം
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െചയ്തയക്കുകയും തെന്റ പു്രതന്മാർക്കു
മുപ്പത് കന്യകമാെര െകാണ്ടുവരികയും
െചയ്തു. അവൻ യി്രസാേയലിന് ഏഴ് വർഷം
ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 10 പിെന്ന ഇബ്സാൻ
മരിച്ച േബത്ത-്േലേഹമിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു.

11അവെന്റ േശഷം െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ
യി്രസാേയലിന് ന്യായാധിപനായി; പത്തു വർഷം
യി്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനം െചയ്തു. 12പിെന്ന
െസബൂലൂന്യനായ ഏേലാൻ മരിച്ച ; അവെന
െസബൂലൂൻ നാട്ടിൽ അയ്യാേലാനിൽ അടക്കം
െചയ്തു.

13 അവെന്റ േശഷം ഹിേല്ലലിെന്റ മകൻ
അബ്േദാൻ എന്ന പിരാേഥാന്യൻ യി്രസാേയലിന്
ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 14 ഓേരാ കഴുത
സ്വന്തമായുള്ള നാല്പത് പു്രതന്മാരും മുപ്പത്
പൗ്രതന്മാരും അവനുണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
യി്രസാേയലിന്എട്ട്വർഷംന്യായാധിപനായിരുന്നു.
15 പിെന്ന ഹിേല്ലലിെന്റ മകൻ അബ്േദാൻ എന്ന
പിരാേഥാന്യൻ മരിച്ച ;അവെനഎ്രഫയീംേദശത്ത്
അമാേലക്യരുെട മലനാട്ടിെല പിരാേഥാനിൽ
അടക്കം െചയ്തു.

13
1യി്രസാേയൽമക്കൾപിെന്നയുംയേഹാവയ്ക്ക്
ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് െചയ്തു; യേഹാവ അവെര
നാല്പത് വർഷം െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ച .

2 എന്നാൽ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ, േസാരഹിൽ
നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റ േപർ മാേനാഹ എന്നായിരുന്നു;
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അവെന്റ ഭാര്യ മച്ചിയായിരുന്നതിനാൽ
്രപസവിച്ചിരുന്നില്ല. 3ആസ്്രതീക്ക് യേഹാവയുെട
ദൂതൻ ്രപത്യക്ഷനായി അവേളാട് പറഞ്ഞത്
‘നീ മച്ചിയേല്ലാ, ്രപസവിച്ചിട്ട മില്ല; എങ്കിലും
നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും.
4 ആകയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ച െകാൾക, വീഞ്ഞും
മദ്യവും കുടിക്കരുത;് അശുദ്ധമായെതാന്നും
തിന്നുകയുമരുത.് 5 നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു
മകെന ്രപസവിക്കും; അവെന്റ തലയിൽ
ക്ഷൗരക്കത്തി െതാടുവിക്കരുത;് ബാലൻ
ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിന് നാസീരായിരിക്കും*;
അവൻ യി്രസാേയലിെന െഫലിസ്ത്യരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻതുടങ്ങും”. 6സ്്രതീ െചന്ന്
ഭർത്താവിേനാട് പറഞ്ഞത് “ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവെന്റ മുഖം ഒരു
ൈദവദൂതെന്റ മുഖംേപാെല അതിഭയങ്കരം
ആയിരുന്നു; അവൻ എവിെടനിന്നാെണന്ന്
ഞാൻ അവേനാട് േചാദിച്ചില്ല; തെന്റ േപർ
അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞതും ഇല്ല. 7 അവൻ
എേന്നാട് നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും;
ആകയാൽ നീ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത;്
അശുദ്ധമായെതാന്നും തിന്നുകയും അരുത;്
ബാലൻ ഗർഭംമുതൽ ജീവപര്യന്തം ൈദവത്തിന്
നാസീരായിരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 മാേനാഹ
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച : “കർത്താേവ,അങ്ങ്
അയച്ച ൈദവപുരുഷൻ വീണ്ടും ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന,് ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന ബാലെന്റ
കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ

* 13. 5 നാസീരായിരിക്കുംസംഖ്യഅധ്യായം 6 േനാക്കുക
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ഞങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച് തേരണേമ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9 ൈദവം മാേനാഹയുെട ്രപാർത്ഥന
േകട്ട ; അവൾ വയലിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
ൈദവദൂതൻ വീണ്ടും അവള െട അടുക്കൽ
വന്നു; അേപ്പാൾ അവള െട ഭർത്താവ് മാേനാഹ
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ഉടെന അവൾ
ഓടിെച്ചന്ന് ഭർത്താവിെന അറിയിച്ച ; “അന്ന്
എെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ആൾ ഇതാ, എനിക്ക്
്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവേനാട്
പറഞ്ഞു. 11മാേനാഹഎഴുേന്നറ്റ് ഭാര്യേയാടുകൂെട
െചന്ന് ആ പുരുഷെന്റ അടുക്കൽ എത്തി;
“അങ്ങാേണാഈസ്്രതീേയാട് സംസാരിച്ചആൾ?
“എന്ന് േചാദിച്ചേപ്പാൾ “ഞാൻ തേന്ന” എന്ന് ആ
ആൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. 12 മാേനാഹ അവേനാട്:
“അങ്ങയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ
ബാലെന്റ ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച ം അവെന്റ
്രപവൃത്തിെയക്കുറിച്ച ം ഞങ്ങൾ ആചരിേക്കണ്ട
ചട്ടങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാണ?്” എന്ന് േചാദിച്ച .
13 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാഹേയാട് “ഞാൻ
സ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞെതാെക്കയും അവൾ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളെട്ട. 14 മുന്തിരിവള്ളിയിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും അവൾ
തിന്നരുത;് വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത;്
അശുദ്ധമായെതാന്നും തിന്നുകയും അരുത;്
ഞാൻ അവേളാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും അവൾ
ആചരിേക്കണം “എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 മാേനാഹ
യേഹാവയുെട ദൂതേനാട:് “ഞങ്ങൾ ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ അേങ്ങയ്ക്കായി പാകം
െചയ്യ ം വെര താമസിേക്കണേമ “എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാഹേയാട്: “നീ
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എെന്ന താമസിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ നിെന്റ ആഹാരം
കഴിക്കയില്ല; ഒരു േഹാമയാഗം കഴിക്കുെമങ്കിൽ,
അത് യേഹാവയ്ക്ക് കഴിച്ച െകാൾക “എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവൻ യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്ന്
മാേനാഹ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 17 മാേനാഹ
യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്: “ഈ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട േപെരന്ത്”
എന്ന് േചാദിച്ച . 18 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അവേനാട് “എെന്റ േപർ േചാദിക്കുന്നത്
എന്ത?് അത് അതിശയമുള്ളത് “എന്ന്
പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന മാേനാഹ ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും േഭാജനയാഗെത്തയും
െകാണ്ടുവന്ന് ഒരു പാറേമൽ യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം കഴിച്ച ; മാേനാഹയും ഭാര്യയും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിെക്ക യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഒരു അതിശയം ്രപവർത്തിച്ച . 20 അഗ്നിജ്വാല
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിന്ന് ആകാശത്തിേലക്ക്
െപാങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ
യാഗപീഠത്തിെന്റ ജ്വാലേയാടുകൂെട കയറിേപ്പായി;
മാേനാഹയും ഭാര്യയും കണ്ടു, സാഷ്ടാംഗം
വീണു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മാേനാെഹക്കും
ഭാര്യക്കും പിെന്ന ്രപത്യക്ഷനായില്ല; അങ്ങെന
അത് യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്ന് മാേനാഹ
അറിഞ്ഞ.് 22 “ൈദവെത്ത കണ്ടതുെകാണ്ട്
നാം മരിച്ച േപാകും “എന്ന് മാേനാഹ ഭാര്യേയാട്
പറഞ്ഞു. 23 ഭാര്യ അവേനാട് “നെമ്മ
െകാല്ല വാൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു
എങ്കിൽ, യേഹാവ നമ്മുെട േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും ൈകെക്കാൾകേയാ, ഇവ
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ഒെക്കയും നമുക്ക് കാണിച്ച തരികേയാ,
ഇേപ്പാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നെമ്മ അറിയിക്കേയാ
െചയ്കയില്ലായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
24 അനന്തരം സ്്രതീ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ,
അവന് ശിംേശാൻ എന്ന് േപരിട്ട ; ബാലൻ
വളർന്നു; യേഹാവ അവെന അനു്രഗഹിച്ച .
25 േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും മേദ്ധ്യയുള്ള
മഹേന-ദാനിൽ†െവച്ച് യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അവെന ഉദ്യമിപ്പിച്ച തുടങ്ങി.

14
1അനന്തരം ശിംേശാൻ തിമ്ന ്രഗാമത്തിേലക്ക്
െചന്ന്, അവിെട ഒരു െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ
കണ്ടു. 2 അവൻ വന്ന് തെന്റ അപ്പേനാടും
അമ്മേയാടും പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ തിമ്നയിൽ
ഒരു െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
അവെള എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുക്കണം”.
3 അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും അവേനാട്:
“അ്രഗചർമ്മികളായ െഫലിസ്ത്യരിൽനിന്ന്
ഒരു ഭാര്യെയ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതിമാരിലും നമ്മുെട
സകലജനത്തിലും ആരുമില്ലേയാ” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന് ശിംേശാൻ തെന്റ അപ്പേനാട:്
“അവെള എനിക്ക് ഭാര്യയായി േവണം;
അവെള എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഇത് യേഹാവയാൽ
വന്നതാെണന്ന് അവെന്റ അപ്പനും അമ്മയും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; ആകാലത്ത് യി്രസാേയലിെന്റ
േമൽ െഫലിസ്ത്യർക്ക് ആധിപത്യം
† 13. 25 മഹേന-ദാനിൽ ദാന് പാളയത്തില ്
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ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ,യേഹാവഅവർെക്കതിെര
അവസരംഅേന്വഷിക്കയായിരുന്നു.

5 അങ്ങെന ശിംേശാൻ അവെന്റ
അമ്മയപ്പന്മാേരാടു കൂെട തിമ്നയിേലക്ക് േപായി;
തിമ്െനക്കരിെകയുള്ള മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അ്രപതീക്ഷിതമായി ഒരു
ബാലസിംഹം അവെന്റേനെര അലറിവന്നു.
6 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അവെന്റേമൽ വന്നു; അവെന്റ കയ്യിൽ
ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ം അവൻ അതിെന
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയേപ്പാെല കീറിക്കളഞ്ഞു;
താൻ െചയ്തത് അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും
പറഞ്ഞില്ല. 7പിെന്നഅവൻെചന്ന്ആസ്്രതീേയാട്
സംസാരിച്ച ; അവെള ശിംേശാന് ഇഷ്ടമായി.
8 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം അവൻ അവെള
വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തിരിെക േപായേപ്പാൾ,
സിംഹത്തിെന്റ ഉടൽ കാേണണ്ടതിന,് മാറിെച്ചന്ന്
േനാക്കി; സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിന്നകത്ത് ഒരു
േതനീച്ചക്കൂട്ടവും േതനും കണ്ടു. 9 അവൻ
കുറച്ച് േതൻ കയ്യിൽ എടുത്ത് തിന്നുെകാണ്ട്
നടന്ന്, അപ്പെന്റയും അമ്മയുെടയും അടുക്കൽ
െചന്ന് അവർക്കും െകാടുത്തു; അവരും തിന്നു;
എന്നാൽ േതൻ ഒരു സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിൽനിന്ന്
എടുത്തതാെണന്ന് അവൻഅവേരാട് പറഞ്ഞില്ല.
10 അങ്ങെന അവെന്റ അപ്പൻ ആ സ്്രതീയുെട
വീട്ടിൽ െചന്നു; ശിംേശാൻ അവിെട ഒരു വിരുന്ന്
കഴിച്ച ; യൗവനക്കാർ അങ്ങെന െചയ്ക
പതിവായിരുന്നു. 11അവർ അവെന കണ്ടേപ്പാൾ
അവേനാടുകൂെട ഇരിപ്പാൻ മുപ്പത് േതാഴന്മാെര



ന്യായാധിപന്മാർ 14:12 lxiv ന്യായാധിപന്മാർ 14:16

െകാണ്ടുവന്നു. 12ശിംേശാൻ അവേരാട്: “ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ഒരു കടങ്കഥ പറയാം; വിരുന്നിെന്റ
ഏഴു ദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ അതിെന്റ ഉത്തരം
ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
മുപ്പത് ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പത് വിേശഷവസ്്രതവും
തരാം. 13 ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറവാൻ
കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുപ്പത്
ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പത് വിേശഷവസ്്രതവും തേരണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അവേനാട്: “നിെന്റ കടം
പറക; ഞങ്ങൾ േകൾക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 അവൻ അവേരാട:് “േഭാക്താവിൽനിന്ന്
േഭാജനവും മല്ലനിൽനിന്ന് മധുരവും പുറെപ്പട്ട ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉത്തരം പറവാൻ മൂന്നു
ദിവസേത്താളം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 15ഏഴാം
ദിവസത്തിേലാ* അവർ ശിംേശാെന്റ ഭാര്യേയാട:്
“ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരുവാൻ
തക്കവണ്ണം നിെന്റ ഭർത്താവിെന വശീകരിക്ക;
അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്നയും നിെന്റ
പിതൃഭവനെത്തയും തീെവച്ച് ചുട്ട കളയും;
ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ൈകവശെപ്പടുേത്തണ്ടതിേനാ
നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള വിളിച്ച വരുത്തിയത”് എന്ന്
പറഞ്ഞു. 16 ശിംേശാെന്റ ഭാര്യ അവെന്റ
മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ട:് “നീ എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നില്ല, എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നു; എെന്റ
സ്വജനത്തിെല യൗവനക്കാേരാട് ഒരു കടം
പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞുതന്നില്ലേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവേളാട:് “എെന്റ
അപ്പേനാടും അമ്മേയാടും ഞാൻ അത്

* 14. 15 ഏഴാം ദിവസത്തിേലാ നാലാം ദിവസത്തിേലാ
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പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടില്ല; പിെന്ന നിനക്ക്
പറഞ്ഞുതരുേമാ?” എന്ന് പറഞ്ഞു.
17 വിരുന്നിെന്റ ഏഴ് ദിവസവും അവൾ അവെന്റ
മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അവൾ
അവെന അസഹ്യെപ്പടുത്തുകെകാണ്ട,് ഏഴാം
ദിവസം അവൻ അവൾക്കും, അവൾ ആ
യൗവനക്കാർക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു െകാടുത്തു.
18 ഏഴാം ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുംമുെമ്പ
പട്ടണക്കാർ അവേനാട്: “േതനിെനക്കാൾ
മധുരമുള്ളത് എന്ത്? സിംഹെത്തക്കാൾ
ബലമുള്ളത്എന്ത്എന്നപറഞ്ഞു.അതിന്അവൻ
അവേരാട്” നിങ്ങൾ എെന്റ പശുക്കിടാവിെന
പൂട്ടി ഉഴുതില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ† എെന്റ കടം
വീട്ട കയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 പിെന്ന,
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അവെന്റേമൽ
ശക്തമായി വന്നു; അവൻ അസ്കേലാന ്
പട്ടണത്തിേലക്ക് െചന്ന് മുപ്പത് േപെര െകാന്ന്,
അവരുെട ഉടുപ്പ രി ഉത്തരം പറഞ്ഞവർക്ക്
െകാടുത്തു. അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവൻ
തെന്റ അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.
20ശിംേശാെന്റഭാര്യഅവെന്റകൂട്ട കാരനായിരുന്ന
േതാഴന് ഭാര്യയായിയ്തീർന്നു.

15
1 കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് േഗാതമ്പ്
െകായ്ത്തുകാലത്ത് ശിംേശാൻ ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും െകാണ്ട് തെന്റ ഭാര്യെയ
കാണ്മാൻ െചന്നു: “എെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ

† 14. 18 പശുക്കിടാവിെനപൂട്ടി ഉഴുതില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ
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അവള െട മുറിയിൽ ഞാൻ െചല്ലെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവള െട അപ്പേനാ അവെന
അകത്ത് കടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാെത: 2 “നീ
അവെള വാസ്തവമായും െവറുത്തു എന്ന്
വിചാരിച്ച്, അവെള ഞാൻ നിെന്റ േതാഴന്
െകാടുത്തുേപായി; അവള െട അനുജത്തി
അവെളക്കാൾ സുന്ദരിയേല്ലാ? പകരം അവെള
സ്വീകരിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അതിന്
ശിംേശാൻ: “ഇേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർക്ക്
േദാഷം െചയ്താൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ശിംേശാൻ േപായി മുന്നൂറ്
കുറുക്കന്മാെര പിടിച്ച് വാേലാടുവാൽ േചർത്ത്
പന്തം എടുത്ത് ഈ രണ്ട് വാലിനിടയിൽ
ഓേരാ പന്തം െവച്ച് െകട്ടി. 5 പന്തത്തിന് തീ
െകാളത്തി െഫലിസ്ത്യരുെട വിളവിേലക്ക്
വിട്ട ; കറ്റയും വിളവും മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം ചുട്ട കളഞ്ഞു. 6 “ഇതാരാണ്
െചയ്തത്”എന്ന് െഫലിസ്ത്യർഅേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
തിമ്നക്കാരെന്റ മരുമകൻ ശിംേശാൻ
ആെണന്നും, ശിംേശാെന്റ ഭാര്യെയ അവൻ
േതാഴന് െകാടുത്തതുെകാണ്ടാെണന്നുംഅവർക്ക്
അറിവ് കിട്ടി; െഫലിസ്ത്യർ െചന്ന് അവെളയും
അവള െട അപ്പെനയും തീയിലിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
7 അേപ്പാൾ ശിംേശാൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരം െചയ്യ കയാെണങ്കിൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ്രപതികാരം െചയ്യാതിരിക്കയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞ്, 8അവെര കഠിനമായി അടിച്ച് തുടയും
നടുവുംതകർത്തുകളഞ്ഞു. പിെന്നഅവൻെചന്ന്
ഏതാംപാറയുെട പിളർപ്പിൽപാർത്തു.

9 എന്നാൽ, െഫലിസ്ത്യർ െചന്ന്
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െയഹൂദയിൽ പാളയമിറങ്ങി േലഹിയ്െക്കതിെര
അണിനിരന്നു. 10 “നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട േനെര
വന്നിരിക്കുന്നത്എന്ത”്എന്ന് െയഹൂദ്യർ േചാദിച്ച .
“ശിംേശാൻ ഞങ്ങേളാട് െചയ്തതുേപാെല
അവേനാടും െചേയ്യണ്ടതിന് അവെന പിടിപ്പാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
11 അേപ്പാൾ െയഹൂദയിൽനിന്ന് മൂവായിരംേപർ
ഏതാംപാറയുെട പിളർപ്പിങ്കൽ െചന്ന്
ശിംേശാേനാട്: “െഫലിസ്ത്യർ നെമ്മ വാഴുന്നു
എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേയാ? നീ ഞങ്ങേളാട്
െചയ്തത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . “അവർ
എേന്നാട് െചയ്തതുേപാെല തെന്ന അവേരാടും
െചയ്തു” എന്ന് അവൻ അവേരാട് പറഞ്ഞു.
12അവർ അവേനാട്: “െഫലിസ്ത്യരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് നിെന്ന പിടിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിംേശാൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ എെന്ന െകാല്ല കയില്ല
എന്ന് എേന്നാട് സത്യം െചയ് വിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 13അവർ അവേനാട:് “ഇല്ല; ഞങ്ങൾ
നിെന്ന െകാല്ല കയില്ല; നിെന്ന പിടിച്ച െകട്ടി
അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കയുള്ള ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ രണ്ട് പുതിയ
കയർ െകാണ്ട് അവെന െകട്ടി പാറയിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായി. 14 അവൻ േലഹിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ അവെന കണ്ടിട്ട്
ആർത്തു. അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
ശക്തിയായി അവെന്റേമൽ വന്നു, അവെന്റ
ൈക െകട്ടിയിരുന്ന കയർ തീയിൽ കരിഞ്ഞ
ചണനൂൽേപാെല ആയി; അവെന്റ ബന്ധനങ്ങൾ
അഴിഞ്ഞുേപായി. 15 അവൻ ഒരു കഴുതയുെട
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പച്ചത്താടിെയല്ല് കണ്ട് ൈക നീട്ടി എടുത്തു;
അതുെകാണ്ട്ആയിരംേപെര െകാന്നുകളഞ്ഞു.
16 “കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
കുന്ന് ഒന്ന്,കുന്ന് രണ്ട്;
കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
ആയിരംേപെര ഞാൻ സംഹരിച്ച ” എന്ന്

ശിംേശാൻ പറഞ്ഞു. 17 ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ് അവൻ താടിെയല്ല്
കയ്യിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; ആ
സ്ഥലത്തിന് രാമത്ത-്-േലഹി* എന്ന്
േപരായി.

18 പിെന്ന അവൻ വളെര ദാഹിച്ചിട്ട്
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : “അടിയെന്റ കയ്യാൽ
ഈ മഹാജയം അങ്ങ് നല്കിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ദാഹംെകാണ്ട് മരിച്ച് അ്രഗചർമ്മികള െട
കയ്യിൽ വീേഴണേമാ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 19അേപ്പാൾ
ൈദവം േലഹിയിൽ ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി,
അതിൽനിന്ന് െവള്ളം പുറെപ്പട്ട ; അവൻ
കുടിച്ച ൈചതന്യം ്രപാപിച്ച,് വീണ്ടും ജീവിച്ച .
അതുെകാണ്ട് അതിന് അവൻ ഏൻ-ഹേക്കാേര†
എന്ന് േപരിട്ട ; അത് ഇേപ്പാഴും േലഹിയിൽ
ഉണ്ട്. 20 അവൻ െഫലിസ്ത്യരുെട കാലത്ത്
യി്രസാേയലിന് ഇരുപത് വർഷം ന്യായപാലനം
െചയ്തു.

16
1 അനന്തരം ശിംേശാൻ െഫലിസ്ത്യ
പട്ടണമായ ഗസ്സയിൽ െചന്ന് അവിെട ഒരു

* 15. 17 രാമത്ത്--േലഹി താടിെയല്ല് കുന്ന് † 15. 19
ഏൻ-ഹേക്കാേരവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെന്റഉറവ
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േവശ്യെയ കണ്ട് അവള െട അടുക്കൽ
െചന്നു. 2 “ശിംേശാൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ഗസ്യർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ,
അവർ വന്ന് ആ സ്ഥലം വളഞ്ഞ് അവെന
പിടിപ്പാൻ രാ്രതിമുഴുവനും പട്ടണവാതില്ക്കൽ
പതിയിരുന്നു; “േനരം െവളക്കുേമ്പാൾ
അവെന െകാന്നുകളയാം” എന്ന് പറഞ്ഞ്
രാ്രതിമുഴുവനും അനങ്ങാതിരുന്നു. 3 ശിംേശാൻ
അർദ്ധരാ്രതിവെരകിടന്നുറങ്ങി;പിന്നീട്എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണവാതിലിെന്റ കതകും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടും
ഓടാമ്പേലാടുകൂെട പറിെച്ചടുത്ത് ചുമലിൽ
െവച്ച് െഹേ്രബാെനതിെരയുള്ള മലമുകളിൽ
െകാണ്ടുേപായി.

4 അതിന് െറേശഷം അവൻ േസാേരക്ക്
താഴ്വരയിൽെദലീലാഎന്ന് േപരുള്ളഒരുസ്്രതീെയ
സ്േനഹിച്ച . 5െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർഅവള െട
അടുക്കൽവന്ന് അവേളാട:് “നീ അവെന
വശീകരിച്ച് അവെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ
എന്നും അവെന എങ്ങെന കീഴ്െപടുത്താൻ
സാധിക്കും എന്നും അറിഞ്ഞുെകാൾക;
ഞങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ ആയിരെത്താരുനൂറ്
െവള്ളിപ്പണം* വീതം നിനക്ക് തരാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന െദലീലാ ശിംേശാേനാട്:
“നിെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ ആകുന്നു?
ഏതിനാൽ നിെന്ന ബന്ധിച്ച് കീഴ്െപടുത്താം?
എനിക്ക് പറഞ്ഞുതേരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
7 ശിംേശാൻ അവേളാട:് ഉണങ്ങാത്ത, പച്ചയായ
ഏഴ് ഞാൺ െകാണ്ട് എെന്ന ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ
ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല

* 16. 5 ആയിരെത്താരുനൂറ് െവള്ളിപ്പണം 60കിേലാ്രഗാം
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ആകുംഎന്ന് പറഞ്ഞു. 8െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ
ഉണങ്ങാത്ത ഏഴു പച്ച ഞാൺ അവള െട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവെകാണ്ടു അവൾ
അവെന ബന്ധിച്ച . 9 അവള െട ഉൾമുറിയിൽ
പതിയിരിപ്പ കാർ പാർത്തിരുന്നു. അവൾ
അവേനാട്: “ശിംേശാേന, െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ
വരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന അവൻ
തീ െതാട്ട ചണനൂൽേപാെല ഞാണുകെള
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു; അവെന്റ ശക്തിയുെട
രഹസ്യം െവളിെപ്പട്ടതുമില്ല. 10 പിെന്ന െദലീലാ
ശിംേശാേനാട്: “നീ എെന്ന ചതിച്ച് എേന്നാട്
കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിെന്ന ഏതിനാൽ
ബന്ധിക്കാം എന്ന് ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞുതേരണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അവൻഅവേളാട:് “ഒരിക്കലും
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കയർ െകാണ്ട്
എെന്ന ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ ബലം ക്ഷയിച്ച്
ഞാൻ േശഷം മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 െദലീലാ പുതിയ കയർ
വാങ്ങി അവെന ബന്ധിച്ചിട്ട:് “ശിംേശാേന,
െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു” എന്ന് അവേനാട്
പറഞ്ഞു. പതിയിരിപ്പ കാർ മുറിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവേനാ ഒരു നൂൽേപാെല
തെന്റ ൈകേമൽനിന്ന് അത് െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു.
13 െദലീലാ ശിംേശാേനാട്: “ഇതുവെര നീ എെന്ന
ചതിച്ച എേന്നാട് കള്ളം പറഞ്ഞു; നിെന്ന
ഏതിനാൽ ബന്ധിക്കാെമന്ന് പറഞ്ഞുതേരണം
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവേളാട:് “എെന്റ
തലയിെല ഏഴ് ജട നൂല്പാവിൽ േചർത്ത്
െനയ്താൽസാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അവൾ
അത് നൂല്പാവിന് െറ കുറ്റിേയാട് ദൃഢമായി
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ബന്ധിച്ച്, അവേനാട്: “ശിംേശാേന, െഫലിസ്ത്യർ
ഇതാ വരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു; അവൻ
ഉറക്കമുണർന്ന് െനയ്ത്തുതടിയുെട കുറ്റിയും
പാവും †പറിെച്ചടുത്തുകളഞ്ഞു. 15 അേപ്പാൾ
അവൾഅവേനാട് “നിെന്റ ഹൃദയം എന്നിൽനിന്ന്
അകന്നിരിെക്ക ‘നീ എെന്നസ്േനഹിക്കുന്നു’എന്ന്
പറയുന്നത് എങ്ങെന? ഈ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം നീ
എെന്ന ചതിച്ച ; നിെന്റ മഹാശക്തി ഏതിൽ
എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 ഇങ്ങെന അവൾ അവെന ദിവസം്രപതി
വാക്കുകളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അസഹ്യെപ്പടുത്തി;
മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് അവന് േതാന്നത്തക്കവണ്ണം
അവൾ അവെന അലട്ടിയേപ്പാൾ, തെന്റ ഉള്ളം
മുഴുവനും അവെള അറിയിച്ച : 17 “ക്ഷൗരക്കത്തി
എെന്റ തലയിൽ െതാട്ടിട്ടില്ല; ഞാൻ അമ്മയുെട
ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിന് നാസീർ ആകുന്നു;
ക്ഷൗരം െചയ്താൽ എെന്റ ബലം എെന്ന
വിട്ട േപാകും; ഞാൻ ബലഹീനനായി േശഷം
മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആകും” എന്ന് അവേളാട്
പറഞ്ഞു. 18 അവൻ തെന്റ ഉള്ളം തുറന്ന്
സംസാരിച്ച എന്ന് െദലീലാ മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ,
െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാെര വിളിപ്പിച്ച് “ഇന്ന്
വരുവിൻ; അവൻ തെന്റ ഉള്ളം മുഴുവനും എെന്ന
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറയിച്ച . െഫലിസ്ത്യ
്രപഭുക്കന്മാർ പണവുമായി അവള െട അടുക്കൽ
വന്നു, 19അവൾ അവെന മടിയിൽ ഉറക്കി, ഒരു
ആെള വിളിപ്പിച്ച് തലയിെലഏഴ് ജടയും കളയിച്ച ;
അവൾ അവെന അധീനെപ്പടുത്തി; അവെന്റ

† 16. 14 പാവും െനയ്ത്തുവസ്തു
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ശക്തി അവെന വിട്ട േപായി. പിെന്ന അവൾ:
ശിംേശാേന, 20 െഫലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടെന അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു;
യേഹാവ തെന്ന വിട്ട മാറി എന്നറിയാെത: “ഞാൻ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല കുടഞ്ഞ് രക്ഷെപടും”
എന്ന് ചിന്തിച്ച 21 െഫലിസ്ത്യേരാ അവെന
പിടിച്ച് കണ്ണ് കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ച ഗസ്സയിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി െചമ്പുചങ്ങല െകാണ്ട് ബന്ധിച്ച ;
അവൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ മാവ് െപാടിക്കുന്ന
ആളായി തീർന്നു. 22എന്നാൽ അവെന്റ തലമുടി
കളഞ്ഞേശഷംവീണ്ടും വളർന്നുതുടങ്ങി.

23അനന്തരംെഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ: “നമ്മുെട
ൈവരിയായ ശിംേശാെന നമ്മുെട േദവൻ
നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞ്
തങ്ങള െട േദവനായ ദാേഗാന് ഒരു വലിയ ബലി
കഴിക്കുവാനും ആനന്ദിപ്പാനും ഒരുമിച്ച കൂടി.
24 ജനം അവെന കണ്ടേപ്പാൾ: “നമ്മുെട
േദശം നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മിൽ അേനകെര
െകാല്ല കയും െചയ്ത നമ്മുെട ൈവരിെയ
നമ്മുെട േദവൻനമ്മുെടകയ്യിൽഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട േദവെന പുകഴ്ത്തി.
25 അവർ ആനന്ദത്തിലായേപ്പാൾ: “നമ്മുെട
മുമ്പിൽ കളിപ്പാൻ ശിംേശാെന െകാണ്ടുവരുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞ്ശിംേശാെനകാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന്
വരുത്തി; അവൻ അവരുെട മുമ്പിൽ കളിച്ച ;
തൂണുകള െട ഇടയിലായിരുന്നു അവെന
നിർത്തിയിരുന്നത.് 26 ശിംേശാൻ തെന്റ ൈക
പിടിച്ചിരുന്ന ബാല്യക്കാരേനാട:് “േക്ഷ്രതം
നില്ക്കുന്ന തൂണ് ചാരിയിരിേക്കണ്ടതിന്
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ഞാൻ അവെയ തപ്പിേനാക്കെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 27 എന്നാൽ േക്ഷ്രതത്തിൽ
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം നിറഞ്ഞിരുന്നു;
സകല െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; ശിംേശാൻ കളിക്കുന്നത്
കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്നപുരുഷന്മാരുംസ്്രതീകള മായി
ഏകേദശം മൂവായിരംേപർ േക്ഷ്രതത്തിെന്റ
േമൽത്തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അേപ്പാൾ
ശിംേശാൻ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച :
“കർത്താവായ യേഹാേവ,എെന്നഓർേക്കണേമ;
ൈദവേമ, ഞാൻ എെന്റ രണ്ട് കണ്ണിനും േവണ്ടി
െഫലിസ്ത്യേരാട് ്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിന് ഈ
ഒരു ്രപാവശ്യം മാ്രതംഎനിക്ക്ശക്തിനല്േകണേമ
എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 േക്ഷ്രതം നില്ക്കുന്ന രണ്ട്
നടുത്തൂണും ഒന്ന് വലൈങ്കെകാണ്ടും മേറ്റത്
ഇടൈങ്കെകാണ്ടും ശിംേശാൻ പിടിച്ച് അവേയാട്
ചാരി: 30 “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട
മരിക്കെട്ട”എന്ന്ശിംേശാൻപറഞ്ഞ്ശക്തിേയാെട
കുനിഞ്ഞു; ഉടെന േക്ഷ്രതം അതിലുള്ള
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സകലജനത്തിെന്റയും േമൽ
വീണു. അങ്ങെന അവൻ മരണസമയത്ത്
െകാന്നവർ ജീവകാലത്ത് െകാന്നവെരക്കാൾ
അധികമായിരുന്നു. 31അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
പിതൃഭവനെമാെക്കയും െചന്ന് അവെന എടുത്ത്
േസാെരക്കും എസ്താേയാലിന്നും മേദ്ധ്യ അവെന്റ
അപ്പനായ മാേനാഹയുെട ശ്മശാനസ്ഥലത്ത്
അടക്കം െചയ്തു. അവൻ യി്രസാേയലിന്
ഇരുപത്സംവത്സരം ന്യായപാലനം െചയ്തിരുന്നു.
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17
1 എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവ് എന്ന ഒരു
പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൻ തെന്റ
അമ്മേയാട്: “കളവുേപായതും, ഞാൻ
േകൾെക്ക നീ ശാപം ഉച്ചരിച്ചതുമായ നിെന്റ
ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം* ഇതാ,
എെന്റ പക്കൽ ഉണ്ട;് ഞാനാകുന്നു അത്
എടുത്തത്” എന്ന് പറഞ്ഞു. “എെന്റ മകേന,
നീ യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ”
എന്ന് അവെന്റ അമ്മ പറഞ്ഞു. 3അവൻ ആ
ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണം അമ്മക്ക്
മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ, അവെന്റ അമ്മ:
“െകാത്തുപണിയും, വാർപ്പ പണിയുമായ ഒരു
വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻഞാൻഈെവള്ളിഎെന്റ
മകന് േവണ്ടി യേഹാവയ്ക്ക് േനർന്നിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽഞാൻഅത് നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അവൻ െവള്ളി തെന്റ
അമ്മയ്ക്ക് മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ, അവെന്റ
അമ്മ ഇരുനൂറ് െവള്ളിപ്പണം എടുത്ത് തട്ടാെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തു; അവൻ അതുെകാണ്ട്
െകാത്തുപണിയും വാർപ്പ പണിയുമായ
ഒരു വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി; അത് മീഖാവിെന്റ
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 മീഖാവിന്
ഒരു േദവമന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
മഹാപുേരാഹിത വസ്്രതമായ ഒരു ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബവും ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവെന സമർപ്പണം െചയ്ത്, അവെന്റ
പുേരാഹിതനാക്കി. 6അക്കാലത്ത്യി്രസാേയലിൽ

* 17. 2 ആയിരെത്താരുനൂറു െവള്ളിപ്പണംപതിമൂന്നുകിേലാ്രഗാം
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രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓേരാരുത്തൻ
േബാധിച്ചതുേപാെലനടന്നു.

7 െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ,
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു
യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ േലവ്യനും
അവിെട താമസമാക്കിയവനും ആയിരുന്നു.
8 െയഹൂദയിെല േബത്ത്േലെഹംപട്ടണത്തിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സൗകര്യം േപാെല പലയിടത്ത്
അവൻ താമസിച്ചിരുന്നു. യാ്രതയിൽ
അവൻ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ
വീട്ടിൽ എത്തി. 9 മീഖാവ് അവേനാട്: “നീ
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . “ഞാൻ
െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽനിന്ന് വരുന്ന
ഒരു േലവ്യൻ ആകുന്നു; താമസത്തിന് ഒരു
സൗകര്യം അേന്വഷിക്കുകയായിരുന്നു” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 10 മീഖാവ് അവേനാട്: “നീ
എേന്നാടുകൂെട പാർത്ത,് എനിക്ക് പിതാവും
പുേരാഹിതനുമായിരിക്കുക; ഞാൻ നിനക്ക്
ആണ്ടിൽ പത്ത് െവള്ളിപ്പണവും†, ഉടുപ്പ ം,
ഭക്ഷണവും തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
േലവ്യൻ അകത്ത് െചന്നു. 11അവേനാട് കൂെട
പാർപ്പാൻ േലവ്യന് സമ്മതമായി; ആ യുവാവു
അവന് സ്വന്തപു്രതന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ആയിത്തീർന്നു. 12 മീഖാവ് േലവ്യെന സമർപ്പണം
െചയ്ത് പുേരാഹിതനാക്കി; അവൻ മീഖാവിെന്റ
വീട്ടിൽ പാർത്തു. 13 “ഒരു േലവ്യൻ എനിക്ക്
പുേരാഹിതനായിരിക്കയാൽ, യേഹാവ എനിക്ക്
നന്മെചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു”

† 17. 10 പത്ത് െവള്ളിപ്പണവുംഏകേദശം 115 ്രഗാം
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എന്ന് മീഖാവ് പറഞ്ഞു.

18
1 അക്കാലത്ത് യി്രസാേയലിൽ ഒരു
രാജാവുമില്ലായിരുന്നു. ദാൻേഗാ്രതക്കാർ
ആ സമയം തങ്ങൾക്ക് പാർപ്പാൻ ഒരു
അവകാശം അേന്വഷിച്ച ; യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ അവർക്ക് അന്നുവെര
അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2 അേപ്പാൾ
േദശം ഒറ്റ േനാക്കി പരിേശാധിേക്കണ്ടതിന്,
ദാന്യർ തങ്ങള െട േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
പരാ്രകമശാലികളായ അഞ്ചുേപെര
േസാരയിൽനിന്നും എസ്താേയാലിൽ നിന്നും
അയച്ച്, അവേരാട്: “നിങ്ങൾ െചന്ന് േദശം
േശാധന െചയ്യ വിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3അവർ
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ മീഖാവിെന്റ വീട് വെര
എത്തി, അവിെട പാർത്തു. മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അവർ ആ േലവ്യയുവാവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ട്, അവിെട കയറിെച്ചന്ന് അവേനാട്
“നിെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നത് ആർ? നീ
ഇവിെട എന്ത് െചയ്യന്നു? നിനക്ക് ഇവിെട എന്ത്
കിട്ട ം” എന്ന് േചാദിച്ച . 4 അവൻ അവേരാട:്
“മീഖാവ് എനിക്ക് ഇ്രപകാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവൻ എെന്ന ശമ്പളത്തിന് നിർത്തി; ഞാൻ
അവെന്റപുേരാഹിതൻആകുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു.
5 അവർ അവേനാട:് “ഞങ്ങൾ േപാകുന്ന
യാ്രത ശുഭമാകുേമാ, എന്ന് അറിേയണ്ടതിന്
ൈദവേത്താട് േചാദിേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 പുേരാഹിതൻ അവേരാട:് “സമാധാനേത്താെട
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േപാകുവിൻ; നിങ്ങൾ േപാകുന്ന യാ്രതയിൽ
യേഹാവയുെടസാന്നിധ്യം ഉണ്ട”്എന്ന് പറഞ്ഞു.

7 അങ്ങെന ആ അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും
പുറെപ്പട്ട് ലയീശിേലക്കു െചന്നു; അവിടെത്ത
ജനം സീേദാന്യെരേപ്പാെല ൈസ്വരവും
സ്വസ്ഥതയും ഉള്ളവരായി നിർഭയം വസിക്കുന്നു;
യാെതാരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് േദാഷം
െചയ് വാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളവൻ േദശത്ത്
ആരുമില്ല*; അവർ സീേദാന്യർക്ക് അകെല
പാർക്കുന്നു; മറ്റള്ള മനുഷ്യരുമായി† അവർക്ക്
സംസർഗ്ഗവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 8 പിെന്ന
അവർ േസാരയിലും എസ്താേയാലിലുമുള്ള
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ
വന്നു; സേഹാദരന്മാർ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
എന്ത് വർത്തമാനം െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്ന്
േചാദിച്ച . അതിന് അവർ: “എഴുേന്നല്പിൻ;
നാം അവരുെട േനെര െചല്ല ക; 9 ആ േദശം
ബഹുവിേശഷം എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾഅനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് എന്ത?് ആേദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് േപാകുവാൻ മടിക്കരുത.്
10 നിങ്ങൾ െചല്ല േമ്പാൾ നിർഭയമായിരിക്കുന്ന
ഒരു ജനെത്ത കാണും; േദശം വിശാലമാകുന്നു;
ൈദവം അത് നിങ്ങള െട കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു;
അത് ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാന്നിനും കുറവില്ലാത്ത
സ്ഥലംതേന്ന”എന്ന് പറഞ്ഞു.

11അനന്തരം േസാരയിലും എസ്താേയാലിലും
ഉള്ള ദാൻേഗാ്രതക്കാരിൽ അറുനൂറു േപർ

* 18. 7 യാെതാരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് േദാഷം െചയ ്വാൻ
്രപാപ്തിയുള്ളവൻ േദശത്ത് ആരുമില്ല അവെര ഭരിക്കുവാന ് ഒരു
ന്യായധിപനും ഇല്ലായിരുന്നു † 18. 7 മറ്റള്ള മനുഷ്യരുമായി
അരാമ്യജനവുമായി
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യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .
12 അവർ െചന്ന് െയഹൂദയിെല കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിൽ പാളയം ഇറങ്ങി;അതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന് ഇന്നുവെരയും മഹേന-ദാൻ എന്ന്
േപർ പറയുന്നു; അത് കിര്യത്ത-്യയാരീമിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നു. 13അവിെടനിന്ന്
അവർഎ്രഫയീംമലനാട്ടിേലക്ക് െചന്ന് മീഖാവിെന്റ
വീട്ടിൽ എത്തി. 14 അേപ്പാൾ ലയീശ് േദശം
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േപായിരുന്ന ആ അഞ്ച്
പുരുഷന്മാർ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാട്: “ഈ
വീടുകളിൽ ഒരു ഏേഫാദ്, ഒരു ഗൃഹബിംബം,
െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹം, വാർപ്പ പണിയായ
വി്രഗഹം എന്നിവ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുേവാ?
ആകയാൽ നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്ന്
ചിന്തിച്ച െകാൾവിൻ”. 15 അവർ അേങ്ങാട്ട്
തിരിഞ്ഞ് മീഖാവിെന്റ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന
േലവ്യയുവാവിെന അഭിവാദ്യം െചയ്തു.
16 യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ദാന്യർ അറുനൂറുേപരും
വാതില്ക്കൽ തെന്ന നിന്നു. 17 േദശം
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േപായിരുന്ന അഞ്ചുേപരും
അകത്ത് കടന്ന് െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും
ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും വാർപ്പ പണിയായ
വി്രഗഹവും എടുത്തു; പുേരാഹിതൻ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറുേപരുെട അടുക്കൽ
നിന്നിരുന്നു. 18 മീഖാവിെന്റ വീട്ടിന്നകത്ത്
കടന്ന് െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും
ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും വാർപ്പ പണിയായ
വി്രഗഹവും എടുത്തവേരാട് പുേരാഹിതൻ:
“നിങ്ങൾ എന്ത് െചയ്യന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച .
19 അവർ അവേനാട്: “മിണ്ടാെത വായ്
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െപാത്തി ഞങ്ങേളാട് കൂെട വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക്
പിതാവും പുേരാഹിതനുമായിരിക്ക; ഒരാള െട
വീടിന് മാ്രതം പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ
യി്രസാേയലിൽ ഒരു േഗാ്രതത്തിന്നും കുലത്തിനും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നേതാ ഏത് നിനക്ക്
നല്ലത”്എന്ന് േചാദിച്ച . 20അേപ്പാൾപുേരാഹിതൻ
സേന്താഷിച്ച് ഏേഫാദും ഗൃഹബിംബവും
െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും എടുത്ത്
പടജ്ജനത്തിെന്റ നടുവിൽ നടന്നു. 21 ഇങ്ങെന
അവർ കുഞ്ഞുകുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും
വസ്തുവകകെളയും തങ്ങള െട മുമ്പിലാക്കി
്രപയാണം െചയ്തു. 22 അവർ മീഖാവിെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് കുെറ ദൂരത്തായേപ്പൾ, മീഖാവിെന്റ
അയൽക്കാർ ഒരുമിച്ച കൂടി ദാന്യെര
പിന്തുടർന്ന് അവരുെട ഒപ്പം എത്തി. 23അവർ
ദാന്യെര ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചേപ്പാൾ അവർ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി മീഖാവിേനാട്: “നീ ഇങ്ങെന
ആൾക്കൂട്ടേത്താടുകൂെട വരുവാൻ എന്താണ്
കാരണം?” എന്ന് േചാദിച്ച . 24 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ
എെന്റ േദവന്മാെരയും എെന്റ പുേരാഹിതെനയും
നിങ്ങൾ അപഹരിച്ച് െകാണ്ടുേപാകുന്നു; ഇനി
എനിക്ക് എന്തുള്ള ? നിനക്ക് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ
എേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത് എങ്ങെന?” എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞു. 25 ദാന്യർ അവേനാട്: “നിെന്റ
ശബ്ദം ഇവിെട േകൾക്കരുത:് അെല്ലങ്കിൽ
അത്യന്തം േകാപിഷ്ഠരായജനംനിേന്നാട് േകാപിച്ച്
നിെന്റയും നിെന്റ വീട്ട കാരുെടയും ജീവൻ
നഷ്ടമാകുവാൻ ഇടയാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
26 അങ്ങെന ദാന്യർ തങ്ങള െട വഴിക്ക് േപായി;
അവർ തന്നിലും ബലവാന്മാർ എന്നു മീഖാവ്
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കണ്ട് വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 27 മീഖാവ്
ഉണ്ടാക്കിയവെയയും അവന് ഉണ്ടായിരുന്ന
പുേരാഹിതെനയും അവർ െകാണ്ടുേപായി,
ലയീശിൽ ൈസ്വരവും നിർഭയവുമായിരുന്ന
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി അവെര
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ െവട്ടി, പട്ടണം
തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു. 28 അത് സീേദാന്
അകെലആയിരുന്നതിനാലും, മറ്റ മനുഷ്യരുമായി
അവർക്ക് സംസർഗ്ഗം ഇല്ലായ്കയാലും അവെര
വിടുവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്
േബത്ത-്െരേഹാബ് താഴ്വരയിൽ ആയിരുന്നു.
ദാന്യർ പട്ടണം വീണ്ടും പണിത് അവിെട പാർത്തു;
29 യി്രസാേയലിന് ജനിച്ച തങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാവായ ദാനിെന്റ േപര് ആ നഗരത്തിന്
ഇട്ട ; പണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന് ലയീശ് എന്ന് േപർ
ആയിരുന്നു. 30 ദാന്യർ െകാത്തുപണിയായ ആ
വി്രഗഹം ്രപതിഷ്ഠിച്ച ; േമാെശയുെട പു്രതൻ
േഗർേശാമിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുംആ േദശത്തിെന്റ ്രപവാസകാലംവെര
ദാൻേഗാ്രതക്കാർക്ക് പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു.
31 ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുന്ന കൂടാരം
ശീേലാവിൽ ആയിരുന്ന കാലെത്താെക്കയും
മീഖാവ് പണിയിപ്പിച്ച വി്രഗഹം അവർ വച്ച്
പൂജിച്ച േപാന്നു.

19
1 യി്രസാേയലിൽ രാജാവില്ലാതിരുന്ന
നാള കളിൽ എ്രഫയീംമലനാട്ടിെന്റ ഉൾ്രപേദശത്ത്
പാർത്തിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;അവൻ
െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽനിന്ന് ഒരു
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െവപ്പാട്ടിെയ എടുത്തു. 2 അവെന്റ െവപ്പാട്ടി
അവെന േ്രദാഹിച്ച,് വ്യഭിചാരം െചയ്ത് അവെന
വിട്ട് െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിൽ തെന്റ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപായി നാല് മാസം അവിെട
പാർത്തു. 3 അവള െട ഭർത്താവ് അവേളാട്
നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ ഒരു
ബാല്യക്കാരനും രണ്ട് കഴുതകള മായി അവെള
അേന്വഷിച്ച് െചന്നു; അവൾ അവെന തെന്റ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ൈകെക്കാണ്ടു; യുവതിയുെട
അപ്പൻ അവെന കണ്ടേപ്പാൾ അവെന
സേന്താഷേത്താടുകൂടിസ്വീകരിച്ച . 4യുവതിയുെട
അപ്പനായ അവെന്റ അമ്മാവിയപ്പൻ അവെന
പാർപ്പിച്ച ; അങ്ങെന അവൻ മൂന്നുദിവസം
അവേനാടുകൂെട പാർത്തു. അവർ തിന്നുകുടിച്ച്
അവിെട രാപാർത്തു. 5 നാലാം ദിവസം അവൻ
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് യാ്രത പുറെപ്പടുവാൻ
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ യുവതിയുെട അപ്പൻ മരുമകേനാട:്
“അല്പം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് േപാകാമേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന അവർ രണ്ടുേപരും
ഇരുന്ന് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു;
യുവതിയുെട അപ്പൻ അവേനാട്: “ദയെചയ്ത്
രാപാർത്ത് ആനന്ദിച്ച് െകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
7 അവൻ േപാേകണ്ടതിന് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ,
അവെന്റഅമ്മാവിയപ്പൻഅവെന നിർബ്ബന്ധിച്ച ;
ആ രാ്രതിയും അവൻ അവിെട പാർത്തു.
8 അഞ്ചാം ദിവസം അവൻ േപാേകണ്ടതിന്
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ യുവതിയുെട
അപ്പൻ: “അല്പം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് െവയിലാറും
വെരതാമസിച്ച െകാൾക”എന്ന് പറഞ്ഞു.അവർ
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രണ്ടുേപരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച . 9 പിെന്ന അവനും
അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും ബാല്യക്കാരനും േപാകാൻ
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ,യുവതിയുെടഅപ്പൻ -അവെന്റ
അമ്മാവിയപ്പൻ - അവേനാട്: “ഇതാ, േനരം
അസ്തമിപ്പാറായി, ഈ രാ്രതിയും താമസിക്ക;
േനരം ൈവകിയേല്ലാ; രാപാർത്ത് ആനന്ദിക്ക;
നാെള അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിേലക്ക്
േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 എന്നാൽ അന്നും
രാപാർപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത അവൻ എഴുേന്നറ്റ്
പുറെപ്പട്ട ; െയരൂശേലെമന്ന െയബൂസിന് എതിർ
വശത്ത് എത്തി; േകാപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതയും
അവെന്റ െവപ്പാട്ടിയും അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11അവൻ െയബൂസിന് സമീപം
എത്തിയേപ്പാൾ, േനരം നന്നാ ൈവകിയിരുന്നു;
ബാല്യക്കാരൻ യജമാനേനാട:് “നാം ഈ
െയബൂസ്യനഗരത്തിൽ കയറി രാപാർക്കരുേതാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 യജമാനൻ അവേനാട്:
“യി്രസാേയൽമക്കളില്ലാത്തഈഅന്യനഗരത്തിൽ
നാം കയറരുത;് നമുക്ക് ഗിെബയയിേലക്ക്
േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13അവൻ പിെന്നയും
തെന്റബാല്യക്കാരേനാട് “നമുക്ക് ഗിെബയയിേലാ
രാമയിേലാ േപായി അവിെട രാപാർക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അങ്ങെന അവർ മുേമ്പാട്ട
േപായി, െബന്യാമീൻേദശത്തിെല ഗിെബെയക്കു
സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച .
15 അവർ ഗിെബയയിൽ രാപാർപ്പാൻ കയറി;
അവൻ െചന്ന് നഗരവീഥിയിൽ ഇരുന്നു;
രാപാർേക്കണ്ടതിന് ആരും അവെര വീട്ടിൽ
ൈകെക്കാണ്ടില്ല. 16 അനന്തരം ഒരു വൃദ്ധൻ



ന്യായാധിപന്മാർ 19:17 lxxxiii ന്യായാധിപന്മാർ 19:22

ൈവകുേന്നരം േവലകഴിഞ്ഞ് വയലിൽനിന്ന്
വന്നു; അവൻ എ്രഫയീംമലനാട്ട കാരനും
ഗിെബയയിൽവന്ന് പാർക്കുന്നവനുംആയിരുന്നു;
ആ േദശക്കാേരാ െബന്യാമീന്യർ ആയിരുന്നു.
17 വൃദ്ധൻ തലയുയർത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ
നഗരവീഥിയിൽ വഴിയാ്രതക്കാരെന കണ്ടു:
“നീ എവിെടനിന്ന് വരുന്നു? എവിേടക്ക്
േപാകുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . 18അതിന് അവൻ:
“ഞങ്ങൾെയഹൂദയിെല േബത്ത്േലെഹമിൽനിന്ന്
എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല ഉൾ്രപേദശേത്തക്ക്
േപാകുന്നു; ഞാൻ അവിടത്തുകാരൻ ആകുന്നു;
ഞാൻ െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹം
വെര േപായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് േപാകയാകുന്നു; എെന്ന
വീട്ടിൽ ൈകെക്കാൾവാൻ ഇവിെട ആരും ഇല്ല.
19 ഞങ്ങള െട കഴുതകൾക്ക് ൈവേക്കാലും
തീനും ഉണ്ട്; എനിക്കും നിെന്റ ദാസിക്കും
അടിയങ്ങേളാടുകൂെടയുള്ള ബാല്യക്കാരനും
അപ്പവും വീഞ്ഞും ൈകവശം ഉണ്ട്, ഒന്നിനും
കുറവില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 അതിന് വൃദ്ധൻ:
“നിനക്ക് സമാധാനം; നിനക്ക് േവണ്ടെതാെക്കയും
ഞാൻ തരും; വീഥിയിൽ രാപാർക്കമാ്രതമരുത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു, 21 അവെന തെന്റ വീട്ടിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി കഴുതകൾക്ക് തീൻ
െകാടുത്തു;അവർ തങ്ങള െട കാലുകൾ കഴുകി;
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ച . 22 ഇങ്ങെന
അവർ ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ പട്ടണത്തിെല
ചില അധർമ്മികൾ* വീട് വളഞ്ഞു വാതിലിന്
മുട്ടി: “നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷെന

* 19. 22 അധർമ്മികൾെബലിയാല ്
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പുറത്ത് െകാണ്ടുവാ; ഞങ്ങൾ അവെന
േഭാഗിക്കെട്ട” എന്ന് വീട്ട ടയവനായ വൃദ്ധേനാട്
പറഞ്ഞു. 23 വീട്ട ടയവനായ പുരുഷൻ
അവരുെട അടുക്കൽ പുറത്ത് െചന്ന് അവേരാട:്
“അരുേത, എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന
േദാഷം െചയ്യരുേത; ഈ ആൾ എെന്റ വീട്ടിൽ
വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; നിങ്ങൾ ഈ മഹാേ്രദാഹം
്രപവർത്തിക്കരുേത. 24 ഇതാ, കന്യകയായ
എെന്റ മകള ം ഈയാള െട െവപ്പാട്ടിയും ഇവിെട
ഉണ്ട്; അവെര ഞാൻ പുറത്ത് െകാണ്ടുവരാം;
അവേരാട് നിങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല
െചയ്തുെകാൾവിൻ; ഈ ആേളാേടാ ഈ
വക വഷളത്വം ്രപവർത്തിക്കരുേത” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 25 എന്നാൽ അവർ അവെന
കൂട്ടാക്കിയില്ല; ആകയാൽ ആ പുരുഷൻ തെന്റ
െവപ്പാട്ടിെയപിടിച്ച്അവെളഅവരുെടഅടുക്കൽ
പുറത്താക്കിെക്കാടുത്തു, അവർ അവെള
രാ്രതിമുഴുവനും ബലാല്ക്കാരം െചയ്തു; േനരം
െവള ക്കാറായേപ്പാൾ അവെള വിട്ട േപായി.
26 ്രപഭാതത്തിൽ സ്്രതീ വന്ന് തെന്റ യജമാനൻ
പാർത്ത ആ പുരുഷെന്റ വീട്ട വാതില ്ക്കൽ,
േനരം പുലരുംവെര വീണുകിടന്നു. 27അവള െട
യജമാനൻ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിെന്റ
വാതിൽ തുറന്ന് തെന്റ വഴിക്ക് േപാകുവാൻ
പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവെന്റ െവപ്പാട്ടി
വീട്ട വാതില ്ക്കൽ ൈക ഉമ്മരപ്പടിേമലായി
വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 28അവൻ അവേളാട:്
“എഴുേന്നല്ക്ക, നാം േപാക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. അവൻ അവെള
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കഴുതപ്പ റത്ത് െവച്ച,് തെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക്
േപായി. 29 അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ഒരു കത്തിെയടുത്ത് തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ
ഓേരാ അവയവമായി, പ്രന്തണ്ട് കഷണമാക്കി
വിഭാഗിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ സകലദിക്കുകളിലും
െകാടുത്തയച്ച . 30അത് കണ്ടവർ എല്ലാവരും:
“യി്രസാേയൽ മക്കൾ മി്രസയീംേദശത്ത് നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട വന്ന നാൾമുതൽ ഇന്ന് വെരയും
ഇങ്ങെനയുള്ള ്രപവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട മില്ല;
ഇതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച,് ആേലാചിച്ച്, അഭി്രപായം
പറവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.

20
1 അനന്തരം ദാൻ ്രപവശ്യ മുതൽ േബർ-
േശബ പട്ടണം വെരയും, ഗിെലയാദ ്േദശത്തും
ഉള്ള യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒെക്കയും
ഏകമനേസ്സാെട മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വന്നുകൂടി. 2 യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിെല ജനത്തിെന്റ എല്ലാ
്രപധാനികള ം, ആയുധപാണികളായ നാല് ലക്ഷം
കാലാള ം ൈദവജനത്തിെന്റ സംഘത്തിൽ
വന്നുനിന്നു - 3 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
മിസ്പയിേലക്ക് േപായി എന്ന് െബന്യാമീന്യർ
േകട്ട . - അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ:
“ഈ േദാഷം എങ്ങിെന സംഭവിച്ച എന്ന്
പറവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞതിന് 4 െകാല്ലെപ്പട്ട
സ്്രതീയുെട ഭർത്താവായ േലവ്യൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:് “ഞാനും എെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
െബന്യാമീൻേദശത്ത് ഗിെബയയിൽ രാപാർപ്പാൻ
െചന്നു. 5 എന്നാെറ ഗിെബയാനിവാസികൾ
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എെന്റ േനെര എഴുേന്നറ്റ് രാ്രതിയിൽ എെന്റ
നിമിത്തം വീടുവളഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ല വാൻ
ഭാവിച്ച ;എെന്റെവപ്പാട്ടിെയഅവർബലാല്ക്കാരം
െചയ്തതിനാൽ അവൾ മരിച്ച േപായി.
6 അവർ യി്രസാേയലിൽ ദുഷ്കർമ്മവും
വഷളത്വവും ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട്ഞാൻഎെന്റ
െവപ്പാട്ടിെയഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കിയി്രസാേയലിെന്റ
അവകാശേദശെത്താെക്കയും െകാടുത്തയച്ച .
7 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യി്രസാേയല്യരേല്ലാ; ഇതിൽ
നിങ്ങള െട അഭി്രപായവും ആേലാചനയും
പറവിൻ”. 8 അേപ്പാൾ സർവ്വജനവും
എഴുേന്നറ്റ് ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത:്
“നമ്മിൽ ആരും തെന്റ കൂടാരത്തിേലേക്കാ
വീട്ടിേലേക്കാ തിരിെകേപാകരുത.് 9 നാം
ഇേപ്പാൾ ഗിെബയേയാടു െചേയ്യണ്ടുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് ചീട്ടിേടണം; 10അവർ യി്രസാേയലിൽ
്രപവർത്തിച്ച സകല വഷളത്വത്തിനും പകരം
െചേയ്യണ്ടതിന് ജനം െബന്യാമീൻ േദശെത്ത
ഗിെബയയിേലക്ക് െചല്ല േമ്പാൾ, അവർക്ക്
േവണ്ടി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ നൂറിൽ പത്ത്
േപെരയും ആയിരത്തിൽ നൂറ് േപെരയും
പതിനായിരത്തിൽ ആയിരം േപെരയും
എടുക്കണം”. 11 അങ്ങെന യി്രസാേയല്യർ
ഒെക്കയും ആ പട്ടണത്തിന് വിേരാധമായി
ഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ച .

12പിെന്നയി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾെബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിെലങ്ങും ആളയച്ച്: “നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഇങ്ങെന ഒരു അധർമ്മം നടന്നത്
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എന്ത?് 13 ഗിെബയയിെല ആ വഷളന്മാെര*
ഞങ്ങൾ െകാന്ന് യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളേയണ്ടതിന്അവെരഏല്പിച്ച തരുവിൻ”
എന്ന് പറയിച്ച . െബന്യാമീന്യേരാ, യി്രസാേയൽ
മക്കളായ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
വാക്ക് േകട്ടനുസരിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാെത
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് 14 യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടുവാൻ തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
ഗിെബയയിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി. 15 അന്ന്
ഗിെബയാനിവാസികളിൽ െതരഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
എഴുനൂറ് േപെര കൂടാെത പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
വന്ന െബന്യാമീന്യർ ഇരുപത്താറായിരം
ആയുധപാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 ഈ
ജനത്തിെലല്ലാം ഇടങ്കയ്യന്മാരായ എഴുനൂറ്
വിരുതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ എല്ലാവരും
ഒരു േരാമത്തിനു േപാലും ഉന്നം പിെഴക്കാത്ത
കവിണക്കാർആയിരുന്നു.

17 െബന്യാമീന്യെര കൂടാെതയുള്ള
യി്രസാേയല്യർ, േയാദ്ധാക്കളായ നാല് ലക്ഷം
ആയുധപാണികൾ ആയിരുന്നു. 18 അനന്തരം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ പുറെപ്പട്ട,് േബേഥലിേലക്ക്
െചന്നു: “െബന്യാമീന്യേരാട് പടെവട്ട വാൻ
ഞങ്ങളിൽ ആർ ആദ്യം േപാേകണം” എന്ന്
ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാട് േചാദിച്ച . “െയഹൂദാ
ആദ്യം െചല്ലെട്ട” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
19 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ രാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് ഗിെബെയക്ക് എതിെര പാളയം
ഇറങ്ങി. 20 യി്രസാേയല്യർ െബന്യാമീന്യേരാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ പുറെപ്പട്ട് ഗിെബയയിൽ

* 20. 13 വഷളന്മാെര െബലിയാല് 
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അവരുെട േനെരഅണിനിരന്നു. 21 െബന്യാമീന്യർ
ഗിെബയയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് യി്രസാേയല്യരിൽ
ഇരുപത്തീരായിരംേപെര അന്ന് സംഹരിച്ച .
22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െചന്ന് സന്ധ്യവെര കരഞ്ഞ്
“ഞങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാട്
ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധത്തിന് േപാേകണേമാ”
എന്ന് യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച . ‘അവരുെട േനെര
െചല്ല വിൻ” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
23 അങ്ങെന യി്രസാേയല്യരായ പടജ്ജനം
തമ്മിൽതമ്മിൽ ൈധര്യെപ്പടുത്തി, ഒന്നാം
ദിവസം അണിനിരന്ന അേത സ്ഥലത്ത് പടക്ക്
അണിനിരന്നു.

24 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ രണ്ടാം
ദിവസവും െബന്യാമീന്യേരാട് അടുത്തു.
25 െബന്യാമീന്യർ രണ്ടാം ദിവസവും
ഗിെബയയിൽനിന്ന് അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട്,
പിെന്നയും യി്രസേയൽ മക്കളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ
പതിെനണ്ണായിരംേപെര സംഹരിച്ച . 26അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒെക്കയും േബേഥലിേലക്ക്
െചന്നു; അവിെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് അന്ന് സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ച,്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിച്ച . 27 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് േചാദിച്ച ;
അക്കാലത്ത് ൈദവത്തിെന്റ നിയമെപട്ടകം
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 അഹേരാെന്റ
മകനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ്
ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ
നിന്നിരുന്നത.് “ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
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െബന്യാമീന്യേരാട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധം
െചയ്യണേമാ? അേതാ ഒഴിഞ്ഞുകളേയണേമാ?”
എന്ന് അവർ േചാദിച്ചതിന:് “െചല്ല വിൻ;
നാെള ഞാൻ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു.
29 പിെന്ന യി്രസാേയല്യർ ഗിെബെയക്ക് ചുറ്റ ം
പതിയിരിപ്പ കാെരആക്കി.

30 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മൂന്നാം ദിവസവും
െബന്യാമീന്യരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട്
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഗിെബയയുെട േനെര
പെടക്ക് അണിനിരന്നു. 31 െബന്യാമീന്യർ
ജനത്തിെന്റ േനെര പുറെപ്പട്ട് പട്ടണം
വിട്ട് പുറത്തായി; േബേഥലിേലക്കും
ഗിെബയയിേലക്കും േപാകുന്ന രണ്ട്
െപരുവഴികളിലും, വയലിലും മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
സംഹാരം നടത്തി; യി്രസാേയലിൽ ഏകേദശം
മുപ്പത് േപെര െകാന്നു. 32 “അവർ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നമ്മുെട മുമ്പിൽ
േതാേറ്റാടുന്നു” എന്ന് െബന്യാമീന്യർ പറഞ്ഞു.
യി്രസാേയൽമക്കേളാ: “നാം ഓടി, അവെര
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് െപരുവഴികളിേലക്ക്
ആകർഷിക്കാം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 33യി്രസാേയല്യർ
തങ്ങള െട സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
ബാൽ-താമാരിൽ പെടക്ക് അണിനിരന്നു;
യി്രസാേയല്യരുെട പതിയിരിപ്പ കാരും
ഗിെബയയുെട പുല്പ റേത്തക്ക് പുറെപ്പട്ട . 34എല്ലാ
യി്രസാേയലിൽനിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്ന
പതിനായിരംേപർ ഗിെബയയുെട േനെര െചന്നു;
പട കഠിനമായി മുറുകി; എങ്കിലും ആപത്ത്
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അവരുെട േമൽ വരുന്നു എന്ന് െബന്യാമീന്യർ
അറിഞ്ഞില്ല. 35 യേഹാവ െബന്യാമീന്യെര
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ േതാല്ക്കുമാറാക്കി;
അന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾ െബന്യാമീന്യരിൽ
ആയുധപാണികളായ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി
ഒരുനൂറ് േപെരസംഹരിച്ച .

36 ഇങ്ങെന തങ്ങൾ േതാറ്റ എന്ന്
െബന്യാമീന്യർ കണ്ടു; എന്നാൽ
യി്രസാേയല്യർ, ഗിെബെയക്കരിെക
പതിയിരിപ്പ കാെര ആക്കിയിരുന്നു; അവെര
വിശ്വസിച്ച് യി്രസാേയല്യർ പിൻവാങ്ങി,
െബന്യാമീന്യർക്ക് സ്ഥലം െകാടുത്തു.
37 ഉടെന പതിയിരിപ്പ കാർ ഗിെബയയിൽ
പാഞ്ഞുകയറി, പട്ടണെത്തെയാെക്കയും
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.
38 പട്ടണത്തിൽനിന്ന് അടയാളമായിട്ട് ഒരു
വലിയ പുക ഉയരുമാറാേക്കണെമന്ന്
യി്രസാേയല്യർ പതിയിരിപ്പ കാരുമായി ഒരു
ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 39 അവർ
പടയിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ
യി്രസാേയല്യരിൽ ഏകേദശം മുപ്പത് േപെര
െവട്ടിെക്കാന്നു; മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല അവർ
നമ്മുെട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടുന്നു എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു
വലിയ പുകത്തൂൺ െപാങ്ങിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ,
െബന്യാമീന്യർ പുറേകാട്ട് േനാക്കി; പട്ടണം
മുഴുവനും ആകാശേത്താളം കത്തിെപ്പാങ്ങുന്നത്
കണ്ടു. 41 യി്രസാേയല്യർ തിരിെക വന്നേപ്പാൾ
െബന്യാമീന്യർ ഭയപരവശരായി; തങ്ങൾക്ക്
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ആപത്തു ഭവിച്ച എന്ന് അവർ കണ്ടു.
42 അവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
മരുഭൂമിയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞു; യി്രസാേയല്യർ
അവർക്ക് മുമ്പായി േപായി; പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
പുറത്ത് വന്നവെര അവർ അതത് പട്ടണത്തിെന്റ
മേദ്ധ്യെവച്ച് സംഹരിച്ച . 43അവർ െബന്യാമീന്യെര
വളഞ്ഞ്കിഴേക്കാട്ട് ഓടിച്ച് ഗിെബയയുെടസമീപം
വെര എത്തിച്ച് േവഗത്തിൽ അവെര കീഴടക്കി.
44 അങ്ങെന െബന്യാമീന്യരിൽ പതിെനണ്ണായിരം
പരാ്രകമശാലികൾ പട്ട േപായി. 45 അേപ്പാൾ
അവർ തിരിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ
പാറയിേലക്ക് ഓടി; അവരിൽ അയ്യായിരംേപെര
െപരുവഴികളിൽെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു;
േശഷിച്ചവെര ഗിേദാം വെര പിന്തുടർന്ന്
രണ്ടായിരം േപെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. 46അങ്ങെന
െബന്യാമീന്യരിൽ ആെക ഇരുപത്തയ്യായിരം
പരാ്രകമശാലികളായ ആയുധപാണികൾ അന്ന്
പട്ട േപായി. 47എന്നാൽഅറുനൂറ് േപർ തിരിഞ്ഞ്
മരുഭൂമിയിൽ രിേമ്മാൻ പാറ വെര ഓടി,അവിെട
നാല് മാസം പാർത്തു. 48യി്രസാേയല്യർ പിെന്നയും
െബന്യാമീന്യരുെട േനെര തിരിഞ്ഞ് ഓേരാ പട്ടണം
േതാറും, മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും കണ്ട
സകലെത്തയും, വാളാൽ സംഹരിച്ച ; അവർ
എല്ലാപട്ടണങ്ങള ംതീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു.

21
1 എന്നാൽ “നമ്മിൽ ആരും തെന്റ മകെള
ഒരു െബന്യാമീന്യന് ഭാര്യയായി െകാടുക്കരുത്”
എന്ന് യി്രസാേയല്യർ മിസ്പയിൽെവച്ച് ശപഥം
െചയ്തിരുന്നു. 2ആകയാൽ ജനം േബേഥലിൽ
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െചന്ന് അവിെട ൈദവസന്നിധിയിൽ സന്ധ്യവെര
ഇരുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ മഹാവിലാപം കഴിച്ച :
3 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഇന്ന്
യി്രസാേയലിൽഒരു േഗാ്രതംഇല്ലാെതേപാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച വേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4 പിെറ്റന്നാൾ ജനം അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിത്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച . 5 പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ: “എല്ലാ
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിലും യേഹാവയുെട
സഭയിൽ വരാെത ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ”
എന്ന് േചാദിച്ച . “മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ വരാത്തവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിേക്കണം” എന്ന് അവർ ഒരു ഉ്രഗശപഥം
െചയ്തിരുന്നു. 6 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ച :
“ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു േഗാ്രതം
അറ്റ േപായിരിക്കുന്നു. 7 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്
നമ്മുെട പു്രതിമാെര ഭാര്യമാരായി െകാടുക്കരുത്
എന്ന് നാം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യം
െചയ്തിരിക്കെകാണ്ട് അവർക്ക് ഭാര്യമാെര
കിട്ട വാൻ നാം എന്ത് െചേയ്യണം?” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 “യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
മിസ്പയിൽ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
വരാെത ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന് അവർ
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല യാേബശിൽ
നിന്ന് ആരും പാളയത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല
എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 9 ജനെത്ത എണ്ണിയേപ്പാൾ
ഗിെലയാദിെല യാേബശ് നിവാസികളിൽ



ന്യായാധിപന്മാർ 21:10 xciii ന്യായാധിപന്മാർ 21:17

ആരും അവിെട ഇല്ലായിരുന്നു. 10 അേപ്പാൾ
സഭ പരാ്രകമശാലികളായ പന്തീരായിരംേപെര
അവിേടക്ക് അയച്ച് അവേരാട് കല്പിച്ചത:്
“നിങ്ങൾ െചന്ന് ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികെള സ്്രതീകള ം ൈപതങ്ങള ം
ഉൾെപ്പെട വാളാൽ െകാല്ല വിൻ”.
11 ഇ്രപകാരം നിങ്ങൾ “സകലപുരുഷന്മാെരയും
പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ച സകലസ്്രതീകെളയും
നിർമ്മൂലമാേക്കണം”. 12 അങ്ങെന
െചയ്തേപ്പാൾ, ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികള െട ഇടയിൽ പുരുഷസംസർഗ്ഗം
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തനാനൂറ് കന്യകമാെരകെണ്ടത്തി,
അവെര കനാൻേദശത്തിെല ശീേലാവിൽ
പാളയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു.

13 സർവ്വസഭയും രിേമ്മാൻപാറയിെല
െബന്യാമീന്യേരാട് സംസാരിച്ച് സമാധാനം
അറിയിക്കുവാൻ ആളയച്ച.് 14 അേപ്പാൾ
െബന്യാമീന്യർ മടങ്ങിവന്നു; ഗിെലയാദിെല
യാേബശിലുള്ള സ്്രതീകളിൽ,അവർ ജീവേനാെട
രക്ഷിച്ചിരുന്നവെര അവർക്ക് െകാടുത്തു;
15 അവർക്ക് തികയാൻ മാ്രതം സ്്രതീകൾ
ഇല്ലായിരുന്നു. യേഹാവ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു േഛദം വരുത്തിയിരിക്ക
െകാണ്ട് ജനം െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ച .

16 “േശഷിച്ചവർക്ക്സ്്രതീകെളകിേട്ടണ്ടതിന് നാം
എന്ത് െചേയ്യണ്ടു? െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ
സ്്രതീകൾ ഇല്ലാെത േപായെല്ലാ” എന്ന് സഭയിെല
മൂപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. 17 “യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
ഒരു േഗാ്രതം നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െബന്യാമീന്യരിൽ രക്ഷെപ്പട്ടവർക്ക് അവരുെട
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അവകാശം നിലനില്േക്കണം. 18 എങ്കിലും
നമുക്ക് നമ്മുെട പു്രതിമാെര അവർക്ക്
ഭാര്യമാരായി െകാടുത്തുകൂടാ; െബന്യാമീന്യർക്ക്
സ്്രതീെയ െകാടുക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കൾ ശപഥം
െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നും അവർ
പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ അവർ: “േബേഥലിന്
വടക്കും, േബേഥലിൽനിന്ന് െശേഖമിേലക്ക്
േപാകുന്ന െപരുവഴിക്ക് കിഴക്കും െലേബാെനക്ക്
െതക്കും ഉള്ള ശീേലാവിൽ ആണ്ടുേതാറും
യേഹാവയുെട ഉത്സവം ഉണ്ടേല്ലാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
20ആകയാൽഅവർ െബന്യാമീന്യേരാട:് “നിങ്ങൾ
െചന്ന്, മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽ പതിയിരിപ്പിൻ.
21 ശീേലാവിെല കന്യകമാർ നിരനിരയായി
നൃത്തംെചയ ്വാൻ പുറെപ്പട്ട് വരുേമ്പാൾ,
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന് ഓേരാരുത്തൻ
ശീേലാവിെല കന്യകമാരിൽനിന്ന് തനിക്ക്
ഭാര്യെയ പിടിച്ച് െബന്യാമീൻ േദശേത്തക്ക്
െപായ്െക്കാൾവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . 22അവരുെട
അപ്പന്മാേരാ ആങ്ങളമാേരാ ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ
അവേരാട്: “ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, അവേരാട്
ദയ െചേയ്യണം; ഞങ്ങൾ പടയിൽ അവർക്ക്
ആർക്കും ഭാര്യമാെര പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്നില്ല;
ശപഥം സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരാകുവാൻ, നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അവർക്ക് ഭാര്യമാെര െകാടുത്തില്ലേല്ലാ
“എന്ന് പറഞ്ഞുെകാള്ളാം. 23 െബന്യാമീന്യർ
അങ്ങെന െചയ്തു; നൃത്തംെചയ്യന്ന സ്്രതീകെള
തങ്ങള െട എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പിടിച്ച്,
തങ്ങള െട അവകാശ േദശത്തിേലക്ക്
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മടങ്ങിെച്ചന്ന് പട്ടണങ്ങെള വീണ്ടും പണിത്
അവയിൽ പാർത്തു. 24 ആ കാലയളവിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവിടംവിട്ട് ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ േഗാ്രതത്തിേലക്കും വീട്ടിേലക്കും
േപായി; അങ്ങെന ഓേരാരുത്തൻ അവരവരുെട
അവകാശഭൂമിയിൽ പാർത്തു. 25ആ കാലത്ത്
യി്രസാേയലിൽ ഒരു രാജാവുമില്ലായിരുന്നു;
ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച
ജീവിച്ച .
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