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ഉൽപ്പത്തിപ്പ സ്തകം

ആരംഭം
1 ആദിയിൽ* ൈദവം ആകാശവും
ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച . 2 ഭൂമി രൂപരഹിതവും
ശൂന്യവുമായിരുന്നു;† െവള്ളം നിറഞ്ഞ
ഭൂതലത്തിേന്മൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് െവള്ളത്തിനുമീേത
വ്യാപരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

3 “്രപകാശം ഉണ്ടാകെട്ട,” ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തു; ്രപകാശം ഉണ്ടായി. 4 ്രപകാശം
നല്ലത്എന്നുൈദവംകണ്ടു;അവിടന്നു ്രപകാശവും
അന്ധകാരവുംതമ്മിൽ േവർതിരിച്ച ; 5 ൈദവം
്രപകാശെത്ത “പകൽ” എന്നും അന്ധകാരെത്ത
“രാ്രതി” എന്നും വിളിച്ച . സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു,
ഉഷസ്സ മായി—ഒന്നാംദിവസം.

6 “െവള്ളങ്ങള െട മേധ്യ ഒരു വിതാനം
ഉണ്ടാകെട്ട,”ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു; “െവള്ളവും
െവള്ളവുംതമ്മിൽ‡ േവർപിരിയെട്ട” എന്നും
കൽപ്പിച്ച . 7 അങ്ങെന ൈദവം ഒരു വിതാനം

* 1:1 അതായത,് സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭത്തിൽ. വാ. 7–8,
വിതാനം ഉണ്ടാക്കുകയും വിതാനത്തിന് ൈദവം ആകാശം
എന്നു േപരുവിളിക്കുകയും െചയ്യന്നതിനുമുമ്പ.് † 1:2 വാ.
9–10, വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാെല കര, കടൽ എന്നിങ്ങെന
വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിഭജനം ഭൂമിക്കില്ലായിരുന്നു. ‡ 1:6
െവള്ളവും െവള്ളവുംതമ്മിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭൂമിയുെട
മുകളിലും താെഴയുമുള്ളജലേശഖരമാണ.്
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ഉണ്ടാക്കി, വിതാനത്തിനു താെഴയുള്ള െവള്ളവും
മുകളിലുള്ള െവള്ളവുംതമ്മിൽ േവർതിരിയെട്ട
എന്നു കൽപ്പിച്ച ; അത് അങ്ങെനതെന്ന
സംഭവിച്ച . 8 വിതാനെത്ത ൈദവം “ആകാശം”
എന്നു വിളിച്ച . സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു, ഉഷസ്സ മായി—
രണ്ടാംദിവസം.

9 “ആകാശത്തിനുതാെഴയുള്ള െവള്ളം ഒരു
സ്ഥലത്തു കൂടിേച്ചർന്ന് ഉണങ്ങിയ നിലം
ഉണ്ടാകെട്ട,” ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു; അങ്ങെന
സംഭവിച്ച . 10ഉണങ്ങിയനിലത്തിനുൈദവം “കര”
എന്നും െവള്ളത്തിെന്റ േശഖരത്തിനു “സമു്രദം”
എന്നും േപരുവിളിച്ച ;നല്ലത്എന്നുൈദവംകണ്ടു.

11 “ഭൂമിയിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ മുളയ്ക്കെട്ട:
ഭൂമിയിൽനിന്ന് വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങള ം
അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങള ം മുളച്ച വരെട്ട,” ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തു; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 12 ഭൂമി
അതതുതരം വിത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങള ം
അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങള ം മുളപ്പിച്ച . നല്ലത് എന്നു ൈദവം
കണ്ടു. 13 സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു, ഉഷസ്സ മായി—
മൂന്നാംദിവസം.

14 “പകലും രാ്രതിയുംതമ്മിൽ േവർതിരിക്കാൻ
ആകാശവിതാനത്തിൽ ്രപകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകെട്ട;
ഋതുക്കൾ, ദിവസങ്ങൾ, സംവത്സരങ്ങൾ
എന്നിവെയ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായി
ആ ്രപകാശങ്ങൾ മാറെട്ട; 15 ഭൂമിെയ
്രപകാശിപ്പിക്കാൻ ആകാശവിതാനത്തിൽ അവ
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്രപകാശേ്രസാതസ്സ കളായിരിക്കെട്ട,” ൈദവം
കൽപ്പിച്ച ; അങ്ങെന സംഭവിച്ച . 16 പകലിെന്റ
അധിപതിയായി വലുപ്പം കൂടിയ ്രപകാശവും
രാ്രതിയുെട അധിപതിയായി വലുപ്പം കുറഞ്ഞ
്രപകാശവും—ഇങ്ങെന രണ്ടു വലിയ ്രപകാശെത്ത
ൈദവം ഉണ്ടാക്കി. അവിടന്നു നക്ഷ്രതങ്ങെളയും
സൃഷ്ടിച്ച . 17-18ൈദവം ആകാശവിതാനത്തിൽ
ഈ ്രപകാശങ്ങെള സ്ഥാപിച്ചത് ഭൂമിെയ
്രപകാശിപ്പിക്കാനും പകലിെന്റയും രാ്രതിയുെടയും
അധിപതികളായിരിക്കാനും ്രപകാശവും
ഇരുള ംതമ്മിൽ േവർതിരിക്കാനുമായിരുന്നു.
നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 19സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു,
ഉഷസ്സ മായി—നാലാംദിവസം.

20 “ജലത്തിൽ ജീവജന്തുക്കൾ െപരുകെട്ട
എന്നും ഭൂമിക്കുമീേത ആകാശവിതാനത്തിൽ
പക്ഷികൾ പറക്കെട്ട,” എന്നും ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തു. 21 അങ്ങെന ൈദവം വലിയ
സമു്രദജീവികെളയും െവള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി
ജീവിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്യന്ന
അതതുതരം ജന്തുക്കെളയും സൃഷ്ടിച്ച ,
കൂടാെതഅതതുതരം പക്ഷികെളയും സൃഷ്ടിച്ച ;
നല്ലത് എന്നു ൈദവം കണ്ടു. 22 ൈദവം
അവെയ അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ട,് “നിങ്ങൾ
വർധിച്ച െപരുകി സമു്രദജലത്തിൽ നിറയെട്ട;
ഭൂമിയിൽ പക്ഷികള ം വർധിച്ച വരെട്ട,” എന്നും
കൽപ്പിച്ച . 23 സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു, ഉഷസ്സ മായി—
അഞ്ചാംദിവസം.

24 “ഭൂമിയിൽ അതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ
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ഉണ്ടാകെട്ട: കന്നുകാലികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ,
വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നിവ അതതിെന്റ
വർഗമനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകെട്ട,” ൈദവം കൽപ്പിച്ച ;
അങ്ങെനതെന്നസംഭവിച്ച . 25ഇ്രപകാരം ൈദവം
അതതുതരം വന്യമൃഗങ്ങെളയും അതതുതരം
കന്നുകാലികെളയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന
അതതുതരം ഇഴജന്തുക്കെളയും ഉണ്ടാക്കി; നല്ലത്
എന്നുൈദവംകണ്ടു.

26 അതിനുേശഷം, “നമുക്ക് നമ്മുെട
സ്വരൂപത്തിലും നമ്മുെട സാദൃശ്യത്തിലും
മനുഷ്യെന നിർമിക്കാം എന്നു ൈദവം
കൽപ്പിച്ച . അവർ സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കന്നുകാലികൾക്കും സകലവന്യജീവികൾക്കും§
ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സകല ഇഴജന്തുക്കൾക്കും
അധിപതികളാകെട്ട.”
27 ഇങ്ങെന, ൈദവം തെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ

മനുഷ്യെനസൃഷ്ടിച്ച ;
അവിടന്നു ൈദവസ്വരൂപത്തിൽ അവെര*
സൃഷ്ടിച്ച ;
പുരുഷനുംസ്്രതീയുമായിഅവെരസൃഷ്ടിച്ച .

28 ൈദവം അവെര അനു്രഗഹിച്ച ; “നിങ്ങൾ
സന്താനസമൃദ്ധിയുള്ളവരായി െപരുകി
ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിെന അധീനമാക്കുക;
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങള െടേമലും
ആകാശത്തിെല പക്ഷികള െടേമലും
ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകലജീവികള െടേമലും
അധിപതികളാകുക”എന്ന്അവേരാടു കൽപ്പിച്ച .

§ 1:26 ചി.ൈക.്രപ.സകലഭൂമിക്കും * 1:27 മൂ.ഭാ.ഏകവചനം.
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29 “ഭൂമിയിെലങ്ങും വിത്തുള്ള
സകലസസ്യങ്ങള ം വിേത്താടുകൂടിയ ഫലം
കായ്ക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങള ം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്ക്
ആഹാരമായിരിക്കും. 30 ഭൂമിയിെല
സകലജീവികൾക്കും ആകാശത്തിെല എല്ലാ
പക്ഷികൾക്കും കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന
സകലജന്തുക്കൾക്കും—ജീവശ്വാസമുള്ള
എല്ലാറ്റിനും—ഞാൻ പച്ചസസ്യങ്ങെളല്ലാം
ആഹാരമായി നൽകുന്നു” എന്നു ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തു;അ്രപകാരംസംഭവിച്ച .

31 അവിടന്നു നിർമിച്ചെതാെക്കയും ൈദവം
നിരീക്ഷിച്ച ; അവെയല്ലാം വളെര നല്ലെതന്ന്
അവിടന്നു കണ്ടു. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു, ഉഷസ്സ മായി—
ആറാംദിവസം.

2
1ഇങ്ങെന,ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള
സകലത്തിെന്റയുംസൃഷ്ടി പൂർത്തിയായി.

2 ൈദവം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
സകല്രപവൃത്തിയും ഏഴാംദിവസമായേപ്പാേഴക്കും
പൂർത്തീകരിച്ച ; അതിനുേശഷം തെന്റ
സകല്രപവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാംദിവസം
ൈദവം വി്രശമിച്ച . 3 സൃഷ്ടിസംബന്ധമായി
അവിടന്നു െചയ്ത സകല്രപവൃത്തികളിൽനിന്നും
സ്വസ്ഥനായതിനാൽ ഏഴാംദിവസെത്ത ൈദവം
അനു്രഗഹിച്ച വിശുദ്ധീകരിച്ച .
ആദാമുംഹവ്വായും
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4-5 ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
ഉൽപ്പത്തിവിവരം ഇ്രപകാരമാണ:്

യേഹാവയായ ൈദവം ആകാശവും
ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച അവസരത്തിൽ വയലിെല
െചടികള ം സസ്യങ്ങള ം അന്നുവെര ഭൂമിയിൽ*
മുളച്ചിരുന്നില്ല; യേഹാവയായ ൈദവം ഭൂമിയിൽ
മഴ അയച്ചിരുന്നില്ല, മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കാൻ
മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 6 ഭൂമിയിൽനിന്ന്
ഉറവ† െപാങ്ങിയായിരുന്നു ഭൂതലം മുഴുവൻ
നനഞ്ഞിരുന്നത.് 7 യേഹാവയായ ൈദവം
നിലെത്ത െപാടിെകാണ്ടു മനുഷ്യെന‡ െമനഞ്ഞു,
അവെന്റ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; അങ്ങെന
മനുഷ്യൻജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു.

8യേഹാവയായൈദവം കിഴക്ക് ഏെദനിൽ ഒരു
േതാട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കി, അവിടന്ന് െമനെഞ്ഞടുത്ത
മനുഷ്യെന അതിൽ ആക്കി. 9 മേനാഹരവും
ഭക്ഷ്യേയാഗ്യവുമായ എല്ലാത്തരം വൃക്ഷങ്ങള ം
യേഹാവയായ ൈദവം നിലത്തുനിന്നു മുളപ്പിച്ച .
േതാട്ടത്തിെന്റ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും§
നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള അറിവിെന്റ വൃക്ഷവും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

10 ഏെദനിൽനിന്ന് ഒഴുകിയ ഒരു നദി
േതാട്ടം നനച്ച . ആ നദി അവിെടനിന്ന് നാലു
ശാഖയായി പിരിെഞ്ഞാഴുകി. 11 ഒന്നാമേത്തതിനു

* 2:4-5 അഥവാ, നിലത്ത് † 2:6 അഥവാ, മഞ്ഞ് ‡ 2:7
എ്രബായഭാഷയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിന് ആദാം എന്നും
നിലം എന്ന വാക്കിന് ആദാമാ എന്നുമാണ.് ഈ വാക്കുകൾ

തമ്മിൽ വളെര സാമ്യമുണ്ട്. § 2:9 ഇവിെട, ജീവവൃക്ഷം,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അനന്തമായി ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന
ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നവൃക്ഷംഎന്നാണ.്
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പീേശാൻ എന്നു േപര;് അതു ഹവീലാേദശം
മുഴുവൻ ചുറ്റ ന്നു, അവിെട തങ്കം ഉണ്ട്.
12 ആ േദശെത്ത തങ്കം അതിവിശിഷ്ടമാണ്;
ഗുല്ഗുലുവും* േഗാേമദകരത്നവും അവിെടയുണ്ട.്
13 രണ്ടാമെത്ത നദിയുെട േപര് ഗീേഹാൻ;
അതു കൂശ†് േദശംമുഴുവനും ചുറ്റിെയാഴുകുന്നു.
14 മൂന്നാമെത്ത നദിയുെട േപര് ൈട്രഗീസ;്
അത് അശ്ശ രിൽനിന്നു കിഴേക്കാട്ട് ഒഴുകുന്നു.
നാലാമെത്തനദി യൂ്രഫട്ടീസ.്

15 യേഹാവയായ ൈദവം ഏെദൻേതാട്ടത്തിൽ
അധ്വാനിക്കുന്നതിനും അതിെന
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി മനുഷ്യെന അവിെട
േതാട്ടത്തിൽ ആക്കി. 16 യേഹാവയായ ൈദവം
മനുഷ്യേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിനക്കു
േതാട്ടത്തിെല ഏതു വൃക്ഷത്തിെന്റയും ഫലം
ഇഷ്ടംേപാെല ഭക്ഷിക്കാം; 17 എന്നാൽ
നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച ള്ള അറിവുനൽകുന്ന
വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കരുത,് ഭക്ഷിക്കുന്ന
നാളിൽനീ മരിക്കും,നിശ്ചയം!”

18 അതിനുേശഷം യേഹാവയായ ൈദവം:
“മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല,
അവന് അനുേയാജ്യമായ ഒരു തുണെയ ഞാൻ
നിർമിക്കും,”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

19 യേഹാവയായ ൈദവം നിലത്തുനിന്നു
നിർമിച്ച എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങെളയും
ആകാശത്തിെല സകലപക്ഷികെളയും
മനുഷ്യെന്റ മുമ്പിൽ അവൻ അവയ്ക്ക് എന്തു

* 2:12 അതായത്, ഒരുതരം സുഗന്ധ്രദവ്യം, മരത്തിെന്റ
കറയാണിത.് † 2:13 ഈ ്രപേദശം, െതക്കുകിഴക്കൻ
െമെസാെപ്പാത്താമിയആെണന്നുകണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
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േപരിടുെമന്നു കാണാൻ വരുത്തി. ഓേരാ
ജീവിെയയും മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അതിന്
േപരായിത്തീർന്നു. 20 അങ്ങെന മനുഷ്യൻ
എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കുംസകലവന്യമൃഗങ്ങൾക്കും േപരിട്ട .
എന്നാൽ ആദാമിന‡് അനുേയാജ്യമായ ഒരു
പങ്കാളിെയ കെണ്ടത്തിയില്ല. 21 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യെന ഒരു
ഗാഢനി്രദയിലാക്കി; അവൻ ഉറങ്ങിയേപ്പാൾ
അവിടന്ന് അവെന്റ വാരിെയല്ല കളിൽ§
ഒെന്നടുത്തേശഷം എടുത്തയിടം മാംസംെകാണ്ടു
നികത്തി. 22 പിെന്ന യേഹാവയായ ൈദവം,
മനുഷ്യനിൽ നിെന്നടുത്ത വാരിെയല്ല െകാണ്ട്
ഒരു സ്്രതീെയ ഉണ്ടാക്കി, അവെള മനുഷ്യെന്റ
അടുക്കേലക്ക്ആനയിച്ച .

23അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഇത്എെന്റഅസ്ഥിയിൽനിന്നുള്ളഅസ്ഥിയും
എെന്റ മാംസത്തിൽനിന്നുള്ള മാംസവും
ആകുന്നു;

നരനിൽനിന്ന്എടുത്തിരിക്കുകയാൽ
ഇവൾക്കു ‘നാരി*’എന്നു േപരാകും.”

24 ഈ കാരണത്താൽ ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ
മാതാപിതാക്കെളവിട്ട പിരിഞ്ഞ്തെന്റഭാര്യേയാടു
സംേയാജിക്കും;അവർഒരു ശരീരമായിത്തീരും.

25 അവരിരുവരും—ആദാമും ഭാര്യയും—
നഗ്നരായിരുന്നു; എങ്കിലും അവർക്കു ലജ്ജ
േതാന്നിയില്ല.

‡ 2:20 അഥവാ, മനുഷ്യന് § 2:21 അഥവാ, മനുഷ്യെന്റഒരുഭാഗം
* 2:23 ഇവിെട, നരൻ, നാരി എന്നിവയുെട എ്രബായ രൂപങ്ങളായ
ഈശ്,ഈശാഹ്എന്നിവതമ്മിലും വളെരസാമ്യമുണ്ട്.
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3
മനുഷ്യെന്റപതനം

1 യേഹാവയായ ൈദവം സൃഷ്ടിച്ച
സകലവന്യജീവികളിലുംെവച്ച് പാമ്പ്
സൂ്രതശാലിയായിരുന്നു. “േതാട്ടത്തിെല
ഏെതങ്കിലും വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം നിങ്ങൾ
കഴിക്കരുത് എന്നു ൈദവം വാസ്തവമായി
കൽപ്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ?” എന്നു പാമ്പു സ്്രതീേയാടു
േചാദിച്ച .

2 “േതാട്ടത്തിെല വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലം
ഞങ്ങൾക്കുഭക്ഷിക്കാം. 3എന്നാൽ ‘േതാട്ടത്തിെന്റ
മധ്യത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം നിങ്ങൾ
കഴിക്കരുത,് അതു െതാടുകേപാലുമരുത;്
അങ്ങെനെചയ്താൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും’ എന്നു
ൈദവംകൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്,”സ്്രതീ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

4 “നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല, നിശ്ചയം! 5അതു
കഴിക്കുന്ന നാളിൽ നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾ
തുറന്ന് നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകൾ അറിയുന്നവരായി,
ൈദവെത്തേപ്പാെലയാകും,* എന്നു ൈദവം
അറിയുന്നു,”പാമ്പ്സ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞു.

6ആ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കാൻ നല്ലതും
കാഴ്ചയ്ക്കു മേനാഹരവും ജ്ഞാനംേനടാൻ
അഭികാമ്യവുെമന്നു കണ്ട് സ്്രതീ അതു
പറിച്ച ഭക്ഷിച്ച , തേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന
ഭർത്താവിനും െകാടുത്തു, അേദ്ദഹവും ഭക്ഷിച്ച .
7 ഉടൻതെന്ന ഇരുവരുെടയും കണ്ണ കൾ
തുറന്നു. തങ്ങൾ നഗ്നെരന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു;

* 3:5 അഥവാ,സ്വർഗീയജീവികെളേപ്പാെലആകും.
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അതുെകാണ്ട് അവർ അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി
ഉടയാടയുണ്ടാക്കി.

8ഒരുദിവസംഇളങ്കാറ്റ വീശിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ,
യേഹാവയായ ൈദവം േതാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന
ശബ്ദം ആദാമും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയും
േകട്ട ; യേഹാവയായ ൈദവം കാണാതിരിക്കാൻ
അവർ േതാട്ടത്തിെല മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ച .
9 അേപ്പാൾ യേഹാവയായ ൈദവം മനുഷ്യെന
വിളിച്ച , “നീഎവിെട?”

10അതിന് ആദാം, “േതാട്ടത്തിൽ അവിടെത്ത
ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട ; ഞാൻ നഗ്നനാകുകയാൽ
ഭയെപ്പട്ട , ഒളിച്ച ”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11അേപ്പാൾ ൈദവം, “നീ നഗ്നെനന്നു നിേന്നാട്
ആർ പറഞ്ഞു? തിന്നരുെതന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു നീ ഭക്ഷിേച്ചാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

12 ഉത്തരമായി ആദാം, “എേന്നാടുകൂെട
ഇരിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങു നൽകിയ സ്്രതീ
വൃക്ഷഫലം തന്നു; ഞാൻ തിന്നുകയും െചയ്തു”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

13അതിനു യേഹാവയായ ൈദവം സ്്രതീേയാട,്
“നീഈെചയ്തത്എന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“പാമ്പ് എെന്ന വഞ്ചിച്ച , ഞാൻ തിന്നുകയും
െചയ്തു,”സ്്രതീ പറഞ്ഞു.

14അേപ്പാൾയേഹാവയായൈദവംപാമ്പിേനാട:്
“ഇതു െചയ്തതുെകാണ്ടു,
“സകലകന്നുകാലികെളക്കാള ം
വന്യമൃഗങ്ങെളക്കാള ംനീശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

നീ ഉരസ്സ െകാണ്ടു ഗമിക്കുകയും
നിെന്റആയുഷ്കാലെമാെക്കയും
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െപാടിതിന്നുകയും െചയ്യ ം”എന്നും
15 “ഞാൻനിനക്കുംസ്്രതീക്കും തമ്മിലും
നിെന്റ സന്തതിക്കും†അവള െട സന്തതിക്കും
തമ്മിലും
ശ്രതുത ഉണ്ടാക്കും;

അവൻനിെന്റതലതകർക്കും;
നീ അവെന്റ കുതികാൽ തകർക്കും” എന്നും
കൽപ്പിച്ച .

16ൈദവംസ്്രതീേയാട്അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഞാൻനിെന്റഗർഭകാലം േവദനയുള്ളതാക്കും;
അതിേവദനേയാെട നീ മക്കെള ്രപസവിക്കും.

നിെന്റഅഭിലാഷം നിെന്റ ഭർത്താവിേനാടാകും,
അവൻനിെന്ന ഭരിക്കും.”

17 യേഹാവ ആദാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീ നിെന്റ ഭാര്യയുെട വാക്കു േകൾക്കുകയും
‘തിന്നരുത’്എന്നു ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിെന്റ
ഫലംതിന്നുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട,്
“നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
നിെന്റആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ
കഷ്ടതേയാെട അതിൽനിന്ന്
ഉപജീവനംകഴിക്കും.

18 ഭൂമി നിനക്കായി മുള്ള ം െഞരിഞ്ഞിലും
മുളപ്പിക്കും,
നീ വയലിെലസസ്യങ്ങൾഭക്ഷിക്കും.

19മണ്ണിൽനിന്ന് നിെന്നഎടുത്തു;
മണ്ണിേലക്കു മടങ്ങുംവെര

നിെന്റ െനറ്റിയിെലവിയർപ്പ െകാണ്ട്
നീആഹാരംകഴിക്കും;

നീ െപാടിയാകുന്നു,
† 3:15 അഥവാ,വിത്ത്
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െപാടിയിേലക്കുനീ തിരിെകേച്ചരും.”
20 ആദാം‡ തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു ഹവ്വാ§ എന്നു
േപരിട്ട ; കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവർെക്കല്ലാം
മാതാവാണേല്ലാ.

21 യേഹാവയായ ൈദവം ആദാമിനും
അവെന്റ ഭാര്യയ്ക്കും തുകൽെകാണ്ടു
വസ്്രതമുണ്ടാക്കി അവെര ധരിപ്പിച്ച .
22 അതിനുേശഷം യേഹാവയായ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഇതാ മനുഷ്യൻ നന്മതിന്മകൾ
അറിയുന്നവനായി, നമ്മിൽ ഒരുവെനേപ്പാെല
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ ൈകനീട്ടി
ജീവവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലംകൂടി പറിച്ച തിന്ന്
എേന്നക്കും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ച കൂടാ.”
23 മനുഷ്യെന എടുത്തിരുന്ന മണ്ണിൽ
അധ്വാനിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയായ ൈദവം
അവെന ഏെദൻേതാട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി.
24 മനുഷ്യെന പുറത്താക്കിയേശഷം ൈദവം,
ജീവവൃക്ഷത്തിേലക്കുള്ള വഴി കാക്കുന്നതിന്
ഏെദൻേതാട്ടത്തിനു കിഴക്ക*് െകരൂബുകെള†
കാവൽ നിർത്തുകയും എല്ലാ വശേത്തക്കും
തിരിയുന്നതും തീ ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാൾ
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.

4
കയീനുംഹാേബലും

‡ 3:20 മനുഷ്യൻ എന്നർഥം. § 3:20 ജീവനുള്ളത് എന്നർഥം.
* 3:24 അഥവാ, മുൻവശത്ത് † 3:24 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ
ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നു
വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ്.
മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും
കരുതെപ്പടുന്നു.
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1 ഇതിനുേശഷം ആദാം* തെന്റ ഭാര്യയായ
ഹവ്വാെയഅറിഞ്ഞു.അവൾഗർഭംധരിച്ച് കയീന†്
ജന്മംനൽകി. “യേഹാവ സഹായിച്ചതിനാൽ
എനിെക്കാരു പുരുഷ്രപജ ലഭിച്ച ,”‡ എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 2 ഹവ്വാ വീണ്ടും ഗർഭംധരിച്ച് കയീെന്റ
സേഹാദരനായഹാേബലിെന ്രപസവിച്ച .
ഹാേബൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ നിലത്ത്
പണിെയടുക്കുന്നവനും ആയിത്തീർന്നു.
3 വിളെവടുപ്പിെന്റ സമയമായേപ്പാൾ കയീൻ
വയലിെല വിളവിൽനിന്ന് ഒരംശം യേഹാവയ്ക്കു
യാഗമായി െകാണ്ടുവന്നു. 4 ഹാേബേലാ, തെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെല കടിഞ്ഞൂലുകളിൽനിന്ന്
േമൽത്തരം ആടുകെള യാഗത്തിനു
െകാണ്ടുവന്നു. യേഹാവ ഹാേബലിലും അവെന്റ
യാഗത്തിലും സം്രപീതനായി; 5 എന്നാൽ,
കയീനിലും അവെന്റ യാഗാർപ്പണത്തിലും
്രപസാദിച്ചില്ല. കയീൻഇതിൽവളെരകുപിതനായി;
അവെന്റമുഖം മ്ലാനമായി.

6 യേഹാവ കയീേനാട്: “നീ
േകാപിക്കുന്നെതന്തിന?് നിെന്റ മുഖം
മ്ലാനമാകുന്നതും എന്തിന?് എന്നു േചാദിച്ച .
7 നന്മയായതു ്രപവർത്തിക്കുെന്നങ്കിൽ നീ
അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയില്ലേയാ? എന്നാൽ
നന്മയായതു ്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ പാപം
നിെന്റ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതു നിെന്ന
അധീനനാക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു, നീേയാ
അതിെനകീഴടക്കണം”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

* 4:1 അഥവാ, മനുഷ്യൻ † 4:1 വാങ്ങുക അഥവാ,
ൈകക്കലാക്കുകഎന്നർഥം. ‡ 4:1 അഥവാ,സമ്പാദിച്ച .
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8 ഒരു ദിവസം കയീൻ തെന്റ സേഹാദരനായ
ഹാേബലിേനാട്, “നമുക്കു വയലിേലക്കു
േപാകാം”§ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ വയലിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ കയീൻ സേഹാദരനായ
ഹാേബലിെനആ്രകമിച്ച െകാലെപ്പടുത്തി.

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ കയീേനാട,് “നിെന്റ
സേഹാദരൻ ഹാേബൽ എവിെട?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരെന്റ കാവൽക്കാരേനാ?” എന്നു
്രപതിവചിച്ച .

10 അേപ്പാൾ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീ ഈ െചയ്തത് എന്ത?് േനാക്കൂ!
നിെന്റ സേഹാദരെന്റ രക്തം ഭൂമിയിൽനിന്ന്
എേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്നു. 11 ഇേപ്പാൾ നീ
ശാപ്രഗസ്തനായി; നിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
നിെന്റ സേഹാദരെന്റ രക്തം ഏറ്റ വാങ്ങാൻ
വായ് തുറന്ന േദശത്തുനിന്നു നീ
പുറത്താക്കെപ്പടും. 12 നീ നിലത്തു കൃഷി
െചയ്താൽ ഇനിെയാരിക്കലും അതു നിനക്കു
പുഷ്ടിേയാെട വിളവുനൽകുകയില്ല. നീ
ഭൂമുഖത്തു ലക്ഷ്യമില്ലാെത അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന
അഭയാർഥിയുമായിരിക്കും.”

13 അതിന് കയീൻ യേഹാവേയാട:് “എെന്റ
ശിക്ഷ എനിക്കു വഹിക്കാവുന്നതിലും
അധികമാണ!് 14 ഇന്ന് ഈ േദശത്തുനിന്ന്
അങ്ങ് എെന്ന ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു;

§ 4:8 ചി.ൈക.്രപ. “നമുക്കു വയലിേലക്കു േപാകാം” എന്ന
വാക്യഭാഗംകാണുന്നില്ല.
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അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് ഇനി ഞാൻ
ഒളിച്ച കഴിേയണ്ടതായി വരും; ഞാൻ ഭൂമുഖത്ത്
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന അഭയാർഥിയാകും. എെന്ന
ആെരങ്കിലും കെണ്ടത്തിയാൽ അവൻ എെന്ന
െകാന്നുകളയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 യേഹാവ അതിനു മറുപടിയായി:
“അങ്ങെനയല്ല,*ആെരങ്കിലും കയീെന വധിച്ചാൽ
അവേനാടുള്ള ്രപതികാരം ഏഴുമടങ്ങായിരിക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. കയീെന കെണ്ടത്തുന്ന
ആരും അവെന വധിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ അവെന്റേമൽ ഒരടയാളം െവച്ച .
16 കയീൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട േപായി ഏെദനു കിഴക്കുള്ള േനാദ†്
േദശത്തു െചന്നുതാമസിച്ച .

17 കയീൻ തെന്റ ഭാര്യെയ അറിഞ്ഞു. അവൾ
ഗർഭിണിയായി, ഹാേനാക്കിെന ്രപസവിച്ച .
അക്കാലത്ത്കയീൻഒരുപട്ടണംപണിതു.അതിന്
അയാൾ തെന്റ മകനായ ഹാേനാക്കിെന്റ േപരിട്ട .
18ഹാേനാക്കിന്ഈരാദ് ജനിച്ച . ഈരാദിൽനിന്ന്
െമഹൂയേയൽ ജനിച്ച ; െമഹൂയേയലിൽനിന്ന്
െമഥൂശേയൽ ജനിച്ച ; െമഥൂശേയലിൽനിന്ന്
ലാെമക്ക് ജനിച്ച .

19ലാെമക്ക് രണ്ടുസ്്രതീകെള വിവാഹംെചയ്തു;
ഒരുവൾക്ക്ആദാഎന്നും മറ്റവൾക്കുസില്ലഎന്നും
േപരായിരുന്നു. 20ആദാ യാബാലിെന ്രപസവിച്ച ;
അയാൾ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർക്കും
കന്നുകാലികെള പരിപാലിക്കുന്നവർക്കും
പിതാവായിരുന്നു. 21 അേദ്ദഹത്തിെന്റ

* 4:15 ചി.ൈക.്രപ. വളെര നല്ലത്. † 4:16 ചുറ്റിത്തിരിയുക
എന്നർഥം.
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സേഹാദരെന്റ േപര് യൂബാൽ എന്നായിരുന്നു.
യൂബാൽ കിന്നരം വായിക്കുകയും ഓടക്കുഴൽ
ഊതുകയും െചയ്യന്ന എല്ലാവർക്കും
പിതാവായിരുന്നു. 22 സില്ലയ്ക്ക് തൂബാൽ-
കയീൻ എെന്നാരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു;അയാൾ
െവങ്കലവും ഇരുമ്പുംെകാണ്ടുള്ള എല്ലാത്തരം
ഉപകരണങ്ങള ം വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
തൂബാൽ-കയീന് നയമാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സേഹാദരിയുണ്ടായിരുന്നു.

23ലാെമക്ക് തെന്റ ഭാര്യമാേരാടു പറഞ്ഞു:
“ആദേയ,സില്ലേയ,എെന്റവാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക;
ലാെമക്കിെന്റ ഭാര്യമാേര, എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുക.

എെന്നമുറിേവൽപ്പിച്ചതിനുഞാൻ ഒരു മനുഷ്യെന
െകാന്നിരിക്കുന്നു,
എെന്ന മുറിെപ്പടുത്തിയതിന് ഒരു
യുവാവിെനത്തെന്ന.

24 കയീനുേവണ്ടി ഏഴുമടങ്ങു ്രപതികാരം
നടത്തുെമങ്കിൽ,
ലാെമക്കിനുേവണ്ടി എഴുപത്തിേയഴു
മടങ്ങായിരിക്കും.”

25ആദാം വീണ്ടും തെന്റ ഭാര്യെയ അറിഞ്ഞു.
അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; അവന്
േശത്ത്‡ എന്നു േപരിട്ട . “കയീൻ ഹാേബലിെന
വധിച്ചതുെകാണ്ട് അവനു പകരമായി ൈദവം
എനിക്കു മെറ്റാരു ശിശുവിെന തന്നിരിക്കുന്നു”
എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 26 േശത്തിനും ഒരു മകൻ
ജനിച്ച .അവന്ഏേനാശ്എന്നു േപരിട്ട .
‡ 4:25 അനുവദിക്കെപ്പട്ടത്അഥവാ,നൽകെപ്പട്ടത്എന്നർഥം.
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അക്കാലത്ത്മനുഷ്യർയേഹാവയുെടനാമത്തിലുള്ള
ആരാധന§തുടങ്ങി.

5
ആദാംമുതൽ േനാഹവെര

1 ആദാമിെന്റ വംശപാരമ്പര്യേരഖ
ഇ്രപകാരമാണ:്

ൈദവം മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചേപ്പാൾ, തെന്റ
സാദൃശ്യത്തിലാണ് അവിടന്ന് മനുഷ്യെര
െമനഞ്ഞത;് 2ൈദവം പുരുഷനും സ്്രതീയുമായി
അവെര സൃഷ്ടിച്ച ; അവെര സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം
അവിടന്ന് അവെര അനു്രഗഹിച്ച് അവർക്ക്
“ആദാം,”*എന്നു േപരിട്ട .

3 ആദാമിനു 130 വയസ്സായേപ്പാൾ തെന്റ
സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ഒരു മകൻ
ജനിച്ച ; അവന് അേദ്ദഹം േശത്ത് എന്ന്
േപരിട്ട . 4 േശത്ത് ജനിച്ചതിനുേശഷം
ആദാം 800 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 5ആദാമിെന്റ ആയുസ്സ്
ആെക 930 വർഷമായിരുന്നു; പിെന്ന
അേദ്ദഹം മരിച്ച .

6േശത്തിനു 105വയസ്സായേപ്പാൾഅേദ്ദഹത്തിന്
ഏേനാശ് ജനിച്ച . 7 ഏേനാശിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം േശത്ത് 807
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന്

§ 4:26 മൂ.ഭാ. മനുഷ്യർ യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
* 5:2 അഥവാ, മനുഷ്യവംശം.
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േവെറ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
8 േശത്തിെന്റ ആയുസ്സ് ആെക 912
വർഷമായിരുന്നു. പിെന്നഅേദ്ദഹം മരിച്ച .

9 ഏേനാശിനു െതാണ്ണ റു വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് േകനാൻ ജനിച്ച .
10 േകനാന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
ഏേനാശ് 815 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുംജനിച്ച . 11ഏേനാശിെന്റആയുസ്സ്
905വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅേദ്ദഹംമരിച്ച .

12 േകനാന് എഴുപതു വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് മഹലേലൽ ജനിച്ച .
13 മഹലേലലിന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
േകനാൻ 840 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 14 േകനാെന്റ ആയുസ്സ്
910വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅേദ്ദഹംമരിച്ച .

15മഹലേലലിന്അറുപത്തഞ്ച്വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് യാെരദ് ജനിച്ച . 16യാെരദിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം മഹലേലൽ 830
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന്
േവെറ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
17 മഹലേലലിെന്റ ആയുസ്സ് 895
വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅേദ്ദഹം മരിച്ച .

18 യാെരദിനു 162 വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഹാേനാക്ക് ജനിച്ച .
19 ഹാേനാക്കിന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
യാെരദ് 800 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
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പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 20യാെരദിെന്റആയുസ്സ്
ആെക 962 വർഷമായിരുന്നു; പിെന്ന
അേദ്ദഹം മരിച്ച .

21 ഹാേനാക്കിന് അറുപത്തഞ്ച്
വയസ്സായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
െമഥൂെശലാഹ് ജനിച്ച . 22 െമഥൂെശലാഹിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം ഹാേനാക്ക് 300
വർഷം ൈദവമുമ്പാെക വിശ്വസ്തനായി
ജീവിച്ച .† ഈ സമയം അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന്
േവെറ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച . 23 ഹാേനാക്കിെന്റ ആയുസ്സ്
365 വർഷമായിരുന്നു. 24 ഹാേനാക്ക്
ൈദവമുമ്പാെക വിശ്വസ്തനായി ജീവിച്ച ;
ഒരു ദിവസം ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
തെന്റ അടുേത്തെക്കടുത്തതിനാൽ
കാണാെതയായി.

25 െമഥൂെശലാഹിനു 187 വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ലാെമക്ക് ജനിച്ച .
26 ലാെമക്കിന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
െമഥൂെശലാഹ് 782 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 27 െമഥൂെശലാഹിെന്റ
ആയുസ്സ്ആെക969വർഷമായിരുന്നു,പിെന്ന
അേദ്ദഹം മരിച്ച .

28 ലാെമക്കിനു 182 വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ച .
29 “യേഹാവ ശപിച്ച ഭൂമിയിൽ നമുക്കു േനരിട്ട
കഠിന്രപയത്നത്തിലും നമ്മുെട ൈകകള െട
േക്ലശകരമായ അധ്വാനത്തിലും ഇവൻ

† 5:22 വർഷം മൂ.ഭാ.ൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു.
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നെമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ്
ലാെമക്ക് തെന്റ മകനു േനാഹ‡എന്ന് േപരിട്ട .
30 േനാഹയ്ക്ക് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
ലാെമക്ക് 595 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് േവെറ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുംജനിച്ച . 31ലാെമക്കിെന്റആയുസ്സ്
777വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅേദ്ദഹംമരിച്ച .

32 േനാഹയ്ക്കു 500 വയസ്സായതിനുേശഷം,
േശം, ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നീ പു്രതന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിന് ജനിച്ച .

6
മനുഷ്യനിെലഅധർമം

1 മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ െപരുകിത്തുടങ്ങി.
അവർക്കു പു്രതിമാരും ജനിച്ച . 2ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാെര
സൗന്ദര്യവതികൾ എന്നുകണ്ട് തങ്ങൾക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ളവെര വിവാഹംെചയ്തു. 3അേപ്പാൾ
യേഹാവ, “എെന്റ ആത്മാവ് മനുഷ്യേനാട്
എേന്നക്കും വാദിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയില്ല;*
മനുഷ്യൻ നശ്വരൻ† തെന്നയേല്ലാ; അവെന്റ
ആയുസ്സ് 120വർഷമാകും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

4 ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതിനുേശഷവും
ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ മനുഷ്യരുെട പു്രതിമാെര അറിഞ്ഞു;
അവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ച . ഇവരായിരുന്നു

‡ 5:29 േനാഹ എന്ന പദം, ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നതിനുള്ള
എ്രബായപദേത്താടു സാമ്യമുണ്ട്. * 6:3 അഥവാ,
വസിക്കുകയില്ല. † 6:3 അഥവാ,അശുദ്ധമായതു
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പൗരാണികകാലെത്ത ്രപഖ്യാത പുരുഷന്മാർ
എന്നറിയെപ്പട്ടവീരന്മാർ.

5 ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യെന്റ ദുഷ്ടത
വളെരയധികം വർധിച്ചിരിക്കുെന്നന്നും
അവെന്റ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ എേപ്പാഴും
തിന്മനിറഞ്ഞെതന്നും യേഹാവകണ്ടു. 6ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചതുെകാണ്ട് യേഹാവ
ദുഃഖിച്ച ; അവിടെത്ത ഹൃദയം അത്യന്തം
േവദനിച്ച . 7 “ഞാൻസൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യവംശെത്ത—
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും നിലത്ത് ഇഴയുന്ന
ജന്തുക്കെളയുംആകാശത്തിെലപക്ഷികെളയും—
ഭൂമുഖത്തുനിന്നു തുടച്ച നീക്കും; അവെയ
ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 8 എന്നാൽ
േനാഹയ്ക്കുയേഹാവയുെടകൃപ ലഭിച്ച .
േനാഹയും ്രപളയവും

9 േനാഹെയക്കുറിച്ച ള്ള വിവരണം
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

േനാഹ തെന്റ സമകാലീനരായ
ആള കൾക്കിടയിൽ നീതിമാനും
നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു; അേദ്ദഹം
ൈദവമുമ്പാെക വിശ്വസ്തനായി ജീവിച്ച .‡
10 േനാഹയ്ക്ക് േശം, ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നീ
മൂന്നുപു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11 എന്നാൽ, ഭൂമി ൈദവത്തിെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽ അഴിമതിയുള്ളതും അ്രകമം
നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. 12 ഭൂമിയിൽ അഴിമതി

‡ 6:9 മൂ.ഭാ.ൈദവമുമ്പാെകൈദവേത്താടുകൂെട നടന്നു.
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എ്രതമാ്രതം െപരുകിയിരിക്കുെന്നന്നും ഭൂമിയിെല
സകലമനുഷ്യരും അധാർമികത തങ്ങള െട
ജീവിതൈശലിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുെന്നന്നും
ൈദവം കണ്ടു. 13 അതുെകാണ്ട് ൈദവം
േനാഹേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു, “ഞാൻ
സകലമനുഷ്യെരയും നശിപ്പിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർനിമിത്തം ഭൂമിയിൽ
അ്രകമം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! ഞാൻ അവെരയും
ഭൂമിെയയും നശിപ്പിക്കും! നിശ്ചയം. 14ആകയാൽ
നിനക്കുേവണ്ടി േഗാഫർമരംെകാണ്ട് ഒരു
െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം; അതിൽ അറകൾ
നിർമിച്ച് െവള്ളം കയറാത്തവിധം അതിെന്റ
അകത്തും പുറത്തും കീൽ േതക്കണം. 15 നീ
െപട്ടകം നിർമിേക്കണ്ടത് ഇനി പറയുന്ന
കണക്കുകൾ്രപകാരം ആയിരിക്കണം, അതിന്
നീളം മുന്നൂറ് മുഴവും വീതി അൻപതു മുഴവും
ഉയരം മുപ്പത് മുഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.§
16 െപട്ടകത്തിന് ഒരു േമൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കണം,
േമൽക്കൂരയ്ക്കുതാേഴ ഒരുമുഴം* അകലത്തിൽ
െപട്ടകത്തിനുചുറ്റ ം† കിളിവാതിൽ ഉണ്ടാക്കണം.
െപട്ടകത്തിെന്റ വശത്ത് ഒരു വാതിൽ െവക്കണം,
ഒരു കീഴ്ത്തട്ട ം ഇടത്തട്ട ം േമൽത്തട്ട ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 17 ആകാശത്തിനുകീേഴ
ജീവനുള്ള സകലതിെനയും, ജീവശ്വാസമുള്ള
ജന്തുക്കെള എല്ലാറ്റിെനയും, നശിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ്രപളയം വരുത്തും.
18 എന്നാൽ, എെന്റ ഉടമ്പടി ഞാൻ നിേന്നാട്

§ 6:15 ഏക. 135 മീ. നീളം, 23 മീ. വീതി, 14 മീ. ഉയരം.
* 6:16 ഏക. 45 െസ.മീ. † 6:16 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള
എ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഉറപ്പിക്കും; നീ െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിക്കണം;
നിേന്നാെടാപ്പം നിെന്റ പു്രതന്മാരും നിെന്റ
ഭാര്യയും നിെന്റ പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാരും
ഉണ്ടാകണം. 19 സകലജീവികളിൽനിന്നും
ആണും െപണ്ണ മായി ഈരണ്ടിെന—അവയും
നിേന്നാെടാപ്പം ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന—്നീ
െപട്ടകത്തിനുള്ളിേലക്കു െകാണ്ടുവരണം.
20 എല്ലാത്തരം പക്ഷികളിലും എല്ലാത്തരം
മൃഗങ്ങളിലും നിലത്തുകൂടി ഇഴയുന്ന എല്ലാത്തരം
ജന്തുക്കളിലുംനിന്നും ഈരെണ്ടണ്ണം—ജീവേനാെട
സൂക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിനു—നിെന്റ അടുക്കൽ
വേരണ്ടതാകുന്നു. 21 നിനക്കും അവയ്ക്കും
േവണ്ടുന്ന സകലവിധ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം
നീ േശഖരിച്ച െവക്കണം. അത് നിനക്കും
അവയ്ക്കും ഭക്ഷണമായിരിക്കണം.”

22 ൈദവം കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന േനാഹ
െചയ്തു—അേത,അേദ്ദഹം െചയ്തു.

7
1 സകലതും ്രകമീകരിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം,
യേഹാവ േനാഹേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ഞാൻ നിെന്ന ഈ തലമുറയിൽ നീതിമാനായി
കണ്ടിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടു നീയും നിെന്റ
കുടുംബം മുഴുവനും െപട്ടകത്തിനുള്ളിേലക്കു
്രപേവശിക്കുക. 2 ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന്
ആണും െപണ്ണ മായി ഏഴുേജാടിെയയും
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ശുദ്ധിയില്ലാത്ത* മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ആണും
െപണ്ണ മായി ഓേരാ േജാടിെയയും 3 പക്ഷികള െട
ഓേരാ ജാതിയിൽനിന്നും പൂവനും പിടയുമായി
ഏഴുേജാടിെയയും, ്രപളയേശഷം ഭൂമിയിൽ
ഈവക ജീവേനാെട േശഷിേക്കണ്ടതിനു
നീ േചർത്തുെകാള്ളണം; 4 ഏഴുദിവസം
കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പതുപകലും
നാൽപ്പതുരാവും മഴെപയ്യിക്കുകയും ഞാൻ
നിർമിച്ച സകലജീവികെളയും ഭൂമുഖത്തുനിന്നു
തുടച്ച നീക്കുകയും െചയ്യ ം.”

5യേഹാവതേന്നാടുകൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്നെയല്ലാം
േനാഹ െചയ്തു.

6 ഭൂമിയിൽ ്രപളയം ഉണ്ടായേപ്പാൾ േനാഹയ്ക്ക്
600 വയസ്സായിരുന്നു. 7 േനാഹയും തെന്റ ഭാര്യയും
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരും അവരുെട ഭാര്യമാരും
്രപളയത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുന്നതിനായി
െപട്ടകത്തിൽ ്രപേവശിച്ച . 8 ശുദ്ധിയുള്ളവയും
അല്ലാത്തവയുമായ മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന,്പക്ഷികള ം
എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കള ം, 9 ആണും െപണ്ണ മായി
ൈദവം കൽപ്പിച്ചതുേപാെല േനാഹയുെട
അടുക്കൽവന്ന് െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു.
10ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽ ്രപളയം
ആരംഭിച്ച .

11േനാഹയുെടആയുസ്സിെന്റഅറുനൂറാംവർഷം,
രണ്ടാംമാസം, പതിേനഴാംതീയതിതെന്ന
ആഴിയുെട ഉറവുകൾ തുറക്കെപ്പട്ട ,

* 7:2 ശുദ്ധിയില്ലാത്ത, വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായവയും
യാഗാർപ്പണത്തിനുള്ളവയുമായി ൈദവം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ട ള്ളത്
ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ,് ഈ ഗണത്തിൽെപ്പടാത്തവ
ശുദ്ധിയില്ലാത്തമൃഗങ്ങളാണ.്



ഉൽപ്പത്തി 7:12 xxv ഉൽപ്പത്തി 7:21

ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകള ം
തുറക്കെപ്പട്ട . 12 നാൽപ്പതുപകലും
നാൽപ്പതുരാവും ഭൂമിയിൽ മഴ
െപയ്തുെകാേണ്ടയിരുന്നു.

13 ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആ
ദിവസംതെന്ന േനാഹ തെന്റ പു്രതന്മാരായ േശം,
ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നിവേരാടും ഭാര്യേയാടും
പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാേരാടുംകൂെട െപട്ടകത്തിൽ
്രപേവശിച്ച . 14 അവേരാെടാപ്പം എല്ലാത്തരം
വന്യമൃഗങ്ങള ം കന്നുകാലികള ം ഇഴജന്തുക്കള ം
പക്ഷികള ം ചിറകുള്ള സകലതും ഉണ്ടായിരുന്നു.
15 ജീവശ്വാസമുള്ള സമസ്തജന്തുക്കള െടയും
ഇണകൾ േനാഹയുെട അടുക്കൽവന്നു
െപട്ടകത്തിൽ കയറി. 16 ൈദവം േനാഹേയാടു
കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച,് ആണും െപണ്ണ മായിട്ടാണ്
സകലജീവികള ം െപട്ടകത്തിൽവന്നു കയറിയത്.
അതിനുേശഷം യേഹാവ അവെര ഉള്ളിലാക്കി
വാതിൽഅടച്ച .

17 നാൽപ്പതു ദിവസേത്തക്കു ഭൂമിയിൽ
്രപളയം തുടർന്നു; െവള്ളം െപരുകിയേപ്പാൾ
െപട്ടകം ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഉയർന്നു.
18 െവള്ളം ഭൂമിയിൽ അത്യധികം െപരുകി,
െപട്ടകം െവള്ളത്തിനുമീേത ഒഴുകിനീങ്ങി.
19 ആകാശത്തിനു കീഴിലുള്ള ഉയർന്ന
പർവതങ്ങെളെയാെക്കയും മൂടുംവിധം ഭൂമിയിൽ
െവള്ളം െപാങ്ങി. 20 പർവതങ്ങൾക്കുേമൽ
പതിനഞ്ചുമുഴത്തിലധികം† ജലനിരപ്പ യർന്നു.
21 പക്ഷികൾ, കന്നുകാലികൾ, വന്യജീവികൾ,
ഇഴജന്തുക്കൾ, മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും,
† 7:20 ഏക. 6.8 മീ.
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ഇങ്ങെന സകലഭൂചരജീവികള ം നശിച്ച .
22 മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളവയായി,
കരയിൽ അവേശഷിച്ചിരുന്നവെയല്ലാം
ചെത്താടുങ്ങി. 23 ഭൂമുഖത്തു ജീവേനാെട
ഉണ്ടായിരുന്നവെയല്ലാം നിർമാർജനം െചയ്യെപ്പട്ട ;
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും നിലത്തിഴയുന്ന
ജീവികെളയും ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും—
ഇങ്ങെന സകലതിെനയും ്രപളയം
തുടച്ച നീക്കി. േനാഹയും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
െപട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുംമാ്രതം
അവേശഷിച്ച .

24 ്രപളയം ഭൂമിയിൽ നൂറ്റി അൻപതു
ദിവസേത്തക്കുതുടർന്നു.

8
1ൈദവം േനാഹെയയും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
െപട്ടകത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നസകലവന്യജീവികെളയും
കന്നുകാലികെളയും ഓർത്തു; അവിടന്നു
ഭൂമിയുെടേമൽ ഒരു കാറ്റ് അടിപ്പിച്ച ; െവള്ളം
പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. 2 ആഴിയുെട
ഉറവുകള ം ആകാശത്തിെന്റ കിളിവാതിലുകള ം
അടഞ്ഞു; ആകാശത്തിൽനിന്നുള്ള ജലപാതവും
നിലച്ച . 3 െവള്ളം ഭൂമിയിൽനിന്ന് ്രകേമണ
ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. നൂറ്റി അൻപതു ദിവസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവള്ളം വലിഞ്ഞ,് 4ഏഴാംമാസം
പതിേനഴാംതീയതി, െപട്ടകം അരാരാത്ത്
പർവതത്തിൽ ഉറച്ച . 5 പത്താംമാസംവെര
െവള്ളം കുറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്നു;
പത്താംമാസം ഒന്നാംതീയതി പർവതശിഖരങ്ങൾ
ദൃശ്യമായി.
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6നാൽപ്പതുദിവസംകൂടികഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േനാഹ,
െപട്ടകത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ജനാല
തുറന്ന് 7 ഒരു കാക്കെയ പുറേത്തക്കയച്ച ;
ഭൂമിയിൽ െവള്ളം വറ്റ ന്നതുവെരയും അതു
വരികയും േപാകുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
8 ഭൂമിയുെട ്രപതലത്തിൽനിന്ന് െവള്ളം
വലിഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ എന്നറിയാൻ ഒരു ്രപാവിെനയും
അേദ്ദഹം പുറേത്തക്കയച്ച . 9 എന്നാൽ
ഭൂമിയിൽ എങ്ങും െവള്ളമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
കാലുകുത്താൻ ഇടം കാണാെത അതു
െപട്ടകത്തിൽ േനാഹയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെയത്തി. അേദ്ദഹം ൈകനീട്ടി
അതിെന പിടിച്ച് െപട്ടകത്തിനുള്ളിൽ തെന്റ
അടുക്കൽ ആക്കി. 10 ഏഴുദിവസംകൂടി
കാത്തിരുന്നതിനുേശഷം േനാഹ ്രപാവിെന
വീണ്ടും െപട്ടകത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്ക് അയച്ച .
11 ്രപാവു ൈവകുേന്നരം തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ,
അതിെന്റ ചുണ്ടിൽ അതാ ഒരു പച്ച ഒലിവില!
െവള്ളം ഭൂമിയിൽനിന്ന് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്
അേപ്പാൾ േനാഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. 12അേദ്ദഹം
ഏഴുദിവസംകൂടി കാത്തിരുന്നു; ്രപാവിെന വീണ്ടും
പുറേത്തക്ക് അയച്ച . എന്നാൽ ഇത്തവണഅത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുക്കൽമടങ്ങിവന്നില്ല.

13 േനാഹയുെട അറുനൂറ്റിെയാന്നാംവർഷം
ഒന്നാംമാസം ഒന്നാംദിവസം ആയേപ്പാൾ െവള്ളം
ഭൂമിയുെട ്രപതലത്തിൽനിന്ന് വറ്റിേപ്പായിരുന്നു.
അതിനുേശഷം േനാഹ െപട്ടകത്തിെന്റ മൂടി
നീക്കി. നിലം ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.
14 രണ്ടാംമാസം ഇരുപത്തിേയഴാംതീയതി ഭൂമി
പൂർണമായും ഉണങ്ങിയിരുന്നു.
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15 ഇതിനുേശഷം ൈദവം േനാഹേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 16 “നീയും നിെന്റ
ഭാര്യയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും അവരുെട
ഭാര്യമാരും െപട്ടകത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക.
17 നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള എല്ലാവിധ
ജീവികെളയും—പക്ഷികെളയും മൃഗങ്ങെളയും
നിലത്തിഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കെളയും—
പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക; അവ ഭൂമിയിൽ
െപറ്റ െപരുകി,എണ്ണത്തിൽവർധിക്കെട്ട.”

18 അങ്ങെന േനാഹ തെന്റ പു്രതന്മാേരാടും
ഭാര്യേയാടും പു്രതന്മാരുെട ഭാര്യമാേരാടുംകൂെട
പുറത്തുവന്നു. 19 എല്ലാ മൃഗങ്ങള ം
എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കള ം എല്ലാ പക്ഷികള ം—
ഭൂചരജീവികെളാെക്കയും—േജാടിേജാടിയായി
െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറേത്തക്കുവന്നു.

20 പിന്നീട് േനാഹ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു; അേദ്ദഹം അതിേന്മൽ
ശുദ്ധിയുള്ളഎല്ലാ മൃഗങ്ങളിലുംശുദ്ധിയുള്ളഎല്ലാ
പക്ഷികളിലും ചിലതിെന േഹാമയാഗങ്ങളായി
അർപ്പിച്ച . 21 അതിെന്റ ഹൃദ്യമായ
സൗരഭ്യം ആസ്വദിച്ച െകാണ്ട് യേഹാവ
ഹൃദയത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്തു: “മനുഷ്യെന്റ
ഹൃദയനിരൂപണങ്ങെളല്ലാം ബാല്യംമുതൽ
േദാഷപൂർണെമങ്കിലും ഞാൻ ഇനിെയാരിക്കലും
മനുഷ്യവംശം നിമിത്തം ഭൂമിെയ ശപിക്കുകയില്ല.
ഇേപ്പാൾ െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ
ഇനിെയാരിക്കലും സകലജീവികെളയും
നശിപ്പിക്കുകയില്ല.
22 “ഭൂമിയുള്ളകാലംവെര
വിതയും െകായ്ത്തും
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ശീതവും ഉഷ്ണവും
േവനലും വർഷവും
പകലും രാ്രതിയും
ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുകയില്ല.”

9
േനാഹേയാടുള്ളൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടി

1 ൈദവം േനാഹെയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അനു്രഗഹിച്ച,് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നിങ്ങൾസന്താനസമൃദ്ധിയുള്ളവരായി
എണ്ണത്തിൽ വർധിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിറയുക.
2 ഭൂമിയിെല സകലമൃഗങ്ങൾക്കും
ആകാശത്തിെല സകലപക്ഷികൾക്കും
സകലഭൂചരജന്തുക്കൾക്കും സമു്രദത്തിെല
സകലമത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള
േപടിയും നടുക്കവും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അവെയ
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 ജീവേനാെട ചരിക്കുന്ന സകലതും നിങ്ങൾക്ക്
ആഹാരമായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പച്ചസസ്യങ്ങൾ നൽകിയതുേപാെല ഇേപ്പാൾ
സകലതും നിങ്ങൾക്കുതരുന്നു.

4 “എന്നാൽ,ജീവരക്തേത്താടുകൂടി ഒന്നിെന്റയും
മാംസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത.് 5 നിങ്ങള െട
ജീവരക്തത്തിനു ഞാൻ കണക്കുേചാദിക്കും;
ഓേരാ മൃഗേത്താടും ഞാൻ കണക്ക്
ആവശ്യെപ്പടും; ഓേരാ മനുഷ്യേനാടും
അവെന്റ സുഹൃത്തിെന്റ ജീവരക്തത്തിനു
കണക്കുേചാദിക്കും.
6 “മനുഷ്യെന്റ രക്തംആെരങ്കിലും െചാരിഞ്ഞാൽ
അവെന്റരക്തം മനുഷ്യൻ െചാരിയിക്കും.
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ൈദവംതെന്റസ്വരൂപത്തിലാണേല്ലാ
മനുഷ്യെനനിർമിച്ചത.്

7 നിങ്ങേളാ, സന്താനസമൃദ്ധിയുള്ളവരായി
എണ്ണത്തിൽ െപരുകുക; ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു
വർധിച്ച വരിക.”

8 ഇതിനുേശഷം ൈദവം േനാഹേയാടും
പു്രതന്മാേരാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്
9 “ഇേപ്പാൾ നിങ്ങേളാടും നിങ്ങൾക്കുേശഷം
നിങ്ങള െട സന്തതിപരമ്പരേയാടും
10 നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലജീവജന്തുക്കേളാടും—പക്ഷികൾ,
കന്നുകാലികൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ, എന്നിങ്ങെന
നിങ്ങേളാടുകൂെട െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
വന്ന ഭൂമിയിെല സകലജീവികേളാടും—
ഞാൻ ഉടമ്പടിെചയ്യന്നു. 11 ഇനി ഒരിക്കലും
്രപളയജലത്താൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള ം
നശിക്കുകയില്ല, ഭൂമിെയ നശിപ്പിക്കാൻ
ഇനിെയാരിക്കലും ്രപളയം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നു
ഞാൻനിങ്ങേളാട് ഉടമ്പടിെചയ്യന്നു.”

12 ൈദവം പിെന്നയും അരുളിെച്ചയ്തു:
“എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങേളാടുകൂെട
സകലജീവികൾക്കുംമേധ്യ,വരുംതലമുറകൾെക്കല്ലാറ്റിനുംേവണ്ടി
ഞാൻ െചയ്യന്ന ഉടമ്പടിയുെട ചിഹ്നമാണിത,്
13ഞാൻേമഘങ്ങളിൽഎെന്റവില്ല്സ്ഥാപിക്കുന്നു,
അത് എനിക്കും ഭൂമിക്കുംതമ്മിലുള്ള
ഉടമ്പടിയുെട ചിഹ്നമായിരിക്കും. 14 ഞാൻ
ഭൂമിക്കുമീേത േമഘങ്ങെള വരുത്തുകയും
േമഘങ്ങളിൽ മഴവില്ല ്രപത്യക്ഷെപ്പടുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ 15 നിങ്ങേളാടും സകലവിധ
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ജീവികേളാടുമുള്ളഎെന്റഉടമ്പടിഞാൻഓർക്കും.
സമസ്തജീവജാലങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കുന്ന
്രപളയം ഇനിെയാരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
16 േമഘങ്ങളിൽ വില്ല് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാെഴല്ലാം
ഞാൻ അതു കാണുകയും ൈദവവും ഭൂമിയിെല
സകലജീവികള മായുള്ള ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടി
ഓർക്കുകയും െചയ്യ ം.

17 “എനിക്കുംഭൂമിയിെലസകലജീവജാലങ്ങൾക്കും
മേധ്യ ഞാൻ െചയ്യന്ന ഉടമ്പടിയുെട ചിഹ്നം
ഇതായിരിക്കും,” എന്നും ൈദവം േനാഹേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ
18 െപട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തു വന്നവരായ
േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ േശം, ഹാം,
യാെഫത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു; ഹാം കനാെന്റ
പിതാവായിരുന്നു. 19 േനാഹയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന്
പു്രതന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത;് ഇവരിൽനിന്നാണ്
ഭൂമി ജനങ്ങെളെക്കാണ്ടുനിറഞ്ഞത.്

20 കർഷകനായ േനാഹ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ
നട്ട പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. 21 േനാഹ
അതിൽനിന്നുള്ള വീഞ്ഞുകുടിച്ച്
ലഹരിക്കടിമെപ്പട്ട തെന്റ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ,
വിവസ്്രതനായിക്കിടന്നു. 22 കനാെന്റ പിതാവായ
ഹാം പിതാവിെന്റ നഗ്നത കണ്ടിട്ട് പുറത്തുെചന്ന്
രണ്ടു സേഹാദരന്മാെരയും അറിയിച്ച . 23 േശമും
യാെഫത്തും ഒരു വസ്്രതം എടുത്ത് തങ്ങള െട
േതാളിൽ ഇട്ട െകാണ്ട് പിറേകാട്ട നടന്നുെചന്ന്
പിതാവിെന്റ നഗ്നത മറച്ച . അവർ മുഖം തിരിച്ച
പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽപിതാവിെന്റനഗ്നതകണ്ടില്ല.
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24 േനാഹ ലഹരി വിട്ട് ഉണർന്നേപ്പാൾ തെന്റ
ഇളയമകനായ ഹാം തേന്നാടു െചയ്തത്
അറിഞ്ഞ,് 25അേദ്ദഹം,
“കനാൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ,
അവൻതെന്റസേഹാദരന്മാർക്ക്
അധമദാസനായിത്തീരും”

എന്നുപറഞ്ഞു.
26 “േശമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
കനാൻഅവെന്റ*അടിമയായിത്തീരെട്ട,

27ൈദവംയാെഫത്തിെന്റ േദശം വിശാലമാക്കെട്ട,
യാെഫത്ത് േശമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിൽ
പാർക്കെട്ട,
കനാൻഅവെന്റഅടിമയായിത്തീരെട്ട,”

എന്നും പറഞ്ഞു.
28 ്രപളയത്തിനുേശഷം േനാഹ 350 വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു. 29 േനാഹയുെട ആയുസ്സ് ആെക
950വർഷമായിരുന്നു;പിെന്നഅേദ്ദഹം മരിച്ച .

10
ജനതകള െട പട്ടിക

1 േനാഹയുെട പു്രതന്മാരായ േശം,
ഹാം, യാെഫത്ത് എന്നിവരുെട
വംശാവലി സംബന്ധിച്ച വിവരം:
്രപളയത്തിനുേശഷം അവർക്കു
പു്രതന്മാരുണ്ടായി.

യാെഫത്യർ

* 9:26 അഥവാ, േശമിെന്റ
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2യാെഫത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:*
േഗാെമർ, മാേഗാഗ,് മാദായി, യാവാൻ,
തൂബാൽ, േമെശക്ക,്തീരാസ.്

3 േഗാെമരിെന്റപു്രതന്മാർ:
അശ്േകനസ്, രീഫത്ത്, േതാഗർമാ.

4യാവാെന്റപു്രതന്മാർ:
എലീശാ, തർശീശ,് കിത്ത്യർ, േദാദാന്യർ.†

5 ഇവരിൽനിന്ന് കടേലാരത്തും
ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ച .
അവർ അതതുേദശങ്ങളിൽ അവരവരുെട
ഭാഷ സംസാരിച്ച് വിവിധേഗാ്രതങ്ങള ം
ജനതകള മായി താമസിച്ച വന്നു.

ഹാമ്യർ
6ഹാമിെന്റപു്രതന്മാർ:
കൂശ,്ഈജിപ്റ്റ,്പൂത്ത,്കനാൻ.

7കൂശിെന്റപു്രതന്മാർ:
േസബ, ഹവീലാ, സബ്താ, രാമാ,
സബ്െതക്കാ.

രാമായുെട പു്രതന്മാർ:
േശബാ, േദദാൻ.

8 കൂശ് നിേ്രമാദിെന്റ പിതാവായിരുന്നു.‡
നിേ്രമാദ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യെത്ത
മല്ലനായ േപാരാളിയായിത്തീർന്നു.
9 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ശക്തനാെയാരുനായാട്ട വീരനായിരുന്നു.

* 10:2 പു്രതന്മാർ എന്ന വാക്കിന്, പിൻഗാമികൾ,
അനന്തരാവകാശികൾ, രാഷ്്രടങ്ങൾ എന്നീ അർഥങ്ങളണ്ട.്
വാ. 3, 4, 6, 7, 20–23, 29, 31 കാണുക. † 10:4 ചി.ൈക.്രപ.
േറാദാന്യർ. ‡ 10:8 പിതാവ് എന്ന വാക്കിന്, പൂർവികൻ,
സ്ഥാപകൻ, മുൻഗാമി എന്നീ അർഥങ്ങളണ്ട.് വാ. 13, 15, 24, 26
കാണുക.
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അതുെകാണ്ടാണ്, “യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ, നിേ്രമാദിെനേപ്പാെല
നായാട്ട വീരൻ”എന്നു െചാല്ല ണ്ടായത.്
10 അയാള െട രാജ്യത്തിെന്റ
്രപഥമേക്രന്ദങ്ങൾ ശിനാർ§ േദശത്തു
ബാേബൽ,ഏെരക്,അക്കാദ,്കൽെന
എന്നിവയായിരുന്നു. 11 അയാൾ
അവിെടനിന്ന് അശ്ശ രിേലക്കു തെന്റ
രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കി, അവിെട
നിനേവ, െരേഹാേബാത്ത് പട്ടണം,
കാലഹ,് 12 നിനേവക്കും കാലഹിനും
മേധ്യയുള്ള മഹാനഗരമായ േരെസൻ
എന്നീ പട്ടണങ്ങള ംപണിതു.

13 ലൂദീം, അനാമീം, െലഹാബീം, നഫ്തൂഹീം,
14 പ്രതൂസീം, കസ്ള ഹീം (ഇവരിൽനിന്നാണ്
െഫലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ചത)്,കഫ്േതാരീം
എന്നീ വംശങ്ങള െട ഉത്ഭവം
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നായിരുന്നു.*

15കനാെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ, ഹിത്യർ,

16 െയബൂസ്യർ, അേമാര്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ,
17ഹിവ്യർ,അർഖ്യർ,സീന്യർ, 18അർവാദ്യർ,
െസമാര്യർ,ഹമാത്യർ.
പിൽക്കാലത്ത് കനാന്യവംശങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പാകുകയും 19 കനാെന്റ
അതിരുകൾ സീേദാൻമുതൽ
െഗരാർവഴിയായി ഗസ്സാവെരയും
െസാേദാം, െഗാേമാറാ, ആദ്മാ,

§ 10:10 9അതായത്, ബാേബൽ * 10:14 ഉത്ഭവിച്ചത് മൂ.ഭാ.
ഈജിപ്റ്റ് എന്നപിതാവിൽനിന്നായിരുന്നു.
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െസേബായീം എന്നിവ വഴിയായി
ലാശാവെരയുമായിരുന്നു.

20 ഇവരാണ് തങ്ങള െട ്രപേദശങ്ങളിലും
രാജ്യങ്ങളിലും കുലങ്ങള ം ഭാഷകള ം
അനുസരിച്ച ചിതറിത്താമസിച്ചിരുന്ന
ഹാമിൻപു്രതന്മാർ.

േശമ്യർ
21 യാെഫത്തിെന്റ മൂത്തസേഹാദരനായ
േശമിനും പു്രതന്മാർ
ജനിച്ച ; ഏെബരിെന്റ
പു്രതന്മാർെക്കല്ലാവർക്കും
പൂർവപിതാവ് േശംആയിരുന്നു.

22 േശമിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഏലാം,അശ്ശ ർ,അർപ്പക്ഷാദ,്ലൂദ്,അരാം.

23അരാമിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഊസ്,ഹൂൾ, േഗെഥർ, േമെശക്ക്.†

24അർപ്പക്ഷാദ് േശലഹിെന്റപിതാവും
േശലഹ്ഏെബരിെന്റപിതാവുമായിരുന്നു.

25ഏെബരിനു രണ്ടു പു്രതന്മാർജനിച്ച :
ഒരുവെന്റ േപര് േപെലഗ‡് എന്നായിരുന്നു;
കാരണം, അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു
ഭൂവാസികൾ വിഭജിക്കെപ്പട്ടത്.§ അവെന്റ
സേഹാദരെന്റ േപര് േയാക്താൻ
എന്നായിരുന്നു.

26 േയാക്താെന്റപു്രതന്മാർ:
അല്േമാദാദ്, ശാെലഫ,് ഹസർമാെവത്ത,്
യാരഹ,് 27 ഹേദാരാം, ഊസാൽ,

† 10:23 മൂ.ഭാ. മശ്; 1 ദിന. 1:17 കാണുക. ‡ 10:25 വിഭജനം
എന്നർഥം. § 10:25 ഉൽ. 11:8-9
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ദിക്ലാ, 28 ഓബാൽ, അബീമാേയൽ,
േശബാ, 29 ഓഫീർ, ഹവീലാ, േയാബാബ്
ഇവെരല്ലാവരും േയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ
ആയിരുന്നു.

30 അവർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ്രപേദശം
േമശാമുതൽ കിഴക്കൻ മല്രമ്പേദശമായ
േസഫാർവെരവ്യാപിച്ചിരുന്നു.

31 കുലങ്ങള ം ഭാഷകള ം അനുസരിച്ച്
തങ്ങള െട ്രപേദശങ്ങളിലും
രാജ്യങ്ങളിലും താമസിച്ചിരുന്ന
േശമ്യപു്രതന്മാർഇവരായിരുന്നു.

32 േദശവും കുലവും അനുസരിച്ച്
േനാഹയുെട പു്രതന്മാരുെട വംശാവലി
ഇവയാണ്. ഇവരിൽനിന്നാണ്
്രപളയത്തിനുേശഷം ഭൂമിയിൽ
ജനതകൾവ്യാപിച്ചത.്

11
ബാേബൽേഗാപുരം

1 േലാകംമുഴുവനും ഒേര ഭാഷയും ഒേര
സംസാരരീതിയും ആയിരുന്നു. 2 മനുഷ്യർ
പൂർവദിക്കിേലക്കു നീങ്ങിയേപ്പാൾ ശിനാർ*
േദശത്ത് ഒരു സമതലഭൂമി കെണ്ടത്തുകയും
അവിെടസ്ഥിരവാസംആരംഭിക്കുകയും െചയ്തു.

3 “വരൂ, നമുക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കി ശരിക്കും
ചുെട്ടടുക്കാം,”അവർപരസ്പരം പറഞ്ഞു.അവർ
കല്ലിനുപകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിനു
പകരം പശമണ്ണ ം ഉപേയാഗിച്ച . 4 പിെന്ന

* 11:2 അഥവാ,ബാേബൽ
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അവർ, “വരിക, നാം ഭൂതലത്തിെലല്ലാം
ചിതറിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പട്ടണവും
നാം ്രപസിദ്ധരായിത്തീേരണ്ടതിന†്ആകാശംവെര
എത്തുന്ന ഒരു േഗാപുരവും നിർമിക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

5 എന്നാൽ, മനുഷ്യർ പണിതുെകാണ്ടിരുന്ന
പട്ടണവും േഗാപുരവും കാണാൻ യേഹാവ
ഇറങ്ങിവന്നു. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ഒേര
ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒേര ജനതയായ
ഇവർ ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ച തുടങ്ങിെയങ്കിൽ
അവർ ആസൂ്രതണം െചയ്യന്ന ഒരു
കാര്യവും അവർക്ക് അസാധ്യമാകുകയില്ല.
7 വരിക, നമുക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന,് അവർ
ആശയവിനിമയം െചയ്യന്നത് പരസ്പരം
മനസ്സിലാക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട ഭാഷ
കലക്കിക്കളയാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

8 അങ്ങെന യേഹാവ അവെര അവിെടനിന്ന്
ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തുമായി ചിതറിച്ച ; അവർ
പട്ടണനിർമാണം ഉേപക്ഷിച്ച . 9 യേഹാവ
ഭൂമിയിലുള്ള സകലമനുഷ്യരുെടയും ഭാഷ
അവിെടെവച്ച കലക്കിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
ആ പട്ടണത്തിന് ബാേബൽ‡ എന്നു േപരായി.
അവിെടനിന്നു യേഹാവ അവെര ഭൂതലത്തിൽ
എല്ലായിടത്തുമായി ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.

േശംമുതൽഅ്രബാംവെര
10 േശമിെന്റവംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരമാണ:്

† 11:4 മൂ.ഭാ. പട്ടണവും നമുക്ക് ഒരു േപരുണ്ടാേക്കണ്ടതിന.്
‡ 11:9 അതായത്, ബാബിേലാൺ ഈ പദം ആശയക്കുഴപ്പം
എന്നതിനുള്ളഎ്രബായപദേത്താടുസാമ്യമുണ്ട്.
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്രപളയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷമായേപ്പാൾ,
അതായതു േശമിനു നൂറ് വയസ്സായേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹത്തിന് അർപ്പക്ഷാദ് ജനിച്ച .
11അർപ്പക്ഷാദിന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
േശം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

12 അർപ്പക്ഷാദിനു മുപ്പത്തിയഞ്ച്
വയസ്സായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
േശലഹ് ജനിച്ച . 13 േശലഹിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം അർപ്പക്ഷാദ്
നാനൂറ്റിമൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .§

14 േശലഹിനു മുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന്ഏെബർജനിച്ച . 15ഏെബരിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം േശലഹ്
നാനൂറ്റിമൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

16 ഏെബരിനു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് േപെലഗ് ജനിച്ച . 17േപെലഗിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം ഏെബർ
നാനൂറ്റിമുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

18 േപെലഗിനു മുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് െരയൂ ജനിച്ച . 19 െരയൂവിന്

§ 11:13 ലൂേക്കാ. 3:35,36
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ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം േപെലഗ്
ഇരുനൂറ്റി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

20 െരയൂവിനു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് െശരൂഗ് ജനിച്ച . 21 െശരൂഗിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം െരയൂ
ഇരുനൂറ്റിേയഴ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

22 െശരൂഗിനു മുപ്പത് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് നാേഹാർ ജനിച്ച .
23 നാേഹാരിന് ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം
െശരൂഗ് ഇരുനൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

24 നാേഹാരിന് ഇരുപത്തിെയാൻപത്
വയസ്സായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
േതരഹ് ജനിച്ച . 25 േതരഹിന്
ജന്മംനൽകിയതിനുേശഷം നാേഹാർ
നൂറ്റി പെത്താൻപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ജനിച്ച .

26 േതരഹിനു എഴുപത് വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് അ്രബാമും നാേഹാരും
ഹാരാനും ജനിച്ച .

അ്രബാമിെന്റകുടുംബം
27 േതരഹിെന്റവംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരമാണ:്
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േതരഹിൽനിന്നാണ് അ്രബാമും നാേഹാരും
ഹാരാനും ജനിച്ചത്. ഹാരാനിൽനിന്ന് േലാത്ത്
ജനിച്ച . 28 ഹാരാൻ തെന്റ ജന്മേദശമായ
കൽദയരുെട പട്ടണമായ ഊരിൽെവച്ച് തെന്റ
പിതാവായ േതരഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
മരിച്ച . 29അ്രബാമും നാേഹാരും വിവാഹിതരായി.
അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് സാറായി എന്നും
നാേഹാരിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് മിൽക്കാ എന്നും
ആയിരുന്നു. (സാറായി ഹാരാെന്റ മകളായിരുന്നു;
അവള െട സേഹാദരിമാരായിരുന്നു മിൽക്കയും
യിസ്കയും.) 30 സാറായി വന്ധ്യയായിരുന്നു;
അവൾക്കുകുട്ടികൾഇല്ലായിരുന്നു.

31 േതരഹ് തെന്റ പു്രതനായ അ്രബാമിെനയും
ഹാരാെന്റ പു്രതനും തെന്റ പൗ്രതനുമായ
േലാത്തിെനയും അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയും തെന്റ
മരുമകള മായ സാറായിെയയുംകൂട്ടിെക്കാണ്ട്
കനാൻേദശേത്തക്കു േപാകുന്നതിനു
കൽദയരുെട പട്ടണമായ ഊരിൽനിന്ന്
യാ്രതപുറെപ്പട്ട ; എന്നാൽ അവർ ഹാരാനിൽ
എത്തിഅവിെടതാമസമാക്കി.

32 േതരഹിെന്റ ആയുസ്സ് ഇരുനൂറ്റിയഞ്ച് വർഷം
ആയിരുന്നു. േതരഹ്ഹാരാനിൽെവച്ച മരിച്ച .

12
ൈദവംഅ്രബാമിെനവിളിക്കുന്നു

1 യേഹാവ അ്രബാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നിെന്റ േദശെത്തയും നിെന്റ ബന്ധുക്കെളയും
നിെന്റ പിതൃഭവനക്കാെരയും വിട്ട,് ഞാൻ നിനക്ക്
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അവകാശമായി തരാനിരിക്കുന്ന* േദശേത്തക്കു
േപാകുക.
2 “ഞാൻനിെന്നവലിെയാരു ജനതയാക്കും;
ഞാൻനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും;

നിെന്റനാമംഞാൻ േ്രശഷ്ഠമാക്കും.
നീ ഒരുഅനു്രഗഹമായിരിക്കും.

3 നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ
അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്നശപിക്കുന്നവെരഞാൻശപിക്കും;

ഭൂമിയിെലസകലവംശങ്ങള ം
നിന്നിലൂെടഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.”

4 അങ്ങെന യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അ്രബാം പുറെപ്പട്ട ;
േലാത്തും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട േപായി.
ഹാരാനിൽനിന്നു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അ്രബാമിന്
എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു. 5 അേദ്ദഹം
തെന്റ ഭാര്യയായ സാറായിെയയും സേഹാദരെന്റ
പു്രതനായ േലാത്തിെനയും തങ്ങൾ
ഹാരാനിൽെവച്ച േനടിയ സകലസ്വത്തും
ഹാരാനിൽെവച്ച് തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച
േസവകെരയും† കൂട്ടി കനാൻേദശേത്തക്കു
യാ്രതതിരിച്ച ; അവർ കനാൻേദശത്ത്
എത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു.

6 അ്രബാം ആ േദശത്തുകൂടി േശേഖമിെല
േമാേരയിലുള്ള മഹാവൃക്ഷംവെരയും
യാ്രതെചയ്തു. അക്കാലത്ത് കനാന്യരായിരുന്നു
ആ േദശത്തുണ്ടായിരുന്നത.് 7 യേഹാവ
അ്രബാമിനു ്രപത്യക്ഷനായി, “ഞാൻ ഈ

* 12:1 മൂ.ഭാ. നിനക്ക് കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന † 12:5 മൂ.ഭാ.
സമ്പാദിച്ചആള കെളയും
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േദശം നിെന്റ സന്തതിക്കു‡ നൽകും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
തനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായ യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.

8 അവിെടനിന്ന് അ്രബാം േബേഥലിനു
കിഴക്കുള്ള മല്രമ്പേദശേത്തക്കു േപായി. അവിെട
തെന്റ കൂടാരം അടിച്ച ; ആ സ്ഥലത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുവശത്തു േബേഥലും കിഴക്കുവശത്തു
ഹായിയും ആയിരുന്നു. അവിെട അേദ്ദഹം
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിത്
യേഹാവെയആരാധിച്ച .§

9അ്രബാം പിെന്നയും ദക്ഷിണദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി
തെന്റ ്രപയാണംതുടർന്നു.
അ്രബാംഈജിപ്റ്റിൽ

10 ആ സമയത്ത് കനാൻേദശത്ത് ക്ഷാമം
ഉണ്ടായി; ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരുന്നതുെകാണ്ട്
കുറച്ച കാലം താമസിക്കുന്നതിനായി അ്രബാം
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായി. 11 ഈജിപ്റ്റിൽ
്രപേവശിക്കാറായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഭാര്യയായ
സാറായിേയാടു പറഞ്ഞു: “നീഎ്രതസുന്ദരിെയന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു, 12 ഈജിപ്റ്റ കാർ നിെന്ന
കാണുേമ്പാൾ, ‘ഇവൾ അവെന്റ ഭാര്യയാകുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ല കയും നിെന്ന
സ്വന്തമാക്കുകയും* െചയ്യ ം. 13 അതുെകാണ്ട്
നീ എെന്റ സേഹാദരി എന്നു പറയണം,
അേപ്പാൾ നീ നിമിത്തം അവർ എേന്നാടു

‡ 12:7 അഥവാ,വിത്തിനു § 12:8 മൂ.ഭാ. പണിത് യേഹാവയുെട
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . * 12:12 മൂ.ഭാ. നിെന്ന ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുകയും
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നന്നായി െപരുമാറുകയും എെന്റ ജീവൻ
നഷ്ടെപ്പടാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

14 അ്രബാം ഈജിപ്റ്റിൽ എത്തി, സാറായി
അതിസുന്ദരി എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ
കണ്ടു. 15 ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അവെള കണ്ടിട്ട് ഫറേവാേനാട്
അവെളപ്പറ്റി ്രപശംസിച്ച സംസാരിക്കുകയും
അവെള രാജെകാട്ടാരത്തിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.
16 അവൾനിമിത്തം ഫറേവാൻ അ്രബാമിേനാടു
ദയാപൂർവം െപരുമാറി. അങ്ങെന
അ്രബാമിന് ആടുമാടുകൾ, ആൺകഴുതകൾ,
െപൺകഴുതകൾ, ദാസീദാസന്മാർ, ഒട്ടകങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാംഫറേവാൻനൽകി.

17 എന്നാൽ, യേഹാവ അ്രബാമിെന്റ
ഭാര്യയായ സാറായിനിമിത്തം ഫറേവാെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനക്കാെരയും
മഹാേരാഗങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിച്ച . 18 അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ അ്രബാമിെന ആളയച്ച വരുത്തി,
“നീ എേന്നാട് ഈ െചയ്തെതന്ത?് ഇവൾ
നിെന്റ ഭാര്യയാെണന്ന് എന്തുെകാണ്ട്
എേന്നാടു പറയാതിരുന്നു? 19 ‘ഇവൾ എെന്റ
സേഹാദരിയാണ’് എന്നു നീ പറഞ്ഞെതന്തിന?്
ഞാൻ അവെള ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ
സംഗതിയായേല്ലാ? ഇേപ്പാൾ ഇതാ നിെന്റ
ഭാര്യ, ഇവെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െപായ്െക്കാള്ള !”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 പിെന്ന ഫറേവാൻ തെന്റ
ആള കൾക്ക് അ്രബാമിെന സംബന്ധിച്ച് ആജ്ഞ
നൽകുകയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത ഭാര്യേയാടും
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലസമ്പേത്താടുംകൂെട
യാ്രതയാക്കുകയും െചയ്തു.

13
അ്രബാമും േലാത്തും േവർപിരിയുന്നു

1 അ്രബാം ഭാര്യേയാടുകൂെട, തനിക്കുള്ള
സകലവുമായി ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
ദക്ഷിണദിക്കിേലക്ക് യാ്രതെചയ്തു. േലാത്തും
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . 2 കന്നുകാലികൾ,
െവള്ളി, സ്വർണം എന്നിവയിൽ അ്രബാം
മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു.

3 അേദ്ദഹം െതേക്കേദശത്തുനിന്നു
പല സ്ഥലങ്ങളിലൂെട യാ്രതെചയ്ത്
േബേഥൽവെരയും േബേഥലിനും ഹായിക്കും
മേധ്യ താൻ മുമ്പ് കൂടാരംഅടിച്ചിരുന്നതും 4ആദ്യം
യാഗപീഠം പണിതിരുന്നതുമായ സ്ഥലംവെരയും
െചന്നു. അവിെട അ്രബാം യേഹാവെയ
ആരാധിച്ച .

5 അ്രബാമിേനാടുകൂെട യാ്രതെചയ്തിരുന്ന
േലാത്തിനും ആടുമാടുകള ം കൂടാരങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6അവർ ഒരുമിച്ച താമസിച്ചാൽ
േദശത്തിന് അവെര േപാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല
എന്ന നിലയിലായി; ഒരുമിച്ച ജീവിക്കാൻ
കഴിയാത്തവിധം അ്രതയധികമായിരുന്നു
അവരുെട സമ്പത്ത.് 7 അ്രബാമിെന്റ
കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാരും േലാത്തിെന്റ
കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാരുംതമ്മിൽ
കലഹമുണ്ടായി. അക്കാലത്ത് കനാന്യരും
െപരിസ്യരുംആേദശത്തുതാമസിച്ചിരുന്നു.
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8 അതുെകാണ്ട് അ്രബാം േലാത്തിേനാട്:
“നിനക്കും എനിക്കുംതമ്മിേലാ നിെന്റയും
എെന്റയും ഇടയന്മാർതമ്മിേലാ ഒരു വഴക്കും
ഉണ്ടാകരുത;് നാം അടുത്ത ബന്ധുക്കളേല്ല!
9 േദശംമുഴുവനും നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇല്ലേയാ?
നമുക്കു േവർപിരിയാം. നീ ഇടേത്താട്ട
േപാകുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ വലേത്താട്ട
െപായ്െക്കാള്ളാം; അതല്ല, നീ വലേത്താെട്ടങ്കിൽ
ഞാൻ ഇടേത്താട്ട െപായ്െക്കാള്ളാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

10േലാത്ത്ചുറ്റ ംേനാക്കി; േസാവാറിനുേനേരയുള്ള
േയാർദാൻസമഭൂമിമുഴുവൻജലസമൃദ്ധിയുള്ളെതന്നു
കണ്ടു. ആ ്രപേദശം യേഹാവയുെട
േതാട്ടംേപാെലയും ഈജിപ്റ്റ േദശംേപാെലയും
ആയിരുന്നു. (ഇത് യേഹാവ
െസാേദാമിെനയും െഗാേമാറാെയയും
നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായിരുന്നു.) 11 േലാത്ത്
േയാർദാൻ സമഭൂമി മുഴുവൻ തനിക്കായി
െതരെഞ്ഞടുത്തു; പിെന്ന അേദ്ദഹം കിഴേക്കാട്ട
യാ്രതതിരിച്ച ; അങ്ങെന അവരിരുവരുംതമ്മിൽ
പിരിഞ്ഞു. 12 അ്രബാം കനാൻേദശത്തു
താമസിച്ച ; േലാത്ത് സമതലനഗരങ്ങള െട
ഇടയിൽ താമസിച്ച ; െസാേദാമിനു സമീപംവെര
കൂടാരം മാറ്റി അടിക്കുകയും െചയ്തു.
13എന്നാൽ,െസാേദാമിെലആള കൾദുഷ്ടന്മാരും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക മഹാപാപികള ം
ആയിരുന്നു.

14 േലാത്ത് അ്രബാമിെന വിട്ട േപായേശഷം
യേഹാവ അ്രബാമിേനാട:് “നീ ഇരിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ണ കള യർത്തി വടേക്കാട്ട ം
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െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
േനാക്കുക. 15 നീ കാണുന്ന ഭൂമിെയല്ലാം ഞാൻ
നിനക്കുംനിെന്റസന്തതിക്കുംഎെന്നേന്നക്കുമായി
തരും. 16 ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിെയ നിലെത്ത
െപാടിേപാെലയാക്കും; മൺതരികെള എണ്ണാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ നിെന്റ സന്തതിെയയും
എണ്ണാൻ കഴിയും. 17 നീ െചന്ന് േദശത്തിെന്റ
എല്ലാദിക്കുകളിലൂെടയും* സഞ്ചരിക്കുക, അതു
ഞാൻനിനക്കുതരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 അേപ്പാൾ അ്രബാം തെന്റ കൂടാരം
നീക്കി െഹേ്രബാനിൽ മേ്രമയിെല
മഹാവൃക്ഷങ്ങൾക്കരിെക െചന്നു താമസിച്ച ;
അവിെട അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു.

14
അ്രബാം േലാത്തിെനവിടുവിക്കുന്നു

1 ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശിനാർരാജാവായ*
അ്രമാെഫൽ, എലാസാർ രാജാവായ അേര്യാക്ക്,
ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാമർ,
േഗായീംരാജാവായ തീദാൽ എന്നിവർ,
2 െസാേദാംരാജാവായ േബരാ,
െഗാേമാറാരാജാവായ ബിർശാ,
ആദ്മാരാജാവായ ശിനാബ,് െസേബായീം
രാജാവായ െശേമെബർ, േബലയിെല,
അതായത,് േസാവാറിെല, രാജാവ്
എന്നിവേരാടു യുദ്ധംെചയ്തു. 3 ഒടുവിൽ
പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാെരല്ലാവരും ഇേപ്പാൾ

* 13:17 മൂ.ഭാ. േദശത്തിെന്റ െനടുകയും കുറുെകയും. * 14:1
അഥവാ,ബാേബൽരാജാവായ
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ഉപ്പ കടൽ† എന്നറിയെപ്പടുന്ന സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽ
ഒരുമിച്ച കൂടി. 4കാരണംഅവർ പ്രന്തണ്ടുവർഷം
ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാമരിെന്റ
അധീനതയിലായിരുന്നു; എന്നാൽ,
പതിമ്മൂന്നാംവർഷംഅവർ മത്സരിച്ച .

5 പതിന്നാലാംവർഷം െകെദാർലാേയാമരും
അേദ്ദഹേത്താടു സഖ്യമുള്ള രാജാക്കന്മാരും
ഒത്തുേചർന്ന് അസ്െതേരാത്ത് കർന്നയീമിെല
െരഫായീകെളയും ഹാമിെല സൂസ്യെരയും
ശാേവഹ്-കിര്യാത്തയീമിെല ഏമ്യെരയും
6 മല്രമ്പേദശമായ േസയീരിെല േഹാര്യെരയും
മരുഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള ഏൽ-പാരാൻവെര
േതാൽപ്പിച്ച . 7 പിെന്ന അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ്
ഏൻ-മിശ്പാത്തിൽ, അതായത,് കാേദശിൽ,
എത്തിഅമാേലക്യരുെട എല്ലാഅധീന്രപേദശവും
ഹെസേസാൻ-താമാരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
അേമാര്യെരയും പിടിച്ചടക്കി.

8 അേപ്പാൾ െസാേദാംരാജാവും
െഗാേമാറാരാജാവും ആദ്മാരാജാവും
െസേബായീംരാജാവും േബല, അതായത,്
േസാവാറിെല രാജാവും യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പട്ട് സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു.
9 ഏലാംരാജാവായ െകെദാർലാേയാമർ,
േഗായീംരാജാവായ തീദാൽ, ശിനാർരാജാവായ
അ്രമാെഫൽ, എലാസാർ രാജാവായ
അേര്യാക്ക് എന്നിവർെക്കതിേര യുദ്ധത്തിനു
തയ്യാറായി; നാലു രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചു
രാജാക്കന്മാർെക്കതിേര. 10 സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽ
എല്ലായിടത്തും പശ നിറഞ്ഞ കുഴികൾ

† 14:3 അതായത്,ചാവുകടൽ
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ഉണ്ടായിരുന്നു. െസാേദാംരാജാവും
െഗാേമാറാരാജാവും ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ അവരുെട
ആള കളിൽ കുെറേപ്പർ അവയിൽ വീണു;
േശഷിച്ചവർ മലകളിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
11 ആ നാലു രാജാക്കന്മാർ െസാേദാമിലും
െഗാേമാറായിലും ഉണ്ടായിരുന്നവരുെട
സമ്പത്തും എല്ലാ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം
പിടിെച്ചടുത്തുെകാണ്ട് അവിടം വിട്ട േപായി.
12 അവർ, െസാേദാമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന,
അ്രബാമിെന്റ സേഹാദരപു്രതനായ േലാത്തിെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലസമ്പേത്താടുംകൂടി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.

13 രക്ഷെപ്പട്ടവരിൽ ഒരുത്തൻ െചന്ന്
എ്രബായനായ അ്രബാമിെന ഇക്കാര്യം
അറിയിച്ച . അേപ്പാൾഅ്രബാം താമസിച്ചിരുന്നത്
എസ്േകാലിെന്റയും ആേനരിെന്റയും
സേഹാദരനും‡ അേമാര്യനുമായ മേ്രമയുെട
മഹാവൃക്ഷങ്ങൾക്കു സമീപം ആയിരുന്നു;
അവെരല്ലാവരും അ്രബാമിേനാടു സഖ്യം
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 14 തെന്റ സേഹാദരപു്രതെന
ബന്ദിയാക്കിെക്കാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു
എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ അ്രബാം തെന്റ വീട്ടിൽ
ജനിച്ച വളർന്ന അഭ്യാസികളായ മുന്നൂറ്റി
പതിെനട്ട് േപെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ദാൻവെര
പിൻതുടർന്നു. 15 രാ്രതിയിൽ അ്രബാം
തെന്റ ആള കെള പല സംഘങ്ങളാക്കി;
ദമസ്േകാസിെന്റ വടക്ക,് േഹാബാവെര
അവെര പിൻതുടർന്ന് നിേശ്ശഷം േതാൽപ്പിച്ച .

‡ 14:13 ബന്ധുഎന്നുപാഠേഭദം.
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16 അപഹരിക്കെപ്പട്ട സകലസമ്പത്തും
അേദ്ദഹം തിരിെക പിടിക്കുകയും തെന്റ
സേഹാദരപു്രതനായ േലാത്തിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പാദ്യവും സ്്രതീകെളയും
മറ്റ് ആള കെളയും മടക്കിെക്കാണ്ടുവരികയും
െചയ്തു.

17 െകെദാർലാേയാമരിെനയും അേദ്ദഹേത്താടു
സഖ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാെരയും
േതാൽപ്പിച്ചിട്ട് അ്രബാം തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ
െസാേദാംരാജാവ് രാജതാഴ്വര എന്ന
ശാേവതാഴ്വരയിൽ അേദ്ദഹെത്ത
എതിേരൽക്കാൻെചന്നു.

18 ശാേലംരാജാവായ§ മൽക്കീേസെദക്ക്
അപ്പവും വീഞ്ഞും െകാണ്ടുെചന്നു;
അേദ്ദഹം പരേമാന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ
പുേരാഹിതനായിരുന്നു. 19 അ്രബാമിെന
അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ട്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“ആകാശത്തിെന്റയുംഭൂമിയുെടയും ്രസഷ്ടാവായ,
പരേമാന്നതനായ ൈദവത്താൽ അ്രബാം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.

20 നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്ന
പരേമാന്നതനായൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.”

പിെന്ന അ്രബാം എല്ലാറ്റിെന്റയും ദശാംശം
അേദ്ദഹത്തിന് കാഴ്ചയർപ്പിച്ച .

21 െസാേദാംരാജാവ് അ്രബാമിേനാട,്
“ആള കെള എനിക്കു തരിക, വസ്തുവകകൾ
നീഎടുത്തുെകാള്ള ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

§ 14:18 അതായത,് െജറുശേലംരാജാവായ



ഉൽപ്പത്തി 14:22-23 l ഉൽപ്പത്തി 15:3

22-23എന്നാൽഅ്രബാം െസാേദാംരാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ ‘ഞാൻ അ്രബാമിെന
ധനികനാക്കി’ എന്ന് അേങ്ങക്ക് ഒരിക്കലും
പറയാനിടവരരുത.് അതിനുേവണ്ടി
അേങ്ങക്കുള്ളെതാന്നും, ഒരു ചരേടാ െചരിപ്പിെന്റ
വാേറാേപാലും, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന്
ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും ്രസഷ്ടാവായ,
പരേമാന്നതൈദവമായ യേഹാവയിേലക്കു ൈക
ഉയർത്തി ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു. 24 എെന്റ
ആള കൾ ഭക്ഷിച്ചതും എേന്നാടുകൂെട േപാന്ന
പുരുഷന്മാരുമായ ആേനർ, എസ്േകാൽ, മേ്രമ
എന്നിവർക്ക് അവകാശെപ്പട്ട പങ്കും ഒഴിെക
മെറ്റാന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അവർ
തങ്ങള െടവീതംഎടുത്തുെകാള്ളെട്ട.”

15
അ്രബാമിേനാടുള്ളൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടി

1കുറച്ച് നാള കൾക്കുേശഷം ഒരു ദർശനത്തിൽ
അ്രബാമിനു യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:
“അ്രബാേമ, ഭയെപ്പടരുത,്
ഞാൻനിെന്റപരിച,*
നിെന്റഅതിമഹത്തായ ്രപതിഫലം.”

2 അതിന് അ്രബാം, “കർത്താവായ
യേഹാേവ, അങ്ങ് എനിെക്കന്തു നൽകും?
ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനാണ്; എെന്റ
സ്വത്തിന് അവകാശി† ദമസ്േകാസുകാരനായ
എലീേയസറാണ.് 3അവിടന്ന് എനിക്കു മക്കെള

* 15:1 അഥവാ, സർേവാന്നതൻ † 15:2 മൂ.ഭാ. ഈ
വാക്യഭാഗത്തിനുള്ളഎ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തന്നിട്ടില്ല; അതുെകാണ്ട് എെന്റ വീട്ടിലുള്ള ഒരു
ദാസൻഎെന്റഅനന്തരാവകാശിആയിത്തീരും.”

4 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താട് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഇവൻ നിെന്റ
അനന്തരാവകാശി ആകുകയില്ല; പിെന്നേയാ,
നിന്നിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നവൻതെന്ന നിെന്റ
അനന്തരാവകാശി ആയിത്തീരും.” 5 യേഹാവ
അവെന പുറേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി:
“നീ ആകാശേത്തക്കു േനാക്കുക, നിനക്കു
നക്ഷ്രതങ്ങെളഎണ്ണാൻകഴിയുെമങ്കിൽഎണ്ണ ക”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . പിെന്ന അവിടന്ന് അവേനാട്,
“നിെന്റ സന്തതി ഇങ്ങെന അസംഖ്യമാകും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

6 അ്രബാം യേഹാവയിൽ വിശ്വസിച്ച ,
അതുനിമിത്തം യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത
നീതിമാനായി കണക്കാക്കി.

7 അവിടന്ന് അ്രബാമിേനാട് പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഈ േദശം നിനക്ക്
അവകാശമായി നൽേകണ്ടതിനു കൽദയരുെട
പട്ടണമായ ഊരിൽനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവഞാൻആകുന്നു.”

8 അതിന് അ്രബാം, “കർത്താവായ
യേഹാേവ, അതു ഞാൻ അവകാശമാക്കുെമന്ന്
എനിെക്കങ്ങെന അറിയാൻ കഴിയും?” എന്നു
േചാദിച്ച .

9യേഹാവഅ്രബാമിേനാട:് “നീ മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു പശുക്കിടാവിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള
ഒരു െപണ്ണാടിെനയും മൂന്നുവയസ്സള്ള ഒരു
ആട്ട െകാറ്റെനയും അവേയാെടാപ്പം ഒരു
കുറു്രപാവിെനയും ഒരു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനയും
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എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

10 അ്രബാം ഇവെയ എല്ലാറ്റിെനയും
യേഹാവയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് നടുേവ
പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങൾ േനർക്കുേനേര െവച്ച .
എന്നാൽ പക്ഷികെള അേദ്ദഹം രണ്ടായി
പിളർന്നില്ല. 11 അേപ്പാൾ ആ ഉടലുകൾ
തിന്നുന്നതിനായി ഇരപിടിയൻപക്ഷികൾ
ഇറങ്ങിവന്നു;അ്രബാംഅവെയആട്ടിക്കളഞ്ഞു.

12 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
അ്രബാം ഗാഢനി്രദയിേലക്കു വഴുതിവീണു.
ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു കൂരിരുട്ട് അവെന്റേമൽ
വന്നു. 13 അേപ്പാൾ യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താട:്
“നിെന്റപിൻഗാമികൾസ്വന്തമല്ലാത്തഒരു േദശത്ത്
്രപവാസികൾ ആയിരിക്കുകയും നാനൂറുവർഷം
അവർ അവിെട അടിമകളായി പീഡനം
സഹിക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് നീ നിശ്ചയമായും
അറിയണം. 14 എന്നാൽ, അവർ അടിമകളായി
േസവിക്കുന്ന രാജ്യെത്ത ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും;
അതിനുേശഷംഅവർആേദശംവിട്ട േപാരുന്നതു
വളെര സമ്പേത്താടുംകൂെട ആയിരിക്കും.
15 നീേയാ, സമാധാനേത്താെട നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചരും; നല്ല വാർധക്യത്തിൽ
അടക്കെപ്പടും. 16 നിെന്റ സന്തതികള െട
നാലാംതലമുറ ഇവിെട മടങ്ങിെയത്തും;
അേമാര്യരുെട പാപം ഇതുവെരയും അതിെന്റ
പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലേല്ലാ” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

17 സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് അന്ധകാരം
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വ്യാപിച്ചേപ്പാൾജ്വലിക്കുന്നപന്തേത്താടുകൂടിയതും
പുകയുന്നതുമായ ഒരു തീച്ച ള ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ,
അത് ആ ഭാഗങ്ങള െട മേധ്യകൂടി കടന്നുേപായി.
18 യേഹാവ ആ ദിവസം അ്രബാമിേനാട്
ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു. അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു. “ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിക്ക്
ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുമുതൽ‡ മഹാനദിയായ
യൂ്രഫട്ടീസുവെരയുള്ള േദശം തരും. 19 േകന്യർ,
െകനിസ്യർ, കദ്േമാന്യർ, 20 ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ,
െരഫായീമ്യർ, 21 അേമാര്യർ, കനാന്യർ,
ഗിർഗ്ഗശ്യർ, െയബൂസ്യർഎന്നിവരുെട േദശംതെന്ന
തന്നിരിക്കുന്നു.”

16
ഹാഗാറും യിശ്മാേയലും

1 അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായിക്കു
മക്കൾ ജനിച്ചിരുന്നില്ല; അവൾക്കു ഹാഗാർ
എന്നു േപരുള്ള ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ ഒരു ദാസി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 സാറായി അ്രബാമിേനാട,്
“യേഹാവ എെന്റ ഗർഭം അടച്ചിരിക്കുന്നു. എെന്റ
ദാസിയുെട അടുക്കൽ െചല്ല ക; അവളിലൂെട
ഒരുപേക്ഷഎനിക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാേയക്കാം”എന്നു
പറഞ്ഞു.
സാറായിയുെട നിർേദശം അ്രബാം
അംഗീകരിച്ച . 3 അങ്ങെന അ്രബാമിെന്റ ഭാര്യ
സാറായിതെന്റഈജിപ്റ്റ കാരി ദാസിഹാഗാറിെന
അേദ്ദഹത്തിനു ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. ഇതു

‡ 15:18 ൈനൽനദിയുെട കിഴേക്ക ശാഖേയാ സീനായിയിലുള്ള
ഈജിപ്റ്റിെലഅരുവിേയാഎന്നുവിവക്ഷ.സംഖ്യ. 34:5കാണുക.
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സംഭവിച്ചത് അ്രബാം കനാനിൽ താമസം
ആരംഭിച്ച പത്തുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണ.്
4 അേദ്ദഹം ഹാഗാറിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
അവൾഗർഭിണിയായിത്തീർന്നു.
താൻ ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞതുമുതൽ ഹാഗാർ തെന്റ
യജമാനത്തിയായ സാറായിേയാട്
അവജ്ഞേയാെട െപരുമാറാൻതുടങ്ങി.
5 അേപ്പാൾ സാറായി അ്രബാമിേനാട,് “ഞാൻ
സഹിക്കുന്ന ഈ അന്യായത്തിന് അങ്ങാണ്
ഉത്തരവാദി. ഞാൻഎെന്റ ദാസിെയഅങ്ങയുെട
കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച . ഇേപ്പാഴിതാ, അവൾ
ഗർഭവതിയാെണന്നറിഞ്ഞതുമുതൽ എെന്ന
ആദരിക്കുന്നില്ല. യേഹാവഅേങ്ങക്കുംഎനിക്കും
മേധ്യ ന്യായംവിധിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ അ്രബാം, “നിെന്റ ദാസി നിെന്റ
ൈകകളിൽത്തെന്ന. നിനക്ക് ഏറ്റവും
ഉചിതെമന്നു േതാന്നുന്നത് അവേളാടു െചയ്യ ക”
എന്നുപറഞ്ഞു.അേപ്പാൾസാറായിഹാഗാറിേനാട്
നിർദയമായി െപരുമാറി; അതുെകാണ്ട് അവൾ
സാറായിെയവിട്ട് ഓടിേപ്പായി.

7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മരുഭൂമിയിെല ഒരു
നീരുറവിനടുത്തുെവച്ച് ഹാഗാറിെന കണ്ടു;
ആ നീരുറവ ശൂരിേലക്കുള്ള പാതയുെട
അരികത്തായിരുന്നു. 8 ദൂതൻ അവേളാട,്
“സാറായിയുെട ദാസിയായ ഹാഗാേറ, നീ
എവിെടനിന്നു വരുന്നു? എവിേടക്കു േപാകുന്നു?”
എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് ഹാഗാർ, “ഞാൻ എെന്റ
യജമാനത്തിയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
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ഓടിേപ്പാകുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
9 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവേളാട:്

“നീ യജമാനത്തിയുെട അടുേത്തക്കു
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവൾക്കു കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 ദൂതൻ തുടർന്നു, “ഞാൻ
നിെന്റ സന്തതിെയ, എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയാത്തവിധം അത്യധികം വർധിപ്പിക്കും”
എന്നും പറഞ്ഞു.

11 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവേളാടു വീണ്ടും
പറഞ്ഞത:്
“ഇേപ്പാൾനീ ഗർഭവതിയാണ.്
നീ ഒരു മകെന ്രപസവിക്കും.

നീഅവന് യിശ്മാേയൽ*എന്നു േപരിടണം;
യേഹാവനിെന്റസങ്കടം േകട്ടിരിക്കുന്നു.

12അവൻകാട്ട കഴുതെയേപ്പാലുള്ളഒരു മനുഷ്യൻ
ആയിരിക്കും.
അവെന്റ ൈക എല്ലാവർക്കും
വിേരാധമായിരിക്കും;
എല്ലാവരുെടയും ൈക അവനും
വിേരാധമായിരിക്കും;

അവൻതെന്റസകലസേഹാദരങ്ങേളാടും†
ശ്രതുതയിൽജീവിക്കും.”

13 അതിനുേശഷം തേന്നാടു സംസാരിച്ച
യേഹാവയ്ക്ക് അവൾ “എെന്ന കാണുന്ന
ൈദവമാണ് അങ്ങ,്” എന്നു േപരിട്ട ; “എെന്ന
കാണുന്ന ൈദവെത്ത ഇേപ്പാൾ ഞാനും
കണ്ടിരിക്കുന്നു‡,” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
14 അതുെകാണ്ട് ആ നീരുറവയ്ക്ക§് േബർ-
* 16:11 ൈദവം േകൾക്കുന്നു എന്നർഥം. † 16:12 അഥവാ,
കിഴക്കുള്ളവേരാട.് 1 രാജാ. 11:7 ‡ 16:13 അഥവാ, പിൻഭാഗം
കണ്ടിരിക്കുന്നു. § 16:14 മൂ.ഭാ. കിണറ്റിന്
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ലഹയീ-േരായീ* എന്നു േപരുണ്ടായി. അതു
കാേദശിനും േബെരദിനും മേധ്യ ഇേപ്പാഴും ഉണ്ട്.

15 ഇതിനുേശഷം ഹാഗാർ അ്രബാമിന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . ഹാഗാറിൽ തനിക്കുണ്ടായ
മകന് അ്രബാം യിശ്മാേയൽ എന്നു േപരിട്ട .
16 ഹാഗാർ അ്രബാമിനു യിശ്മാേയലിെന
്രപസവിച്ചേപ്പാൾ അ്രബാമിന് എൺപത്തിയാറു
വയസ്സായിരുന്നു.

17
പരിേച്ഛദനം: ഉടമ്പടിയുെട ചിഹ്നം

1 അ്രബാമിനു െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതു
വയസ്സായേപ്പാൾ യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനായി
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഞാൻ ആകുന്നു
സർവശക്തനായ ൈദവം;* നീ എെന്റമുമ്പാെക
നടക്കുക; നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. 2എനിക്കും
നിനക്കും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഞാൻ
ഉറപ്പിക്കുകയും നിെന്ന അത്യധികമായി
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

3 അ്രബാം സാഷ്ടാംഗം വീണു; ൈദവം
അേദ്ദഹേത്താട് അരുളിെച്ചയ്തു, 4 “നിേന്നാടുള്ള
എെന്റ ഉടമ്പടി: നീ അേനകം ജനതകൾക്കു
പിതാവായിത്തീരും. 5 ഇനിെയാരിക്കലും
നീ അ്രബാം† എന്നു വിളിക്കെപ്പടുകയില്ല,
നിെന്റ േപര് അ്രബാഹാം‡ എന്നായിരിക്കും;
ഞാൻ നിെന്ന അേനകം ജനതകൾക്കു

* 16:14 എെന്ന കാണുന്ന ജീവനുള്ളവെന്റ കിണർ എന്നർഥം.
* 17:1 മൂ.ഭാ. സർവശക്തനായൈദവം;എൽ-ഷദ്ദായി. † 17:5
കീർത്തിേയറിയ പിതാവ് എന്നർഥം. ‡ 17:5 അേനകർക്കു
പിതാവ്എന്നർഥം.
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പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു: 6 ഞാൻ നിെന്ന
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കും. നിന്നിൽനിന്ന്
ജനതകൾ ഉത്ഭവിക്കും. രാജാക്കന്മാരും
നിന്നിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും. 7എനിക്കും നിനക്കും
നിനക്കുേശഷം നിെന്റ സന്തതിക്കും മേധ്യ ഞാൻ
എെന്റ ഉടമ്പടി ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായിസ്ഥാപിക്കും;
അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിെന്റയും നിനക്കുേശഷം
തലമുറയായി നിെന്റ സന്തതിയുെടയും
ൈദവമായിരിക്കും. 8 നീ ഇേപ്പാൾ ്രപവാസിയായി
പാർക്കുന്ന കനാൻേദശം മുഴുവൻ നിനക്കും
നിനക്കുേശഷം നിെന്റ പിൻഗാമികൾക്കും
ശാശ്വതാവകാശമായി നൽകും;ഞാൻഅവരുെട
ൈദവവുംആയിരിക്കും.”

9 ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാട് വീണ്ടും
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്നാൽ,
നീയും നിനക്കുേശഷം തലമുറതലമുറയായി
നിെന്റ സന്തതിയും എെന്റ ഉടമ്പടി പാലിക്കണം.
10 നീയും നിനക്കുേശഷം നിെന്റ സന്തതിയും
പാലിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിേന്നാടു െചയ്യന്ന
ഉടമ്പടി ഇതാണ:് നിങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാെരല്ലാം
പരിേച്ഛദനം§ െചയ്യണം. 11 നിങ്ങൾ
ഏൽക്കുന്ന പരിേച്ഛദനം എനിക്കും നിനക്കും
മേധ്യയുള്ള ഉടമ്പടിയുെട ചിഹ്നമായിരിക്കും.
12 തലമുറേതാറും നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ജനിച്ചവരും അന്യേദശക്കാരിൽനിന്ന് നീ
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയവർക്ക് ജനിച്ച നിെന്റ
സ്വന്തം മക്കളല്ലാത്തവരും ഉൾെപ്പെട, നിങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിലുള്ള എട്ട ദിവസം ്രപായമായ എല്ലാ

§ 17:10 അതായത,്സുന്നത്ത്
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പുരുഷ്രപജയുംപരിേച്ഛദനംഏൽക്കണം. 13നിെന്റ
ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചവരാകെട്ട, നിെന്റ പണം
െകാടുത്തു വാങ്ങിയവരാകെട്ട, അവെരല്ലാവരും
പരിേച്ഛദനം ഏറ്റിരിേക്കണ്ടതാണ.് നിങ്ങള െട
ശരീരത്തിലുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടി ശാശ്വത ഉടമ്പടി
ആയിരിക്കണം. 14 പരിേച്ഛദനം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത—
ശരീരത്തിൽ പരിേച്ഛദനം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത—ഏെതാരു
പുരുഷ്രപജയും തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന്
നീക്കംെചയ്യെപ്പടണം; അവൻ എെന്റ ഉടമ്പടി
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.”

15 ൈദവം പിെന്നയും അ്രബാഹാമിേനാടു
കൽപ്പിച്ച : “നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറായിെയ
ഇനിെയാരിക്കലും ‘സാറായി’ എന്നു വിളിക്കരുത;്
അവള െട േപര് ‘സാറാ’എന്നായിരിക്കും. 16ഞാൻ
അവെള അനു്രഗഹിക്കും; അവളിൽ നിനെക്കാരു
മകെനനൽകും.അവൾഅേനകംജനതകൾക്കു
മാതാവായിത്തീരും. അേത, ഞാൻ അവെള
സമൃദ്ധമായി അനു്രഗഹിക്കും; ജനങ്ങള െട
രാജാക്കന്മാർഅവളിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും.”

17 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം കമിഴ്ന്നുവീണു;
അേദ്ദഹം ചിരിച്ച െകാണ്ടുഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു,
“നൂറു വയസ്സായ മനുഷ്യനു മകൻ ജനിക്കുേമാ?
െതാണ്ണ റാം വയസ്സിൽ സാറാ ്രപസവിക്കുേമാ?”
18 അ്രബാഹാം ൈദവേത്താട:് “അവിടെത്ത
അനു്രഗഹത്താൽ യിശ്മാേയൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ
മതി”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 അേപ്പാൾ ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തത:്
“അങ്ങെനയല്ല, നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറാ
നിനെക്കാരു മകെന ്രപസവിക്കും; അവന്
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യിസ്ഹാക്ക*് എന്നു നാമകരണം െചയ്യണം.
ഞാൻ അവേനാടും അവനുേശഷം
അവെന്റ സന്തതികേളാടുമായി എെന്റ
ഉടമ്പടി ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായി ഉറപ്പിക്കും.
20 യിശ്മാേയലിെന സംബന്ധിച്ച്, ഞാൻ നിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയമായും
ഞാൻ അവെന അനു്രഗഹിക്കും; അവെന
സന്താനസമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കി അവെന്റ സംഖ്യ
അത്യധികമായി വർധിപ്പിക്കും. അവൻ പ്രന്തണ്ടു
്രപഭുക്കന്മാരുെട പിതാവായിത്തീരും; അവെന
ഒരു വലിയ ജനതയാക്കും. 21 എന്നാൽ
അടുത്തവർഷം, ഇേത സമയത്ത് സാറാ നിനക്കു
്രപസവിക്കുന്ന മകൻ യിസ്ഹാക്കുമായിട്ടാണ്
ഞാൻ എെന്റ ഉടമ്പടി സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നത.്”
22 ഇതു സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ ൈദവം
അ്രബാഹാമിെനവിട്ട്ആേരാഹണംെചയ്തു.

23 ആ ദിവസംതെന്ന അ്രബാഹാം
തെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിെനയും
തെന്റ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചവരും വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയവരുമായി, തെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സകലപുരുഷ്രപജകെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി, ൈദവം തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതിൻ്രപകാരം, അവർക്കു പരിേച്ഛദനം
നടത്തി. 24 പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കുേമ്പാൾ
അ്രബാഹാമിനു െതാണ്ണ റ്റിെയാൻപതു
വയസ്സായിരുന്നു; 25 അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയലിന് അേപ്പാൾ പതിമ്മൂന്നുവയസ്സ ം
ആയിരുന്നു. 26അ്രബാഹാമും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

* 17:19 അവൻചിരിക്കുന്നുഎന്നർഥം.
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മകനായ യിശ്മാേയലും പരിേച്ഛദനം ഏറ്റത്
ഒേരദിവസമായിരുന്നു. 27 അ്രബാഹാമിെന്റ
വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും വിേദശിേയാടു വാങ്ങിയവരും
ഉൾെപ്പെട അ്രബാഹാമിെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന,
എല്ലാ പുരുഷ്രപജകള ം അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
പരിേച്ഛദനംഏറ്റ .

18
മൂന്നുസന്ദർശകർ

1 ഒരു ദിവസം െവയിലുറച്ചേപ്പാൾ
അ്രബാഹാം തെന്റ കൂടാരവാതിൽക്കൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അേപ്പാൾ
യേഹാവ അ്രബാഹാമിനു മേ്രമയുെട
മഹാവൃക്ഷങ്ങൾക്കരിെക ്രപത്യക്ഷനായി.
2 അേദ്ദഹം തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
മൂന്നുപുരുഷന്മാർ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു; അവെര കണ്ടമാ്രതയിൽ, അേദ്ദഹം
കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്ന് തിടുക്കത്തിൽ െചന്ന്
സാഷ്ടാംഗം വീണുവണങ്ങിഅവെരഎതിേരറ്റ .

3 “എെന്റ കർത്താേവ, അേങ്ങക്ക്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ അടിയേനാെടാപ്പം കുറച്ച
സമയം െചലവഴിക്കേണ.* 4ഞാൻകുറച്ച െവള്ളം
െകാണ്ടുവരെട്ട, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
കാലുകഴുകി ഈ മരത്തിെന്റ തണലിൽ
വി്രശമിക്കാമേല്ലാ. 5ഞാൻനിങ്ങൾക്കുകഴിക്കാൻ
എെന്തങ്കിലുംെകാണ്ടുവരാം,വിശപ്പടക്കിയേശഷം
നിങ്ങൾക്കു യാ്രത തുടരാം. അവിടന്ന് അടിയെന്റ
അടുക്കൽ വന്നതാണേല്ലാ” എന്ന് അ്രബാഹാം

* 18:3 മൂ.ഭാ. കൃപയുെണ്ടങ്കിൽഅടിയെനകടന്നുേപാകരുേത.
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പറഞ്ഞു. അതിനുത്തരമായി അവർ, “വളെര
നന്ന്, നീ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

6അ്രബാഹാം േവഗത്തിൽ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
സാറായുെട അടുെത്തത്തി. “നീ െപെട്ടന്ന് മൂന്നു
േസയാ†േനർത്തമാെവടുത്തുകുഴച്ച്കുറച്ച്അപ്പം
ചുടുക,”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 പിെന്ന അ്രബാഹാം ഓടിെച്ചന്ന്
കാലിക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഇളപ്പമായ നെല്ലാരു
കാളക്കിടാവിെന പിടിച്ച് ഒരു ദാസെന
ഏൽപ്പിച്ച . അവൻ േവഗത്തിൽ അതിെന
പാകംെചയ്തു. 8 പിെന്ന അ്രബാഹാം കുെറ
െവണ്ണയും പാലും പാകംെചയ്ത കാളയിറച്ചിയും
െകാണ്ടുവന്ന് അവരുെടമുമ്പിൽ െവച്ച . അവർ
ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവർക്കു സമീപം ഒരു മരത്തണലിൽ അവെര
ശു്രശൂഷിക്കാനായി നിന്നു.

9 “നിെന്റ ഭാര്യയായ സാറാ എവിെട?” അവർ
േചാദിച്ച .

“കൂടാരത്തിലുണ്ട്”അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.
10അേപ്പാൾ അവരിെലാരാൾ, “അടുത്തവർഷം
ഇേതസമയം ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും; അേപ്പാൾ നിെന്റ ഭാര്യയായ
സാറായ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു.
സാറാ പിന്നിൽ കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്ന്
ഇതു ്രശദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. 11അ്രബാഹാമും
സാറായും വൃദ്ധരും വളെര ്രപായമായവരും
ആയിരുന്നു. സാറായ്ക്കു ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള
† 18:6 ഏക. 16കി. ്രഗാം.
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്രപായവും കഴിഞ്ഞുേപായിരുന്നു.
12 “ഞാൻ വൃദ്ധയായി, എെന്റ ഭർത്താവും
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഇനി ഈ സൗഭാഗ്യം
എനിക്കുണ്ടാകുേമാ?” സാറാ ചിരിച്ച െകാണ്ട്
ആത്മഗതംെചയ്തു.

13 അേപ്പാൾ യേഹാവ അ്രബാഹാമിേനാട,്
“വൃദ്ധയായ എനിക്കു കുട്ടിയുണ്ടാകുേമാ എന്നു
പറഞ്ഞു സാറാ ചിരിച്ചെതന്ത്? 14 യേഹാവയ്ക്ക്
അസാധ്യമായ കാര്യം ഉേണ്ടാ? അടുത്തവർഷം
നിശ്ചിതസമയം ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവരും, അേപ്പാൾ സാറായ്ക്ക് ഒരു മകൻ
ഉണ്ടായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

15സാറാ ഭയന്നുേപായി,അതുെകാണ്ട് അവൾ,
“ഞാൻചിരിച്ചില്ല”എന്നു മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അവിടന്ന,് “അല്ല, നീ ചിരിച്ച ” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

അ്രബാഹാം െസാേദാമിനുേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കുന്നു

16 ആ പുരുഷന്മാർ അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട . അവർ താേഴ െസാേദാമിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു. അ്രബാഹാം അവെര
യാ്രതയയയ്ക്കാൻ അവേരാടുകൂെട
നടന്നു. 17 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ഞാൻ
െചയ്യാൻേപാകുന്നത് അ്രബാഹാമിൽനിന്ന്
മറച്ച െവക്കുേമാ? 18 അ്രബാഹാമിെന്റ
വംശം നിശ്ചയമായും േ്രശഷ്ഠവും
്രപബലവുമായ ഒരു രാഷ്്രടമായിത്തീരും;
ഭൂമിയിെല സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അവനിലൂെട
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അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.‡ 19 അ്രബാഹാം
നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിച്ച െകാണ്ട,്
തെന്റ മക്കെളയും തെന്റ കാലേശഷമുള്ള
ഭവനക്കാെരയും ൈദവത്തിെന്റ വഴികളിൽ
നടക്കാൻ േ്രപരിപ്പിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അവെന
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന,
യേഹാവ അ്രബാഹാമിനു നൽകിയ വാഗ്ദാനം
അേദ്ദഹത്തിന് നിറേവറ്റിെക്കാടുക്കാൻ
സംഗതിയാകും.”

20 പിെന്ന യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു:
“െസാേദാമിെന്റയും െഗാേമാറായുെടയും പാപം
േഘാരമായതും അവർക്കു വിേരാധമായുള്ള
നിലവിളി വലിയതുമാകുന്നു. 21എെന്റഅടുക്കൽ
എത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവിളിക്കു തക്കവണ്ണം
അവരുെട ്രപവൃത്തി േദാഷപൂർണമാേണാ
എന്നുേനാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ം.”

22ആപുരുഷന്മാർ തിരിഞ്ഞ് െസാേദാമിേലക്കു
േപായി. എന്നാൽ, അ്രബാഹാം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽത്തെന്ന നിലെകാണ്ടു. 23 പിെന്ന
അ്രബാഹാം അടുത്തുെചന്ന,് “അവിടന്നു
നീതിമാന്മാെര ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂെട
തുടച്ച നീക്കുേമാ? എന്നു േചാദിച്ച .
24 നീതിമാന്മാരായ അൻപതുേപർ നഗരത്തിൽ
ഉെണ്ടങ്കിൽ എന്താണു െചയ്യ ക? അങ്ങ് ആ
നഗരെത്ത വാസ്തവമായി നശിപ്പിക്കുേമാ?
അതിലുള്ള അൻപതു നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം
ആ സ്ഥലെത്ത അങ്ങ് രക്ഷിക്കുകയില്ലേയാ?§

‡ 18:18 ഉൽ. 48:20 § 18:24 അഥവാ,ക്ഷമിക്കുകയിേല്ല.
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25 നീതിമാന്മാെരയും ദുഷ്ടന്മാെരയും ഒരുേപാെല
കണക്കാക്കുന്നതും ദുഷ്ടന്മാേരാെടാപ്പം
നീതിമാന്മാെര സംഹരിക്കുന്നതും അവിടേത്തക്ക്
ഉചിതമല്ലേല്ലാ! അങ്ങെന വരരുേത.
സർവഭൂമിയുെടയും ന്യായാധിപതി നീതി
്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ?”

26അതിനു യേഹാവ: “അൻപതു നീതിമാന്മാെര
െസാേദാം പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ കാണുെന്നങ്കിൽ
അവർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ
രക്ഷിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

27 അ്രബാഹാം വീണ്ടും േചാദിച്ച : “െവറും
െപാടിയും ചാരവുംആയഞാൻകർത്താവിേനാട്
സംസാരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞേല്ലാ! 28 അൻപതു
നീതിമാന്മാരിൽ അഞ്ചുേപർ കുറഞ്ഞാൽ ആ
അഞ്ചുേപർനിമിത്തംഅങ്ങുനഗരെത്തമുഴുവൻ
നശിപ്പിക്കുേമാ?”

“അവിെട നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുേപെര
കാണുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ അതിെന
നശിപ്പിക്കുകയില്ല,”അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

29 വീണ്ടും അേദ്ദഹം ൈദവേത്താടു േചാദിച്ച ,
“നാൽപ്പതുേപേര ഉെള്ളങ്കിേലാ?”

“ആ നാൽപ്പതുേപർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
അങ്ങെന െചയ്യ കയില്ല,” അവിടന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

30 അേദ്ദഹം വീണ്ടും: “കർത്താവു
േകാപിക്കരുേത, അടിയൻ സംസാരിക്കെട്ട;
അവിെട േകവലം മുപ്പതുേപെര ഉള്ള
എന്നുവരികിേലാ?”എന്നു േചാദിച്ച .
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അതിനു യേഹാവ: “മുപ്പതുേപെര
കാണുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങെന
്രപവർത്തിക്കുകയില്ല”എന്നു മറുപടിെകാടുത്തു.

31 “കർത്താവിേനാടു സംസാരിക്കാൻ
എനിക്കു ൈധര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്,
ഇരുപതുേപർമാ്രതേമ അവിെട ഉള്ള എങ്കിേലാ?”
അ്രബാഹാം േചാദിച്ച .

“ഇരുപതുേപർക്കുേവണ്ടി, ഞാൻ
നശിപ്പിക്കുകയില്ല”അവിടന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

32 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം േചാദിച്ച ,
“കർത്താേവ, േകാപിക്കരുേത, അടിയൻ
ഒരിക്കൽക്കൂടിമാ്രതം േചാദിക്കെട്ട, പത്തുേപേര
അവിെട ഉള്ള എങ്കിേലാ?”

“പത്തുേപർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ അതിെന
നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും,” അവിടന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

33 യേഹാവ അ്രബാഹാമിേനാടു
സംസാരിച്ചതിനുേശഷം അവിടം വിട്ട േപായി;
അ്രബാഹാമും വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങി.

19
െസാേദാമിെന്റയും െഗാേമാറായുെടയും നാശം

1ആ രണ്ടു ദൂതന്മാർ സന്ധ്യക്കു െസാേദാമിൽ
എത്തി; േലാത്ത് നഗരകവാടത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവെര കണ്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ നിലംവെര കുനിഞ്ഞു
നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട്എതിേരറ്റ . 2പിെന്നേലാത്ത്,
“യജമാനന്മാേര, ദയവായിഅടിയെന്റ വീട്ടിേലക്കു
വന്നാലും; കാലുകൾ കഴുകി രാ്രതിയിൽ
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വി്രശമിച്ചിട്ട് അതിരാവിെല നിങ്ങൾക്കു യാ്രത
തുടരാമേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

“േവണ്ടാ, ഞങ്ങൾ െതരുവീഥിയിൽ* രാ്രതി
െചലവഴിച്ച െകാള്ളാം,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ േലാത്ത് വളെര
നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േപായി വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച .
അേദ്ദഹം അവർക്കുേവണ്ടി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
ചുട്ട വിരുെന്നാരുക്കി; അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
4അവർഉറങ്ങാൻകിടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് െസാേദാം
നഗരത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള
പുരുഷന്മാർ—യുവാക്കന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും—
എല്ലാവരുംകൂടി ആ വീട് വളഞ്ഞു. 5 അവർ
േലാത്തിെനവിളിച്ച് “ഇന്നുരാ്രതിനിെന്റഅടുക്കൽ
വന്ന പുരുഷന്മാർ എവിെട? അവെര പുറത്ത്,
ഞങ്ങള െടഅടുേത്തക്കു െകാണ്ടുവരൂ;ഞങ്ങൾ
അവരുമായി ൈലംഗികേവഴ്ച നടത്തെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു.

6 േലാത്ത് അവേരാടു സംസാരിക്കാൻ
പുറേത്തക്കു െചന്നു, കതകടച്ചിട്ട് അവേരാട്,
7 “എെന്റ സ്േനഹിതേര, അതു പാടില്ല; ഈ
അധർമം ്രപവർത്തിക്കരുേത. 8പുരുഷേനാെടാപ്പം
കിടക്കപങ്കിട്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു പു്രതിമാർ
എനിക്കുണ്ട.് ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാം, നിങ്ങള െട
ഇഷ്ടംേപാെല അവേരാടു െപരുമാറിെക്കാള്ള ക.
എന്നാൽ,ഈപുരുഷന്മാേരാട് ഒന്നും െചയ്യരുേത;

* 19:2 നഗരത്തിെലസേമ്മളനചത്വരംഎന്നു പാഠേഭദം.
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അവർ എെന്റ ഭവനത്തിൽ അഭയംേതടി
വന്നവരാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 അതിന് അവർ: “ഞങ്ങെള തടയാെത
മാറിനിൽക്കൂ. ഇയാൾ ഇവിെട ്രപവാസിയായി
വന്നു; ഇേപ്പാൾ ഇതാ ന്യായാധിപൻ ചമയുന്നു!
ഞങ്ങൾ അവേരാടു െചയ്യന്നതിലും അധികം
േദാഷം നിേന്നാടു െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ േലാത്തിെന െഞരുക്കിെക്കാണ്ട് വാതിൽ
തകർക്കാൻമുേന്നാട്ടടുത്തു.

10 എന്നാൽ, അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ
പുരുഷന്മാർ ൈക പുറേത്തക്കു നീട്ടി േലാത്തിെന
വീടിനുള്ളിേലക്കു വലിച്ച കയറ്റിയിട്ട് കതകടച്ച .
11 പിെന്ന അവർ വീടിെന്റ വാതിൽക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ആബാലവൃദ്ധം പുരുഷന്മാർക്ക്
അന്ധത പിടിപ്പിച്ച , അവർക്കു വാതിൽ
കെണ്ടത്താൻകഴിഞ്ഞില്ല.

12ആരണ്ടു പുരുഷന്മാർ േലാത്തിേനാട്, “നിെന്റ
സ്വന്തക്കാരായി—മരുമക്കേളാ പു്രതന്മാേരാ
പു്രതിമാേരാ മറ്റാെരങ്കിലുേമാ ഈ നഗരത്തിൽ
ഉേണ്ടാ? അവെരല്ലാവരുമായി ഇവിെടനിന്ന് ഓടി
രക്ഷെപ്പടുക; 13ഞങ്ങൾഈസ്ഥലംനശിപ്പിക്കാൻ
േപാകുകയാണ.് ഇതിെല ജനങ്ങൾെക്കതിരായി
യേഹാവേയാടുള്ള മുറവിളി വളെര വലുതാണ.്
ആകയാൽ ഇതിെന നശിപ്പിക്കാൻ അവിടന്നു
ഞങ്ങെളഅയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അങ്ങെന േലാത്ത് തെന്റ പു്രതിമാർക്കു
വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തിരുന്നവരായ
മരുമക്കള െട അടുക്കൽെച്ചന്ന് അവേരാടു
സംസാരിച്ച . “നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുക, യേഹാവ
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ഈ നഗരെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു!”
എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അേദ്ദഹം തമാശ
പറയുെന്നന്നു മരുമക്കൾചിന്തിച്ച .

15 ഉഷസ്സായേപ്പാൾ ആ ദൂതന്മാർ േലാത്തിെന
നിർബന്ധിച്ച െകാണ്ടു “േവഗം, നിെന്റ ഭാര്യെയയും
രണ്ടു പു്രതിമാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുക,
അെല്ലങ്കിൽ നഗരേത്താെടാപ്പം നിങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 േലാത്ത് മടിച്ച നിന്നേപ്പാൾ—യേഹാവയ്ക്ക്
അവേരാടു കരുണയുണ്ടായി—ആ പുരുഷന്മാർ
അേദ്ദഹെത്തയും ഭാര്യെയയും രണ്ടു
പു്രതിമാെരയും ൈകക്കുപിടിച്ച നഗരത്തിനു
പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി. 17 അവെര
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നേശഷം അവരിൽ
ഒരാൾ, “്രപാണരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിേപ്പാകുക,
തിരിഞ്ഞുേനാക്കരുത,് സമഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും
തങ്ങരുത.് മലകളിേലക്ക് ഓടുക, അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ നിേശ്ശഷം നശിച്ച േപാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

18 എന്നാൽ േലാത്ത് അവേരാട,് “കർത്താേവ,
ദയവായി അങ്ങെന െചയ്യരുേത! 19അേങ്ങക്ക്
അടിയേനാടു കൃപേതാന്നിയേല്ലാ. എെന്റ
ജീവെന രക്ഷിച്ചതിലൂെട അവിടന്നു വലിയ
കരുണകാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കു
മലകളിേലക്ക് ഓടിരക്ഷെപ്പടാൻ നിവൃത്തിയില്ല;
ഈ വിപത്ത് എെന്ന മൂടിക്കളയും, ഞാൻ
മരിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം. 20 ഇതാ,
ഓടിെച്ചെന്നത്താൻ കഴിയുംവിധം സമീപത്തായി
ഒരു െചറിയ പട്ടണമുണ്ടേല്ലാ! അതിേലക്ക്
ഓടിേപ്പാകാൻ എെന്ന അനുവദിക്കണേമ; അതു
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തീെര െചറിയതുമാണ;് എങ്കിൽ എെന്റ ജീവൻ
രക്ഷെപ്പടും”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 അവിടന്നു േലാത്തിേനാട്, “വളെര നന്ന്,
ഈ അേപക്ഷയും ഞാൻ അനുവദിച്ച തരും,
നീ പറയുന്ന പട്ടണം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല.
22 എന്നാൽ, െപെട്ടന്ന് അവിേടക്ക് ഓടുക, നീ
അവിെട എത്തുന്നതുവെര എനിെക്കാന്നും
െചയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട് ആ പട്ടണത്തിനു േസാവാർ†എന്നു
േപരായി.

23 േലാത്ത് േസാവാരിൽ എത്തിയേപ്പാേഴക്കും
സൂര്യൻ ഉദിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ
യേഹാവെസാേദാമിെന്റയുംെഗാേമാറായുെടയുംേമൽ
ആകാശത്തുനിന്ന—്യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്നുതെന്ന—ആളിക്കത്തുന്ന
ഗന്ധകം വർഷിപ്പിച്ച . 25ഇ്രപകാരം അവിടന്ന് ആ
സമഭൂമിെയ നിേശ്ശഷമായി—ആ നഗരങ്ങെളയും
അവയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സകലെരയും
േദശെത്ത സസ്യാദികെളയും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
26എന്നാൽ, േലാത്തിെന്റ ഭാര്യ അവെന്റ പിറെക
ഓടുന്നതിനിടയിൽ പിറേകാട്ട േനാക്കി, അവൾ
ഉപ്പ തൂണായിത്തീർന്നു.

27 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല അ്രബാഹാം
എഴുേന്നറ്റ,് താൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു െചന്നു. 28 അേദ്ദഹം
െസാേദാമിനും െഗാേമാറായ്ക്കും സമഭൂമിയിെല
സകല്രപേദശങ്ങൾക്കും േനേര േനാക്കി,
തീച്ച ളയിൽനിെന്നന്നേപാെല ആ േദശത്തുനിന്നു
പുക ഉയരുന്നതുകണ്ടു.
† 19:22 െചറുത്എന്നർഥം.
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29 ഇങ്ങെന ൈദവം സമഭൂമിയിെല നഗരങ്ങെള
നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അ്രബാഹാമിെന ഓർത്തു.
േലാത്തുജീവിച്ചിരുന്നനഗരങ്ങെളനശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
അവിടന്ന്ആമഹാവിപത്തിൽനിന്നും േലാത്തിെന
രക്ഷിച്ച .

േലാത്തും പു്രതിമാരും
30 േലാത്തും അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടു പു്രതിമാരും
േസാവാർ വിട്ട് പർവതത്തിൽെച്ചന്നു താമസം
ഉറപ്പിച്ച ; േസാവാരിൽതാമസിക്കാൻഅയാൾക്കു
ഭയമായിരുന്നു. േലാത്തും രണ്ടു പു്രതിമാരും ഒരു
ഗുഹയിൽതാമസിച്ച . 31ഒരു ദിവസം, മൂത്തമകൾ
ഇളയവേളാട,് “നമ്മുെട അപ്പൻ വൃദ്ധനാണ്,
നാട്ട നടപ്പനുസരിച്ച് നമ്മുെട അടുക്കൽ വരാൻ
േദശെത്തങ്ങും ഒരു പുരുഷനുമില്ല. 32അതിനാൽ
വരിക. നമുക്ക് അപ്പെന വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം കിടക്കപങ്കിടാം, അങ്ങെന
പിതാവിെന്റ വംശപരമ്പര നിലനിർത്താം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

33 അന്നുരാ്രതി അവർ അപ്പെന
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിച്ച . മൂത്തമകൾ അകത്തുെചന്ന്
അയാേളാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിട്ട . അവൾ വന്നു
കിടന്നേതാ എഴുേന്നറ്റ േപായേതാ അയാൾ
അറിഞ്ഞില്ല.

34 അടുത്തദിവസം മൂത്തമകൾ ഇളയവേളാട:്
“കഴിഞ്ഞരാ്രതി ഞാൻ അപ്പെന്റകൂെട
കിടന്നു; ഈ രാ്രതിയും നമുക്ക് അേദ്ദഹെത്ത
വീഞ്ഞുകുടിപ്പിക്കാം, പിെന്ന നീ െചന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട കിടക്കുക, അങ്ങെന
നമുക്ക്അപ്പനിലൂെട വംശപരമ്പരനിലനിർത്താം”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 35 അങ്ങെന അവർ ആ
രാ്രതിയിലും അപ്പെന വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചിട്ട്
ഇളയവൾ െചന്ന് അയാള െടകൂെട കിടന്നു.
അവൾ വന്നു കിടന്നേതാ എഴുേന്നറ്റ േപായേതാ
അയാൾഅറിഞ്ഞില്ല.

36 േലാത്തിെന്റ പു്രതിമാർ ഇരുവരും
ഈ വിധത്തിൽ തങ്ങള െട പിതാവിനാൽ
ഗർഭവതികളായിത്തീർന്നു. 37മൂത്തമകൾക്ക് ഒരു
മകൻ ജനിച്ച ; അവൾ അവന് േമാവാബ‡് എന്നു
േപരിട്ട . അവനേ്രത ഇന്നെത്ത േമാവാബ്യരുെട
പിതാവ്. 38ഇളയമകൾക്കും ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി.
അവൾ അവന് െബൻ-അമ്മീ§ എന്നു േപരിട്ട ;
അവൻഇന്നുള്ളഅേമ്മാന്യരുെട*പിതാവ.്

20
അ്രബാഹാമുംഅബീെമെലക്കും

1 പിെന്ന അ്രബാഹാം െതേക്ക േദശേത്തക്കു
േപായി; അവിെട കാേദശിനും ശൂരിനും
മേധ്യ താമസിച്ച . ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
െഗരാരിേലക്കുേപായി, അവിെട ്രപവാസിയായി
താമസിക്കുേമ്പാൾ 2 അ്രബാഹാം തെന്റ
ഭാര്യയായ സാറാെയക്കുറിച്ച;് “അവൾ എെന്റ
സേഹാദരി” എന്നു ്രപസ്താവിച്ച . അേപ്പാൾ
െഗരാർരാജാവായ അബീെമെലക്ക് ആളയച്ച്
സാറെയകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
‡ 19:37 േമാവാബ്എന്നപദം,പിതാവിൽനിന്നുള്ളത്എന്നതിനുള്ള
എ്രബായപദേത്താടു സാമ്യമുണ്ട്. § 19:38 എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മകൻഎന്നർഥം. * 19:38 മൂ.ഭാ. െബെന-അേമ്മാൻ.



ഉൽപ്പത്തി 20:3 lxxii ഉൽപ്പത്തി 20:7

3 എന്നാൽ, ഒരു രാ്രതിയിൽ ൈദവം
സ്വപ്നത്തിൽ അബീെമെലക്കിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട്: “നീ
സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്്രതീനിമിത്തം നീ
മരിക്കും; അവൾ വിവാഹിതയാണ”് എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

4 അബീെമെലക്ക് അവള െട അടുക്കൽ
െചന്നിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം ൈദവേത്താട;്
“കർത്താേവ, അവിടന്ന് കുറ്റം െചയ്യാത്ത
ഒരു ജനതെയ നശിപ്പിക്കുേമാ? 5 ‘അവൾ
എെന്റ സേഹാദരി’ എന്ന് അയാൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേയാ? ‘അയാൾ
എെന്റ സേഹാദരൻ’ എന്ന് അവള ം
പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ! ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിേയാടും
നിർമലമായ ൈകകേളാടുംകൂടി ഞാൻ ഇതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ ൈദവം സ്വപ്നത്തിൽ
അേദ്ദഹേത്താട:് “നീ ശുദ്ധമനസ്സാക്ഷിേയാെട
ഇതു െചയ്തു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു,
അതുെകാണ്ടാണ് എനിെക്കതിേര
പാപംെചയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിെന്ന
തടഞ്ഞത്; അവെള െതാടാൻ ഞാൻ
നിെന്ന അനുവദിക്കാതിരുന്നത.് 7 നീ
ഇേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യന് അവെന്റ ഭാര്യെയ
തിരിച്ച െകാടുക്കുക;അവൻഒരു ്രപവാചകനാണ;്
അവൻ നിനക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കും;
അങ്ങെന നീ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
അവെള തിരിെകെക്കാടുക്കാതിരുന്നാേലാ,
നീയും നിനക്കുള്ള സകലരും മരിക്കുെമന്ന്
നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക” എന്ന്
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അരുളിെച്ചയ്തു.
8 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല അബീെമെലക്ക്
തെന്റ എല്ലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി,
സംഭവിച്ചെതല്ലാം അവെര പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച ;
അവർ ഭയന്നുവിറച്ച . 9 പിെന്ന അബീെമെലക്ക്
അ്രബാഹാമിെന അകേത്തക്കു വിളിച്ച,് “നീ
ഞങ്ങേളാട് ഈ െചയ്തത് എന്താണ?് നീ
എെന്റയും എെന്റ രാജ്യത്തിെന്റയുംേമൽ
ഇ്രതവലിയ അപരാധം വരുത്താൻ ഞാൻ
നിേന്നാട് എന്തു േദാഷം െചയ്തു? െചയ്യരുതാത്ത
കാര്യങ്ങളേ്രത നീ എേന്നാടു െചയ്തിരിക്കുന്നത”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 “ഇങ്ങെന ്രപവർത്തിക്കാനുള്ള
കാരണം എന്താണ?്” എന്ന് അബീെമെലക്ക്
അ്രബാഹാമിേനാട്ആരാഞ്ഞു.

11 അതിന് അ്രബാഹാം ഇങ്ങെന മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ ‘ഈ സ്ഥലത്തു നിശ്ചയമായും
ൈദവഭയം തീെരയില്ല എന്നും എെന്റ ഭാര്യ
നിമിത്തം അവർ എെന്ന െകാല്ല െമന്നും’
ഞാൻ വിചാരിച്ച . 12 തെന്നയുമല്ല, അവൾ
വാസ്തവത്തിൽ എെന്റ സേഹാദരിയാണ്;
ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരുെടയും പിതാവ് ഒന്നാണ്,
എന്നാൽ ഒരമ്മയിൽനിന്നു ജനിച്ചവരുമല്ല;
അവൾ എെന്റ ഭാര്യയായിത്തീർന്നു. 13എന്നാൽ,
എെന്റ പിതൃഭവനം വിട്ട േദശാടനം െചയ്യാൻ
ൈദവം എേന്നാട് കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ഞാൻ
അവേളാട:് ‘നാം െചല്ല േന്നടെത്തല്ലാം “അേദ്ദഹം
എെന്റ സേഹാദരൻ” എന്നു നീ പറയണം,
അങ്ങെനയാണു നിനക്ക് എേന്നാടുള്ള സ്േനഹം
െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടത്’എന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.”
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14 പിെന്ന അബീെമെലക്ക് ആടുമാടുകെളയും
ദാസീദാസന്മാെരയും െകാണ്ടുവന്ന്
അ്രബാഹാമിനു െകാടുത്തു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയായ സാറെയയും തിരിെക ഏൽപ്പിച്ച .
15 അബീെമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാട,് “എെന്റ
േദശം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുേള്ളടത്തു താമസിച്ച െകാൾക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 പിെന്ന അേദ്ദഹം സാറാേയാട,്
“ഞാൻ നിെന്റ സേഹാദരന് ആയിരം
േശേക്കൽ* െവള്ളി െകാടുക്കുന്നു, ഇതു
ഞാൻ നിേന്നാടുെചയ്ത കുറ്റത്തിനു
നഷ്ടപരിഹാരമായി നിേന്നാടുകൂെടയുള്ളവെര
സാക്ഷിയാക്കി നൽകുന്നതാണ്; നീ തികച്ച ം
കുറ്റവിമുക്തനാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

17 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിച്ച ; ൈദവം അബീെമെലക്കിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യെയയും െവപ്പാട്ടിമാെരയും
സൗഖ്യമാക്കി. അവർക്കു കുട്ടികൾ ജനിച്ച .
18 അ്രബാഹാമിെന്റ ഭാര്യയായ സാറനിമിത്തം
യേഹാവ അബീെമെലക്കിെന്റ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ
സ്്രതീകള െടയും ഗർഭംഅടച്ചിരുന്നു.

21
യിസ്ഹാക്കിെന്റജനനം

1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ, അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല സാറെയ
സന്ദർശിച്ച ;അവൾക്ക്അവിടന്നു നൽകിയിരുന്ന
* 20:16 ഏക. 12കി.്രഗാം.



ഉൽപ്പത്തി 21:2 lxxv ഉൽപ്പത്തി 21:9

വാഗ്ദാനം നിറേവറ്റി. 2 അ്രബാഹാമിന,്
വാർധക്യത്തിൽ, ൈദവം വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്ന
സമയത്തുതെന്ന, സാറാ ഗർഭിണിയായി ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . 3 അ്രബാഹാം, സാറാ
തനിക്കു ്രപസവിച്ച മകന് യിസ്ഹാക്ക*്
എന്നു േപരിട്ട . 4 ൈദവം തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അ്രബാഹാം, തെന്റ
മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന എട്ടാംദിവസം
പരിേച്ഛദനം െചയ്തു. 5 അ്രബാഹാമിനു നൂറു
വയസ്സായേപ്പാഴാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കുജനിക്കുന്നത.്

6 സാറ പറഞ്ഞു: “ൈദവം എനിക്കു
ചിരിക്കാൻ വകയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇെതക്കുറിച്ച േകൾക്കുന്നവെരല്ലാവരും
എേന്നാെടാപ്പം ചിരിക്കും. 7സാറ കുഞ്ഞുങ്ങെള
മുലയൂട്ട െമന്ന് ആെരങ്കിലും അ്രബാഹാമിേനാടു
പറയുമായിരുേന്നാ? എന്നിട്ട ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാർധക്യത്തിൽ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു.
ഹാഗാറിെനയും യിശ്മാേയലിെനയും

പുറത്താക്കുന്നു
8 ൈപതൽ വളർന്നു, മുലകുടി മാറ്റാനുള്ള
സമയവും അടുത്തു; യിസ്ഹാക്കിെന്റ
മുലകുടിമാറ്റിയ ദിവസം അ്രബാഹാം വലിെയാരു
വിരുന്നു നടത്തി. 9 ഈജിപ്റ്റ കാരിയായ
ഹാഗാറിൽ അ്രബാഹാമിനു ജനിച്ച മകൻ, തെന്റ
മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന പരിഹസിക്കുന്നതായി

* 21:3 അവൻചിരിക്കുന്നുഎന്നർഥം.
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സാറാ കണ്ടു. 10അവൾഅ്രബാഹാമിേനാട്, “ആ
ദാസിയുെട മകൻഎെന്റമകൻയിസ്ഹാക്കുമായി
ഒരിക്കലും ഓഹരി പങ്കിടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ആ ദാസിെയയും അവള െട മകെനയും
പുറത്താക്കിക്കളയണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

11യിശ്മാേയൽ തെന്റ മകൻആയതുെകാണ്ട,്
ഈ കാര്യം അ്രബാഹാമിെന വളെരയധികം
അസ്വസ്ഥനാക്കി. 12 എന്നാൽ ൈദവം
അ്രബാഹാമിേനാടു പറഞ്ഞു, “ബാലെനയും
ദാസിെയയും സംബന്ധിച്ച് വ്യാകുലെപ്പടരുത.്
സാറ നിേന്നാടു പറയുന്നെതന്തും ്രശദ്ധേയാെട
േകൾക്കുക. കാരണം, ‘യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നു
ജനിക്കുന്നവൻ നിെന്റ സന്തതി എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.’ 13 ദാസിയുെട മകെനയും ഞാൻ
ഒരു ജനതയാക്കിത്തീർക്കും; കാരണം അവൻ
ഉത്ഭവിച്ചതും നിന്നിൽനിന്നാണേല്ലാ.”

14 പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല അ്രബാഹാം
എഴുേന്നറ്റ,് കുെറ ഭക്ഷണവും ഒരു തുകൽക്കുടം
നിറെയ െവള്ളവും എടുത്തു ഹാഗാറിനു
െകാടുത്തു. അേദ്ദഹം അത് അവള െട േതാളിൽ
െവച്ച െകാടുത്തിട്ട് അവെളയും കുട്ടിെയയും
പറഞ്ഞയച്ച . അവൾ യാ്രതെചയ്ത് േബർ-
േശബാ മരുഭൂമിയിെലത്തിഅലഞ്ഞുനടന്നു.

15 കുടത്തിെല െവള്ളം തീർന്നേപ്പാൾ അവൾ
ബാലെന ഒരു കുറ്റിെച്ചടിയുെട ചുവട്ടിലാക്കി.
16 പിെന്ന അവൾ േപായി, ഏകേദശം ഒരു
അമ്പിൻപാട് അകെല ഇരുന്നു. “ബാലൻ
മരിക്കുന്നത് എനിക്കു കാണാൻ വയ്യ” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവെനതിേര ഇരുന്ന് ഉറെക്ക
കരഞ്ഞു.
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17 ൈദവം കുട്ടിയുെട കരച്ചിൽ
േകട്ട ; ൈദവദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന്
ഹാഗാറിെന വിളിച്ച് അവേളാട,് “ഹാഗാേറ,
നിനെക്കന്തുപറ്റി? ഭയെപ്പേടണ്ട, ബാലൻ
കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്നുള്ള അവെന്റ നിലവിളി
ൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു. 18 നീ െചന്ന് ബാലെന
താങ്ങിഎഴുേന്നൽപ്പിച്ച െകാൾക;ഞാൻഅവെന
വലിെയാരുജനതയാക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

19 പിെന്ന ൈദവം അവള െട കണ്ണ് തുറന്നു;
അവെളാരു നീരുറവ കണ്ടു. അവൾ െചന്നു
കുടത്തിൽ െവള്ളം നിറച്ച െകാണ്ടുവന്നു ബാലനു
കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു.

20 ബാലെന്റ വളർച്ചയിൽ ൈദവം
അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ
മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ച മുതിർന്നേപ്പാൾ
ഒരു വില്ലാളിയായിത്തീർന്നു. 21 പാരാൻ
മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത് അവെന്റ
അമ്മ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് അവന് ഒരു ഭാര്യെയ
െകാണ്ടുവന്നു.

േബർ-േശബാകരാർ
22 ആ കാലത്ത് അബീെമെലക്കും
അയാള െട ൈസന്യാധിപനായ ഫിേക്കാലും
അ്രബാഹാമിേനാട,് “നീ െചയ്യന്ന എല്ലാ
കാര്യങ്ങളിലും ൈദവം നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട.്
23 നീ എേന്നാേടാ എെന്റ മക്കേളാേടാ
എെന്റ പിൻഗാമികേളാേടാ വ്യാജം
്രപവർത്തിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഇേപ്പാൾ
ഇവിെട ൈദവമുമ്പാെക എേന്നാടു
ശപഥംെചയ്യണം. ഞാൻ നിേന്നാടു കരുണ
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കാണിച്ചതുേപാെലതെന്ന നീ എേന്നാടും നീ
്രപവാസിയായിവന്നുപാർക്കുന്നഈേദശേത്താടും
കരുണകാണിക്കുകയും േവണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

24അതിന്അ്രബാഹാം, “ഞാൻഅങ്ങെനതെന്ന
ശപഥംെചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

25 പിെന്ന അ്രബാഹാം അബീെമെലക്കിേനാട,്
അങ്ങയുെട േവലക്കാർ എെന്റ
േവലക്കാരിൽനിന്നും ഒരു കിണർ
ൈകവശെപ്പടുത്തിയതായി പരാതിെപ്പട്ട .
26 അതിന് അബീെമെലക്ക്, “ആരാണ് ഇതു
െചയ്തെതന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. താങ്കൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ, ഇന്നാണു ഞാൻ
ഇതിെനക്കുറിച്ച േകൾക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

27 പിെന്ന അ്രബാഹാം ആടുമാടുകെള
െകാണ്ടുവന്ന് അബീെമെലക്കിനു െകാടുത്തു.
അവർ ഇരുവരും ഒരു കരാറിേലർെപ്പടുകയും
െചയ്തു. 28അ്രബാഹാം ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഏഴു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള േവർതിരിച്ച .
29അബീെമെലക്ക് അ്രബാഹാമിേനാട,് “ഈ ഏഴ്
െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള േവർതിരിച്ചതുെകാണ്ടു നീ
എന്താണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത”്എന്നു േചാദിച്ച .

30 “ഈ കിണർ ഞാനാണു കുഴിപ്പിച്ചത്
എന്നതിനു സാക്ഷിയായി ഈ ഏഴു
െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികെള എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
വാങ്ങണം”അ്രബാഹാം മറുപടി പറഞ്ഞു.

31 ആ സ്ഥലത്തുെവച്ച് അങ്ങെന അവർ
ഇരുവരും ശപഥംെചയ്തതുെകാണ്ട് അതിന്
േബർ-േശബാ†എന്നു േപരുണ്ടായി.
† 21:31 ശപഥത്തിെന്റകിണർഎന്നർഥം.
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32 േബർ-േശബയിൽെവച്ച സഖ്യം
െചയ്തതിനുേശഷം അബീെമെലക്കും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യാധിപനായ ഫിേക്കാലും
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശേത്തക്കു മടങ്ങി.
33 അ്രബാഹാം േബർ-േശബയിൽ ഒരു
പിചുലവൃക്ഷം നട്ട ; അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം
നിത്യൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആരാധന നടത്തി.‡ 34 അ്രബാഹാം
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്ത് കുെറക്കാലം
്രപവാസിയായി താമസിച്ച .

22
അ്രബാഹാം പരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു

1 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു ൈദവം
അ്രബാഹാമിെന പരീക്ഷിച്ച . അവിടന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത, “അ്രബാഹാേമ”എന്നുവിളിച്ച .

“ഞാൻഇതാ”അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
2 അേപ്പാൾ ൈദവം “നിെന്റ
മകെന, നീ സ്േനഹിക്കുന്ന, നിെന്റ
ഏകപു്രതനായ യിസ്ഹാക്കിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
േമാരിയാേദശേത്തക്കു േപാകുക. അവിെട
ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്ന മലയിൽ
അവെന േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കുക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

3 അ്രബാഹാം പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട .
ദാസന്മാരിൽ രണ്ടുേപെരയും തെന്റ
മകനായ യിസ്ഹാക്കിെനയുംകൂട്ടി
‡ 21:33 മൂ.ഭാ. നിത്യൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
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േഹാമയാഗത്തിനുേവണ്ട വിറകും കീറിെയടുത്ത,്
ൈദവം തേന്നാടു നിർേദശിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു
യാ്രതയായി. 4 മൂന്നാംദിവസം അ്രബാഹാം
തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ ആ സ്ഥലം
ദൂെരയായി കണ്ടു. 5 അേദ്ദഹം േവലക്കാേരാട:്
“ഞാനുംബാലനുംആസ്ഥലത്തുെചന്ന്ആരാധന
നടത്തി തിരിെച്ചത്തുന്നതുവെര നിങ്ങൾ
കഴുതയുമായി ഇവിെട താമസിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

6 അ്രബാഹാം േഹാമയാഗത്തിനുള്ള വിറക്
എടുത്ത് തെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ചുമലിൽെവച്ച ; താൻതെന്ന തീയും കത്തിയും
എടുത്തു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച നടന്നു.
7യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന
“അപ്പാ”എന്നുവിളിച്ച .

“എന്താകുന്നു, മകേന,”അ്രബാഹാം േചാദിച്ച .
“തീയും വിറകും ഉണ്ട;് എന്നാൽ
േഹാമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിെട?”
യിസ്ഹാക്ക് േചാദിച്ച .

8അതിന് അ്രബാഹാം: “േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ൈദവംതെന്ന കരുതും, മകേന”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച
മുേന്നാട്ട േപായി.

9 ൈദവം നിർേദശിച്ച സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ
അ്രബാഹാം അവിെട ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി;
അതിേന്മൽ വിറകടുക്കി. തെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാക്കിെന െകട്ടി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
വിറകിനുമീേത കിടത്തി. 10 പിെന്ന അ്രബാഹാം
ൈകനീട്ടി തെന്റ മകെന അറക്കാൻ
കത്തിെയടുത്തു. 11 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
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ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന,് “അ്രബാഹാേമ,
അ്രബാഹാേമ,”എന്നുവിളിച്ച .

“ഞാൻഇതാ.”അേദ്ദഹംവിളിേകട്ട .
12 ദൂതൻ അരുളിെച്ചയ്തു: “ബാലെന്റേമൽ
ൈകെവക്കരുത.് അവന് ഒരു േദാഷവും
െചയ്യരുത.് നിെന്റ മകെന, നിനക്കുള്ള
ഒേരെയാരു മകെന എനിക്കു തരാൻ
മടിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു, നീ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നുഎന്നുഞാൻഇേപ്പാൾഅറിയുന്നു.”

13 അ്രബാഹാം തലയുയർത്തിേനാക്കി; തെന്റ
പിന്നിൽ* െകാമ്പ് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉടക്കിക്കിടക്കുന്ന
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന കണ്ടു. അ്രബാഹാം െചന്ന്
ആട്ട െകാറ്റെന എടുത്ത,് തെന്റ പു്രതനു പകരം
േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച . 14 അ്രബാഹാം ആ
സ്ഥലത്തിന് “യേഹാവയിേര” എന്നു േപരിട്ട .
ജനം “യേഹാവയുെട പർവതത്തിൽ അവിടന്ന്
കരുതിെക്കാള്ള ം” എന്നത് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ലായി
ഇന്നുവെരയും പറഞ്ഞുേപാരുന്നു.

15 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ആകാശത്തുനിന്ന്
അ്രബാഹാമിെന രണ്ടാമതും വിളിച്ച്,
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 16 “നീ ഇക്കാര്യം
െചയ്യ കയും നിെന്റ പു്രതെന, നിെന്റ ഒേരെയാരു
പു്രതെനത്തെന്ന, തരാൻ മടിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട,് 17 ഞാൻ നിശ്ചയമായും
നിെന്ന അത്യന്തം അനു്രഗഹിക്കും. നിെന്റ
സന്തതിപരമ്പരകെള ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെലയും കടൽക്കരയിെല
മണൽേപാെലയും അസംഖ്യമാക്കിത്തീർക്കും;

* 22:13 ചി.ൈക.്രപ. പിന്നിൽഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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നിെന്റ സന്തതി അവരുെട ശ്രതുക്കള െട
നഗരങ്ങൾ ൈകവശമാക്കും; 18 നീ
എെന്ന അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട് നിെന്റ
സന്തതിയിലൂെട ഭൂമിയിെല സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും† എന്നു ഞാൻ
എെന്നെക്കാണ്ടുതെന്ന ശപഥം െചയ്യ െന്നന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

19 ഇതിനുേശഷം അ്രബാഹാം തെന്റ
ദാസന്മാരുെട അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തി; അവർ
എല്ലാവരും േബർ-േശബയിേലക്കു മടങ്ങി.
അ്രബാഹാം േബർ-േശബയിൽതാമസിച്ച .

നാേഹാരിെന്റപു്രതന്മാർ
20 “കുറച്ച നാള കൾക്കുേശഷം മിൽക്കാ,
തെന്റ സേഹാദരനായ നാേഹാരിെന്റ ഭാര്യ
മക്കെള ്രപസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവിവരം
അ്രബാഹാമിനു ലഭിച്ച .
21അവർ: ആദ്യജാതനായ ഊസ,് അവെന്റ
അനുജനായബൂസ്,
െകമൂേവൽ (അരാമിെന്റപിതാവ്),
22 േകെശദ,് ഹേസാ, പിൽദാശ,് യിദലാഫ,്
െബഥൂേവൽഎന്നിവരാണ്.”
23 െബഥൂേവൽ റിേബക്കയുെട
പിതാവായിരുന്നു.
അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരനായ
നാേഹാരിന് മിൽക്കാ ഈ
എട്ട പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച .

† 22:18 അഥവാ,സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം നിെന്റ സന്തതിയുെട നാമം
ആശീർവദിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കും.
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24 െരയൂമാ എന്നു േപരുള്ള അവെന്റ
െവപ്പാട്ടിക്കും പു്രതന്മാർജനിച്ച ;
അവർ േതബഹ,് ഗഹാം, തഹശ,് മയഖാ
എന്നിവരാണ.്

23
സാറയുെട മരണം

1 സാറ നൂറ്റിഇരുപത്തിേയഴു വയസ്സ വെര
ജീവിച്ചിരുന്നു. 2 അവൾ കനാൻേദശെത്ത
െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത-്അർബയിൽെവച്ച
മരിച്ച . അ്രബാഹാം സാറാെയക്കുറിച്ച
വിലപിക്കാനും കരയാനും േപായി.

3 പിെന്ന അ്രബാഹാം ഭാര്യയുെട
മൃതേദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
ഹിത്യേരാടു*സംസാരിച്ച . 4അേദ്ദഹം അവേരാട:്
“ഞാൻനിങ്ങള െടഇടയിൽഅന്യനും ്രപവാസിയും
ആകുന്നു. എെന്റ മരിച്ചവെള അടേക്കണ്ടതിന്
എനിക്കിവിെട ശ്മശാനത്തിനുള്ള കുെറ സ്ഥലം
വിലയ്ക്കുതരണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ഹിത്യർ അ്രബാഹാമിേനാട,് 6 “്രപേഭാ,
ഞങ്ങള െട വാക്കു ്രശദ്ധിച്ചാലും. അങ്ങു
ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ൈദവത്തിെന്റ ഒരു
്രപഭുവാണ;് ഞങ്ങള െട ഏറ്റവും നല്ല കല്ലറകളിൽ
ഒന്നിൽഅങ്ങയുെട മരിച്ചവെളഅടക്കംെചയ്യ ക;
മരിച്ചവെള സംസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ആരും
കല്ലറ തരാതിരിക്കുകയില്ല” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

* 23:3 അഥവാ,ഹിത്യരുെട പിൻഗാമികൾ വാ. 5, 7, 10, 16, 18, 20
കാണുക.
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7 അേപ്പാൾ അ്രബാഹാം എഴുേന്നറ്റ്,
േദശവാസികളായ ഹിത്യെര വണങ്ങി.
8 അവേരാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മരിച്ചവെള അടക്കാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന
അനുവദിക്കുെന്നങ്കിൽ, എെന്റ വാക്കുേകട്ട്
എനിക്കുേവണ്ടി േസാഹരിെന്റ മകനായ
എേ്രഫാേനാട,് 9 അേദ്ദഹത്തിെന്റ വയലിെന്റ
അരികിലുള്ളതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തവുമായ
മക്േപലാ ഗുഹ എനിക്കു വിലയ്ക്കു
തേരണെമന്നു പറയണം. നിങ്ങള െട ഇടയിൽ,
എനിക്ക്സ്വന്തമായി ഒരു ശ്മശാനഭൂമി ലഭിക്കാൻ,
അതിെന്റ മുഴുവൻ വിലയും വാങ്ങിെക്കാണ്ട്
എനിക്കുതരണെമന്ന്അേപക്ഷിക്കണം.”

10ഹിത്യനായഎേ്രഫാൻസ്വജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം തെന്റ
നഗരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന
സകലഹിത്യരും േകൾെക്ക അ്രബാഹാമിേനാട:്
11 “്രപേഭാ, അങ്ങെനയല്ല, എെന്റ വാക്കു
േകട്ടാലും; ഞാൻ ആ പുരയിടം അേങ്ങക്കു
തരുന്നു;† അതിലുള്ള ഗുഹയും തരുന്നു. എെന്റ
ജനങ്ങള െട മുന്നിൽെവച്ച ഞാൻ അത്
അേങ്ങക്കു തരികയാണ്. താങ്കള െട മരിച്ചവെള
അടക്കിെക്കാള്ള ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

12 അ്രബാഹാം വീണ്ടും ആ േദശവാസികെള
വണങ്ങിയിട്ട് 13അവർ േകൾെക്ക എേ്രഫാേനാട,്
“ദയവുെചയ്ത് എെന്റവാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക,ഞാൻ
വയലിെന്റ വില തീർത്തുതരും. അത് എെന്റ
പക്കൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കണം; അേപ്പാൾ എനിക്ക്
† 23:11 അഥവാ,വിൽക്കുന്നു.
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എെന്റ മരിച്ചവെള അവിെട അടക്കുകയും
െചയ്യാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 എേ്രഫാൻ അ്രബാഹാമിേനാട:് 15 “്രപേഭാ,
ഞാൻപറയുന്നതു ്രശദ്ധിച്ചാലും;ആസ്ഥലത്തിനു
നാനൂറു േശേക്കൽ‡ െവള്ളി വിലയുണ്ട,് എന്നാൽ
എനിക്കും താങ്കൾക്കും മേധ്യ അെതന്തുള്ള ?
അങ്ങയുെട മരിച്ചവെള അടക്കിെക്കാണ്ടാലും”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

16 എേ്രഫാെന്റ നിർേദശങ്ങൾ അ്രബാഹാം
അംഗീകരിച്ച . ഹിത്യർ േകൾെക്ക എേ്രഫാൻ
പറഞ്ഞ വിലയായ നാനൂറു േശേക്കൽ െവള്ളി—
കച്ചവടക്കാരുെട ഇടയിൽ നിലവിലുള്ള തൂക്കം
അനുസരിച്ച—്അ്രബാഹാം അേദ്ദഹത്തിനു
തൂക്കിെക്കാടുത്തു.

17 അങ്ങെന മേ്രമക്കടുത്തു മക്േപലയിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യന്ന എേ്രഫാെന്റ പുരയിടം—
പുരയിടവുംഅതിലുള്ളഗുഹയുംപുരയിടത്തിെന്റ
അതിരിനകത്തുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങള ം—
18 നഗരകവാടത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന എല്ലാ
ഹിത്യരുെടയും മുമ്പാെക, നിയമ്രപകാരം
അ്രബാഹാമിന് അവകാശെപ്പട്ട സ്വത്തായി
നൽകെപ്പട്ട . 19 അതിനുേശഷം
അ്രബാഹാം തെന്റ ഭാര്യയായ സാറെയ,
കനാൻേദശത്ത് െഹേ്രബാനിെല മേ്രമയ്ക്കു
സമീപം മക്േപലായിലുള്ള ഗുഹയിൽ
അടക്കംെചയ്തു. 20 ഇങ്ങെന ഹിത്യർ
ആ പുരയിടവും അതിെല ഗുഹയും ഒരു
ശ്മശാനസ്ഥലെമന്നനിലയിൽ, അ്രബാഹാമിനു
നിയമ്രപകാരംൈകമാറ്റംെചയ്തു.
‡ 23:15 ഏക. 4.6കി.്രഗാം.
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24
യിസ്ഹാക്കും റിേബക്കയും

1 അ്രബാഹാം വൃദ്ധനായി വളെര
്രപായാധിക്യത്തിെലത്തി. യേഹാവ
അ്രബാഹാമിെന എല്ലാറ്റിലും അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു.
2 അ്രബാഹാം തെന്റ വസ്തുവകകള െടെയല്ലാം
ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ്രപധാനിയായ
ദാസേനാട്: “നിെന്റ ൈക എെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ
െവക്കുക. 3ഞാൻ ഇേപ്പാൾ കനാന്യരുെട മേധ്യ
പാർക്കുന്നു. നീ എെന്റ മകനു ഭാര്യയായി ഈ
കനാന്യപു്രതിമാരിൽ ഒരുവെള എടുക്കാെത,
4എെന്റ സ്വേദശത്ത,് സ്വജനങ്ങള െട അടുക്കൽ
െചന്ന് എെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിനു
ഭാര്യെയ െതരെഞ്ഞടുക്കുെമന്ന് സ്വർഗത്തിനും
ഭൂമിക്കും ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ദാസൻ അേദ്ദഹേത്താട:് “ആ സ്്രതീക്ക്
എേന്നാെടാപ്പം ഈ േദശേത്തക്കു വരുന്നതിനു
സമ്മതമിെല്ലങ്കിേലാ? അേപ്പാൾ ഞാൻ അങ്ങു
വിട്ട േപാന്ന േദശേത്തക്ക് അങ്ങയുെട മകെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകണേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

6 അതിന് അ്രബാഹാം മറുപടി പറഞ്ഞത,്
“നീ എെന്റ പു്രതെന ആ േദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ പാടില്ല. 7 എെന്ന എെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും സ്വേദശത്തുനിന്നും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരികയും എേന്നാടു
സംസാരിക്കുകയും ‘ഞാൻ ഈ േദശം നിെന്റ
സന്തതിക്കു തരും’ എന്ന് ആണയിട്ട വാഗ്ദാനം
നൽകുകയും െചയ്ത,സ്വർഗത്തിെന്റൈദവമായ
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യേഹാവ, അവിടെത്ത ദൂതെന നിനക്കുമുമ്പായി
അയയ്ക്കും; അങ്ങെന അവിെടനിന്ന്
എെന്റ മകനു ഭാര്യെയ എടുക്കാൻ നിനക്കു
സാധിക്കുകയും െചയ്യ ം. 8സ്്രതീ നിേന്നാടുകൂെട
ഇേങ്ങാട്ട വരുന്നതിനു വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിൽ
എേന്നാടുള്ള ഈ ശപഥത്തിൽനിന്ന് നീ
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ എെന്റ മകെന
ഒരിക്കലും അവിേടക്കു െകാണ്ടുേപാകരുത.്”
9 ആ ദാസൻ തെന്റ ൈക യജമാനനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ തുടയിൻകീഴിൽ െവച്ച്,
ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് അേദ്ദഹേത്താടു
ശപഥംെചയ്തു.

10 പിെന്ന ആ ദാസൻ യജമാനെന്റ
എല്ലാവിധ വിശിഷ്ടവസ്തുക്കള ം േശഖരിച്ച്,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങള മായി
പുറെപ്പട്ട . അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ അരാം-
െനഹറയിമിേലക്കു* യാ്രതതിരിച്ച് നാേഹാരിെന്റ
പട്ടണത്തിൽഎത്തി. 11പട്ടണത്തിനു പുറത്തുള്ള
കിണറ്റിനരിെക അേദ്ദഹം ഒട്ടകങ്ങെള നിർത്തി;
അേപ്പാൾ സ്്രതീകൾ െവള്ളം േകാരാൻ
പുറേത്തക്കു േപാകുന്ന സന്ധ്യേയാടടുത്ത
സമയമായിരുന്നു.

12 പിെന്ന അേദ്ദഹം ്രപാർഥിച്ച : “എെന്റ
യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, എെന്റ യജമാനനായ
അ്രബാഹാമിേനാടു കരുണേതാന്നി ഇന്ന്
എനിക്കു വിജയം തരണേമ. 13 ഇതാ, ഞാൻ
* 24:10 അതായത്, െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം; രണ്ടു നദികൾക്കിടയിൽസ്ഥിതിെചയ്യന്ന
അരാമിെന്റ ഒരുഭാഗം.
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ഇവിെട ഈ കിണറ്റിനരിെക നിൽക്കുന്നു;
പട്ടണവാസികള െട പു്രതിമാർ െവള്ളം േകാരാൻ
വരുന്നു. 14ഞാൻ ഒരു െപൺകുട്ടിേയാട,് ‘നിെന്റ
കുടം ചരിച്ച് എനിക്കു കുടിക്കാൻ തരണം’ എന്നു
പറയുേമ്പാൾ അവൾ, ‘കുടിച്ച െകാള്ള , ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഒട്ടകങ്ങൾക്കും െവള്ളം തരാം’ എന്നു
പറയുെന്നങ്കിൽ അവൾതെന്ന ആയിരിക്കെട്ട
അവിടെത്ത ദാസനായ യിസ്ഹാക്കിനുേവണ്ടി
അവിടന്നു െതരെഞ്ഞടുത്തവൾ. എെന്റ
യജമാനേനാട്അങ്ങുകരുണകാണിെച്ചന്ന്ഞാൻ
ഇതിനാൽ ്രഗഹിച്ച െകാള്ളാം.”

15 അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ
്രപാർഥിച്ച തീരുന്നതിനുമുമ്പ് റിേബക്കാ
േതാളിൽ കുടവുമായി വന്നു. അവൾ
അ്രബാഹാമിെന്റ സേഹാദരനായ നാേഹാരിെന്റ
ഭാര്യയായ മിൽക്കായുെട മകനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകളായിരുന്നു. 16 ആ
െപൺകുട്ടി അതീവസുന്ദരിയും കന്യകയും
പുരുഷസ്പർശേമൽക്കാത്തവള ം ആയിരുന്നു.
അവൾകിണറ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു കുടം നിറച്ച
കയറിവന്നു.

17 ആ ദാസൻ തിടുക്കത്തിൽ അവള െട
അടുേത്തക്കുെചന്ന,് “ദയവായി നിെന്റ
കുടത്തിൽനിന്ന,് കുറച്ച െവള്ളം എനിക്കു
കുടിക്കാൻതരണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 “്രപേഭാ, കുടിച്ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
അവൾ െപെട്ടന്ന് കുടം ൈകകളിൽ താഴ്ത്തി
അയാൾക്കുകുടിക്കാൻ െകാടുത്തു.

19 അേദ്ദഹത്തിനു കുടിക്കാൻ
െകാടുത്തതിനുേശഷം അവൾ, “ഞാൻ



ഉൽപ്പത്തി 24:20 lxxxix ഉൽപ്പത്തി 24:27

അങ്ങയുെട ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ െവള്ളം
േവണ്ടുേവാളം േകാരിെക്കാടുക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. 20അവൾകുടത്തിെലെവള്ളംെപെട്ടന്നു
െതാട്ടിയിേലക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് െവള്ളം േകാരാൻ വീണ്ടും
കിണറ്റിേലക്ക് ഓടിയിറങ്ങി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒട്ടകങ്ങൾെക്കല്ലാം െവള്ളം േകാരിെക്കാടുത്തു.
21 യേഹാവ, തെന്റ യാ്രത വിജയകരമാക്കിേയാ
എന്നു ്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് ആ ദാസൻ ഒന്നും
ഉരിയാടാെത,അവെളസൂക്ഷ്മമായി ്രശദ്ധിച്ച .

22 ഒട്ടകങ്ങൾ െവള്ളം കുടിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അയാൾ ഒരു െബക്കാ† തൂക്കമുള്ള ഒരു
സ്വർണമൂക്കുത്തിയും പത്തുേശേക്കൽ‡
തൂക്കമുള്ള രണ്ടുസ്വർണവളയും പുറെത്തടുത്തു.
23 “നീ ആരുെട മകളാണ്? ഞങ്ങൾക്കു
രാപാർക്കാൻ നിെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഇടമുേണ്ടാ? എേന്നാടു ദയവായി പറയുക”
അയാൾപറഞ്ഞു.

24അവൾ അയാേളാട:് “നാേഹാരിനു മിൽക്കാ
്രപസവിച്ച മകനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകളാണു
ഞാൻ” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 25 “ഞങ്ങള െട
വീട്ടിൽ ധാരാളം ൈവേക്കാലും തീറ്റയും ഉണ്ട്,
നിങ്ങൾക്കു രാ്രതി കഴിച്ച കൂട്ടാൻ ഇടവും ഉണ്ട്,”
അവൾകൂട്ടിേച്ചർത്തു.

26അേപ്പാൾ അയാൾ കുനിഞ്ഞ് യേഹാവെയ
നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട,് 27 “എെന്റ യജമാനനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ, എെന്റ യജമാനേനാടുള്ള
അവിടെത്ത ദയയും വിശ്വസ്തതയും അവിടന്ന്

† 24:22 ഏക. 5.7 ്രഗാം. ‡ 24:22 ഏക. 115 ്രഗാം.
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ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. യേഹാവ എെന്റ യാ്രതയിൽ
എെന്റയജമാനെന്റസേഹാദരന്മാരുെടവീട്ടിേലക്ക്
എെന്നനയിച്ചേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

28 ആ െപൺകുട്ടി ഓടിെച്ചന്ന് തെന്റ
അമ്മയുെട ഭവനത്തിലുള്ളവേരാട് ഈ
കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 29-30 റിേബക്കയ്ക്ക്
ലാബാൻ എന്നു േപരുള്ള ഒരു സേഹാദരൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. സേഹാദരിയുെട മൂക്കുത്തിയും
ൈകയിൽ വളയും കാണുകയും ആ മനുഷ്യൻ
റിേബക്കേയാടു പറഞ്ഞകാര്യം അവളിൽനിന്ന്
േകൾക്കുകയും െചയ്തനിമിഷംതെന്ന അവൻ
തിടുക്കത്തിൽ നീരുറവയുെട അടുക്കൽ
നിന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യെന്റ അടുേത്തക്കുേപായി.
അേദ്ദഹം, അവിെട കിണറ്റിൻകരയിൽ
ഒട്ടകങ്ങള െട അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.
31 “യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവേന,
അകത്തുവരിക, എന്തിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്നു?
ഞാൻ ഭവനവും ഒട്ടകങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു,”എന്നുപറഞ്ഞു.

32 അങ്ങെന ആ മനുഷ്യൻ ഭവനത്തിേലക്കു
െചന്നു; ഒട്ടകങ്ങള െട ഭാരം ഇറക്കിെവച്ച .
അവയ്ക്കുൈവേക്കാലും തീറ്റയും െകാണ്ടുവന്നു;
അേദ്ദഹത്തിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആള കൾക്കും
കാൽകഴുകാൻ െവള്ളവും െകാണ്ടുവന്നു.
33 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണം
വിളമ്പി. എന്നാൽ, “നിങ്ങേളാടു പറയാനുള്ളതു
പറയുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ആഹാരം
കഴിക്കുകയില്ല”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

“എങ്കിൽ ഞങ്ങേളാടു പറയൂ” ലാബാൻ
പറഞ്ഞു.
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34 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ. 35എെന്റ യജമാനെന
യേഹാവ സമൃദ്ധമായി അനു്രഗഹിച്ച . അേദ്ദഹം
മഹാധനികനായിത്തീർന്നു. അവിടന്ന്
അേദ്ദഹത്തിന് ആട്, മാട്, െവള്ളി, സ്വർണം,
ദാസീദാസന്മാർ, ഒട്ടകങ്ങൾ, കഴുതകൾ
എന്നിവെയാെക്കയും നൽകി. 36 എെന്റ
യജമാനെന്റ ഭാര്യയായ സാറ വാർധക്യത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ;
തനിക്കുള്ള സകലസമ്പത്തും അേദ്ദഹം അവനു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 37 ഞാൻ കനാന്യരുെട
േദശത്തു പാർക്കുന്നു, ‘എന്നാൽ നീ എെന്റ മകനു
ഭാര്യയായി കനാന്യപു്രതിമാരിൽനിന്ന് ഒരുവെള
െതരെഞ്ഞടുക്കാെത, 38 എെന്റ പിതാവിെന്റ
കുടുംബത്തിേലക്കും സ്വന്തവംശത്തിേലക്കും
െചന്ന് എെന്റ മകന് ഒരു ഭാര്യെയ എടുക്കണം’
എന്ന് എെന്റ യജമാനൻ എെന്നെക്കാണ്ടു
ശപഥംെചയ്യിച്ചിരിക്കുന്നു.

39 “അേപ്പാൾ ഞാൻ യജമാനേനാട,് ‘സ്്രതീക്ക്
എെന്റകൂെട വരുന്നതിനു സമ്മതമെല്ലങ്കിേലാ?’
എന്നു േചാദിച്ച .

40 “അതിന്അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞത:് ‘ഞാൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതേയാെട
ജീവിക്കുന്നു, അവിടന്നു തെന്റ ദൂതെന
നിെന്റകൂെട അയച്ച് നിെന്റ യാ്രത സഫലമാക്കും;
അങ്ങെന എെന്റ സ്വന്തവംശത്തിൽനിന്നും
എെന്റ പിതാവിെന്റ കുടുംബത്തിൽനിന്നും
എെന്റ മകനുേവണ്ടി ഒരു ഭാര്യെയ എടുക്കാൻ
നിനക്കു സാധിക്കും. 41 നീ എെന്റ വംശക്കാരുെട
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അടുക്കൽ െചന്നുകഴിയുേമ്പാൾ എേന്നാടുള്ള
ശപഥത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവനാകും; അവർ
അവെള നിെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിലും നീ എേന്നാടുള്ള
്രപതിജ്ഞയിൽനിന്ന് ഒഴിവുള്ളവനായിരിക്കും.’

42 “ഇന്നു ഞാൻ നീരുറവയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിച്ച : ‘എെന്റ യജമാനനായ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
തിരുഹിതെമങ്കിൽ എെന്റ ഈ യാ്രത
സഫലമാക്കേണ. 43 ഇതാ, ഞാൻ ഈ
നീരുറവയ്ക്കരിെക നിൽക്കുന്നു; ഒരു കന്യക
െവള്ളം േകാരാൻ വരികയും ഞാൻ അവേളാട,്
“നിെന്റ കുടത്തിൽനിന്ന് എനിക്കു കുറച്ച െവള്ളം
തരണം” എന്നു പറയുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ,
44 അവൾ എേന്നാട,് “കുടിച്ച െകാള്ള ,
ഞാൻ നിെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കുംകൂടി െവള്ളം
േകാരാം” എന്നു പറയുെന്നങ്കിൽ എെന്റ
യജമാനെന്റ മകനുേവണ്ടി യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ളവൾ അവൾതെന്ന
ആയിരിക്കേണ.’

45 “ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങെന
്രപാർഥിച്ച തീരുന്നതിനുമുമ്പ് റിേബക്ക േതാളിൽ
കുടവുമായി വന്നു. അവൾ നീരുറവയിേലക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് െവള്ളം േകാരി; ‘എനിക്കൽപ്പം
കുടിക്കാൻ തരൂ’ എന്നു ഞാൻ അവേളാടു
പറഞ്ഞു.

46 “അവൾ ഉടൻതെന്ന േതാളിൽനിന്ന് കുടം
താഴ്ത്തി, ‘കുടിച്ച െകാള്ള ക, ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഒട്ടകങ്ങൾക്കും െവള്ളം തരാം’ എന്നു പറഞ്ഞു.
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ഞാൻ കുടിച്ച , എെന്റ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും അവൾ
െവള്ളം െകാടുത്തു.

47 “ ‘നീ ആരുെട മകളാണ്?’ എന്നു ഞാൻ
അവേളാടു േചാദിച്ച .

“ ‘ഞാൻ നാേഹാരിനു മിൽക്കാ ്രപസവിച്ച
മകനായ െബഥൂേവലിെന്റ മകൾ’ എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു.

“അേപ്പാൾ ഞാൻ അവള െട മൂക്കിൽ
മൂക്കുത്തിയും ൈകകളിൽ വളയും അണിയിച്ച .
48 പിെന്ന ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് യേഹാവെയ
നമസ്കരിച്ച ; എെന്റ യജമാനെന്റ മകന്
യജമാനെന്റ സേഹാദരെന്റ പു്രതിെയ ഭാര്യയായി
ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന േനർവഴിക്കു
നടത്തിയ എെന്റ യജമാനനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഞാൻ സ്തുതിച്ച .
49 നിങ്ങൾ, ഇനി, എെന്റ യജമാനേനാടു
കരുണയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കുേമാ എന്ന്
എേന്നാടു ദയവായി പറയണം; അല്ലാത്തപക്ഷം
അതും പറയണം, ഏതു വഴിക്കു തിരിയണെമന്ന്
എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാമേല്ലാ!”

50 അതിനു ലാബാനും െബഥൂേവലും, “ഇത്
യേഹാവയിൽനിന്നുള്ളത;് ഇതിെനക്കുറിച്ച്
ഗുണേമാ േദാഷേമാ ഞങ്ങൾക്കു പറയാൻ ഇല്ല.
51 റിേബക്ക ഇതാ, നിെന്റ മുമ്പിൽ; അവെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െപായ്െക്കാള്ള ; യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവൾ നിെന്റ
യജമാനെന്റ മകനു ഭാര്യയായിത്തീരെട്ട” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

52 അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസൻ അവരുെട
വാക്കുേകട്ട,് സാഷ്ടാംഗം വീണു യേഹാവെയ
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നമസ്കരിച്ച . 53 പിെന്ന അേദ്ദഹം
സ്വർണാഭരണങ്ങള ം െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം
വസ്്രതങ്ങള ം എടുത്തു റിേബക്കയ്ക്കു
െകാടുത്തു; അവള െട സേഹാദരനും
അമ്മയ്ക്കും അയാൾ വിലേയറിയ
സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. 54 അതിനുേശഷം
അേദ്ദഹവും കൂെടയുള്ളവരും ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും ആ രാ്രതി അവിെട
െചലവഴിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ . “എെന്ന എെന്റ
യജമാനെന്റ അടുേത്തക്കു യാ്രതയയച്ചാലും”
എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

55 എന്നാൽ െപൺകുട്ടിയുെട സേഹാദരനും
അമ്മയും, “അവൾ പത്തുദിവസം
ഞങ്ങള െടകൂെട നിൽക്കെട്ട, അതു കഴിഞ്ഞ്
നിങ്ങൾക്കു§ േപാകാം”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

56 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാട:്
“എെന്ന താമസിപ്പിക്കരുത,് യേഹാവ എെന്റ
യാ്രത സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നു! എെന്റ
യജമാനെന്റ അടുക്കൽ െചേല്ലണ്ടതിന് എെന്ന
യാ്രതയാക്കിയാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

57 “നമുക്കു െപൺകുട്ടിെയ വിളിച്ച് അവേളാടു
േചാദിക്കാം” അവർ പറഞ്ഞു. 58 അവർ
റിേബക്കെയ വിളിച്ച് “നീ ഇേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
േപാകുേന്നാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഞാൻ േപാകുന്നു”അവൾപറഞ്ഞു.
59 അവർ തങ്ങള െട സേഹാദരിയായ
റിേബക്കെയ അവള െട ശു്രശൂഷക്കാരിേയാടും
അ്രബാഹാമിെന്റ ദാസേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

§ 24:55 അഥവാ,അവൾക്ക്
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ആള കേളാടുംകൂെട യാ്രതയാക്കി. 60 അവർ
റിേബക്കെയഅനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞു:
“നമ്മുെടസേഹാദരീ,നീ വർധിക്കെട്ട,
ആയിരമായിരമായിത്തെന്ന;

നിെന്റസന്താനങ്ങൾ
അവരുെട ൈവരികള െട പട്ടണങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കെട്ട.”

61 ഇതിനുേശഷം റിേബക്കയും അവള െട
ദാസിമാരും ഒരുങ്ങി തങ്ങള െട ഒട്ടകങ്ങളിേന്മൽ
കയറി ആ പുരുഷേനാെടാപ്പം യാ്രതയായി.
അങ്ങെന ആ ദാസൻ റിേബക്കെയയുംകൂട്ടി
യാ്രതപുറെപ്പട്ട .

62 ഇതിനിടയിൽ യിസ്ഹാക്ക് േബർ-
ലഹയീ-േരായീയിൽനിന്ന് വന്നു; അേദ്ദഹം
െതേക്കേദശത്താണു താമസിച്ചിരുന്നത.്
63 ഒരു ദിവസം സന്ധ്യക്ക് യിസ്ഹാക്ക്
ധ്യാനിക്കുന്നതിനു* വയലിേലക്കുേപായി;
തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ ഒട്ടകങ്ങൾ
അടുത്തു വരുന്നതായി കണ്ടു. 64 റിേബക്കയും
തല ഉയർത്തിേനാക്കി, യിസ്ഹാക്കിെന കണ്ടു.
അവൾ ഒട്ടകപ്പ റത്തുനിന്നു താെഴയിറങ്ങി.
65 ദാസേനാട്, “നെമ്മ വരേവൽക്കാൻ വരുന്ന
ആമനുഷ്യൻആരാണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അേദ്ദഹമാണ് എെന്റ യജമാനൻ” ദാസൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവൾ മൂടുപടം എടുത്ത്
തെന്നത്തെന്നമറച്ച .

66 ദാസൻ താൻ െചയ്ത എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം
യിസ്ഹാക്കിെന അറിയിച്ച . 67 യിസ്ഹാക്ക്
അവെള തെന്റ അമ്മയായ സാറയുെട

* 24:63 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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കൂടാരത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവൻ
റിേബക്കെയ വിവാഹംെചയ്തു. റിേബക്ക
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭാര്യയായിത്തീർന്നു; അയാൾ
അവെള സ്േനഹിച്ച ; അങ്ങെന അമ്മയുെട
മരണേശഷംയിസ്ഹാക്കിനുസാന്ത്വനം ലഭിച്ച .

25
അ്രബാഹാമിെന്റ മരണം

1 അ്രബാഹാം മെറ്റാരു ഭാര്യെയ സ്വീകരിച്ച ;
അവള െട േപരു െകതൂറാ എന്നായിരുന്നു.
2അവൾ അ്രബാഹാമിനു സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ,
െമദാൻ, മിദ്യാൻ,യിശ്ബാക്ക,്ശൂവഹ് എന്നിവെര
്രപസവിച്ച . 3 േശബയും െദദാനും െയാക്ശയുെട
മക്കളായിരുന്നു. േദദാെന്റ പിൻഗാമികളാണ്
അശ്ശ രീം, െലത്തൂശീം, െലയുമ്മീം എന്നിവർ.
4മിദ്യാെന്റപു്രതന്മാർഏഫാ,ഏെഫർ,ഹാേനാക്ക്,
അബീദാ, എൽദായാ എന്നിവരാണ.് ഇവെരല്ലാം
െകതൂറായിലൂെട ലഭിച്ച പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

5 അ്രബാഹാം തനിക്കുള്ളെതല്ലാം
യിസ്ഹാക്കിനു വിട്ട െകാടുത്തു. 6 അേദ്ദഹം,
ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന െവപ്പാട്ടികള െട
പു്രതന്മാർക്കു ദാനങ്ങൾ നൽകി. അവെര തെന്റ
മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ദൂെര
കിഴക്കൻ ്രപേദശേത്തക്കയച്ച .

7 അ്രബാഹാം നൂറ്റിെയഴുപത്തഞ്ചു
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. 8 വേയാധികനും
കാലസമ്പൂർണനുമായിത്തീർന്ന അ്രബാഹാം
തികഞ്ഞ വാർധക്യത്തിൽ മരിച്ച തെന്റ
ജനേത്താടു േചർന്നു. 9 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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പു്രതന്മാരായ യിസ്ഹാക്കും യിശ്മാേയലുംകൂടി,
ഹിത്യനായ േസാഹരിെന്റ മകനായ
എേ്രഫാെന്റ പുരയിടത്തിൽ മേ്രമയ്ക്കു
സമീപമുള്ള മക്േപലാഗുഹയിൽ അേദ്ദഹെത്ത
അടക്കംെചയ്തു. 10 ഈ ശ്മശാനഭൂമി
അ്രബാഹാം ഹിത്യേരാടു വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയതായിരുന്നു.അവിെടഅ്രബാഹാം തെന്റ
ഭാര്യയായ സാറേയാെടാപ്പം അടക്കംെചയ്യെപ്പട്ട .
11 അ്രബാഹാമിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ യിസ്ഹാക്കിെന
ൈദവം അനു്രഗഹിച്ച ; യിസ്ഹാക്ക് ആ
കാലത്ത് േബർ-ലഹയീ-േരായീലായിരുന്നു
താമസിച്ചിരുന്നത.്

യിശ്മാേയലിെന്റപു്രതന്മാർ
12ഈജിപ്റ്റ കാരിയും സാറയുെട ദാസിയുമായ
ഹാഗാർ അ്രബാഹാമിനു ്രപസവിച്ച മകനായ
യിശ്മാേയലിെനസംബന്ധിച്ചവിവരണംഇതാണ്:

13 യിശ്മാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ അവരുെട ജനന്രകമം
അനുസരിച്ച:്

യിശ്മാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
െനബാേയാത്ത്,
േകദാർ,അദ്െബേയൽ, മിബ്ശാം,
14മിശ്മാ, ദൂമാ, മസ്സാ,
15ഹദദ,് േതമാ, െയതൂർ,
നാഫീശ,് േകെദമാ.
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16ഇവരാണ് യിശ്മാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ;
തങ്ങള െട അധിനിേവശ്രപേദശങ്ങള ം
പാളയങ്ങള ം അനുസരിച്ച പ്രന്തണ്ടു
േഗാ്രതാധികാരികള െടയും േപരുകൾ
ഇവതെന്ന.

17 യിശ്മാേയൽ ആെക നൂറ്റിമുപ്പത്തിേയഴു
വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം
്രപാണെന വിട്ട മരിച്ച ; സ്വന്തജനേത്താടു
േചർന്നു. 18 യിശ്മാേയലിെന്റ
പിൻഗാമികൾ അശ്ശ രിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ,
ഈജിപ്റ്റിെന്റ അതിരിേനാടുേചർന്ന്
ഹവീലാമുതൽ ശൂർവെരയുള്ള ്രപേദശത്തു
സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവർ
തങ്ങള െട സകലസേഹാദരന്മാേരാടും
ശ്രതുതപുലർത്തിെക്കാണ്ട് ജീവിച്ച .*

യാേക്കാബുംഏശാവും
19 അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ യിസ്ഹാക്കിെന
സംബന്ധിച്ചവിവരണം:

യിസ്ഹാക്ക് അ്രബാഹാമിെന്റ മകൻ.
20 യിസ്ഹാക്കിനു നാൽപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം പദ്ദൻ-അരാമിൽ† നിന്നുള്ള
െബഥൂേവലിെന്റ പു്രതിയും അരാമ്യനായ
ലാബാെന്റ സേഹാദരിയുമായ റിേബക്കെയ
വിവാഹംെചയ്തു.

* 25:18 അഥവാ, സേഹാദരന്മാരിൽനിന്ന് അകന്ന്
കിഴേക്കദിക്കിൽ താമസിച്ച . † 25:20 അതായത്,
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻെമെസാെപ്പാത്താമിയ.
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21യിസ്ഹാക്കിെന്റഭാര്യവന്ധ്യയായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം അവൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു
്രപാർഥിച്ച . യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപാർഥന
േകട്ട ; യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭാര്യയായ റിേബക്കാ
ഗർഭവതിയായി. 22 അവള െട ഉള്ളിൽ
കുട്ടികൾതമ്മിൽ തിക്കി. അേപ്പാൾ അവൾ,
“എന്തുെകാണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങെനെയാെക്ക
സംഭവിക്കുന്നത?്” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
യേഹാവേയാടു േചാദിക്കാൻ േപായി.

23യേഹാവഅവേളാട:്
“നിെന്റ ഉദരത്തിൽരണ്ടുജനതകളാണുള്ളത.്
നിെന്റ ഉള്ളിൽനിന്നുതെന്ന രണ്ടു
ജനസമൂഹങ്ങൾേവർതിരിക്കെപ്പടും;

ഒരു ജനസമൂഹം മറ്റതിെനക്കാൾ
്രപബലമായിരിക്കും.
മൂത്തവൻ ഇളയവെന േസവിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

24 അവള െട ്രപസവകാലം സമീപിച്ച .
അവള െട ഉദരത്തിൽ ഇരട്ട ആൺകുട്ടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ആദ്യം പിറന്നവൻ
െചമപ്പ നിറമുള്ളവനായിരുന്നു. അവെന്റ
േദഹം േരാമക്കുപ്പായംേപാെല ആയിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട,് അവർ അവന് ഏശാവ്‡ എന്നു
േപരിട്ട . 26അതിെന്റേശഷംഅവെന്റസേഹാദരൻ
പിറന്നു; അവൻ ഏശാവിെന്റ കുതികാലിൽ
പിടിച്ച െകാണ്ടാണു പുറത്തുവന്നത.്
അതുെകാണ്ട്അവന്യാേക്കാബ§്എന്നു േപരിട്ട .

‡ 25:25 േരാമമുള്ളവൻ എന്നർഥം. § 25:26 കുതികാൽ
വലിക്കുന്നവൻഅഥവാ,വഞ്ചകൻഎന്നർഥം.
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റിേബക്ക ഇവെര ്രപസവിച്ചേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്കിന്
അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു.

27 ബാലന്മാർ വളർന്നു; ഏശാവ്
െവളി്രമ്പേദശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവനും
സമർഥനാെയാരു നായാട്ട കാരനും
ആയിത്തീർന്നു. യാേക്കാബാകെട്ട,
കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവനും ശാന്തനും
ആയിരുന്നു. 28 നായാട്ട മാംസത്തിലുള്ള
രുചിമൂലം യിസ്ഹാക്ക് ഏശാവിെന സ്േനഹിച്ച ;
റിേബക്കേയാ,യാേക്കാബിെനസ്േനഹിച്ച .

29 ഒരിക്കൽ യാേക്കാബ് പായസം
പാകെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഏശാവ്
െവളി്രമ്പേദശത്തുനിന്ന് വല്ലാെത വിശന്നു
കയറിവന്നു. 30 അവൻ യാേക്കാബിേനാട,്
“േവഗമാകെട്ട,ആ െചമന്ന പായസത്തിൽ കുറച്ച്
എനിക്കു തരൂ, വല്ലാെത വിശക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവന് ഏേദാം
എന്നും േപരായത്.

31 അതിന് യാേക്കാബ്, “ഒന്നാമത് നിെന്റ
ജന്മാവകാശം* എനിക്കു വിലയ്ക്കു തരൂ” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

32 “ഞാനാെണങ്കിൽ ഇതാ മരിക്കാൻ
തുടങ്ങുകയാണ.് ഈ ജന്മാവകാശംെകാണ്ട്
എനിെക്കന്തു ്രപേയാജനം?”ഏശാവു പറഞ്ഞു.

33 എന്നാൽ യാേക്കാബ്, “ആദ്യം എേന്നാടു
ശപഥംെചയ്യ ” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ ജന്മാവകാശം യാേക്കാബിനു
വിൽക്കുെന്നന്ന്അവേനാടു ശപഥംെചയ്തു.
* 25:31 ഒരു ആദ്യജാതന് പിതാവിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്
ജന്മാവകാശം. ഇതനുസരിച്ച് ഇളയസേഹാദരന് ലഭിക്കുന്നതിെന്റ
ഇരട്ടിഓഹരിആദ്യജാതന് ലഭിക്കും.
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34 അതിനുേശഷം യാേക്കാബ് ഏശാവിന്
കുെറ അപ്പവും കുറച്ച പയറുപായസവും
െകാടുത്തു. അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
െചയ്തതിനുേശഷംഎഴുേന്നറ്റ്സ്ഥലംവിട്ട .
അങ്ങെന ഏശാവ് തെന്റ ജന്മാവകാശേത്താട്
അനാദരവുകാട്ടി.

26
യിസ്ഹാക്കുംഅബീെമെലക്കും

1 അ്രബാഹാമിെന്റ കാലത്തുണ്ടായ
ക്ഷാമത്തിനുപുറേമ, േദശത്തു പിെന്നയും ക്ഷാമം
ഉണ്ടായി.യിസ്ഹാക്ക്െഗരാരിൽെഫലിസ്ത്യരുെട
രാജാവായ അബീെമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു. 2യേഹാവ യിസ്ഹാക്കിനു ്രപത്യക്ഷനായി
അേദ്ദഹേത്താട് “നീ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
േപാകരുത;് ഞാൻ നിേന്നാടു പാർക്കാൻ
പറയുന്ന േദശത്തുതെന്ന പാർക്കുക.
3 കുെറ കാലേത്തക്ക് ഈ േദശത്തുതെന്ന
ഒരു ്രപവാസിെയേപ്പാെല താമസിക്കുക;
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയിരിക്കുകയും നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം.ഈേദശങ്ങെളല്ലാം
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ പിൻഗാമികൾക്കും തരും;
അങ്ങെന, നിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിേനാടു
െചയ്ത ശപഥം ഞാൻ ഉറപ്പാക്കും.
4-5 അ്രബാഹാം എെന്ന അനുസരിക്കുകയും
എെന്റകൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ംനിയമങ്ങള ം
പാലിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട,് ഞാൻ
നിെന്റ സന്തതിപരമ്പരെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല അസംഖ്യമായി വർധിപ്പിച്ച്
ഈേദശങ്ങെളല്ലാംഅവർക്കുെകാടുക്കും;നിെന്റ
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സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
6 അതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക് െഗരാരിൽ
താമസിച്ച .

7 ആ സ്ഥലെത്ത ആള കൾ അേദ്ദഹേത്താട്
തെന്റ ഭാര്യെയക്കുറിച്ച േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“അവൾ എെന്റ സേഹാദരിയാകുന്നു” എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. “അവൾ എെന്റ
ഭാര്യയാകുന്നു” എന്നു പറയാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
ഭയമായിരുന്നു. “റിേബക്കസുന്ദരിയായതുെകാണ്ട്
അവൾക്കുേവണ്ടിഈസ്ഥലത്തുള്ള പുരുഷന്മാർ
എെന്നെകാന്നുകളയും”എന്ന്അേദ്ദഹംചിന്തിച്ച .

8 യിസ്ഹാക്ക് അവിെട താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്
ഏെറക്കാലം ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ
െഫലിസ്ത്യരാജാവായ അബീെമെലക്ക് ഒരു
ജനാലയിലൂെട താേഴക്കു േനാക്കിയേപ്പാൾ
യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ ഭാര്യയായ റിേബക്കെയ
ലാളിക്കുന്നതു കണ്ടു. 9 അബീെമെലക്ക്
യിസ്ഹാക്കിെന ആളയച്ച വരുത്തി,
അേദ്ദഹേത്താട,് “അവൾ വാസ്തവത്തിൽ നിെന്റ
ഭാര്യതെന്ന! ‘അവൾഎെന്റസേഹാദരി’എന്നു നീ
പറഞ്ഞെതന്തിന?്”എന്നു േചാദിച്ച .
അതിനു യിസ്ഹാക്ക്, “അവൾനിമിത്തം
എനിക്കു ജീവഹാനി േനരിേട്ടക്കുെമന്നു ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണ”്എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

10അേപ്പാൾ അബീെമെലക്ക്, “നീ ഞങ്ങേളാട്
ഈ െചയ്തെതന്ത?് ജനങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും
നിെന്റ ഭാര്യേയാെടാപ്പം കിടക്കപങ്കിട്ടിരുെന്നങ്കിൽ,
നീ ഞങ്ങള െട തലയിൽ അപരാധം
വരുത്തിെവക്കുമായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
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11പിെന്നഅബീെമെലക്ക്, “ഈമനുഷ്യെനേയാ
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യെയേയാ െതാടുന്നവന്
മരണശിക്ഷ ലഭിക്കും” എന്ന് സകലജനേത്താടും
കൽപ്പിച്ച .

12 യിസ്ഹാക്ക് ആ േദശത്ത് കൃഷിയിറക്കി;
യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത അനു്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട്
ആ വർഷം നൂറുമടങ്ങ് വിളവുണ്ടായി.
13 അേദ്ദഹം ധനികനായിത്തീർന്നു;
മഹാധനവാനായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റസമ്പത്തുവർധിച്ച െകാേണ്ടയിരുന്നു.
14 അേദ്ദഹത്തിന് ധാരാളം ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
കന്നുകാലികള ം ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് െഫലിസ്ത്യർക്ക് അേദ്ദഹേത്താട്
അസൂയേതാന്നി. 15 അതുെകാണ്ട,്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ
കാലത്തു പിതാവിെന്റ ദാസന്മാർ കുഴിച്ചിരുന്ന
കിണറുകെളല്ലാം െഫലിസ്ത്യർ മണ്ണിട്ട
നികത്തിക്കളഞ്ഞു.

16 പിെന്ന അബീെമെലക്ക് യിസ്ഹാക്കിേനാട്,
“ഞങ്ങെള വിട്ട േപാകുക, നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെളക്കാൾ ്രപബലരായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

17അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക് അവിടം വിട്ട േപായി
െഗരാർ താഴ്വരയിൽ താമസം ഉറപ്പിച്ച .
18അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ
കാലത്തു കുഴിപ്പിച്ചിരുന്നതും അ്രബാഹാമിെന്റ
മരണേശഷം െഫലിസ്ത്യർ മൂടിക്കളഞ്ഞതുമായ
കിണറുകൾ യിസ്ഹാക്ക് വീണ്ടും കുഴിപ്പിച്ച്,
അവയ്ക്ക് തെന്റ പിതാവ് ഇട്ടിരുന്ന അേത
േപരുകൾതെന്നവീണ്ടും നൽകി.
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19യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാരുംഈതാഴ്വരയിൽ
ശുദ്ധജലമുള്ള ഒരു കിണർ കുഴിച്ച . 20എന്നാൽ,
െഗരാരിെല കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാർ
യിസ്ഹാക്കിെന്റകന്നുകാലികള െടഇടയന്മാേരാട്
“ഈ െവള്ളം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്ട . അവർ തേന്നാടു
ശണ്ഠകൂടിയതുെകാണ്ട് യിസ്ഹാക്ക് ആ
കിണറിന് ഏെശക്ക്* എന്നു േപരിട്ട . 21 പിെന്ന
അവർ മെറ്റാരു കിണർ കുഴിച്ച ; എന്നാൽ
അതിെന സംബന്ധിച്ച ം അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കി;
അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അതിനു സിത്നാ† എന്നു
േപരിട്ട . 22 അേദ്ദഹം അവിെടനിന്നും നീങ്ങി
മെറ്റാരു കിണർ കുഴിപ്പിച്ച ; അതിെന്റേപരിൽ
ആരും ശണ്ഠയുണ്ടാക്കിയില്ല. “യേഹാവഇേപ്പാൾ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം തന്നിരിക്കുന്നു,
നമ്മൾ േദശത്ത് അഭിവൃദ്ധിെപ്പടും” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ആ കിണറിന്
െരേഹാേബാത്ത്‡എന്നു േപരിട്ട .

23 അവിെടനിന്നും അേദ്ദഹം േബർ-
േശബയിേലക്കു േപായി. 24 അന്നുരാ്രതി
യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിനു ്രപത്യക്ഷനായി
ഇങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ നിെന്റ
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവമാകുന്നു.
ഭയെപ്പടരുത,്ഞാൻനിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട.് എെന്റ
ദാസനായ അ്രബാഹാംനിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുകയും നിെന്റ പിൻഗാമികള െട
എണ്ണംവർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

* 26:20 കലഹം എന്നർഥം. † 26:21 എതിർപ്പ് എന്നർഥം.
‡ 26:22 അറഅഥവാ,സ്ഥലംഎന്നർഥം.
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25യിസ്ഹാക്ക് അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിത്
യേഹാവെയ ആരാധിച്ച .§ അവിെട അേദ്ദഹം
തെന്റ കൂടാരം ഉറപ്പിക്കുകയും ദാസന്മാർ ഒരു
കിണർകുഴിക്കുകയും െചയ്തു.

26 ഇേതസമയം അബീെമെലക്ക് തെന്റ
ഉപേദഷ്ടാവായ അഹൂസ്സത്തിെനയും
ൈസന്യാധിപനായ ഫിേക്കാലിെനയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െഗരാരിൽനിന്ന് യിസ്ഹാക്കിെന്റ
അടുെത്തത്തി. 27 യിസ്ഹാക്ക് അവേരാട്,
“നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയത?് എേന്നാടുള്ള പകനിമിത്തം നിങ്ങൾ
എെന്ന ദൂേരക്ക് അയച്ചതല്ലേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

28 അതിന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു ഞങ്ങൾ
സ്പഷ്ടമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു
ഞങ്ങള ം നീയുംതമ്മിൽ ‘ശപഥംെചയ്ത് ഒരു
സമാധാനയുടമ്പടി ഉറപ്പിേക്കണ്ടതാണ്’ എന്നു
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 29 ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഒരു
േദാഷവും െചയ്തിട്ടില്ല; നിേന്നാട് എേപ്പാഴും
നന്നായി വർത്തിക്കുകയും സമാധാനേത്താെട
നിെന്ന യാ്രതയാക്കുകയും െചയ്തു.
അതുേപാെല നീ ഞങ്ങൾക്കും േദാഷെമാന്നും
െചയ്യ കയിെല്ലന്ന് നമുക്കുതമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്യാം. നീേയാ, ഇേപ്പാൾ യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു.”

30 യിസ്ഹാക്ക് അവർക്കുേവണ്ടി ഒരു
വിരുെന്നാരുക്കി; അവർ ഭക്ഷിച്ച , പാനംെചയ്തു.

§ 26:25 മൂ.ഭാ. പണിത് യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
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31 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല അവർ പരസ്പരം
ശപഥംെചയ്തു. പിെന്ന യിസ്ഹാക്ക് അവെര
യാ്രതയാക്കി. അവർ സമാധാനേത്താെട
അേദ്ദഹെത്തവിട്ട േപായി.

32 അന്ന്, യിസ്ഹാക്കിെന്റ ദാസന്മാർ വന്ന്
“ഞങ്ങൾ െവള്ളം കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
തങ്ങൾ കുഴിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കിണറിെനക്കുറിച്ച്
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. 33അേദ്ദഹം അതിനു
ശിബാ* എന്നു േപരിട്ട ; അതുെകാണ്ട് ഈ
ദിവസംവെരയും ആ പട്ടണത്തിെന്റ േപര് േബർ-
േശബാഎന്നാകുന്നു.

യാേക്കാബ് ഏശാവിെന്റ അനു്രഗഹം
അപഹരിക്കുന്നു

34 ഏശാവിനു നാൽപ്പതു വയസ്സായേപ്പാൾ
ഹിത്യനായ േബരിയുെട മകൾ
െയഹൂദീത്തിെനയും ഹിത്യനായ ഏേലാമിെന്റ
മകൾ ബാസമത്തിെനയും വിവാഹംെചയ്തു.
35അവർ യിസ്ഹാക്കിെന്റയും റിേബക്കയുെടയും
ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കിത്തീർത്തു.

27
1 യിസ്ഹാക്ക് വൃദ്ധനായി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണ്ണ കൾ മങ്ങി: കാഴ്ച തീെര ഇല്ലാതായി.
അേദ്ദഹം മൂത്തമകനായ ഏശാവിെന “എെന്റ
േമാേന,”എന്നുവിളിച്ച .

“ഞാൻഇതാ”എന്ന്അവൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.
2 യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട,് “ഇതാ ഞാൻ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു, എെന്റ മരണദിവസം

* 26:33 ശപഥത്തിെന്റകിണർഎന്നർഥം.
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എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 3 നീ ഇേപ്പാൾ
നിെന്റ ആയുധങ്ങളായ ആവനാഴിയും വില്ല ം
എടുത്ത് െവളി്രമ്പേദശേത്തക്കു െചന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടി േവട്ടയാടുക. 4എനിക്ക് ഇഷ്ടവും
രുചികരവുമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക; ഞാൻഅതു ഭക്ഷിച്ച്
മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

5 യിസ്ഹാക്ക് തെന്റ മകനായ ഏശാവിേനാടു
സംസാരിക്കുന്നത് റിേബക്ക േകട്ട . ഏശാവു
േവട്ടയാടിെക്കാണ്ടുവരാൻ െവളി്രമ്പേദശേത്തക്കു
േപായേപ്പാൾ. 6 റിേബക്ക തെന്റ മകനായ
യാേക്കാബിേനാട് പറഞ്ഞു: “ഇതാ, നിെന്റ
അപ്പൻ നിെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിേനാട്,
7 ‘േവട്ടയിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു രുചികരമായ
ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിത്തരിക, ഞാൻ
മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഞാൻനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കാം’എന്നുപറയുന്നതു
ഞാൻ േകട്ട . 8അതുെകാണ്ട് മകേന, ഇേപ്പാൾ
നീ ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതുേപാെല
െചയ്യണം. 9 നീ ആട്ടിൻപറ്റത്തിേലക്കു െചന്ന്
നല്ല രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികെള െകാണ്ടുവരണം.
ഞാൻ അതുെകാണ്ട് നിെന്റ അപ്പന്
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവിധത്തിൽസ്വാദിഷ്ഠമായഭക്ഷണം
തയ്യാറാക്കാം. 10നീ അതു െകാണ്ടുേപായി നിെന്റ
അപ്പനു ഭക്ഷിക്കാൻ െകാടുക്കണം;അപ്പൻഅതു
തിന്ന് മരണത്തിനുമുമ്പ് നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.”

11 എന്നാൽ, യാേക്കാബ് തെന്റ അമ്മയായ
റിേബക്കേയാട:് “എെന്റ സേഹാദരനായ
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ഏശാവ് േരാമം ഉള്ളവനും ഞാൻ േരാമം
ഇല്ലാത്തവനുമാണ.് 12 അപ്പൻ എെന്ന
െതാട്ട േനാക്കിയാൽ എന്തുെചയ്യ ം? ഞാൻ
അേദ്ദഹെത്ത കബളിപ്പിക്കുകയാെണന്നു വരും.
അെതനിക്ക്അനു്രഗഹത്തിനുപകരംശാപത്തിനു
കാരണമാകും”എന്നുപറഞ്ഞു.

13അവെന്റ അമ്മ അവേനാട്, “എെന്റ മകേന,
ആ ശാപം എെന്റേമൽ വന്നുെകാള്ളെട്ട; ഞാൻ
പറയുന്നതു െചയ്യ ക, നീ െചന്ന്ആട്ടിൻകുട്ടികെള
െകാണ്ടുവരിക”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അങ്ങെന അവൻ േപായി, അവെയ
അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. അവൾ
അവെന്റ അപ്പന് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതരത്തിൽ
രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി. 15 പിെന്ന
റിേബക്ക മൂത്തമകൻ ഏശാവിേന്റതായി വീട്ടിൽ
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വസ്്രതം
എടുത്ത് ഇളയമകൻ യാേക്കാബിെന ധരിപ്പിച്ച .
16അവെന്റ ൈകകള ം േരാമമില്ലാത്ത കഴുത്തും
അവൾആട്ടിൻകുട്ടിയുെട തുകൽെകാണ്ടു മറച്ച ;
17 പിെന്ന താൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന രുചികരമായ
ഭക്ഷണവും അപ്പവും ഇളയമകനായ
യാേക്കാബിെനഏൽപ്പിച്ച .

18അങ്ങെനഅവൻഅപ്പെന്റഅടുക്കൽെച്ചന്ന്,
“അപ്പാ”എന്നുവിളിച്ച .
അേദ്ദഹം “േമാേന” എന്നു വിളിേകട്ടിട്ട്,

“അതാരാകുന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .
19 യാേക്കാബ് തെന്റ അപ്പേനാട്, “ഞാൻ
അങ്ങയുെട ആദ്യജാതനായ ഏശാവാണ.്
എേന്നാടു പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്തിരിക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റിരുന്ന് ഞാൻ
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െകാണ്ടുവന്ന േവട്ടയിറച്ചിയിൽനിന്ന് ഭക്ഷിച്ച്
എെന്നഅനു്രഗഹിക്കുക.”എന്നുപറഞ്ഞു.

20യിസ്ഹാക്ക്തെന്റമകേനാട്, “േമാേന,നിനക്ക്
ഇ്രത േവഗത്തിൽ ഇതു കിട്ടിയെതങ്ങെന?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ അതിെന
എെന്റമുമ്പിൽ എത്തിച്ച ,” എന്ന് അവൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

21 അേപ്പാൾ യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിേനാട:്
“േമാേന, അടുത്തുവരൂ, നീ എെന്റ
മകനായ ഏശാവുതെന്നേയാ എന്നു ഞാൻ
െതാട്ട േനാക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 യാേക്കാബ് തെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു.
അേദ്ദഹം അവെന െതാട്ട െകാണ്ട:് “ശബ്ദം
യാേക്കാബിേന്റത്; എന്നാൽ, ൈകകൾ
ഏശാവിേന്റത”് എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അവെന്റ
ൈകകൾ ഏശാവിെന്റ ൈകകൾേപാെല
േരാമം നിറഞ്ഞതായിരുന്നതുെകാണ്ട,് അേദ്ദഹം
അവെന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന യിസ്ഹാക്ക്
യാേക്കാബിെന അനു്രഗഹിച്ച . 24 “നീ എെന്റ
മകനായ ഏശാവുതെന്നേയാ?” എന്ന് അേദ്ദഹം
േചാദിച്ച .

“ഞാൻതെന്ന”അവൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.
25 “േമാേന, നിെന്റ േവട്ടയിറച്ചിയിൽ കുെറ
എനിക്കു തരൂ, ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച് നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെട്ട,”അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.
യാേക്കാബ് അത് പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു,അേദ്ദഹംഅതു ഭക്ഷിച്ച .അവൻ
വീഞ്ഞും െകാണ്ടുെചന്നു. അതും അേദ്ദഹം
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പാനംെചയ്തു. 26 പിെന്ന അവെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്ക് അവേനാട:് “േമാേന, അടുത്തുവന്ന്
എെന്നചുംബിക്കൂ”എന്നുപറഞ്ഞു.

27 അവൻ അടുത്തുെചന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
ചുംബിച്ച . അവെന്റ വസ്്രതം മണത്തുേനാക്കി
യിസ്ഹാക്ക് അവെന അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ടു
പറഞ്ഞു:
“ഹാ,എെന്റമകെന്റസുഗന്ധം
യേഹാവഅനു്രഗഹിച്ച
വയലിെന്റസുഗന്ധംേപാെല.

28ൈദവംനിനക്ക്ആകാശത്തിെന്റമഞ്ഞും
ഭൂമിയുെട പുഷ്ടിയും ധാന്യത്തിെന്റയും
പുതുവീഞ്ഞിെന്റയുംസമൃദ്ധിയും നൽകെട്ട.

29രാഷ്്രടങ്ങൾനിെന്ന േസവിക്കുകയും
ജനതകൾനിെന്നവണങ്ങുകയും െചയ്യെട്ട.

നിെന്റസേഹാദരന്മാർക്കുനീ ്രപഭുവായിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ അമ്മയുെട പു്രതന്മാർ നിെന്ന
നമിക്കെട്ട.

നിെന്നശപിക്കുന്നവർശപിക്കെപ്പടെട്ട;
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവർ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടെട്ട.”

30 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
അനു്രഗഹിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ
തെന്റ പിതാവിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ച്
പുറത്തുേപായി. ഉടൻതെന്ന അവെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവ് േവട്ടകഴിഞ്ഞ്
മടങ്ങിെയത്തി. 31അവനുംരുചികരമായഭക്ഷണം
തയ്യാറാക്കി അപ്പെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
അവൻഅപ്പേനാട,് “അപ്പാ,എഴുേന്നറ്റിരുന്ന്ഞാൻ
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െകാണ്ടുവന്ന േവട്ടയിറച്ചിയിൽനിന്നു ഭക്ഷിച്ച്,
എെന്നഅനു്രഗഹിക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

32അവെന്റ പിതാവായ യിസ്ഹാക്ക്അവേനാട്:
“നീആരാണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഞാൻ അങ്ങയുെട മകൻ, അങ്ങയുെട
ആദ്യജാതനായഏശാവ്,”അവൻപറഞ്ഞു.

33 യിസ്ഹാക്ക് സം്രഭമിച്ച് നടുങ്ങിേപ്പായി,
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “അങ്ങെനെയങ്കിൽ എനിക്ക്
േവട്ടയിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു തന്നതാരായിരുന്നു?
നീ വരുന്നതിനു െതാട്ട മുമ്പ് ഞാൻ അതു
തിന്നുകയും അവെന അനു്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്തു, അേത, അവൻ വാസ്തവമായി
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും!”

34 പിതാവിെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട് ഏശാവ്
അതീവദുഃഖേത്താെട ഉറെക്കക്കരഞ്ഞു. “അപ്പാ,
എെന്ന, എെന്നക്കൂടി അനു്രഗഹിക്കണേമ,”
അവൻഅേപക്ഷിച്ച .

35 എന്നാൽ യിസ്ഹാക്ക,് “നിെന്റ സേഹാദരൻ
ഉപായത്തിൽവന്നു നിനക്കുള്ള അനു്രഗഹം
തട്ടിെയടുത്തു”എന്നുപറഞ്ഞു.

36 അതിന് ഏശാവ്: “അവന് യാേക്കാബ്
എന്നു േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു ശരിതെന്നയേല്ലാ!
രണ്ടു്രപാവശ്യവും അവൻ എെന്ന ചതിച്ച .
േനരേത്ത അവൻ എെന്റ േജ്യഷ്ഠാവകാശം
അപഹരിച്ച , ഇേപ്പാഴിതാ, എനിക്കുള്ള
അനു്രഗഹവും തട്ടിെയടുത്തിരിക്കുന്നു!” എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന അവൻ: “അങ്ങ,് എനിക്ക്
ഒരനു്രഗഹംേപാലുംകരുതിെവച്ചിട്ടില്ലേയാ?”എന്നു
േചാദിച്ച .
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37 യിസ്ഹാക്ക് ഏശാവിേനാട:് “ഞാൻ
അവെന നിനക്കു ്രപഭുവാക്കി: അവെന്റ
സേഹാദരന്മാെരെയല്ലാംഅവെന്റ േസവകരാക്കി;
ധാന്യവും വീഞ്ഞുംഅവനു നൽകി. ഇനി, മകേന,
നിനക്കുേവണ്ടി എനിെക്കന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും?”
എന്നുപറഞ്ഞു.

38 ഏശാവ് അപ്പേനാട:് “അപ്പാ, അേങ്ങക്ക്
ഒറ്റ അനു്രഗഹേമ ഉേള്ളാ? എെന്നയുംകൂെട
അനു്രഗഹിക്കണേമ, അപ്പാ” എന്നു പറഞ്ഞ്
ഉറെക്കകരഞ്ഞു.

39 അതിനുത്തരമായി അവെന്റ അപ്പനായ
യിസ്ഹാക്ക്അവേനാട്:
“നിെന്റവാസം
ഭൂമിയുെടസമൃദ്ധിയിൽനിന്നും
മീേത ആകാശത്തിൽനിന്നുള്ള
മഞ്ഞിൽനിന്നുംഅകെലയായിരിക്കും.

40നീ വാൾെകാണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തും;
നീ നിെന്റസേഹാദരെന േസവിക്കും.

എന്നാൽനീഅസ്വസ്ഥനായിത്തീരുേമ്പാൾ
അവെന്റനുകം നിെന്റചുമലിൽനിന്ന്
നീ കുടഞ്ഞുകളയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

41 യാേക്കാബിെന തെന്റ പിതാവ്
അനു്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് ഏശാവിന്
യാേക്കാബിേനാടു പകയുണ്ടായി. “എെന്റ
പിതാവിെനെച്ചാല്ലി വിലപിേക്കണ്ട ദിവസങ്ങൾ
അടുത്തുവരുന്നു, അതിനുേശഷം ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരൻ യാേക്കാബിെന െകാല്ല ം,” അവൻ
വിേദ്വഷേത്താെട പറഞ്ഞു.

42 ഏശാവിെന്റ വാക്കുകെളക്കുറിച്ച
റിേബക്കയ്ക്ക് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ അവൾ
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തെന്റ ഇളയമകനായ യാേക്കാബിെന
ആളയച്ച വരുത്തി അവേനാട,് “നിെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവ് നിെന്ന െകാന്നു
പകവീട്ടാൻ ആ്രഗഹിക്കുകയാണ.്
43 അതുെകാണ്ട് മകേന, ഞാൻ പറയുന്നതു
േകൾക്കുക, ഹാരാനിൽ എെന്റ സേഹാദരനായ
ലാബാെന്റഅടുേത്തക്ക് ഓടിേപ്പാകുക. 44നിെന്റ
സേഹാദരെന്റ േ്രകാധം ശമിക്കുന്നതുവെര
കുെറക്കാലം അവിെട താമസിക്കുക. 45 നിെന്റ
സേഹാദരന് നിേന്നാടുള്ള േകാപം ശമിക്കുകയും
നീ അവേനാടു െചയ്തത് മറക്കുകയും
െചയ്യെട്ട. അേപ്പാൾ ഞാൻ ആളയച്ച് നിെന്ന
മടക്കിവരുത്താം. നിങ്ങൾ രണ്ടുേപെരയും
എനിക്ക് ഒേരദിവസം നഷ്ടമാകുന്നെതന്തിന?്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

46 പിെന്ന റിേബക്ക യിസ്ഹാക്കിേനാട്,
“ഈ ഹിത്യസ്്രതീകൾനിമിത്തം എനിക്കു
ജീവിതം മടുത്തു. ഈ നാട്ട കാരികളായ
ഇവെരേപ്പാെലയുള്ള ഹിത്യസ്്രതീകളിൽനിന്ന്
ഒരുവെള യാേക്കാബ് വിവാഹംെചയ്താൽപിെന്ന
ഞാൻഎന്തിനു ജീവിക്കണം?”എന്നുപറഞ്ഞു.

28
1 ഇതിനുേശഷം യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
വിളിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച ; പിെന്ന അവേനാട്
ആജ്ഞാപിച്ച : “കനാന്യസ്്രതീകളിൽ ആെരയും
നീ വിവാഹംെചയ്യരുത.് 2 ഉടൻതെന്ന
പദ്ദൻ-അരാമിൽ* നിെന്റ അമ്മയുെട
പിതാവായ െബഥൂേവലിെന്റ വീട്ടിേലക്കു

* 28:2 അഥവാ, െമെസാെപ്പാത്താമിയയ്ക്കു
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം.
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േപാകണം; അവിെട നിെന്റ അമ്മയുെട
സേഹാദരനായ ലാബാെന്റ െപൺമക്കളിൽ
ഒരുവെള ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണം.
3സർവശക്തനായ ൈദവം നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച്
ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമായിത്തീരുംവിധം
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കെട്ട. 4 ൈദവം
അ്രബാഹാമിനു നൽകിയിട്ട ള്ളതും നീ ഇേപ്പാൾ
്രപവാസിയായി പാർക്കുന്നതുമായ േദശം
നീ അവകാശമാേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന്
അ്രബാഹാമിനു നൽകിയ അനു്രഗഹം നിനക്കും
നിെന്റ സന്തതികൾക്കും നൽകുമാറാകെട്ട.”
5 തുടർന്ന് യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
പറഞ്ഞയച്ച . അവൻ പദ്ദൻ-അരാമിൽ,
യാേക്കാബിെന്റയും ഏശാവിെന്റയും അമ്മയായ
റിേബക്കയുെട സേഹാദരനും അരാമ്യനായ
െബഥൂേവലിെന്റ മകനുമായ ലാബാെന്റ
അടുേത്തക്കുേപായി.

6 യിസ്ഹാക്ക് യാേക്കാബിെന
അനു്രഗഹിെച്ചന്നും പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്ന്
ഒരുവെള ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ
അവെന അവിേടക്ക് അയെച്ചന്നും ഏശാവ്
അറിഞ്ഞു. അവെന അനു്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ
“നീ കനാന്യസ്്രതീകളിൽ ആെരയും
വിവാഹംെചയ്യരുത,്” എന്നു കൽപ്പിച്ചിരുെന്നന്നും
7 യാേക്കാബ് തെന്റ അമ്മയപ്പന്മാരുെട
വാക്കനുസരിച്ചാണ് പദ്ദൻ-അരാമിേലക്കു
േപായിരിക്കുന്നെതന്നും അവൻ ്രഗഹിച്ച .
8 കനാന്യസ്്രതീകൾ തെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെല്ലന്ന് ഏശാവ്
മനസ്സിലാക്കി. 9 അതുെകാണ്ട് ഏശാവ്
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യിശ്മാേയലിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു േനരേത്ത
തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യമാർ കൂടാെത
അ്രബാഹാമിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിെന്റ
മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ സേഹാദരിയുമായ
മഹലത്തിെനയും വിവാഹംകഴിച്ച .
േബേഥലിൽെവച്ച യാേക്കാബ് കണ്ടസ്വപ്നം

10 യാേക്കാബ് േബർ-േശബ വിട്ട്
ഹാരാനിേലക്കു യാ്രതയായി. 11 അേദ്ദഹം
ഒരു സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ, സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് അവിെട രാ്രതി
കഴിച്ച കൂട്ടി. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
കല്ല കളിൽ ഒെന്നടുത്ത് തലയിണയായി
െവച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. 12 അേദ്ദഹം ഒരു
സ്വപ്നംകണ്ടു: ഭൂമിയിൽ െവച്ചിട്ട ള്ള ഒരു
േകാവണി. അത് സ്വർഗേത്താളം എത്തുന്നു!
അതിലൂെട ൈദവദൂതന്മാർ കയറുകയും
ഇറങ്ങുകയും െചയ്യന്നു. 13 അതിനുമീേത†
യേഹാവ നിന്നു. അവിടന്ന് ഇങ്ങെന
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ നിെന്റ പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
ൈദവമായ‡ യേഹാവ ആകുന്നു. നീ ഇേപ്പാൾ
കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും തരും. 14 നിെന്റ സന്തതികൾ
ഭൂമിയിെല െപാടിേപാെല അസംഖ്യമായിത്തീരും;
നീ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ം വ്യാപിക്കും. നിന്നിലൂെടയും
നിെന്റ സന്തതിയിലൂെടയും ഭൂമിയിെല

† 28:13 അഥവാ, സമീപം ‡ 28:13 മൂ.ഭാ. പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന്റൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റൈദവവുംആയ
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സകലവംശങ്ങള ംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 15ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട;് നീ േപാകുന്നിടെത്തല്ലാം
ഞാൻ നിെന്ന കാത്തുെകാള്ള ം; ഞാൻ നിെന്ന
ഈേദശേത്തക്കു മടക്കിവരുത്തും.ഞാൻനിെന്ന
ൈകവിടാെത നിേന്നാടുെചയ്ത വാഗ്ദത്തം
നിറേവറ്റ ം.”

16 യാേക്കാബ് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നു,
“യേഹാവ നിശ്ചയമായും ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട;്
ഞാേനാ,അത്അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
17അേദ്ദഹം ഭയെപ്പട്ട,് “ഈസ്ഥലം എ്രത ഭയങ്കരം!
ഇതു ൈദവഭവനമല്ലാെത മെറ്റാന്നല്ല; ഇതു
സ്വർഗത്തിെന്റകവാടംതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.

18 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല യാേക്കാബ,് താൻ
തലയിണയായി െവച്ചിരുന്ന കല്ല് എടുത്ത്
തൂണായി നാട്ടിനിർത്തി അതിനുമീേത എണ്ണ
ഒഴിച്ച . 19അേദ്ദഹം ആസ്ഥലത്തിനു േബേഥൽ§
എന്നു േപരിട്ട ; ലൂസ് എന്ന േപരിലായിരുന്നു ആ
പട്ടണംഅറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.്

20 ഇതിനുേശഷം യാേക്കാബ് ഒരു േനർച്ച
േനർന്നു: “ൈദവം എേന്നാടുകൂെടയിരിക്കുകയും
ഞാൻ േപാകുന്ന ഈ യാ്രതയിൽ എെന്ന
കാത്തുെകാള്ള കയും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരവും
ധരിക്കാൻ വസ്്രതവും നൽകുകയും 21 എെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽസുരക്ഷിതമായി എെന്ന
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ യേഹാവ
എെന്റ ൈദവമായിരിക്കും; 22 ഞാൻ തൂണായി
നാട്ടിയ കല്ല് ൈദവത്തിെന്റ ഭവനമായിത്തീരും;
അവിടന്ന് എനിക്കു നൽകുന്ന എല്ലാറ്റിെന്റയും

§ 28:19 ൈദവത്തിെന്റമന്ദിരംഎന്നർഥം.
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പത്തിെലാന്ന് ഞാൻ അവിടേത്തക്കു നൽകും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

29
യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽഎത്തുന്നു

1 യാേക്കാബ് യാ്രതതുടർന്ന് പൂർവേദശെത്ത
ജനങ്ങള െട അടുെത്തത്തി. 2 അവിെട
െവളി്രമ്പേദശത്ത് അയാൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു:
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്ന് െവള്ളം
െകാടുത്തിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിനു സമീപം
മൂന്ന് ആട്ടിൻപറ്റം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കിണറ്റിെന്റ വായ്ക്കൽ െവച്ചിരുന്ന കല്ല്
വളെര വലുതായിരുന്നു. 3 ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ
വന്നുകൂടുേമ്പാൾ ഇടയന്മാർ കിണറ്റിെന്റ
വായ്ക്കൽനിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കുകയും
ആടുകൾക്ക് െവള്ളം െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം.
പിെന്ന കല്ല് കിണറിെന്റ വായ്ക്കൽ അതിെന്റ
സ്ഥാനത്തു െവക്കും.

4 യാേക്കാബ് ആട്ടിടയന്മാേരാട്,
“സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾഎവിെടനിന്നുള്ളവർ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾ ഹാരാനിൽനിന്നുള്ളവർ” അവർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

5അേദ്ദഹം അവേരാട,് “നിങ്ങൾ നാേഹാരിെന്റ
പൗ്രതനായ ലാബാെന അറിയുേമാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

“ഞങ്ങൾഅറിയും,”അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.
6 “അേദ്ദഹംസുഖമായിരിക്കുേന്നാ?”യാേക്കാബ്
അവേരാട്അേന്വഷിച്ച .
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“അേദ്ദഹം സുഖമായിരിക്കുന്നു. അതാ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ റാേഹൽ ആടുകള മായി
വരുന്നു,”അവർപറഞ്ഞു.

7 “േനാക്കൂ, പകലിനിയും വളെരയുണ്ടേല്ലാ;
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ േനരമായിട്ടില്ല.
ആടുകൾക്ക് െവള്ളം െകാടുത്തിട്ട്
േമച്ചിൽപ്പ റേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുക,”
യാേക്കാബ്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

8 “എല്ലാ കൂട്ടങ്ങള ം വന്നുേചരുകയും
കിണറ്റിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്ന് കല്ല മാറ്റ കയും
േവണം. അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ആടുകൾക്ക്
െവള്ളം െകാടുക്കും. അല്ലാെത, തിരിച്ച േപാകാൻ
സാധ്യമല്ല,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.

9 ഇങ്ങെന യാേക്കാബ് അവരുമായി
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ റാേഹൽ
തെന്റ അപ്പെന്റ ആടുകള മായി അവിെട എത്തി;
അവളായിരുന്നു അതിെന േമയിച്ചിരുന്നത.്
10 തെന്റ അമ്മാവനായ ലാബാെന്റ മകളായ
റാേഹലിെനയും ലാബാെന്റ ആടുകെളയും
കണ്ടേപ്പാൾ യാേക്കാബ് അടുത്തുെചന്ന്
കിണറ്റിെന്റ വായ്ക്കൽനിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയിട്ട്
അമ്മാവെന്റ ആടുകൾക്ക് െവള്ളം െകാടുത്തു.
11 പിെന്ന യാേക്കാബ് റാേഹലിെന ചുംബിച്ച്
ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 12 താൻ അവള െട
പിതാവിെന്റ ബന്ധുവും റിേബക്കയുെട
മകനുമാെണന്ന് യാേക്കാബ്അവേളാടു പറഞ്ഞു.
അവൾഓടിെച്ചന്ന്വിവരംപിതാവിെനഅറിയിച്ച .

13 ലാബാൻ തെന്റ സേഹാദരിയുെട
മകനായ യാേക്കാബിെനക്കുറിച്ച േകട്ടയുടെന
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അേദ്ദഹെത്ത എതിേരൽക്കാൻ ഓടിെച്ചന്നു.
ലാബാൻ യാേക്കാബിെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച ചുംബിച്ച്
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു. അവിെടെവച്ച് യാേക്കാബ്
എല്ലാക്കാര്യങ്ങള ം ലാബാേനാടു പറഞ്ഞു.
14 അേപ്പാൾ ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട,് “നീ
എെന്റ സ്വന്തം മാംസവും രക്തവും ആകുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.
യാേക്കാബ് േലയാെയയും റാേഹലിെനയും

വിവാഹംെചയ്യന്നു
യാേക്കാബ് ലാബാേനാടുകൂെട
ഒരുമാസം താമസിച്ച . 15 അതിനുേശഷം
ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട,് “നീ എെന്റ
ബന്ധുവായതുെകാണ്ട് എനിക്കുേവണ്ടി
്രപതിഫലം കൂടാെത േജാലി െചയ്യണെമന്നുേണ്ടാ?
നിനക്ക് എന്തു ്രപതിഫലം േവണെമന്നു പറയൂ”
എന്നു േചാദിച്ച .

16 ലാബാനു രണ്ടു െപൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
മൂത്തവള െട േപര് േലയാ എന്നും ഇളയവള െട
േപര് റാേഹൽഎന്നും ആയിരുന്നു. 17 േലയയുെട
കണ്ണ കൾ േശാഭകുറഞ്ഞതായിരുന്നു;*
എന്നാൽ, റാേഹൽ ആകാരഭംഗിയുള്ളവള ം
സുന്ദരിയുമായിരുന്നു. 18യാേക്കാബ് റാേഹലിെന
സ്േനഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട,് “അങ്ങയുെട ഇളയ
മകളായ റാേഹലിനുേവണ്ടി ഞാൻ ഏഴുവർഷം
അങ്ങെയ േസവിക്കാം” എന്ന് അേദ്ദഹം
ലാബാേനാടു പറഞ്ഞു.

19 “അവെള മെറ്റാരു പുരുഷനു
െകാടുക്കുന്നതിെനക്കാൾ നിനക്കു തരുന്നതാണു
നല്ലത;് എെന്റകൂെട ഇവിെട താമസിക്കുക”

* 29:17 മൂ.ഭാ. ഈ വാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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എന്നായിരുന്നു ലാബാെന്റ മറുപടി. 20അങ്ങെന
യാേക്കാബ് റാേഹലിെന േനടുന്നതിനുേവണ്ടി
ഏഴുവർഷം േസവിച്ച . എന്നാൽ, അവേളാടുള്ള
സ്േനഹംനിമിത്തംആഏഴുവർഷംഅേദ്ദഹത്തിന്
അൽപ്പകാലംമാ്രതമായിഅനുഭവെപ്പട്ട .

21 പിെന്ന യാേക്കാബ് ലാബാേനാട്, “ഇനി
എനിക്ക്എെന്റഭാര്യെയതരിക,എെന്റകാലാവധി
തികച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവെള അറിയെട്ട”
എന്നുപറഞ്ഞു.

22 ലാബാൻ േദശവാസികെള എല്ലാവെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി ഒരു വിരുന്നു നടത്തി. 23 രാ്രതിയിൽ
അേദ്ദഹം തെന്റ മകൾ േലയെയ െകാണ്ടുെചന്ന്
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽആക്കി. യാേക്കാബ്
അവെള അറിഞ്ഞു. 24 ലാബാൻ തെന്റ
േവലക്കാരിയായ സിൽപ്പെയ മകൾക്കു
ദാസിയായി വിട്ട െകാടുത്തു.

25 േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ, അതു േലയാ
ആയിരുെന്നന്നു ്രഗഹിച്ചിട്ട് യാേക്കാബ്
ലാബാേനാട്, “താങ്കൾ എേന്നാട് െചയ്തെതന്ത?്
ഞാൻ റാേഹലിനുേവണ്ടി അല്ലേയാ അങ്ങെയ
േസവിച്ചത?് എെന്ന കബളിപ്പിച്ചത് എന്തിന?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

26അതിനു ലാബാൻ: “മൂത്തവൾക്കു മുമ്പായി
ഇളയവള െട വിവാഹം നടത്തുന്ന സ്രമ്പദായം
ഇവിെടഞങ്ങൾക്കില്ല. 27ഇവള െട വിവാഹവാരം
പൂർത്തിയാക്കുക, മെറ്റാരു ഏഴുവർഷെത്ത
്രപയത്നത്തിനു ്രപതിഫലമായി ഇളയവെളയും
ഞങ്ങൾനിനക്കുതരാം.”

28 യാേക്കാബ് അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു.
അേദ്ദഹം േലയാേയാെടാത്തുള്ള വിവാഹവാരം
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പൂർത്തീകരിച്ച . പിന്നീട് ലാബാൻ തെന്റ മകളായ
റാേഹലിെനയുംയാേക്കാബിന് ഭാര്യയായി നൽകി.
29 ലാബാൻ തെന്റ േവലക്കാരിയായ ബിൽഹെയ
മകളായ റാേഹലിനു ദാസിയായി െകാടുത്തു.
30യാേക്കാബ് റാേഹലിെന അറിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം
േലയെയക്കാൾ കൂടുതലായി റാേഹലിെന
സ്േനഹിച്ച ; ലാബാനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം മെറ്റാരു
ഏഴുവർഷംകൂടി പണിെയടുത്തു.

യാേക്കാബിെന്റ മക്കൾ
31 േലയാ അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു എന്നുകണ്ട്
യേഹാവ അവള െട ഗർഭം തുറന്നു; റാേഹേലാ,
വന്ധ്യയായിരുന്നു. 32 േലയാ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . “ഇത് യേഹാവ എെന്റ
സങ്കടം കണ്ടതുെകാണ്ടാണ;് എെന്റ ഭർത്താവു
നിശ്ചയമായും ഇേപ്പാൾ എെന്ന സ്േനഹിക്കും,”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവൾഅവന് രൂേബൻ†
എന്നു േപരിട്ട .

33 അവൾ വീണ്ടും ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . “എേന്നാടു സ്േനഹമില്ല എന്ന്
യേഹാവ േകട്ടിരിക്കുന്നു;അതുെകാണ്ട്അവിടന്ന്
ഇവെനയും എനിക്കു തന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവൾഅവന് ശിെമേയാൻ‡എന്നു േപരിട്ട .

34അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച , ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . “എെന്റ ഭർത്താവിനു ഞാൻ മൂന്നു
പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ചിരിക്കുകയാൽ അേദ്ദഹം

† 29:32 കാണുകഅഥവാ, ഒരു മകൻഎന്നർഥം. രൂേബൻഎന്ന
പദം, എെന്റ കഷ്ടത കണ്ടു എന്നതിനുള്ള എ്രബായപദേത്താടു
സാമ്യമുണ്ട്. ‡ 29:33 േകൾക്കുന്നവൻഎന്നർഥം.
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എേന്നാടു പറ്റിേച്ചരും” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
അവൾഅവന് േലവിഎന്നു േപരിട്ട .

35അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി, ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . “ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് അവൾ അവന്
െയഹൂദാ എന്നു േപരിട്ട . പിെന്ന അവൾക്കു
കുട്ടികൾജനിച്ചില്ല.

30
1താൻയാേക്കാബിനു മക്കെള ്രപസവിക്കുന്നില്ല
എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ റാേഹലിന് സേഹാദരിേയാട്
അസൂയയുണ്ടായി. അതുെകാണ്ട് അവൾ
യാേക്കാബിേനാട,് “എനിക്കു കുട്ടികെള തരിക,
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ച േപാകും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

2 യാേക്കാബ് േകാപിച്ച െകാണ്ട് അവേളാട,്
“നിനക്കു കുട്ടികെള തരാതിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനേത്താ ഞാൻ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

3അേപ്പാൾ അവൾ, “ഇതാ എെന്റ ദാസിയായ
ബിൽഹാ, അവള െടയടുക്കൽ െചല്ല ക;
അവൾ എനിക്കായി കുട്ടികെള ്രപസവിക്കയും
അവളിലൂെട എനിക്കു കുടുംബം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
സാധിക്കയും െചയ്യ മേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അതുെകാണ്ട് അവൾ തെന്റ ദാസിയായ
ബിൽഹെയ യാേക്കാബിനു ഭാര്യയായി
െകാടുത്തു. യാേക്കാബ് അവള െടയടുത്ത്
െചന്നു. 5ബിൽഹഗർഭംധരിച്ച് യാേക്കാബിന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . 6അേപ്പാൾ റാേഹൽ, “ൈദവം
എെന്ന കുറ്റവിമുക്തയാക്കി,എെന്റ ്രപാർഥനേകട്ട്
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എനിക്ക് ഒരു മകെന തന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് അവൾ അവന് ദാൻ*
എന്നു േപരുവിളിച്ച .

7 റാേഹലിെന്റ ദാസി ബിൽഹാ വീണ്ടും
ഗർഭംധരിച്ച് യാേക്കാബിനു രണ്ടാമെതാരു മകെന
്രപസവിച്ച . 8 “എെന്റ സേഹാദരിേയാട് എനിക്കു
കടുത്ത മത്സരം േവണ്ടിവന്നു; അതിൽ ഞാൻ
വിജയിച്ച ,” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട്
അവൾഅവന് നഫ്താലി†എന്നു േപരിട്ട .

9 തനിക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല
എന്നുകണ്ട് േലയാ അവള െട ദാസിയായ
സിൽപ്പെയ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.
10 േലയയുെട ദാസി സിൽപ്പ യാേക്കാബിന് ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . 11 “ഞാൻ എ്രത ഭാഗ്യവതി!”‡
എന്നുപറഞ്ഞ്അവൾഅവന് ഗാദ്എന്നു േപരിട്ട .

12േലയയുെടദാസിയായസിൽപ്പയാേക്കാബിനു
രണ്ടാമതും ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . 13അേപ്പാൾ
അവൾ, “ഞാൻ എ്രത സന്തുഷ്ട! സ്്രതീകൾ
എെന്ന സന്തുഷ്ട എന്നു വിളിക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു.അതുെകാണ്ട്അവൾഅവന്ആേശർ§
എന്നു േപരിട്ട .

14 േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെന്റ കാലത്ത് രൂേബൻ
വയലിേലക്കുേപായി, കുെറ ദൂദായിപ്പഴം
കെണ്ടത്തി. അവൻ അതു തെന്റ അമ്മയായ
േലയയ്ക്കു െകാടുത്തു. അേപ്പാൾ റാേഹൽ

* 30:6 അവിടന്ന് ന്യായം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നർഥം. † 30:8
എെന്റ മത്സരം എന്നർഥം. ‡ 30:11 അഥവാ, “ഒരു ൈസന്യം
വരുന്നു.” § 30:13 സന്തുഷ്ടഎന്നർഥം.
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േലയാേയാട,് “നിെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴത്തിൽ
കുറച്ച്എനിക്കുതരാേമാ”എന്നു േചാദിച്ച .

15 എന്നാൽ േലയാ അവേളാട,് “നീ എെന്റ
ഭർത്താവിെന തട്ടിെയടുത്തതു േപാരേയാ? ഇനി
എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴംകൂടി എടുക്കുേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

“എങ്കിൽ നിെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴത്തിനു
്രപതിഫലമായി അേദ്ദഹം ഈ രാ്രതി
നിേന്നാെടാത്തു കിടക്കപങ്കിടെട്ട,” റാേഹൽ
പറഞ്ഞു.

16 അന്നു ൈവകുേന്നരം യാേക്കാബ്
വയലിൽനിന്ന് വന്നേപ്പാൾ േലയാ അേദ്ദഹെത്ത
വരേവൽക്കാൻ െചന്നു; “ഇന്ന് എെന്റഅടുക്കൽ
വരണം. എെന്റ മകെന്റ ദൂദായിപ്പഴം െകാടുത്തു
ഞാൻ അങ്ങെയ കൂലിെക്കടുത്തിരിക്കുന്നു.”
എന്ന്അവൾ പറഞ്ഞു. ആരാ്രതിയിൽഅേദ്ദഹം
അവേളാടുകൂെടകിടക്കപങ്കിട്ട .

17 ൈദവം േലയായുെട അേപക്ഷ േകട്ട ;
അവൾ ഗർഭിണിയായി യാേക്കാബിെന്റ
അഞ്ചാമെത്ത മകെന ്രപസവിച്ച . 18അേപ്പാൾ
േലയാ, “എെന്റ ഭർത്താവിന് എെന്റ ദാസിെയ
െകാടുത്തതുെകാണ്ട്ൈദവംഎനിക്കു ്രപതിഫലം
തന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട്
അവൾഅവന് യിസ്സാഖാർഎന്നു േപരിട്ട .

19 േലയാ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച് യാേക്കാബിന്
ആറാമെതാരു മകെന ്രപസവിച്ച . 20 “ൈദവം
എനിെക്കാരു അമൂല്യസമ്മാനം തന്നിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ എെന്റ ഭർത്താവിന് ആറു പു്രതന്മാെര
്രപസവിച്ചതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം എെന്ന
ഇേപ്പാൾ ആദരിക്കും,” എന്നു േലയാ പറഞ്ഞു.
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അതുെകാണ്ട്അവന്അവൾെസബൂലൂൻ*എന്നു
േപരിട്ട .

21കുെറക്കാലത്തിനുേശഷംഅവൾഒരു മകെള
്രപസവിച്ച ;അവൾക്കു ദീനാഎന്നു േപരിട്ട .

22 അേപ്പാൾ ൈദവം റാേഹലിെന ഓർത്തു.
അവിടന്ന് അവള െട അേപക്ഷേകട്ട് അവള െട
ഗർഭം തുറന്നു. 23 അവൾ ഗർഭിണിയായി ഒരു
മകെന ്രപസവിച്ച . അേപ്പാൾ അവൾ, “ൈദവം
എെന്റ അപമാനം നീക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 24 “യേഹാവ എനിക്കു മെറ്റാരു
മകെനക്കൂടി തരുമാറാകെട്ട,” എന്നു പറഞ്ഞ്
അവൾഅവന് േയാേസഫ†്എന്നു േപരിട്ട .
യാേക്കാബിെന്റആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾെപരുകുന്നു

25റാേഹൽേയാേസഫിെന ്രപസവിച്ചതിനുേശഷം
യാേക്കാബ് ലാബാേനാട്, “എനിക്ക്
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു മടങ്ങണം; അങ്ങ്
എെന്ന യാ്രതയാക്കിയാലും. 26 എെന്റ
ഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും എനിക്കു തരണം;
അവർക്കുേവണ്ടിയാണേല്ലാ ഞാൻ അങ്ങെയ
േസവിച്ചത!് ഞാൻ യാ്രതയായിേക്കാെട്ട. ഞാൻ
അേങ്ങക്കുേവണ്ടി എ്രതമാ്രതം അധ്വാനിച്ച എന്ന്
അേങ്ങക്ക്അറിയാമേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

27 എന്നാൽ ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട,്
“നിനക്ക് എേന്നാടു ്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ
ദയവുെചയ്ത് ഇവിെട താമസിക്കുക. നീ
നിമിത്തം യേഹാവ എെന്ന അനു്രഗഹിെച്ചന്ന്
ഞാൻ ്രപശ്നംെവച്ചതിലൂെട സ്പഷ്ടമായി

* 30:20 ബഹുമതിഎന്നർഥം. † 30:24 അവിടന്ന് വർധിപ്പിക്കെട്ട
എന്നർഥം.
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അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 28 “നിനക്ക്
എന്തുശമ്പളം േവണെമന്നുപറയുക,ഞാൻഅതു
തരാം,”എന്നും ലാബാൻപറഞ്ഞു.

29അതിന് യാേക്കാബ് അേദ്ദഹേത്താട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത,് “ഞാൻ അേങ്ങക്കുേവണ്ടി എങ്ങെന
പണിെയടുെത്തന്നും എെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ
അങ്ങയുെടആടുമാടുകൾഎ്രതെപരുകിെയന്നും
അേങ്ങക്ക് അറിയാമേല്ലാ. 30 ഞാൻ
വരുന്നതിനുമുമ്പ് അൽപ്പംമാ്രതം ഉണ്ടായിരുന്നത്
ഇേപ്പാൾ അത്യധികം വർധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
ആയിരുേന്നടെത്തല്ലാം യേഹാവ അങ്ങെയ
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എെന്റ സ്വന്തം
കുടുംബത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ ഇനി എേപ്പാഴാണു
വല്ലതും കരുതുന്നത?്”

31 “ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു തരണം?” ലാബാൻ
േചാദിച്ച .

“എനിക്ക് ഒന്നും തേരണ്ടതില്ല,” യാേക്കാബ്
പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ, എനിക്കുേവണ്ടി
ഒരു കാര്യം െചയ്യ െമങ്കിൽ ഞാൻ
അങ്ങയുെട ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെള േമയിക്കുകയും
സൂക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യാം. 32 ഇന്നു ഞാൻ
അങ്ങയുെട എല്ലാ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള െടയും
ഇടയിലൂെട നടന്ന് പുള്ളിയും മറുകും ഉള്ള
െചമ്മരിയാടുകെളയും കറുപ്പ നിറമുള്ള എല്ലാ
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടികെളയും പുള്ളിയും
മറുകുമുള്ള േകാലാടുകെളയും േവർതിരിക്കും;
അവ എനിക്കുള്ള ്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട.
33 ഭാവിയിൽ അങ്ങ് എെന്റ ്രപതിഫലം
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ വിശ്വസ്തത
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അേങ്ങക്കു േബാധ്യമാകും. എെന്റപക്കൽ
പുള്ളിേയാ മറുേകാ ഇല്ലാത്ത േകാലാേടാ
കറുപ്പ നിറമില്ലാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിേയാ കണ്ടാൽ
അതിെന േമാഷ്ടിച്ചതായി കണക്കാക്കാം.”

34 അേപ്പാൾ ലാബാൻ, “ഇത് എനിക്കു
സമ്മതം; നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞു. 35ആ ദിവസംതെന്ന ലാബാൻ
വരയും മറുകും ഉള്ള േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും
പുള്ളിയും മറുകും ഉള്ള െപൺേകാലാടുകെളയും
െവള്ളനിറമുള്ള എല്ലാറ്റിെനയും കറുപ്പ നിറമുള്ള
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടികെളയും േവർതിരിച്ച തെന്റ
പു്രതന്മാരുെട പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച . 36 പിെന്ന
ലാബാൻ തനിക്കും യാേക്കാബിനും മേധ്യ
മൂന്നുദിവസെത്ത വഴിയകലം െവച്ച . ലാബാെന്റ
ആടുകളിൽ േശഷിച്ചവെയയാേക്കാബ് തുടർന്നും
േമയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

37 യാേക്കാബ് പുന്നമരത്തിെന്റയും
ബദാംമരത്തിെന്റയുംഅരിഞ്ഞിൽമരത്തിെന്റയും
പച്ചെക്കാമ്പുകൾ എടുത്ത് അവയുെട
അകം െവള്ളവരയായി കാണത്തക്കവണ്ണം
െതാലിയുരിച്ച . 38 പിെന്ന അേദ്ദഹം, ഇങ്ങെന
െതാലിയുരിച്ച െകാമ്പുകൾ, ആടുകൾ െവള്ളം
കുടിക്കാൻ വരുേമ്പാൾ അവയ്ക്ക് േനേര
കാണത്തക്കവണ്ണം, െവള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന
െതാട്ടികളിലും പാത്തികളിലും െവച്ച .
39 ആടുകൾ െവള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നേപ്പാൾ
ആ െകാമ്പുകൾക്കു മുന്നിൽെവച്ച് ഇണേചർന്നു;
അവ വരയും പുള്ളിയും മറുകും ഉള്ള കുട്ടികെള
്രപസവിച്ച . 40 യാേക്കാബ് ആ ആട്ടിൻകുട്ടികെള
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ലാബാെന്റ ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ച ;
േശഷമുള്ളവ ഇണേചരുേമ്പാൾ ലാബാെന്റവക
വരയും കറുപ്പ മുള്ളആടുകൾക്ക് അഭിമുഖമായി
നിർത്തി. ഇങ്ങെന യാേക്കാബ് തനിക്കു
സ്വന്തമായി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി;
അവെയ ലാബാെന്റ കൂട്ടങ്ങേളാടു േചർത്തില്ല.
41കരുത്തുള്ളആടുകൾ ഇണേചരുേമ്പാൾ അവ
ആമരെക്കാമ്പുകൾ കണ്ട് ചനേയൽേക്കണ്ടതിന്
യാേക്കാബ് അവ െതാട്ടികളിൽെവച്ച .
42കരുത്തുകുറഞ്ഞവയുെട മുമ്പിൽ െകാമ്പുകൾ
െവച്ചിരുന്നില്ല. ഇങ്ങെന കരുത്തില്ലാത്തവ
ലാബാനും കരുത്തുള്ളവ യാേക്കാബിനും
ആയിത്തീർന്നു. 43 യാേക്കാബ് ഈ വിധത്തിൽ
മഹാധനികനായി. വലിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
ധാരാളം ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങള ം
കഴുതകള ംഅേദ്ദഹത്തിനുസ്വന്തമായി.

31
യാേക്കാബ് ലാബാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്

ഓടിേപ്പാകുന്നു
1 “ഞങ്ങള െടഅപ്പെന്റസ്വന്തമായിരുന്നെതല്ലാം
യാേക്കാബ് എടുത്തു; അപ്പെന്റ സ്വത്തിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹം ഈ ധനെമല്ലാം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു,”
എന്നു ലാബാെന്റ പു്രതന്മാർ പറയുന്നതായി
യാേക്കാബ് േകട്ട . 2 ലാബാനു
തേന്നാടുള്ള മേനാഭാവം പണ്ടേത്തതിൽനിന്ന്
മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നതും യാേക്കാബ്
്രശദ്ധിച്ച .
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3 അേപ്പാൾ യേഹാവ യാേക്കാബിേനാട,്
“നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കും നിെന്റ
ബന്ധുക്കള െട അടുേത്തക്കും മടങ്ങിേപ്പാകുക;
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

4 യാേക്കാബ് ആളയച്ച് റാേഹലിെനയും
േലയെയയും തെന്റ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ േമയുന്ന
വയലിേലക്കു വിളിപ്പിച്ച . 5അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട അപ്പന് എേന്നാടുള്ള
മേനാഭാവം മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ
കാണുന്നു; എന്നാൽ എെന്റ പിതാവിെന്റ
ൈദവം ഇതുവെരയും എേന്നാടുകൂെടയിരുന്നു.
6 എെന്റ കഴിവു മുഴുവൻ ഉപേയാഗിച്ച ഞാൻ
നിങ്ങള െട അപ്പനുേവണ്ടി േജാലിെചയ്തുെവന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ; 7 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
അപ്പൻ പത്തു്രപാവശ്യം എെന്റ ്രപതിഫലം
മാറ്റ കയും അങ്ങെന എെന്ന കബളിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. ഏതായിരുന്നാലും എനിക്കു
േദാഷം െചയ്യാൻ ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
അനുവദിച്ചില്ല. 8 ‘പുള്ളിയുള്ളവ നിെന്റ
്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട’ എന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെളല്ലാം പുള്ളിയുള്ള
കുട്ടികെള ്രപസവിച്ച ; ‘വരയുള്ളെതല്ലാം
നിെന്റ ്രപതിഫലമായിരിക്കെട്ട’ എന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞേപ്പാെഴല്ലാം ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ വരയുള്ള
കുട്ടികെള െപറ്റ . 9അങ്ങെന ൈദവം നിങ്ങള െട
അപ്പെന്റ ആട്ടിൻപറ്റെത്ത എടുത്ത് എനിക്കു
തന്നിരിക്കുന്നു.

10 “ആടുകൾ ചനേയൽക്കുന്ന കാലത്ത്,
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ഇണേചരുന്ന മുട്ടാടുകൾ വരയും പുള്ളിയും
മറുകും ഉള്ളവയാെണന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ
കണ്ടു. 11 ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ എെന്ന
സ്വപ്നത്തിൽ ‘യാേക്കാേബ,’ എന്നു വിളിച്ച .
‘അടിയൻ ഇതാ’ എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 12 അേപ്പാൾ അവിടന്ന്: ‘നീ
തലയുയർത്തി േനാക്കുക, ഇണേചരുന്ന
മുട്ടാടുകൾ വരയും പുള്ളിയും മറുകും
ഉള്ളവതെന്ന; ലാബാൻ നിേന്നാടു
െചയ്തുേപാന്നെതല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു.
13 നീ തൂണിെന അഭിേഷകംെചയ്തതും
എേന്നാടു ശപഥംെചയ്തതുമായ േബേഥലിെല
ൈദവമാണ് ഞാൻ. നീ ഉടൻതെന്നഈ േദശംവിട്ട്
നിെന്റ സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.’ ”

14 അേപ്പാൾ റാേഹലും േലയയും
ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങള െട
പിതാവിെന്റ സ്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
അവകാശെപ്പട്ട ഓഹരി ഇനി എെന്തങ്കിലും
അവേശഷിക്കുന്നുേണ്ടാ? 15അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
്രപവാസികളായിട്ടല്ലേയാ കണക്കാക്കുന്നത?്
ഞങ്ങെള വിൽക്കുകമാ്രതമല്ല, ഞങ്ങള െട
വിലയായി ലഭിച്ചത് ഉപേയാഗിച്ച തീർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 16 ഞങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
പക്കൽനിന്ന് ൈദവം നീക്കംെചയ്ത
സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ.് അതുെകാണ്ട്
ൈദവം അങ്ങേയാട് എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുേന്നാ
അതു െചയ്തുെകാൾക.”

17 ഇതിനുേശഷം യാേക്കാബ് തെന്റ
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കുട്ടികെളയും ഭാര്യമാെരയും ഒട്ടകങ്ങള െട
പുറത്തു കയറ്റി; 18 തനിക്കുള്ള സകല
ആടുമാടുകള ം പദ്ദൻ-അരാമിൽെവച്ച
സമ്പാദിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കള ം തനിക്കുമുേമ്പ
അയച്ച ; ഇങ്ങെന കനാൻേദശത്തു തെന്റ
പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
അേദ്ദഹംയാ്രതപുറെപ്പട്ട .

19 ലാബാൻ തെന്റ ആടുകള െട േരാമം
ക്രതിക്കുന്നതിനു േപായിരുന്നേപ്പാൾ റാേഹൽ
അവള െടഅപ്പെന്റഗൃഹബിംബങ്ങൾേമാഷ്ടിച്ച .
20 യാേക്കാബും താൻ ഓടിേപ്പാകുെന്നന്ന്
അരാമ്യനായ ലാബാേനാട് അറിയിക്കാതിരുന്നതു
നിമിത്തം അേദ്ദഹെത്ത കബളിപ്പിച്ചാണു
േപായത്. 21അങ്ങെനതനിക്കുള്ളസകലവുമായി
യാേക്കാബ് ഓടിേപ്പായി; അേദ്ദഹം യൂ്രഫട്ടീസ്
നദികടന്ന് ഗിെലയാദ് പർവതം ലക്ഷ്യമാക്കി
യാ്രതതുടർന്നു.

ലാബാൻയാേക്കാബിെനപിൻതുടരുന്നു
22യാേക്കാബ് ഓടിേപ്പായി എന്നു മൂന്നാംദിവസം
ലാബാന് അറിവുലഭിച്ച . 23 അേദ്ദഹം
തെന്റ ബന്ധുക്കെളക്കൂട്ടി ഏഴുദിവസം
യാേക്കാബിെന പിൻതുടർന്നു; ഗിെലയാദിെല
മല്രമ്പേദശത്തുെവച്ച് യാേക്കാബിെനാപ്പെമത്തി.
24 എന്നാൽ, ൈദവം രാ്രതിയിൽ—അരാമ്യനായ
ലാബാെന്റ അടുക്കൽ—സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന്
അയാേളാട,് “നീ യാേക്കാബിേനാടു ഗുണേമാ
േദാഷേമാ പറയാതിരിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക”എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.
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25 ലാബാൻ തെന്റ മുന്നിൽ കയറിയ സമയം
യാേക്കാബ് ഗിെലയാദിെല മല്രമ്പേദശത്തു
കൂടാരം അടിച്ചിരുന്നു. ലാബാനും തെന്റ
ബന്ധുക്കേളാെടാപ്പം ഗിെലയാദ് പർവതത്തിൽ
കൂടാരം അടിച്ച . 26 പിെന്ന ലാബാൻ
യാേക്കാബിേനാടു പറഞ്ഞു: “നീ എന്താണു
െചയ്തത്? എെന്ന കബളിപ്പിച്ച് എെന്റ
െപൺമക്കെള യുദ്ധത്തടവുകാെരേപ്പാെല
െകാണ്ടുേപാന്നിരിക്കുന്നു! 27 എന്തിനാണ്
ഒളിേച്ചാടുകയും എെന്ന വഞ്ചിക്കുകയും
െചയ്തത്? എേന്നാടു നീ പറയാതിരുന്നെതന്ത?്
പറഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന തംബുരു,
കിന്നരം എന്നിവയുെട സംഗീതേത്താടുകൂടി
സേന്താഷേത്താെട യാ്രതയയയ്ക്കുമായിരുന്നു?
28 എെന്റ െകാച്ച മക്കെളയും െപൺമക്കെളയും
ചുംബിച്ച യാ്രതയയയ്ക്കാനുള്ള
അവസരംേപാലും നീ എനിക്കു തന്നില്ല. നീ
െചയ്തത് േഭാഷത്തമാണ.് 29 നിനക്കു േദാഷം
െചയ്യാൻ എനിക്കു ശക്തിയുണ്ട;് എന്നാൽ,
കഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽ നിെന്റ അപ്പെന്റ ൈദവം
‘യാേക്കാബിേനാടു ഗുണേമാ േദാഷേമാ
ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക’ എന്ന്
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച . 30 നീ ഇേപ്പാൾ അപ്പെന്റ
വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള േമാഹംെകാണ്ടാണു
േപാന്നത്. ആകെട്ട, എെന്റ േദവന്മാെര നീ
േമാഷ്ടിച്ചെതന്തിന?്”

31അതിനുത്തരമായി യാേക്കാബ് ലാബാേനാടു
പറഞ്ഞു: “അങ്ങു ബലം ്രപേയാഗിച്ച്
അങ്ങയുെട െപൺമക്കെള എെന്റ പക്കൽനിന്നു
െകാണ്ടുേപാകും എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ച്
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ഭയെപ്പട്ട . 32 എന്നാൽ, അങ്ങയുെട
േദവന്മാെര ആരുെടെയങ്കിലും ൈകവശം
കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കരുത.്
അങ്ങയുെട വസ്തുക്കളിൽ എെന്തങ്കിലും
ഇവിെട എെന്റപക്കൽ ഉേണ്ടാ എന്ന് നമ്മുെട
ബന്ധുക്കള െടമുമ്പിൽെവച്ച പരിേശാധിക്കുക;
ഉെണ്ടങ്കിൽ എടുത്തുെകാള്ള ക.” എന്നാൽ,
റാേഹൽ അവെയ േമാഷ്ടിച്ചത് യാേക്കാബ്
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

33 ലാബാൻ യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരത്തിലും
േലയായുെട കൂടാരത്തിലും ദാസിമാരുെട
രണ്ടുേപരുെടയും കൂടാരത്തിലും െചന്നു;
എന്നാൽ ഒന്നും കെണ്ടടുത്തില്ല. േലയയുെട
കൂടാരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം റാേഹലിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കുെചന്നു.
34 റാേഹൽ ഗൃഹബിംബങ്ങെള എടുത്ത്
ഒട്ടകത്തിെന്റ ജീനിയിൽ െവച്ചിട്ട് അതിേന്മൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ലാബാൻ
കൂടാരത്തിനുള്ളിലുള്ള സകലതും
പരിേശാധിെച്ചങ്കിലും ഒന്നും കെണ്ടത്തിയില്ല.

35റാേഹൽതെന്റപിതാവിേനാട,് “്രപേഭാ,അങ്ങു
േകാപിക്കരുേത, അടിയന് സ്്രതീകൾക്കുള്ള
പതിവു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങയുെട
സന്നിധിയിൽ എഴുേന്നറ്റ നിൽക്കാൻ വയ്യാ”
എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം എല്ലായിടത്തും
ഗൃഹബിംബങ്ങൾ അേന്വഷിെച്ചങ്കിലും
കെണ്ടത്തിയില്ല.

36 യാേക്കാബ് േകാപിഷ്ഠനായി; അേദ്ദഹം
ലാബാേനാടു കയർത്തു: “എന്താണ്എെന്റകുറ്റം?
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എെന്ന േവട്ടയാടാൻ ഞാൻ െചയ്ത അപരാധം
എന്ത?് 37 താങ്കൾ എെന്റ വസ്തുവകകെളല്ലാം
അരിച്ച െപറുക്കി േനാക്കിയേല്ലാ! താങ്കള െട
വീട്ടിെല ഏെതങ്കിലും സാധനം കെണ്ടടുേത്താ?
എങ്കിൽ അത് ഇവിെട താങ്കള െടയും എെന്റയും
ബന്ധുക്കള െടയും മുമ്പാെക െവക്കുക; അവർ
നമുക്കു രണ്ടുേപർക്കും മേധ്യ ന്യായംവിധിക്കെട്ട.

38 “കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവർഷം ഞാൻ
താങ്കള െടകൂെട ജീവിച്ച ; താങ്കള െട
െചമ്മരിയാടുകൾേക്കാ േകാലാടുകൾേക്കാ
ഗർഭനാശം സംഭവിച്ചില്ല; ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളിൽനിന്ന്
ആട്ട െകാറ്റന്മാെര ഞാൻ തിന്നിട്ട മില്ല.
39 വന്യജന്തുക്കൾ കീറിക്കളഞ്ഞവെയ
ഞാൻ താങ്കള െട അടുക്കൽ എത്തിച്ചില്ല;
നഷ്ടം ഞാൻതെന്ന സഹിച്ച . പകലാകെട്ട
രാ്രതിയാകെട്ട, േമാഷ്ടിക്കെപ്പട്ട സകലതിെന്റയും
വില താങ്കൾ എേന്നാട് ആവശ്യെപ്പട്ട .
40 എെന്റ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു: പകലിൽ
അത്യ ഷ്ണവും രാ്രതിയിൽ അതിൈശത്യവും
എെന്ന ക്ഷയിപ്പിച്ച ; എെന്റ കണ്ണ കൾക്ക്
ഉറക്കം ഇല്ലാെതയായി. 41 ഞാൻ താങ്കള െട
വീട്ടിൽ െചലവഴിച്ച ഇരുപതുവർഷവും സ്ഥിതി
ഇതുതെന്ന ആയിരുന്നു. താങ്കള െട രണ്ടു
പു്രതിമാർക്കുേവണ്ടി പതിന്നാലു വർഷവും
താങ്കള െട ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ആറു വർഷവും ഞാൻ താങ്കെള േസവിച്ച ;
താങ്കൾ പത്തു്രപാവശ്യം എെന്റ ്രപതിഫലം
മാറ്റി. 42 എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം—
അേത, അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
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യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭയവുമായവൻ—എേന്നാടുകൂെട
ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ താങ്കൾ എെന്ന
െവറുംൈകേയാെട അയച്ച കളയുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ൈദവം എെന്റ കഷ്ടപ്പാടും എെന്റ
ൈകകള െട അത്യധ്വാനവും കാണുകയും
കഴിഞ്ഞരാ്രതിയിൽ താങ്കെള ശാസിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

43അതിനു ലാബാൻ യാേക്കാബിേനാട:് “ഈ
സ്്രതീകൾ എെന്റ പു്രതിമാർ; ഈ പു്രതന്മാർ
എെന്റ പു്രതന്മാർ; ഈ ആട്ടിൻപറ്റം എെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റം. നീകാണുന്നെതല്ലാംഎേന്റത.്എെന്റ
പു്രതിമാേരാേടാഅവർ ്രപസവിച്ചപു്രതന്മാേരാേടാ
ഞാൻ എന്തു െചയ്യാനാണ?് 44 ഇേപ്പാൾ വരിക,
ഞാനും നീയുംതമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യാം;അത്
എനിക്കും നിനക്കും മേധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

45 അങ്ങെന യാേക്കാബ് ഒരു കല്ല് എടുത്തു
തൂണാക്കി നാട്ടി. 46 അേദ്ദഹം തെന്റ
ബന്ധുക്കേളാട:് “കുെറ കല്ല കൾ േശഖരിക്കുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ കല്ല കൾ േശഖരിച്ച്
ഒരു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി; അതിനുേശഷം അവർ
അതിനരികിൽ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച .
47 ലാബാൻ അതിന് െയഗർ-സാഹദൂഥാ* എന്നും
യാേക്കാബ്,ഗേലദ്†എന്നും േപരിട്ട .

48 പിെന്ന ലാബാൻ: “ഈ കൂമ്പാരം ഇന്ന്
എനിക്കും നിനക്കും മേധ്യ ഒരു സാക്ഷിയാണ”്
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താൽ അതിനു

* 31:47 െയഗർ-സാഹദൂഥാ എന്ന അരാമ്യവാക്കിന്
സാക്ഷ്യക്കൂമ്പാരം എന്നർഥം. † 31:47 സാക്ഷ്യക്കൂമ്പാരം
എന്നർഥം.
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ഗേലദ് എന്നു േപരിട്ട . 49 “നമ്മൾ പരസ്പരം
അകെല ആയിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
എനിക്കും നിനക്കും മേധ്യ കാവൽനിൽക്കെട്ട.
50 നീ എെന്റ പു്രതിമാേരാട് ്രകൂരമായി
െപരുമാറുകേയാഇവെരക്കൂടാെതമറ്റ ഭാര്യമാെര
സ്വീകരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ, നേമ്മാടുകൂെട
ആരും ഇെല്ലങ്കിൽേപാലും, ൈദവം നിനക്കും
എനിക്കും മേധ്യ സാക്ഷിയാകുന്നു എന്ന്
ഓർത്തുെകാള്ള ക” എന്നും ലാബാൻ പറഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ട്ആകൂമ്പാരത്തിനു മിസ്പാ‡എന്നും
േപരുണ്ടായി.

51 ലാബാൻ വീണ്ടും യാേക്കാബിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഈ കൂമ്പാരം! ഇതാ,
നിനക്കും എനിക്കും മേധ്യ ഞാൻ നാട്ടിയ
തൂൺ! 52 നിനക്കു േദാഷം െചയ്യാൻ ഈ
കൂമ്പാരത്തിന് അപ്പ റേത്തക്കുഞാൻ വരികയില്ല
എന്നതിനും എനിക്കു േദാഷം െചയ്യാൻ ഈ
കൂമ്പാരത്തിനും തൂണിനും ഇപ്പ റേത്തക്കു നീ
വരികയില്ല എന്നതിനും ഈ കൂമ്പാരം സാക്ഷി!
ഈ തൂണും സാക്ഷി! 53 അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും നാേഹാരിെന്റ ൈദവവും അവരുെട
പിതാവിെന്റ ൈദവവുമായവൻ നമുക്കുമേധ്യ
ന്യായംവിധിക്കെട്ട.”
അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് തെന്റ പിതാവായ
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ഭയമായവെന്റ നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്തു. 54 അേദ്ദഹം ആ മലയിൽ
ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുകയും വിരുന്നിനു
സേഹാദരന്മാെര ക്ഷണിക്കുകയും െചയ്തു.

‡ 31:50 കാവൽേഗാപുരംഎന്നർഥം.
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ഭക്ഷണത്തിനുേശഷം എല്ലാവരും ആ രാ്രതി
അവിെടത്തെന്നതാമസിച്ച .

55 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല ലാബാൻ തെന്റ
േപരക്കിടാങ്ങെളയും െപൺമക്കെളയും
ചുംബിക്കുകയും അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തു.
പിെന്ന അേദ്ദഹം അവിടംവിട്ട് സ്വേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

32
യാേക്കാബ് ഏശാവിെന അഭിമുഖീകരിക്കാൻ

തയ്യാെറടുക്കുന്നു
1 യാേക്കാബ് യാ്രതതുടർന്നു; ൈദവദൂതന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റ . 2 യാേക്കാബ് അവെര
കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം, “ഇതു ൈദവത്തിെന്റ
േസന”എന്നുപറഞ്ഞ്ആസ്ഥലത്തിനുമഹനയീം*
എന്നു േപരിട്ട .

3 ഏേദാം രാജ്യത്ത്, േസയീർേദശത്ത് തെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുേത്തക്കു
യാേക്കാബ് തനിക്കുമുേമ്പ സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച . 4 അേദ്ദഹം അവർക്ക് ഈ വിധം
നിർേദശംനൽകി: “നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനനായ
ഏശാവിേനാട് പറേയണ്ടത് ഇതാണ്: ‘ഞാൻ
ലാബാെന്റകൂെട താമസിക്കുകയായിരുന്നു; ഈ
സമയംവെരയും അവിെട താമസിച്ച . 5എനിക്കു
കന്നുകാലികള ം കഴുതകള ം െചമ്മരിയാടുകള ം
േകാലാടുകള ം ദാസീദാസന്മാരും ഉണ്ട്.
അേങ്ങക്ക് എേന്നാടു കൃപയുണ്ടാകണം,
അതിനുേവണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഈ

* 32:2 രണ്ടു പാളയങ്ങൾഎന്നർഥം.
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സേന്ദശം അയയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങയുെട
ദാസനായയാേക്കാബ്അറിയിക്കുന്നു.’ ”

6 സേന്ദശവാഹകന്മാർ യാേക്കാബിെന്റ
അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തി അേദ്ദഹേത്താട:്
“ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട സേഹാദരനായ
ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു, അേദ്ദഹം ഇതാ
അങ്ങെയ എതിേരൽക്കാൻ വരുന്നു; നാനൂറ്
ആള കള ം അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുണ്ട”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 യാേക്കാബിന് മഹാഭയവും
സം്രഭമവും ഉണ്ടായി. യാേക്കാബ്
തേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ആള കെളയും
ആടുമാടുകെളയും ഒട്ടകങ്ങെളയും രണ്ടു
സംഘങ്ങളായി വിഭജിച്ച . 8 “ഏശാവു വന്ന് ഒരു
സംഘെത്ത ആ്രകമിച്ചാൽ മേറ്റ സംഘത്തിനു
രക്ഷെപ്പടാമേല്ലാ”എന്ന്അേദ്ദഹംചിന്തിച്ച .

9 പിെന്ന യാേക്കാബ് ്രപാർഥിച്ച : “എെന്റ
പിതാവായ അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവേമ,
എെന്റ പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവേമ, യേഹാേവ, അവിടന്ന് എേന്നാട,്
‘നിെന്റ നാട്ടിേലക്കും നിെന്റ ബന്ധുക്കള െട
അടുേത്തക്കും മടങ്ങിേപ്പാകുക; ഞാൻ നിെന്ന
വർധിപ്പിക്കും’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ!
10 അവിടെത്ത ദാസേനാട് അവിടന്നു
കാണിച്ച ദയയ്ക്കും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും
ഈയുള്ളവൻ അേയാഗ്യനാണ.് ഒരു
വടിേയാടുകൂടിമാ്രതമേല്ലാ ഞാൻ ഈ േയാർദാൻ
കടന്നത്, എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഇതാ ഞാൻ
രണ്ടു സംഘങ്ങളായി വർധിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 എെന്റ സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ
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ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ എന്നു
ഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം വന്ന്
മക്കേളാടുകൂെട അമ്മെയയും നശിപ്പിക്കുെമന്നു
ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്നു. 12 എങ്കിലും ‘ഞാൻ
നിെന്ന നിശ്ചയമായും വർധിപ്പിക്കയും നിെന്റ
സന്തതികെള കടൽക്കരയിെല എണ്ണിക്കൂടാത്ത
മണൽേപാെല ആക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്യ ം’
എന്ന്അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ.”

13 യാേക്കാബ് ആ രാ്രതി അവിെട
െചലവഴിച്ച ; സേഹാദരനായ ഏശാവിനുേവണ്ടി,
തനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന് ഒരു സമ്മാനം
െതരെഞ്ഞടുത്തു: 14 ഇരുനൂറു
െപൺേകാലാടുകൾ, ഇരുപതു
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാർ, ഇരുനൂറ് െചമ്മരിയാടുകൾ,
ഇരുപത് െചമ്മരിയാട്ട െകാറ്റന്മാർ. 15കറവയുള്ള
മുപ്പതു െപൺഒട്ടകങ്ങള ം അവയുെട കുട്ടികള ം,
നാൽപ്പതുപശുക്കള ംപത്തുകാളകള ം,ഇരുപതു
െപൺകഴുതകള ം പത്ത് ആൺകഴുതകള ം—
ഇ്രതയുമായിരുന്നു സമ്മാനമായി
െതരെഞ്ഞടുത്തത.് 16 അേദ്ദഹം അവെയ
ഓേരാ കൂട്ടമായിത്തിരിച്ച് ഓേരാകൂട്ടത്തിെന്റയും
ചുമതല ഓേരാ ദാസന്മാെര ഏൽപ്പിച്ച .
ഇതിനുേശഷം യാേക്കാബ് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
എനിക്കുമുമ്പായി െപായ്െക്കാള്ള , കൂട്ടങ്ങൾക്കു
മേധ്യഅകലംഇടണം”എന്നുനിർേദശിച്ച .

17 ഏറ്റവും മുന്നിൽ േപാകുന്നവന് അയാൾ
നിർേദശം െകാടുത്തു: “എെന്റ സേഹാദരനായ
ഏശാവ് നിെന്ന കാണുകയും നിേന്നാട:് ‘നീ
ആരുെട ദാസൻ? നീ എവിേടക്കു േപാകുന്നു?
നിെന്റ മുമ്പിൽ േപാകുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ
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ആരുെട വക?’ എന്നു േചാദിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, 18 ‘ഇവെയല്ലാം അങ്ങയുെട
ദാസനായ യാേക്കാബിെന്റ വകയാണ.് ഇവ
യജമാനനായഏശാവിനുേവണ്ടിഅയച്ചിരിക്കുന്ന
സമ്മാനം:അതാ,അേദ്ദഹംഞങ്ങള െട പിന്നാെല
വരുന്നു’എന്നുനീ പറയണം.”

19രണ്ടാമനും മൂന്നാമനുംകന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങെള
പിൻതുടർന്നിരുന്ന മെറ്റല്ലാവർക്കും അേദ്ദഹം
നിർേദശംെകാടുത്തു: “ഏശാവിെനകാണുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുതെന്ന പറയണം.
20 ‘അങ്ങയുെട ദാസനായ യാേക്കാബ്
ഞങ്ങള െട പിന്നാെല വരുന്നുണ്ട’് എന്നു
നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും പറയണം. ‘ഞാൻ
മുേമ്പ അയയ്ക്കുന്ന ഈ സമ്മാനങ്ങൾെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്ത സാമാധാനെപ്പടുത്തും; പിന്നീട്,
എെന്ന കാണുേമ്പാൾ ഒരുപേക്ഷ അേദ്ദഹം
സ്വീകരിക്കും’ ” എന്ന് യാേക്കാബ് ചിന്തിച്ച .
21 അങ്ങെന യാേക്കാബിെന്റ സമ്മാനങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പായി നീങ്ങി. എന്നാൽ
യാേക്കാബ് പാളയത്തിൽത്തെന്ന രാ്രതി
െചലവഴിച്ച .
യാേക്കാബ് ൈദവേത്താടു മല്ലയുദ്ധം

നടത്തുന്നു
22 ആ രാ്രതിയിൽ യാേക്കാബ് എഴുേന്നറ്റ്
തെന്റ രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും രണ്ടു ദാസിമാെരയും
പതിെനാന്നു പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
യാേബ്ബാക്കുകടവു കടന്നു. 23 അവെര
നദിക്കക്കെര എത്തിച്ചതിനുേശഷം തനിക്കുള്ള
സകലതും അക്കെരെയത്തിച്ച . 24 പിന്നീട്
യാേക്കാബ് തനിേയ േശഷിച്ച . ഒരു പുരുഷൻ
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പുലർച്ചയാകുന്നതുവെര അേദ്ദഹേത്താടു
മൽപ്പിടിത്തം നടത്തി. 25 യാേക്കാബിെന
േതാൽപ്പിക്കാൻ തനിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല
എന്നു കണ്ടിട്ട് ആ പുരുഷൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അരെക്കട്ടിെന്റ തട്ടം െതാട്ട . അങ്ങെന
മൽപ്പിടിത്തത്തിനിടയിൽ യാേക്കാബിെന്റ
അരെക്കട്ടിെന്റ തട്ടം ഉള ക്കിേപ്പായി. 26അേപ്പാൾ
ആ പുരുഷൻ, “എെന്ന േപാകാൻ അനുവദിക്കൂ,
േനരം പുലരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
അതിന് യാേക്കാബ്, “അങ്ങ് എെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചല്ലാെതഞാൻഅങ്ങെയവിടുകയില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

27ആ പുരുഷൻ അേദ്ദഹേത്താട,് “നിെന്റ േപര്
എന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“യാേക്കാബ്”അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
28 അേപ്പാൾ ആ പുരുഷൻ, “ഇന്നുമുതൽ
നിെന്റ േപര് യാേക്കാബ് എന്നല്ല, ഇ്രസാേയൽ†

എന്നായിരിക്കും; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നീ
ൈദവേത്താടും മനുഷ്യേരാടും െപാരുതി
ജയിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 “ദയവുെചയ്ത് അങ്ങയുെട േപര് എേന്നാടു
പറഞ്ഞാലും”യാേക്കാബ്അേപക്ഷിച്ച .

“നീ എന്തിനാണ് എെന്റ േപരു േചാദിക്കുന്നത?്”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . പിെന്ന ആ പുരുഷൻ
അവിെടെവച്ച് യാേക്കാബിെനഅനു്രഗഹിച്ച .

30 “ഞാൻ ൈദവെത്ത അഭിമുഖമായി കണ്ടു;
എന്നിട്ട ം എെന്റ ജീവൻ നഷ്ടെപ്പടാതിരിക്കുന്നു,”

† 32:28 ൈദവേത്താടു െപാരുതുന്നവൻഎന്നർഥം.



ഉൽപ്പത്തി 32:31 cxlii ഉൽപ്പത്തി 33:4

എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് യാേക്കാബ് ആ
സ്ഥലത്തിനു െപനീേയൽ‡എന്നു േപരിട്ട .

31 യാേക്കാബ് െപനീേയൽ§ കടന്നേപ്പാൾ
സൂര്യൻ ഉദിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു; ഇടുപ്പിെന്റ
ഉള ക്കു നിമിത്തം അേദ്ദഹം മുടന്തിയാണു
നടന്നത.് 32 യാേക്കാബിെന്റ ഇടുപ്പിെല തട്ടം
അേദ്ദഹം സ്പർശിച്ചതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയല്യർ
ഇന്നുവെരയും ഇടുപ്പിേനാടു േചർന്നുള്ള സ്നായു
ഭക്ഷിക്കാറില്ല.

33
യാേക്കാബ്ഏശാവിെനഅഭിമുഖീകരിക്കുന്നു

1 യാേക്കാബ് തലയുയർത്തിേനാക്കി; അതാ,
ഏശാവ് തെന്റ നാനൂറ് ആള കള മായി വരുന്നു.
യാേക്കാബ് കുട്ടികെള വീതിച്ച് േലയെയയും
റാേഹലിെനയും രണ്ടു ദാസിമാെരയും ഏൽപ്പിച്ച .
2 ദാസികെളയും അവരുെട കുട്ടികെളയും
മുന്നിലും േലയെയയും അവള െട കുട്ടികെളയും
അവർക്കു െതാട്ട പിന്നിലും റാേഹലിെനയും
േയാേസഫിെനയും ഏറ്റവും പിറകിലും നിർത്തി.
3പിെന്നഅേദ്ദഹം മുേമ്പാട്ട െചന്ന്,സേഹാദരെന്റ
സമീപെമത്തിയേപ്പാൾഏഴു്രപാവശ്യംസാഷ്ടാംഗം
വീണുവണങ്ങി.

4 എന്നാൽ ഏശാവ് യാേക്കാബിെന
വരേവൽക്കുന്നതിനായി ഓടിവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
ആലിംഗനംെചയ്തു; കഴുത്തിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത ചുംബിച്ച ; ഇരുവരും കരഞ്ഞു.

‡ 32:30 ൈദവത്തിെന്റ മുഖം എന്നർഥം. § 32:31 മൂ.ഭാ.
െപനുേവൽ, െപനീേയൽഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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5 ഇതിനുേശഷം ഏശാവു ചുറ്റ ം േനാക്കി
സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും കണ്ടിട്ട്. “നിെന്റ
കൂെടയുള്ളഇവർആരാണ?്”അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

“അങ്ങയുെട ദാസന് ൈദവം കരുണേതാന്നി
നൽകിയ കുട്ടികളാണ് ഇവർ,” യാേക്കാബ്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

6 ഇതിെനത്തുടർന്ന് ദാസിമാരും അവരുെട
കുട്ടികള ം വന്ന് അേദ്ദഹെത്ത വണങ്ങി.
7അതിനുേശഷം േലയയും അവള െട കുട്ടികള ം
വന്നു വണങ്ങി. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി േയാേസഫും
റാേഹലും വന്നു,അവരും വണങ്ങി.

8 “ഞാൻ വഴിയിൽെവച്ച് കണ്ട ഈ പറ്റങ്ങൾ
എല്ലാംഎന്തിന?്”ഏശാവു േചാദിച്ച .
അതിന് യാേക്കാബ,് “എെന്റ യജമാനേന,
അങ്ങയുെട ്രപീതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ
ഉപഹാരമാണ്.”

9അതിന്ഏശാവ്, “എെന്റസേഹാദരാ,എനിക്ക്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ധാരാളമുണ്ട.് നിനക്കുള്ളതു
നിനക്കായിത്തെന്ന സൂക്ഷിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ:് “ദയവായി
അങ്ങെന പറയരുേത; അേങ്ങക്ക് എേന്നാടു
്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കണം.
അങ്ങ് എെന്ന കൃപേയാെട സ്വീകരിച്ചേല്ലാ,
അങ്ങയുെട മുഖം കാണുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ
മുഖം കാണുന്നതുേപാെലയാണ.് 11 ഞാൻ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സമ്മാനം ദയവായി
ഏറ്റ വാങ്ങണം; ൈദവത്തിെന്റ കരുണയാൽ
എനിക്കു േവണ്ടുേവാളമുണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു.
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യാേക്കാബ് നിർബന്ധിച്ചതിനാൽ ഏശാവ് അതു
സ്വീകരിച്ച .

12പിെന്ന ഏശാവ:് “നമുക്കു മുേന്നാട്ട നീങ്ങാം,
ഞാൻനിെന്റകൂെട വരാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 എന്നാൽ യാേക്കാബ് അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു: “മക്കൾ തീെര ഇളപ്പമാെണന്നും
കുട്ടികള ള്ള ആടുകെളയും കിടാക്കളള്ള
പശുക്കെളയും ഞാൻ കരുതേലാെട
പരിപാലിേക്കണ്ടതാെണന്നും യജമാനന്
അറിയാമേല്ലാ. േവഗം നടത്തിയാൽ
ഒറ്റദിവസംെകാണ്ട് മൃഗങ്ങെളല്ലാം ചത്തുേപാകും.
14 അതുെകാണ്ട് യജമാനൻ അടിയനുമുമ്പായി
േപായാലും; കുഞ്ഞുങ്ങള െടയും
കന്നുകാലികള െടയും നടപ്പിെനാത്ത് സാവകാശം
നടന്ന് അടിയൻ േസയീരിൽ യജമാനെന്റ
അടുക്കൽവന്നുെകാള്ളാം.”

15 “എന്നാൽഞാൻഎെന്റആള കളിൽ ചിലെര
നിങ്ങള െടകൂെട നിർത്താം”ഏശാവു പറഞ്ഞു.

“അതിെന്റ ആവശ്യം എന്ത?്” യാേക്കാബ്
േചാദിച്ച ; “അടിയേനാട് യജമാനനു
കരുണയുണ്ടായാൽമാ്രതം മതി.”

16 അങ്ങെന ഏശാവ് അേന്നദിവസംതെന്ന
തിരിെക േസയീരിേലക്കു യാ്രതയായി.
17യാേക്കാബാകെട്ട, സൂേക്കാത്തിേലക്കു േപായി.
അവിെട അേദ്ദഹം തനിക്കായിത്തെന്ന ഒരു
പാർപ്പിടം പണിയുകയും കന്നുകാലികൾക്ക്
െതാഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു.
അതുെകാണ്ടാണ്ആസ്ഥലത്തിനു സൂേക്കാത്ത*്
എന്നു േപരുണ്ടായത.്
* 33:17 െതാഴുത്തുകൾഎന്നർഥം.
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18 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്ന്
േപാന്നതിനുേശഷം കനാനിെല േശേഖം
പട്ടണത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി എത്തി,
പട്ടണത്തിനരിെകകൂടാരംഅടിച്ച . 19യാേക്കാബ്,
താൻ കൂടാരമടിച്ച സ്ഥലം േശേഖമിെന്റ
പിതാവായ ഹാേമാരിെന്റ പു്രതന്മാേരാടു നൂറു
െവള്ളിക്കാശിനു† വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. 20അവിെട
അേദ്ദഹം ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അതിന് ഏൽ-
എേലാേഹ-ഇ്രസാേയൽ‡എന്നു േപരിട്ട .

34
ദീനായും േശേഖമ്യരും

1 യാേക്കാബിനു േലയാ ്രപസവിച്ച
മകളായ ദീനാ ആ നാട്ടിെല യുവതികെള
സന്ദർശിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച . 2 േദശെത്ത
ഭരണാധികാരിയും ഹിവ്യനായ ഹാേമാരിെന്റ
മകനുമായ േശേഖം അവെള കണ്ടു; അവൻ
അവെള പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി അവള മായി
കിടക്കപങ്കിട്ട ; അവെള മാനഭംഗെപ്പടുത്തി.
3 അവെന്റ ഹൃദയം യാേക്കാബിെന്റ മകളായ
ദീനായിേലക്ക് ആകർഷിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ ആ
െപൺകുട്ടിെയ സ്േനഹിക്കുകയും അവേളാട്
ആർ്രദമായി സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. 4 “ഈ
െപൺകുട്ടിെയഎനിക്കു ഭാര്യയായി എടുക്കണം,”
േശേഖം തെന്റ പിതാവായ ഹാേമാരിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച .
† 33:19 മൂ.ഭാ. നൂറ് െകസിതാഹ,് ഈ തുകയ്ക്കു തുല്യമായ
ഇന്നെത്തവില വ്യക്തമല്ല. ‡ 33:20 ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവമായ
യേഹാവശക്തനാണ്എന്നർഥം.
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5 തെന്റ പു്രതിയായ ദീനാെയ േശേഖം
മാനഭംഗെപ്പടുത്തി എന്നവിവരം യാേക്കാബ്
േകട്ട ; ആ സമയം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ
കന്നുകാലികള മായി വയലിൽ ആയിരുന്നു;
അവർ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതുവെര യാേക്കാബ്
മൗനംപാലിച്ച .

6 ഈ സമയം േശേഖമിെന്റ പിതാവായ
ഹാേമാർ യാേക്കാബിേനാടു സംസാരിക്കാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
7 അതിനിടയ്ക്ക് വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ
യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ വയലിൽനിന്ന്
തിരിെച്ചത്തി. േശേഖം യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതിേയാെടാപ്പം കിടക്കപങ്കിട്ട് അരുതാത്തതു
െചയ്ത,് ഇ്രസാേയലിൽ വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ േകാപവും
േ്രകാധവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു.

8 എന്നാൽ ഹാേമാർ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങള െട പു്രതിയിേലക്ക് എെന്റ പു്രതനായ
േശേഖമിെന്റ ഹൃദയം ആകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
ദയവുെചയ്ത് അവെള അവനു ഭാര്യയായി
െകാടുക്കണം. 9 നിങ്ങൾ ഞങ്ങള മായി
മി്രശവിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടാലും!
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര ഞങ്ങൾക്കു
തരികയും ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര നിങ്ങൾക്ക്
എടുക്കുകയും െചയ്യാം. 10 ഞങ്ങേളാെടാപ്പം
പാർക്കുക. േദശം നിങ്ങള െട മുന്നിൽ
തുറന്നുകിടക്കുന്നു; അതിൽ താമസിച്ച്,
െതാഴിൽെചയ്ത*്സ്വത്തുസമ്പാദിക്കുക.”

* 34:10 അഥവാ,സ്വത്രന്തമായിസഞ്ചരിച്ച,്വാ. 21കാണുക.
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11 പിെന്ന േശേഖം ദീനായുെട പിതാവിേനാടും
സേഹാദരന്മാേരാടുമായി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നാടു ്രപീതിയുണ്ടാകണം, നിങ്ങൾ
േചാദിക്കുന്നെതന്തും ഞാൻ തരാം.
12 സ്്രതീധനമാേയാ വിവാഹസമ്മാനമാേയാ
എ്രത അധികം നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാലും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു തന്നുെകാള്ളാം. െപൺകുട്ടിെയ
എനിക്കു ഭാര്യയായി തന്നാൽമാ്രതംമതി.”

13 തങ്ങള െട സേഹാദരിയായ ദീനാെയ
മാനഭംഗെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട് യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ േശേഖമിേനാടും അവെന്റ
പിതാവായ ഹാേമാരിേനാടും മറുപടി പറഞ്ഞത്
കാപട്യേത്താെട ആയിരുന്നു. 14 അവർ
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “അങ്ങെന ഒരു കാര്യം
െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല. പരിേച്ഛദനം
ഏൽക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങള െട
സേഹാദരിെയ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല;
ഞങ്ങൾക്ക് അതുഅപമാനമാണ്; 15 ഒേരെയാരു
വ്യവസ്ഥയിൽഞങ്ങൾസമ്മതിക്കാം,അതായത,്
നിങ്ങള െടസകലപുരുഷന്മാരുംഞങ്ങെളേപ്പാെല
പരിേച്ഛദനംഏൽക്കണം. 16അേപ്പാൾഞങ്ങള െട
പു്രതിമാെര നിങ്ങൾക്കു തരികയും നിങ്ങള െട
പു്രതിമാെര ഞങ്ങൾക്കായി സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്യാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാെടാപ്പം താമസിച്ച്
ഒരു ജനമായിത്തീരാം. 17 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നപക്ഷം
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട സേഹാദരിെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഇവിെടനിന്നു േപാകും.”

18 അവരുെട ഈ നിർേദശം ഹാേമാരിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ േശേഖമിനും
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നല്ലെതന്നു േതാന്നി. 19തെന്റ പിതൃഭവനത്തിലുള്ള
എല്ലാവെരക്കാള ം ഏെറ ആദരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ആ െചറുപ്പക്കാരൻ, യാേക്കാബിെന്റ പു്രതിെയ
അതിയായി ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട,്
അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉടൻതെന്ന
്രപവർത്തിച്ച . 20 ഹാേമാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതനായ േശേഖമും നഗരകവാടത്തിൽ
െചന്നു പട്ടണത്തിെല പുരുഷന്മാേരാടു
സംസാരിച്ച : 21 “ഈ പുരുഷന്മാർ നമ്മുെട
സുഹൃത്തുക്കളാണ,്” അവർ പറഞ്ഞു. “ഇവർ
നമ്മുെട േദശത്തു താമസിക്കുകയും െതാഴിൽ
െചയ്യ കയുംെചയ്യെട്ട. നമ്മുെട േദശത്ത്
ഇവർക്കു േവണ്ടുേവാളം സ്ഥലമുണ്ട.് നമുക്ക്
അവരുെട പു്രതിമാെരയും അവർക്കു നമ്മുെട
പു്രതിമാെരയും വിവാഹംെചയ്യാം. 22 എന്നാൽ
അവെരേപ്പാെലതെന്ന നമ്മുെട പുരുഷന്മാരും
പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ
പാലിച്ചാൽമാ്രതേമ അവർ നേമ്മാടുേചർന്ന്
ഒേര ജനമായി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ള .
23 അവരുെട കന്നുകാലികള ം അവരുെട
സ്വത്തും അവർക്കുള്ള മെറ്റല്ലാ മൃഗങ്ങള ം
നമ്മുേടതായിത്തീരുകയില്ലേയാ? ആകയാൽ
അവർ പറയുന്നതു നമുക്കു സമ്മതിക്കാം;അവർ
നമ്മുെട ഇടയിൽസ്ഥിരതാമസമാക്കിെക്കാള്ള ം.”

24 നഗരകവാടത്തിൽനിന്ന് പുറേത്തക്കുേപായ
സകലപുരുഷന്മാരും ഹാേമാരിെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ േശേഖമിെന്റയും
നിർേദശം സമ്മതിച്ച ; നഗരത്തിെല
സകലപുരുഷന്മാരും പരിേച്ഛദനംഏറ്റ .

25മൂന്നുദിവസത്തിനുേശഷം,അവർഎല്ലാവരും
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േവദനേയാെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ രണ്ടുേപർ—ദീനായുെട
സേഹാദരന്മാരായ ശിെമേയാനും േലവിയും—
തങ്ങള െട വാള മായിെച്ചന്ന,് നിർഭയമായിരുന്ന
നഗരെത്ത ആ്രകമിച്ച് സകലപുരുഷന്മാെരയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26 അവർ ഹാേമാരിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ േശേഖമിെനയും
വാളിനിരയാക്കി; േശേഖമിെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
ദീനാെയ േമാചിപ്പിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നു.
27 പിെന്ന യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ഇടയിൽ െചന്ന്, തങ്ങള െട
സേഹാദരിെയ കളങ്കെപ്പടുത്തിയവരുെട
നഗരം െകാള്ളയടിച്ച . 28 അവരുെട
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെളയും കന്നുകാലികെളയും
കഴുതകെളയും നഗരത്തിലും വയലിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന സകലവസ്തുക്കെളയും അവർ
െകാള്ളയടിച്ച . 29 അവരുെട സർവസമ്പത്തും
എടുത്ത;്അവരുെട സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും
പിടിച്ച െകാണ്ട് േപാകുകയും െചയ്തു; അങ്ങെന
വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലതും അവർ
െകാള്ളയടിച്ച .

30 അേപ്പാൾ യാേക്കാബ് ശിെമേയാേനാടും
േലവിേയാടും പറഞ്ഞു: “ഈ േദശവാസികളായ
കനാന്യരുെടയും െപരിസ്യരുെടയും ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ എെന്ന നാറ്റിച്ച് എനിക്ക് ഉപ്രദവം
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ
കുറവുള്ളവരാണ്; അവർ എനിെക്കതിേര
സംഘടിച്ച് എെന്ന ആ്രകമിച്ചാൽ ഞാനും എെന്റ
കുടുംബവും നശിച്ച േപാകും.”
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31 എന്നാൽ അവർ ്രപത്യ ത്തരമായി:
“അവൻ ഞങ്ങള െട സേഹാദരിേയാട് ഒരു
ഗണികേയാെടന്നേപാെലെപരുമാറണമായിരുേന്നാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

35
യാേക്കാബ് േബേഥലിേലക്കു മടങ്ങുന്നു

1 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം ൈദവം
യാേക്കാബിേനാട:് “നീ േബേഥലിേലക്കുേപായി
അവിെട സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങുകയും നിെന്റ
സേഹാദരനായ ഏശാവിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
നീ ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായ
ൈദവത്തിന് അവിെട ഒരു യാഗപീഠം
പണിയുകയും േവണം”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

2 അതിൻ്രപകാരം യാേക്കാബ് തെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ളവേരാടും കൂെടയുള്ള
മെറ്റല്ലാവേരാടുമായി, “നിങ്ങള െട പക്കലുള്ള
അന്യേദവന്മാെര ഉേപക്ഷിച്ച് നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പുതിയ വസ്്രതം
ധരിക്കുകയുംെചയ്യ ക. 3നമുക്ക് േബേഥലിേലക്കു
േപാകാം; എെന്റ കഷ്ടദിവസത്തിൽ
എനിക്ക് ഉത്തരമരുള കയും ഞാൻ േപായ
സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം എേന്നാടുകൂെടയിരിക്കുകയും
െചയ്ത ൈദവത്തിനു ഞാൻ അവിെട
ഒരു യാഗപീഠം പണിയും” എന്നു പറഞ്ഞു.
4അേപ്പാൾഅവർതങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നസകല
അന്യേദവന്മാെരയും കർണാഭരണങ്ങെളയും
യാേക്കാബിെന ഏൽപ്പിച്ച ; യാേക്കാബ് അവ
േശേഖമിെല കരുേവലകത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
കുഴിച്ചിട്ട . 5 പിെന്ന അവർ യാ്രതപുറെപ്പട്ട ;
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അവർക്കു ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിേന്മലും
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി പരന്നതുനിമിത്തം
ആരുംഅവെരപിൻതുടർന്നില്ല.

6 യാേക്കാബും അേദ്ദഹത്തിെന്റകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും കനാൻേദശത്തിെല
ലൂസിൽ (അതായതു, േബേഥലിൽ)
എത്തിേച്ചർന്നു. 7 അവിെട അേദ്ദഹം
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു; അേദ്ദഹം തെന്റ
സേഹാദരെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ
ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനു ്രപത്യക്ഷനായത്
അവിെടെവച്ചായിരുന്നതുെകാണ്ട് ആ
സ്ഥലത്തിന് അേദ്ദഹം ഏൽ-േബേഥൽ* എന്നു
േപരിട്ട .

8 ഇതിനുേശഷം റിേബക്കയുെട
പരിചാരികയായ െദേബാറാ മരിച്ച , േബേഥലിനു
താെഴയുള്ള കരുേവലകത്തിെന്റ കീഴിൽ അവെള
അടക്കംെചയ്തു. അതുെകാണ്ട് ആ മരത്തിന്
അേല്ലാൻ-ബാഖൂത്ത†്എന്നു േപരിട്ട .

9 യാേക്കാബ് പദ്ദൻ-അരാമിൽനിന്ന്
മടങ്ങിെയത്തിയതിനുേശഷം ൈദവം
വീണ്ടും അേദ്ദഹത്തിനു ്രപത്യക്ഷനാകുകയും
അേദ്ദഹെത്ത അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തു.
10 ൈദവം അേദ്ദഹേത്താട:് “നിെന്റ
േപരു യാേക്കാബ് എന്നാണ;് എന്നാൽ
ഇനിെയാരിക്കലും നീ യാേക്കാബ് എന്നു
വിളിക്കെപ്പടുകയില്ല; നിെന്റ േപര് ഇ്രസാേയൽ
എന്നായിരിക്കും.” അങ്ങെന ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിന് ഇ്രസാേയൽഎന്നു േപരിട്ട .
* 35:7 േബേഥലിെലൈദവംഎന്നർഥം. † 35:8 വിലാപത്തിെന്റ
കരുേവലകംഎന്നർഥം.
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11 ൈദവം പിെന്നയും അേദ്ദഹേത്താട:്
“ഞാൻ ആകുന്നു സർവശക്തനായ ൈദവം;
നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി എണ്ണത്തിൽ
വർധിച്ച വരിക. ഒരു ജനത,അേത ജനതകള െട
സമൂഹംതെന്ന നിന്നിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും;
നിെന്റ സന്തതികളിൽനിന്ന് രാജാക്കന്മാർ
ഉത്ഭവിക്കും. 12 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനും െകാടുത്ത േദശം നിനക്കു
തരുന്നു; നിെന്റ കാലേശഷം ഈ േദശം
ഞാൻ നിെന്റ സന്തതികൾക്കു െകാടുക്കും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 ഇതിനുേശഷം,
അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നു
ൈദവംആേരാഹണംെചയ്തു.

14 തേന്നാടു ൈദവം സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത്
യാേക്കാബ് ഒരു കൽത്തൂൺ നാട്ടി അതിേന്മൽ
ഒരു പാനീയയാഗം‡ പകർന്നു; അേദ്ദഹം
അതിേന്മൽഎണ്ണയും ഒഴിച്ച . 15തേന്നാടുൈദവം
സംഭാഷണം നടത്തിയ സ്ഥലത്തിന് യാേക്കാബ്
േബേഥൽഎന്നു േപരിട്ട .
റാേഹലിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും മരണം

16 പിെന്ന അവർ േബേഥലിൽനിന്ന് മുേന്നാട്ട
്രപയാണംെചയ്തു. അവർ എ്രഫാത്തിൽ
എത്താറായേപ്പാൾ റാേഹലിനു ്രപസവസമയം
അടുത്തു; അവൾ കഠിനേവദനയിലായി.
17 ്രപസവേവദന അതികഠിനമായേപ്പാൾ
സൂതികർമിണിഅവേളാട,് “ഭയെപ്പടരുത,് നിനക്ക്
ഇതാ, മെറ്റാരുമകൻജനിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു.
18എന്നാൽഅവൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു, ജീവൻ
‡ 35:14 അതായത്, വീഞ്ഞ് ഒരു യാഗാർപ്പണമായി ഒഴിച്ച എന്നു
കരുതാം.
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േപാകുേമ്പാൾ തെന്റ മകന് അവൾ െബേനാനി§
എന്നു േപരിട്ട . അവെന്റ അപ്പനാകെട്ട, അവന്
െബന്യാമീൻ*എന്നു േപരുനൽകി.

19 അങ്ങെന റാേഹൽ മരിച്ച .
എ്രഫാത്തിേലക്കുള്ള വഴിയരിെക (അതായതു,
േബത്ലേഹമിൽ) അവെള സംസ്കരിച്ച .
20 അവള െട ശവകുടീരത്തിനുമീേതയായി
യാേക്കാബ് ഒരു സ്തൂപം സ്ഥാപിച്ച , അത്
ഇന്നുവെരയും റാേഹലിെന്റ കല്ലറയുെട
ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു.

21 ഇ്രസാേയൽ വീണ്ടും യാ്രതെചയ്ത്
മിഗ്ദൽ-ഏെദർേഗാപുരത്തിന് അപ്പ റം കൂടാരം
അടിച്ച . 22 ഇ്രസാേയൽ ആ േദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത് രൂേബൻ െചന്ന്അപ്പെന്റ
െവപ്പാട്ടിയായബിൽഹാേയാെടാപ്പംകിടക്കപങ്കിട്ട ;
അേതപ്പറ്റി ഇ്രസാേയൽ േകട്ട .

യാേക്കാബിനു പ്രന്തണ്ടു പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു:

23 േലയയുെട പു്രതന്മാർ:
യാേക്കാബിെന്റആദ്യജാതനായ രൂേബൻ,
ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ,

24റാേഹലിെന്റപു്രതന്മാർ:
േയാേസഫും െബന്യാമീനും,

25 റാേഹലിെന്റ ദാസിയായ ബിൽഹായുെട
പു്രതന്മാർ:

§ 35:18 എെന്റകഷ്ടപ്പാടിെന്റമകൻഎന്നർഥം. * 35:18 എെന്റ
വലതുകരത്തിെന്റ മകൻഎന്നർഥം.
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ദാനും നഫ്താലിയും,
26 േലയയുെട ദാസിയായ സിൽപ്പയുെട
പു്രതന്മാർ:
ഗാദുംആേശരും.

ഇവരായിരുന്നു യാേക്കാബിനു പദ്ദൻ-
അരാമിൽെവച്ച ജനിച്ചപു്രതന്മാർ.

27യാേക്കാബ്കിര്യത്ത-്അർബക്കുസമീപമുള്ള
മേ്രമയിൽ, അതായത,് അ്രബാഹാമും
യിസ്ഹാക്കും താമസിച്ചിരുന്ന െഹേ്രബാനിൽ,
തെന്റ ഭവനത്തിൽ, പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തി. 28 യിസ്ഹാക്ക് നൂറ്റി എൺപതുവർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു. 29 പിെന്ന അേദ്ദഹം
അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച . അങ്ങെന അേദ്ദഹം
കാലസമ്പൂർണനായി മരിച്ച് തെന്റ ജനേത്താടു
േചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ഏശാവും യാേക്കാബുംകൂടി അേദ്ദഹെത്ത
അടക്കംെചയ്തു.

36
ഏശാവിെന്റപിൻഗാമികൾ

1 ഏേദാം എന്ന ഏശാവിെന സംബന്ധിച്ച
വിവരണംഇതാണ്:

2 ഏശാവ് രണ്ട് കനാന്യസ്്രതീകെള
വിവാഹംെചയ്തു: ഹിത്യനായ ഏേലാെന്റ
പു്രതി ആദായും അനായുെട പു്രതിയും
ഹിവ്യനായ സിെബേയാെന്റ െകാച്ച മകള മായ
ഒെഹാലീബാമയുമാണവർ. 3 കൂടാെത,
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യിശ്മാേയലിെന്റ മകള ം െനബാേയാത്തിെന്റ
സേഹാദരിയുമായബാസമത്തിെനയും ഭാര്യയായി
സ്വീകരിച്ച .

4 ആദാ ഏശാവിന് എലീഫാസിെനയും
ബാസമത്ത് െരയൂേവലിെനയും 5 ഒെഹാലീബാമ
െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ് എന്നിവെരയും
്രപസവിച്ച . ഇവരാണ്ഏശാവിനുകനാനിൽെവച്ച
ജനിച്ചപു്രതന്മാർ.

6ഏശാവു തെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും കുടുംബത്തിലുള്ള സകല
അംഗങ്ങെളയും ആടുമാടുകെളയും തനിക്കുള്ള
മറ്റ മൃഗങ്ങെളയും കനാനിൽെവച്ച സമ്പാദിച്ച
സകലവസ്തുക്കള ം കൂട്ടിെക്കാണ്ട് തെന്റ
സേഹാദരനായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
കുറച്ച് അകെലയുള്ള ഒരു േദശേത്തക്കു
യാ്രതയായി. 7അവർക്ക് ഒരുമിച്ച ജീവിക്കാൻ
സാധ്യമല്ലാത്തവിധം അത്യധികമായ സ്വത്തുക്കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവരുെടആടുമാടുകൾനിമിത്തം,
അവർജീവിച്ചിരുന്ന േദശത്തിന്അവെര േപാറ്റാൻ
കഴിയാെതയായി. 8അതുെകാണ്ട് ഏേദാം എന്നു
േപരുള്ള ഏശാവ് മല്രമ്പേദശമായ േസയീരിൽ
താമസം ഉറപ്പിച്ച .

9 മല്രമ്പേദശമായ േസയീരിെല
ഏേദാമ്യരുെട പിതാവായ ഏശാവിെന്റ
വംശപാരമ്പര്യം ഇതാണ്.

10ഏശാവിെന്റപു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ:
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ആദായുെട
മകൻ എലീഫാസ;് മെറ്റാരു ഭാര്യയായ
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ബാസമത്തിെന്റ മകനായ െരയൂേവൽ.
11എലീഫാസിെന്റപു്രതന്മാർ:
േതമാൻ, ഓമാർ, െസേഫാ, ഗഥാം, െകനസ്.

12 ഏശാവിെന്റ മകനായ എലീഫാസിന്
തിമ്ന എന്നു േപരുള്ള ഒരു െവപ്പാട്ടി
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ എലീഫാസിന്
അമാേലക്കിെന ്രപസവിച്ച . ഇവരായിരുന്നു
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ആദായുെട
പൗ്രതന്മാർ.

13െരയൂേവലിെന്റപു്രതന്മാർ:
നഹത്ത,് േസരഹ്, ശമ്മാ, മിസ്സാ.
ഇവരായിരുന്നു ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ
ബാസമത്തിെന്റപൗ്രതന്മാർ.

14 ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയും സിെബേയാെന്റ
െകാച്ച മകള ം അനായുെട മകള മായ
ഒെഹാലീബാമ ഏശാവിനു ്രപസവിച്ച
പു്രതന്മാർ:
െയയൂശ,്യലാം, േകാരഹ്.

15 ഏശാവിെന്റ പിൻഗാമികളിൽ
്രപധാനികൾഇവരാണ:്

ഏശാവിെന്റ ആദ്യജാതനായ എലീഫാസിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
്രപധാനികളായ േതമാൻ, ഓമാർ, െസേഫാ,
െകനസ,് 16േകാരഹ്,*ഗത്ഥാം,അമാേലക്ക.്
ഏേദാമിൽെവച്ച് എലീഫാസിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ്രപധാനികൾ ഇവരായിരുന്നു;
ഇവർആദായുെട പൗ്രതന്മാരാണ.്

* 36:16 ചി.ൈക.്രപ. േകാരഹ്എന്നേപര് കാണുന്നില്ല.
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17 ഏശാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
്രപധാനികളായ നഹത്ത,് േസരഹ,് ശമ്മാ,
മിസ്സാ.ഏേദാമിൽെവച്ച് െരയൂേവലിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ്രപധാനികൾ ഇവരാകുന്നു. ഇവർ
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ബാസമത്തിെന്റ
പൗ്രതന്മാരാണ.്

18 ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയായ ഒെഹാലീബാമയുെട
പു്രതന്മാർ:
്രപധാനികളായ െയയൂശ,് യലാം, േകാരഹ്,
ഏശാവിെന്റ ഭാര്യയും അനായുെട
മകള മായ ഒെഹാലീബാമയിൽനിന്നു
ജനിച്ച ്രപധാനികൾഇവരേ്രത.

19ഏേദാം എന്ന ഏശാവിെന്റ പു്രതന്മാർ
ഇവരാകുന്നു; അവരുെട ്രപധാനികള ം
ഇവരാണ.്

20 േഹാര്യനായ േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായി ആ
്രപേദശത്തുജീവിച്ചിരുന്നവർഇവരാകുന്നു:
േലാതാൻ, േശാബാൽ, സിെബേയാൻ,
അനാ, 21 ദീേശാൻ, ഏെസർ, ദീശാൻ.
ഏേദാമിെല േസയീരിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ഇവർ േഹാര്യരുെട ്രപധാനികൾആകുന്നു.

22 േലാതാെന്റപു്രതന്മാർ:
േഹാരി, േഹാമാം;† തിമ്നാ േലാതാെന്റ
സേഹാദരിആയിരുന്നു.

23 േശാബാലിെന്റപു്രതന്മാർ:
അല്വാൻ, മനഹത്ത്, ഏബാൽ, െശേഫാ,
ഓനാം.

† 36:22 മൂ.ഭാ. േഹമാം, േഹാമാം എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. 1 ദിന.
1:39കാണുക.
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24സിെബേയാെന്റപു്രതന്മാർ:
അയ്യാ, അനാ. തെന്റ പിതാവായ
സിെബേയാെന്റ കഴുതകെള
േമയിക്കുേമ്പാൾ മരുഭൂമിയിൽ ചൂടുള്ള
നീരുറവകൾ‡ കെണ്ടത്തിയത് ഇേത അനാ
ആയിരുന്നു.

25അനാവിെന്റ മക്കൾ:
മകൻ ദീേശാനും മകൾഒെഹാലീബാമയും.

26ദീേശാെന്റ§പു്രതന്മാർ:
െഹമ്ദാൻ,എശ്ബാൻ,യി്രതാൻ, െകരാൻ.

27ഏെസരിെന്റപു്രതന്മാർ:
ബിൽഹാൻ,സാവാൻ,അക്കാൻ.

28ദീേശാെന്റപു്രതന്മാർ:
ഊസ്,അരാൻ.

29 േഹാര്യ്രപധാനികൾഇവരായിരുന്നു:
േലാതാൻ, േശാബാൽ,സിെബേയാൻ,അനാ,

30ദീേശാൻ,ഏെസർ, ദീശാൻ.
ഇവർ േസയീർേദശത്ത് തങ്ങള െട
വിഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
േഹാര്യ്രപധാനികൾആയിരുന്നു.

ഏേദാമിെന്റ ഭരണാധിപന്മാർ
31 ഇ്രസാേയലിൽ രാജഭരണം
വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഏേദാമിൽ ഭരണം
നടത്തിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ
ഇവരാണ:്

‡ 36:24 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥം വ്യക്തമല്ല.
§ 36:26 മൂ.ഭാ. ദീശാൻ, ദീേശാൻഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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32 െബേയാരിെന്റ മകനായ േബല ഏേദാമിെല
രാജാവായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിനു
ദിൻഹാബാഹ്എന്നു േപരുണ്ടായി.

33 േബലയുെട മരണേശഷം
െബാ്രസാക്കാരനായ േസരഹിെന്റ
മകൻ േയാബാബ് രാജാവിെന്റ
അനന്തരാവകാശിയായിത്തീർന്നു.

34 േയാബാബിെന്റ മരണേശഷം േതമാന്യരുെട
േദശത്തുനിന്നുള്ളഹൂശാം രാജാവായി.

35 ഹൂശാമിെന്റ മരണേശഷം േബദാദിെന്റ
മകനും േമാവാബുേദശത്തുെവച്ച് മിദ്യാെന
േതാൽപ്പിച്ചവനുമായ ഹദദ് രാജാവായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിന്അവീത്ത് എന്നു
േപരായി.

36 ഹദദിെന്റ മരണേശഷം മേ്രസക്കക്കാരനായ
സമ്ളാഅേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

37 സമ്ളാ മരിച്ചേപ്പാൾ നദീതീരത്തുള്ള
െരേഹാേബാത്തിെല നിവാസിയായ ശാവൂൽ
രാജാവായി.

38 ശാവൂലിെന്റ മരണേശഷം അക്േബാരിെന്റ
മകനായബാൽ-ഹാനാൻ രാജാവായി.

39 അക്േബാരിെന്റ മകനായ ബാൽ-
ഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദദ*് രാജാവായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിനു പാവൂ എന്നു
േപരിട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര്
െമേഹതേബൽ എന്നായിരുന്നു; അവൾ േമ-
സാഹാബിെന്റ മകളായ മേ്രതദിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു.

* 36:39 ചി.ൈക.്രപ.ഹദാർ
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40 ഏശാവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച
്രപഭുക്കന്മാരുെട വംശങ്ങള ം
്രപേദശങ്ങള ം അനുസരിച്ച ള്ള
േപരുകൾഇവയാകുന്നു:

തിമ്നാ,അല്വാ, െയേഥത്ത്,
41ഒെഹാലീബാമാ,ഏലാ,പീേനാൻ,
42െകനസ്, േതമാൻ, മിബ്സാർ,
43മഗ്ദീേയൽ,ഈരാം.

തങ്ങൾ ൈകവശെപ്പടുത്തിയ േദശത്ത,്
തങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങള െട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരായിരുന്നു
ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ.

ഏശാവുതെന്നആയിരുന്നുഏേദാമ്യരുെട
പിതാവ്.

37
േയാേസഫിെന്റസ്വപ്നങ്ങൾ

1 യാേക്കാബ്, തെന്റ പിതാവു ്രപവാസിയായി
താമസിച്ചിരുന്നകനാൻേദശത്തുതാമസമുറപ്പിച്ച .

2 യാേക്കാബിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം
സംബന്ധിച്ച ള്ളവിവരണംഇ്രപകാരംആകുന്നു:

പതിേനഴുവയസ്സള്ള െചറുപ്പക്കാരനായ
േയാേസഫ്ഒരിക്കൽതെന്റസേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട
ആടുകെള േമയിക്കുകയായിരുന്നു.
അവൻ, തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭാര്യമാരായ
ബിൽഹായുെടയും സിൽപ്പയുെടയും
പു്രതന്മാരായ തെന്റ സേഹാദരന്മാർ
െചയ്യരുതാത്തഒരുകാര്യംപിതാവിെനഅറിയിച്ച .
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3 തെന്റ വാർധക്യത്തിൽ തനിക്കു ജനിച്ച
പു്രതനായതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയൽ േയാേസഫിെന
മറ്റ പു്രതന്മാെരക്കാൾ അധികമായി
സ്േനഹിച്ച . അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അവനു വളെര മേനാഹരമായ* ഒരു കുപ്പായം
ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു. 4 തങ്ങള െട പിതാവ്
എല്ലാവെരക്കാള ം അധികമായി േയാേസഫിെന
സ്േനഹിക്കുെന്നന്നു സേഹാദരന്മാർ കണ്ടിട്ട്
അവർ അവെന െവറുത്തു; അവേനാടു
ദയാപൂർവം സംസാരിക്കാൻേപാലും അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല.

5 ഒരു ദിവസം േയാേസഫ് ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു;
അവൻഅതുതെന്റസേഹാദരന്മാെരഅറിയിച്ച ;
അേപ്പാൾ അവർ അവെന ഏറ്റവുമധികം
െവറുത്തു. 6 േയാേസഫ് അവേരാട്: “ഞാൻകണ്ട
സ്വപ്നം േകൾക്കുക: 7 നമ്മൾ എല്ലാവരുംകൂടി
വയലിൽ കറ്റ െകട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു;
െപെട്ടന്ന് എെന്റ കറ്റ എഴുേന്നറ്റ നിവർന്നുനിന്നു;
നിങ്ങള െട കറ്റകൾ ചുറ്റ ംനിന്ന് എെന്റ കറ്റെയ
നമസ്കരിച്ച .”

8 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവേനാട്,
“ഞങ്ങള െടേമൽ ഭരണം നടത്താനാേണാ നിെന്റ
ഭാവം? നീ വാസ്തവമായി ഞങ്ങെള ഭരിക്കുേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച ,അവെന്റസ്വപ്നവും വാക്കുകള ം
നിമിത്തംഅവർഅവെനപൂർവാധികംെവറുത്തു.

9 അവൻ മെറ്റാരു സ്വപ്നംകണ്ടു; അതും
സേഹാദരന്മാെരഅറിയിച്ച : “്രശദ്ധിക്കുക,ഞാൻ

* 37:3 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥം വ്യക്തമല്ല.
വാ. 23, 32കാണുക.
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േവെറാരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഇത്തവണ
സൂര്യനും ച്രന്ദനും പതിെനാന്നു നക്ഷ്രതങ്ങള ം
എെന്നതാണുവണങ്ങുകയായിരുന്നു.”

10 ഇത് േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവിെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും അറിയിച്ചേപ്പാൾ പിതാവ്
അവെന ശാസിച്ച െകാണ്ട്, “എന്താണു നീ കണ്ട
ഈ സ്വപ്നം? നിെന്റ അമ്മയും ഞാനും നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും വന്നു നിെന്ന സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിക്കുെമേന്നാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
11 അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവേനാട്
അസൂയാലുക്കളായിത്തീർന്നു; അപ്പേനാ,
ഇക്കാര്യം മനസ്സിൽകരുതിെവച്ച .

സേഹാദരന്മാർ േയാേസഫിെനവിൽക്കുന്നു
12 ഒരിക്കൽ േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ
തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ആടുകെള
േമയിക്കാൻ േശേഖമിേലക്കു േപായിരുന്നു.
13 അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം,
ഇ്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്, “നിെന്റ
സേഹാദരന്മാർ േശേഖമിനു സമീപം
ആടുകെള േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുെന്നന്ന്
നിനക്കറിയാമേല്ലാ! വരൂ, നിെന്നഞാൻഅവരുെട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അങ്ങെനആകെട്ട,”അവൻമറുപടി പറഞ്ഞു.
14 അേദ്ദഹം അവേനാട്, “നീ െചന്ന്
നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
േക്ഷമമായിരിക്കുേന്നാ എന്ന് അേന്വഷിച്ചിട്ട
മടങ്ങിവന്ന് എെന്നവിവരംഅറിയിക്കണം”എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന,അവെനഅേദ്ദഹം െഹേ്രബാൻ
താഴ്വരയിൽനിന്ന് യാ്രതയയച്ച .
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േയാേസഫ് േശേഖമിൽ എത്തി. 15 അവൻ
വയലിലൂെട അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരു മനുഷ്യൻ അവേനാട്, “നീ എന്താണ്
അേന്വഷിക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

16 “ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരന്മാെര
െതരയുകയാണ.് അവർ തങ്ങള െട ആടുകെള
തീറ്റ ന്നത് എവിെടയാെണന്നു പറഞ്ഞുതരാേമാ?”
േയാേസഫ് േചാദിച്ച .

17 “അവർ ഇവിെടനിന്നു മുേന്നാട്ട േപായിട്ട ണ്ട്.
‘നമുക്കു േദാഥാനിേലക്കു േപാകാം’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നതു ഞാൻ േകട്ട ,” എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാെര
പിൻതുടർന്നു; േദാഥാനിൽെവച്ച് അവെര
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു. 18അവർ ദൂെരനിന്ന്
അവെന കണ്ടിട്ട,് അവൻ തങ്ങള െട അടുക്കൽ
എത്തുന്നതിനുമുമ്പ,് അവെന െകാല്ല ന്നതിനു
ഗൂഢാേലാചനനടത്തി.

19 “ഇതാ, ആ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു,”
അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, 20 “വരിക, നമുക്ക്
അവെന െകാന്ന് ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ
ഇട്ട കളയാം, എന്നിട്ട് ഒരു ഹിം്രസജന്തു അവെന
തിന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറയുകയും െചയ്യാം.
അേപ്പാൾ അവെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുെമന്ന്
നമുക്കുകാണാമേല്ലാ.”

21 രൂേബൻ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ, അയാൾ
േയാേസഫിെന അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടുത്താൻ ്രശമിച്ച . “നാം അവനു
ജീവഹാനി വരുത്തുകേയാ 22 രക്തം
െചാരിയിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് ഇവിെട
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മരുഭൂമിയിൽ, ഇതാ, ഈ ജലസംഭരണിയിൽ
അവെന ഇട്ട കളയുക, അവെന്റേമൽ
ൈകെവക്കരുത.്” രൂേബൻ ഇതു
പറഞ്ഞത് േയാേസഫിെന അവരിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ച് തെന്റ പിതാവിെന്റ അടുേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനായിരുന്നു.

23 േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
അടുെത്തത്തി. അവർ അവെന്റ മേനാഹരമായ
കുപ്പായം ഊരിെയടുത്തു. 24 പിെന്ന അവെന
അവർ ആ ജലസംഭരണിയിൽ തള്ളിയിട്ട .
അെതാരു െവള്ളമില്ലാത്ത െപാട്ടിയ ജലസംഭരണി
ആയിരുന്നു.

25 അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു;
അവർ തലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ,
യിശ്മാേയല്യരുെട ഒരു വ്യാപാരസംഘം
ഗിെലയാദിൽനിന്ന് വരുന്നതു കണ്ടു. അവരുെട
ഒട്ടകങ്ങള െട പുറത്ത് സുഗന്ധവസ്തുക്കള ം
േലപവും മീറയും† നിറച്ചിരുന്നു; അവർ
ആ സാധനങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയായിരുന്നു.

26 െയഹൂദാ തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു: “നാം നമ്മുെട സേഹാദരെന
െകാന്ന്, അവെന്റ രക്തം മറച്ച െവച്ചാൽ
നമുെക്കന്തു േനട്ടം? 27 വരിക, നമുക്ക് അവെന
യിശ്മാേയല്യർക്കു വിൽക്കാം, അവെന്റേമൽ
ൈകെവേക്കണ്ടതില്ല; അവൻ നമ്മുെട
സേഹാദരനും നമ്മുെട മാംസവുമാണേല്ലാ!” ഇത്
അവെന്റസേഹാദരന്മാർക്കുസമ്മതമായി.

† 37:25 അഥവാ,നറുമ്പശ
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28 മിദ്യാന്യവ്യാപാരികൾ അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ അവെന
ജലസംഭരണിയിൽനിന്നും വലിെച്ചടുത്ത്
ഇരുപതുേശേക്കൽ‡െവള്ളിക്ക്യിശ്മാേയല്യർക്ക്
വിറ്റ ; അവർ േയാേസഫിെന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

29 രൂേബൻ മടങ്ങിെയത്തി ആ
ജലസംഭരണിയിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ േയാേസഫ്
അതിൽ ഇെല്ലന്നു കണ്ടിട്ട് തെന്റ വസ്്രതംകീറി.
30 അവൻ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ
തിരിെച്ചത്തി അവേരാട:് “ബാലൻ അവിെട
ഇല്ലേല്ലാ! ഞാൻ ഇനി എവിെടയാണ്
േപാേകണ്ടത?്”എന്നുപറഞ്ഞു.

31 അതിനുേശഷം അവർ േയാേസഫിെന്റ
കുപ്പായം എടുത്തു, ഒരു േകാലാടിെന െകാന്ന്
അതിെന്റ രക്തത്തിൽമുക്കി. 32ആവിേശഷെപ്പട്ട
അങ്കി തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന,് “ഇതു ഞങ്ങൾ കെണ്ടത്തി; ഇത്
അങ്ങയുെട മകെന്റ അങ്കിതെന്നേയാ എന്നു
പരിേശാധിച്ച് േനാക്കിയാലും”എന്നുപറഞ്ഞു.

33അേദ്ദഹം അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. “ഇത് എെന്റ
മകെന്റ കുപ്പായംതെന്ന! ഏേതാ ഹിം്രസജന്തു
അവെന തിന്നുകളഞ്ഞു; േയാേസഫിെന അതു
പിച്ചിച്ചീന്തിക്കളഞ്ഞുകാണും,”എന്നുപറഞ്ഞു.

34 പിെന്ന യാേക്കാബ് തെന്റ വസ്്രതംകീറി,
ചാക്കുശീല ഉടുത്ത് തെന്റ മകെനെച്ചാല്ലി
അേനകദിവസം വിലപിച്ച . 35 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എല്ലാ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും അടുത്തുവന്ന്

‡ 37:28 ഏക. 230 ്രഗാം.
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അേദ്ദഹെത്ത ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ്രശമിച്ച ;
എങ്കിലും അേദ്ദഹം ആശ്വാസം ൈകെക്കാള്ളാൻ
വിസമ്മതിച്ച . “കരഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാൻ
പാതാളത്തിൽ എെന്റ മകെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ം,” എന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനേയാേസഫിെന്റപിതാവ്അവെനെച്ചാല്ലി
കരഞ്ഞു.

36 ഇതിനിടയിൽ മിദ്യാന്യർ, േയാേസഫിെന
ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
ഒരാള ം അംഗരക്ഷകരുെട അധിപനുമായ
േപാത്തീഫറിനു വിറ്റ .

38
െയഹൂദയും താമാരും

1 ആ കാലത്ത് െയഹൂദാ തെന്റ
സേഹാദരന്മാെരവിട്ട്അദുല്ലാമിലുള്ളഹീരാഎന്നു
േപരായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ അടുക്കേലക്ക് േപായി
അവിെട താമസമാക്കി. 2അവിെടെവച്ച്അേദ്ദഹം
ശൂവാ എന്നു േപരുള്ള ഒരു കനാന്യെന്റ മകെള
കണ്ടു. െയഹൂദാ അവെള വിവാഹംെചയ്ത്
അവെള അറിഞ്ഞു. 3 അവൾ ഗർഭിണിയായി
ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച , ആ മകന് ഏർ എന്നു
േപരിട്ട . 4 അവൾ പിെന്നയും ഗർഭംധരിച്ച്
ഒരു മകെന ്രപസവിക്കുകയും അവന് ഓനാൻ
എന്നു േപരിടുകയും െചയ്തു. 5 അവൾ
വീണ്ടും ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ; അവന് േശലഹ്
എന്നു േപരിട്ട . അവൾ അവെന ്രപസവിച്ചത്
െകസീബിൽെവച്ചായിരുന്നു.

6 െയഹൂദാ തെന്റ ആദ്യജാതനായ ഏരിനു
ഭാര്യയായി ഒരുവെള എടുത്തു; അവള െട േപര്
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താമാർ എന്നായിരുന്നു. 7എന്നാൽ െയഹൂദയുെട
ആദ്യജാതനായ ഏർ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.

8 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ ഓനാേനാട്, “നീ നിെന്റ
സേഹാദരെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
സേഹാദരനുേവണ്ടി സന്തതിെയ ഉളവാക്കാൻ
ഭർത്തൃസേഹാദരൻ എന്നനിലയ്ക്കുള്ള ധർമം
നിറേവറ്റ ക” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 എന്നാൽ
അങ്ങെന ജനിക്കുന്നസന്തതി തേന്റതാകുകയില്ല
എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട,് സേഹാദരനു സന്തതി
ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, സേഹാദരഭാര്യേയാടുകൂെട
കിടക്കപങ്കിട്ടേപ്പാെഴല്ലാം ഓനാൻ ബീജം
നിലത്തു വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. 10 അവെന്റ
്രപവൃത്തി യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
േദാഷമുള്ളതായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് അവിടന്ന്
അവെനയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.

11 െയഹൂദാ പിെന്ന തെന്റ മരുമകളായ
താമാറിേനാട,് “എെന്റ മകൻ േശലഹ്
്രപായപൂർത്തിയാകുന്നതുവെര നീ നിെന്റ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽേപ്പായി വിധവയായി
ജീവിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. “അവനും
േജ്യഷ്ഠന്മാെരേപ്പാെല മരിച്ച േപാകും”
എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്ത. അങ്ങെന
താമാർ തെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽേപായി
താമസിച്ച .

12 ഏെറ കാലത്തിനുേശഷം െയഹൂദയുെട
ഭാര്യ—ശൂവായുെട മകൾ—മരിച്ച . െയഹൂദാ
ദുഃഖത്തിൽനിന്ന് േമാചിതനായേശഷംതിമ്നയിൽ
തെന്റ ആടുകള െട േരാമം ക്രതിക്കുന്നവരുെട
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അടുേത്തക്കുേപായി; അദുല്ലാമ്യനും തെന്റ
സ്േനഹിതനുമായ ഹീരാ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
േപായി.

13 “തെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകള െട
േരാമം ക്രതിക്കലിനുേവണ്ടി തിമ്നയിേലക്കു
േപാകുന്നു,” എന്ന് താമാരിന് അറിവുകിട്ടി.
14 അവൾ തെന്റ ൈവധവ്യവസ്്രതങ്ങൾ മാറ്റി,
ആളറിയാതിരിക്കാൻ മൂടുപടംെകാണ്ട് സ്വയം
മറച്ച . അതിനുേശഷം തിമ്നയിേലക്കുള്ള
വഴിയിൽ എനയീമിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
െചന്നിരുന്നു; ഇതിനുകാരണം േശലഹ്
്രപായമായിട്ട ം, തെന്ന അവനു ഭാര്യയായി
െകാടുത്തില്ലഎന്നതായിരുന്നു.

15അവൾ മുഖം മറച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് െയഹൂദാ
അവെള കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ ഒരു ഗണിക
ആയിരിക്കുെമന്നു കരുതി. 16 അവൾ തെന്റ
മരുമകളാെണന്നുള്ളതു തിരിച്ചറിയാെത അയാൾ
വഴിവക്കിൽ അവള െട അടുത്തുെചന്ന,് “വരിക,
ഞാൻനിെന്റഅടുക്കൽവരെട്ട”എന്നു േചാദിച്ച .

“എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് നീ എനിക്ക്
എന്തുതരും?”അവൾേചാദിച്ച .

17 “എെന്റ ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ ഞാൻ നിനക്കു
െകാടുത്തയയ്ക്കാം,”അയാൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

“അതു െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നതുവെര എനിക്ക്
എെന്തങ്കിലും പണയമായിത്തരാേമാ,” എന്ന്
അവൾ േചാദിച്ച .

18 അതിന് അയാൾ, “എന്തു പണയമാണു
നിനക്കുേവണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .
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“താങ്കള െട മു്രദേമാതിരവും അതിെന്റ ചരടും
താങ്കള െട ൈകയിൽ ഇരിക്കുന്ന വടിയും,”
അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അയാൾ അെതല്ലാം
അവൾക്കുെകാടുത്തു; എന്നിട്ട് അവേളാടുകൂെട
കിടക്കപങ്കിട്ട . അയാൾനിമിത്തം അവൾ
ഗർഭംധരിച്ച . 19അതിനുേശഷം അവൾ തെന്റ
ഭവനത്തിേലക്ക് േപായി മൂടുപടം നീക്കി വീണ്ടും
തെന്റൈവധവ്യവസ്്രതം ധരിച്ച .

20 െയഹൂദാ ആ സ്്രതീയുെട പക്കൽനിന്ന്
തെന്റ പണയം തിരിെക വാങ്ങുന്നതിന്
സ്േനഹിതനായ അദുല്ലാമ്യൻവശം
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാടുത്തയച്ച ; എന്നാൽ
അയാൾക്ക് അവെള കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
21അവൻഅവിെട താമസിച്ചിരുന്നആള കേളാട,്
“എനയീമിേലക്കുള്ള വഴിയുെട അരികിൽ
ഇരുന്നിരുന്ന ആ േക്ഷ്രതഗണിക എവിെടയാണ?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

“ഇവിെട അങ്ങെന ഒരു േക്ഷ്രതഗണിക
ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.

22 അവൻ തിരിെകെച്ചന്ന് െയഹൂദേയാട,്
“ഞാൻ അവെള കണ്ടില്ല. തെന്നയുമല്ല, ‘ഇവിെട
ഒരു േക്ഷ്രതഗണിക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’ എന്ന്
അവിെട താമസിക്കുന്നവർപറയുകയും െചയ്തു”
എന്നറിയിച്ച .

23 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ, “അവൾ
അത് എടുക്കെട്ട; അെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ
പരിഹാസപാ്രതമായിത്തീരും. ഏതായാലും,
ഞാൻ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അവൾക്കു
െകാടുത്തയച്ച , നീ അവെള കെണ്ടത്തിയതുമില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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24 ഏകേദശം മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞ,് “നിെന്റ
മരുമകളായ താമാർ േവശ്യാവൃത്തി നിമിത്തം
കുറ്റക്കാരി ആയിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി
അവൾ ഇേപ്പാൾ ഗർഭിണിയുമാണ്” എന്ന്
െയഹൂദയ്ക്ക്അറിവുകിട്ടി.

“അവെള ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു ജീവേനാെട
ദഹിപ്പിക്കുക,” െയഹൂദാ പറഞ്ഞു.

25 അങ്ങെന അവെള െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
അവൾ തെന്റ അമ്മായിയപ്പന്, “ഈ മു്രദയും
ചരടുംവടിയുംആരുേടത്എന്നുതിരിച്ചറിയുേന്നാ?
ഇവയുെട ഉടമസ്ഥൻ നിമിത്തമേ്രത ഞാൻ
ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നത”് എന്ന് ഒരു സേന്ദശം
അയച്ച .

26 െയഹൂദാ അവെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട,് “അവൾ
എെന്നക്കാൾ നീതിയുള്ളവൾ; ഞാൻ അവെള
എെന്റ മകൻ േശലഹിനു െകാടുത്തില്ലേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞു. അയാൾ പിന്നീട് അവേളാടുകൂെട
കിടക്കപങ്കിട്ടില്ല.

27 അവള െട ്രപസവസമയം അടുത്തു;
ഇരട്ടകളായ ആൺകുട്ടികളാണ് അവള െട
ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത.് 28 അവൾ
്രപസവിക്കുേമ്പാൾ അവരിൽ ഒരുവൻ തെന്റ
ൈക പുറേത്തക്കിട്ട ; അേപ്പാൾ സൂതികർമിണി
ഒരു െചമന്നചരട് എടുത്ത് അവെന്റ
ൈകത്തണ്ടയിൽ െകട്ടി, “ഇവൻ ഒന്നാമതു
പുറത്തുവന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു, 29 എന്നാൽ
അവൻ ൈക അകേത്തക്കു വലിച്ചേപ്പാൾ
അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തുവന്നു;
“നീ നിനക്കായിത്തെന്ന ഇങ്ങെനേയാ
വഴിയുണ്ടാക്കിയത!്” അവൾ പറഞ്ഞു. അവന്
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േഫെരസ്സ്* എന്നു േപരിട്ട . 30 അതിനുേശഷം,
ൈകത്തണ്ടയിൽ െചമന്നനൂലുണ്ടായിരുന്ന
അവെന്റ സേഹാദരൻ പുറത്തുവന്നു; അവന്
േസരഹ†്എന്നേപരുനൽകി.

39
േയാേസഫും േപാത്തീഫറിെന്റ ഭാര്യയും

1 അങ്ങെന േയാേസഫിെന യിശ്മാേയല്യ
കച്ചവടക്കാർ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
അവെന അവിേടക്കു െകാണ്ടുേപായ
യിശ്മാേയല്യരുെട പക്കൽനിന്ന് ഫറേവാെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവനും അംഗരക്ഷകരുെട
അധിപനുമായ േപാത്തീഫർ എന്ന ഒരു
ഈജിപ്റ്റ കാരൻവിലയ്ക്കുവാങ്ങി.

2 യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിച്ച . അവൻഈജിപ്റ്റ കാരനായ
യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ ജീവിച്ച േപാന്നു.
3 യേഹാവ അവേനാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നും
എല്ലാ ്രപവർത്തനങ്ങളിലും അവനു വിജയം
നൽകുെന്നന്നും അവെന്റ യജമാനൻ
മനസ്സിലാക്കി. 4 േപാത്തീഫർ ഇതിൽ
സന്തുഷ്ടനാകുകയും േയാേസഫിെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിചാരകനാക്കുകയും
െചയ്തു. അങ്ങെന േപാത്തീഫർ തെന്റ
ഗൃഹകാര്യങ്ങള െട അധികാരിയായി
േയാേസഫിെന നിയമിക്കുകയും

* 38:29 വഴിയുണ്ടാക്കുക എന്നർഥം. † 38:30 രക്തനിറം
അഥവാ,തിളക്കംഎന്നർഥം.
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തനിക്കുള്ളെതല്ലാംഅവെന ഭരേമൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 5 േപാത്തീഫർ േയാേസഫിെന
തെന്റ ഭവനത്തിെന്റയും തെന്റ
സ്വത്തുക്കള െടയും േമലധികാരിയായി
നിയമിച്ചേപ്പാൾമുതൽ യേഹാവ േയാേസഫ്
നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ച . വീട്ടിലും വയലിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലത്തിെന്റേമലും യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് േപാത്തീഫർ
തെന്റ സകലസ്വത്തും േയാേസഫിെന്റ
അധികാരത്തിൻകീഴിൽ വിട്ട െകാടുത്തു; താൻ
കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒഴിെകയുള്ള മെറ്റാരു
കാര്യത്തിലും ഇടെപട്ടതുമില്ല.

േയാേസഫ് ദൃഢഗാ്രതനും അതിസുന്ദരനും
ആയിരുന്നു. 7കുെറക്കാലത്തിനുേശഷംഅവെന്റ
യജമാനെന്റ ഭാര്യ േയാേസഫിൽആസക്തയായി,
“എേന്നാെടാപ്പം കിടക്കയിേലക്കു വരിക” അവൾ
പറഞ്ഞു.

8 േയാേസഫ് ആ ക്ഷണം നിരസിച്ച . “എെന്റ
യജമാനൻഎെന്നകാര്യവിചാരകനാക്കിയതിനുേശഷം
വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടെപടുന്നില്ല;
തെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളെതല്ലാം അേദ്ദഹം
എെന്ന ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 ഈ
ഭവനത്തിൽ എെന്നക്കാൾ വലിയവനായി
ആരുമില്ല. നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനെന്റ
ഭാര്യ ആയതിനാൽ നിങ്ങെള ഒഴിെക,
മെറ്റാന്നും എനിക്കു വിട്ട തരാെതയിരുന്നിട്ടില്ല.
അങ്ങെനയിരിെക്ക, ഇത്തരം ഒരു ദുഷ്കർമം
െചയ്യാനും ൈദവേത്താടു പാപം െചയ്യാനും
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എനിെക്കങ്ങെന കഴിയും?” എന്ന് േയാേസഫ്
േചാദിച്ച . 10 അവൾ ദിവസംേതാറും
േയാേസഫിേനാടു സംസാരിെച്ചങ്കിലും
അവേളാെടാപ്പം കിടക്ക പങ്കിടാേനാ അവള െട
സമീപത്തു നിൽക്കാൻേപാലുേമാ അവൻ
കൂട്ടാക്കിയില്ല.

11 ഒരു ദിവസം േയാേസഫ് തെന്റ
ചുമതലയിൽെപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നതിന്
വീടിനുള്ളിേലക്കു േപായി; വീട്ടിെല േവലക്കാർ
ആരുംതെന്നഅകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. 12അവൾ
അവെന്റ പുറങ്കുപ്പായത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട്,
“എേന്നാെടാപ്പം കിടക്കയിേലക്കു വരിക” എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ ആ പുറങ്കുപ്പായം
അവള െട ൈകയിൽ വിട്ടിട്ട് വീടിനു പുറേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി.

13 അവൻ ഇങ്ങെന പുറങ്കുപ്പായം അവള െട
ൈകയിൽ വിട്ട െകാടുത്തിട്ട വീടിനു പുറേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ 14 അവൾ
തെന്റ വീട്ട േവലക്കാെര വിളിച്ച ; “ഇതാ, നെമ്മ
അപഹാസ്യരാക്കാനാണ് ഈ എ്രബായെന
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത.് എേന്നാെടാപ്പം
കിടക്കപങ്കിടാൻ അവൻ അകത്തു കയറിവന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ച . 15 ഞാൻ
സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നതു േകട്ടിട്ട്
അവൻ തെന്റ കുപ്പായം എെന്റ അടുക്കൽ
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് വീടിനു പുറേത്തക്ക്ഓടിക്കളഞ്ഞു.”

16 അവെന്റ യജമാനൻ വീട്ടിൽ
എത്തുന്നതുവെര അവൾ േയാേസഫിെന്റ
പുറങ്കുപ്പായം തെന്റ അടുക്കൽ സൂക്ഷിച്ച .
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17 അവൾ അേത വാക്കുകൾതെന്ന
അേദ്ദഹേത്താടും പറഞ്ഞു: “അങ്ങു
െകാണ്ടുവന്ന എ്രബായദാസൻ എെന്ന
അപഹാസ്യയാക്കാനായി എെന്റഅടുക്കൽവന്നു.
18 എന്നാൽ സഹായത്തിനായി ഞാൻ
നിലവിളിച്ചമാ്രതയിൽത്തെന്ന അവൻ തെന്റ
കുപ്പായം എെന്റ അടുക്കൽ ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് വീടിനു
പുറേത്തക്ക്ഓടിക്കളഞ്ഞു.”

19 “ഈ വിധത്തിലാണ് അങ്ങയുെട അടിമ
എേന്നാടു െപരുമാറിയത,്” തെന്റ ഭാര്യ പറഞ്ഞ
കഥ േകട്ടേപ്പാൾ യജമാനൻ േകാപംെകാണ്ടു
ജ്വലിച്ച . 20 േയാേസഫിെന്റ യജമാനൻ അവെന
പിടിച്ച രാജാവിെന്റ തടവുകാെര ഇടുന്ന
കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി.
അങ്ങെന േയാേസഫ് കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ 21 യേഹാവ
േയാേസഫിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവിടന്ന് അവേനാടു കരുണ കാണിക്കുകയും
ജയിലധികാരിക്ക് അവേനാടു ദയ
േതാന്നാൻ ഇടയാക്കുകയും െചയ്തു.
22 അതുെകാണ്ട് അധികാരി കാരാഗൃഹത്തിൽ
ഉള്ള എല്ലാവരുെടയും േമൽേനാട്ടം
േയാേസഫിെന ഏൽപ്പിച്ച . അവിെട നടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങള െടെയല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം അവനു
നൽകി. 23 യേഹാവ േയാേസഫിേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിനാൽ അവൻ െചയ്ത
സകലകാര്യങ്ങളിലും അവനു വിജയം
ലഭിച്ച ; േയാേസഫിെന്റ ചുമതലയിലുള്ള
ഒരു കാര്യത്തിലും ജയിലധികാരി ്രശദ്ധ
െചലുത്തിയതുമില്ല.
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40
വീഞ്ഞുകാരനുംഅപ്പക്കാരനും

1കുെറകാലത്തിനുേശഷംഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ
വീഞ്ഞുകാരനും അപ്പക്കാരനും തങ്ങള െട
യജമാനനായ ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെനതിേര
െതറ്റ െചയ്തു. 2 ്രപധാന വീഞ്ഞുകാരനും
്രപധാന അപ്പക്കാരനും ആയ ഈ രണ്ട്
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട േനർക്കു ഫറേവാനു േകാപം
ജ്വലിച്ച . 3അേദ്ദഹം അവെര അംഗരക്ഷകരുെട
അധിപെന്റ വീട്ടിൽ, േയാേസഫിെന
സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അേത കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടച്ച . 4അംഗരക്ഷകരുെട അധിപൻ അവെര
േയാേസഫിെനഏൽപ്പിക്കുകയുംഅവൻഅവെര
ശു്രശൂഷിക്കുകയും െചയ്തു.
കുെറക്കാലം അവർ തടവിൽ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,

5 കാരാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
അവർ ഇരുവരും—ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ
വീഞ്ഞുകാരനും അപ്പക്കാരനും—വ്യത്യസ്ത
അർഥം വരുന്ന ഓേരാ സ്വപ്നം ഒേരരാ്രതിയിൽ
കണ്ടു.

6 പിേറ്റന്നു രാവിെല േയാേസഫ് അവരുെട
അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവർ
വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. 7 യജമാനെന്റ
ഭവനത്തിൽ തേന്നാെടാപ്പം ബന്ധനത്തിൽ
ആയിരുന്ന, ഫറേവാെന്റആ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാട്
അവൻ, “ഇന്നു നിങ്ങള െട മുഖം ഇ്രത
മ്ലാനമായിരിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

8 “ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും ഓേരാ സ്വപ്നം
കണ്ടിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവെയ
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വ്യാഖ്യാനിക്കാൻആരുമില്ല,”എന്ന്അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയാേസഫ് അവേരാട്, “വ്യാഖ്യാനം
ൈദവത്തിനുള്ളതല്ലേയാ? നിങ്ങള െട
സ്വപ്നങ്ങൾഎേന്നാടു പറയുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 ്രപധാന വീഞ്ഞുകാരൻ തെന്റ സ്വപ്നം
േയാേസഫിെന പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച ; അവൻ
ഇങ്ങെന വിവരിച്ച : “എെന്റ സ്വപ്നത്തിൽഞാൻ
എെന്റമുമ്പിൽ ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കണ്ടു. 10ആ
മുന്തിരിവള്ളിക്കു മൂന്നു ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതു തളിരിട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന പുഷ്പിക്കുകയും
മുന്തിരിക്കുലകൾ പഴുത്തു പാകമാകുകയും
െചയ്തു. 11 ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതം എെന്റ
ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ
എടുത്ത് ഫറേവാെന്റ പാനപാ്രതത്തിേലക്കു
പിഴിെഞ്ഞാഴിച്ച് പാ്രതം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽെകാടുത്തു.”

12 േയാേസഫ് അവേനാടു പറഞ്ഞു,
“അതിെന്റ അർഥം ഇതാണ്: മൂന്നു ശാഖകൾ
മൂന്നു ദിവസങ്ങളാണ.് 13 ഫറേവാൻ
മൂന്നുദിവസത്തിനകം നിെന്ന ഉയർത്തി നിെന്റ
പഴയ സ്ഥാനത്ത് ആക്കും; നീ ഫറേവാെന്റ
പാനപാ്രതവാഹകൻ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
െചയ്തുേപാന്നിരുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാനപാ്രതം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടുക്കും. 14 എന്നാൽ നിെന്റ കാര്യങ്ങൾ
ശുഭമായിത്തീരുേമ്പാൾ എെന്ന ഓർക്കുകയും
എേന്നാടു ദയ കാണിക്കുകയും േവണം;
എെന്റ കാര്യം ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞ് എെന്ന
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ഈ തടവറയിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിേക്കണം.
15 എ്രബായരുെട േദശത്തുനിന്ന് എെന്ന
ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്നതാണ്;
എെന്ന ഇങ്ങെന തടവറയിൽ അടയ്ക്കാൻ
തക്കവണ്ണം ഇവിെടയും ഞാൻ യാെതാന്നുംതെന്ന
െചയ്തിട്ടില്ല.”

16 ശുഭസൂചകമായ വ്യാഖ്യാനമാണു േയാേസഫ്
നൽകിയെതന്നു കണ്ടിട്ട് ്രപധാന അപ്പക്കാരൻ
േയാേസഫിേനാട്: “ഞാനും ഒരു സ്വപ്നംകണ്ടു:
എെന്റതലയിൽ മൂന്നുകുട്ട*അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
17 മുകളിലെത്ത കുട്ടയിൽ ഫറേവാനുേവണ്ടി
ചുെട്ടടുത്ത എല്ലാവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷികൾ എെന്റ
തലയിെല ആ കുട്ടയിൽനിന്ന് അെതല്ലാം
തിന്നുകയായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

18അേപ്പാൾ േയാേസഫ് അവേനാട,് “അതിെന്റ
അർഥം ഇതാണ്: മൂന്നുകുട്ടകൾ മൂന്നുദിവസം.
19 ഫറേവാൻ മൂന്നുദിവസത്തിനകം നിെന്റ തല
െവട്ടിക്കളയുകയും, നിെന്ന ഒരു മരത്തിൽ
തൂക്കുകയും െചയ്യ ം; പക്ഷികൾ നിെന്റ മാംസം
തിന്നുകയും െചയ്യ ം”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 മൂന്നാംദിവസം ഫറേവാെന്റ
ജന്മദിനം ആയിരുന്നു; അേദ്ദഹം തെന്റ
എല്ലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കുമായി ഒരു
വിരുന്നുസൽക്കാരം നടത്തി. ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
സാന്നിധ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം ്രപധാന
വീഞ്ഞുകാരെനയും ്രപധാന അപ്പക്കാരെനയും
ഓർത്തു. 21 ്രപധാന വീഞ്ഞുകാരെന

* 40:16 അഥവാ,തലയിൽ െമടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ മൂന്നുകുട്ട.
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അേദ്ദഹം വീണ്ടും അവെന്റ പഴയ സ്ഥാനത്തു
നിയമിച്ച ; അങ്ങെന അവന് വീണ്ടും
ഫറേവാെന്റ ൈകയിൽ പാനപാ്രതം െകാടുക്കാൻ
സാധിച്ച . 22 എന്നാൽ ്രപധാന അപ്പക്കാരെന,
േയാേസഫ് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവേനാട്
അറിയിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാൻ
തൂക്കിെക്കാന്നു.

23 എന്നാൽ ്രപധാന വീഞ്ഞുകാരൻ
േയാേസഫിെന ഓർത്തില്ല; അേദ്ദഹം
േയാേസഫിെനപാേട മറന്നുകളഞ്ഞു.

41
ഫറേവാെന്റസ്വപ്നങ്ങൾ

1 രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ഒരു
സ്വപ്നംകണ്ടു: അേദ്ദഹം ൈനൽനദീതീരത്തു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 2അേപ്പാൾ കാഴ്ചയ്ക്കു
േമാടിയുള്ളതും െകാഴുത്തതുമായ ഏഴു
പശുക്കൾ നദിയിൽനിന്ന് കയറിവന്ന്
ഞാങ്ങണകൾക്കിടയിൽ േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു.
3അതിനുേശഷം അവയുെട പിന്നാെല വിരൂപവും
െമലിഞ്ഞതുമായ േവെറ ഏഴു പശുക്കൾ
നദിയിൽനിന്ന് കയറിവന്നു. അവ നദീതീരത്തു
നിന്നിരുന്ന പശുക്കള െട അരികിൽത്തെന്ന
വന്നുനിന്നു. 4 െമലിഞ്ഞു വിരൂപമായ പശുക്കൾ
ഭംഗിയും പുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കെള
തിന്നുകളഞ്ഞു!അേപ്പാൾഫറേവാൻ ഉണർന്നു.

5 അേദ്ദഹം വീണ്ടും ഉറങ്ങി. രണ്ടാമെതാരു
സ്വപ്നംകണ്ടു: ഇതാ, ഒരു തണ്ടിൽ
പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിരുകൾ
മുളച്ച വന്നു. 6അവയ്ക്കു പിന്നാെല, േനർത്തതും
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കിഴക്കൻകാേറ്ററ്റ് ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞതുമായ
േവെറ ഏഴു കതിരുകൾ മുളച്ച വന്നു. 7 ആ
േനർത്ത ഏഴു കതിരുകൾ ആേരാഗ്യമുള്ളതും
ധാന്യം നിറഞ്ഞതുമായ ഏഴു കതിരുകെളയും
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ
ഉണർന്നു, അെതാരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കി.

8 ്രപഭാതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സ്
അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഈജിപ്റ്റിെല
സകലേജ്യാതിഷികെളയും ജ്ഞാനികെളയും
ആളയച്ച വരുത്തി; ഫറേവാൻ അവേരാട്
തെന്റ സ്വപ്നം പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അതു
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻആർക്കുംകഴിഞ്ഞില്ല.

9 അേപ്പാൾ ്രപധാന വീഞ്ഞുകാരൻ
ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞു: “ഇന്ന് ഞാൻ
എെന്റ െതറ്റ് ഓർക്കുന്നു. 10 ഒരിക്കൽ
ഫറേവാൻ തെന്റ ദാസന്മാേരാടു േകാപിച്ച ;
അവിടന്ന് എെന്നയും ്രപധാന അപ്പക്കാരെനയും
അംഗരക്ഷകരുെട അധിപെന്റ വീട്ടിൽ
തടവിലാക്കി. 11 ഒേരരാ്രതിയിൽ ഞങ്ങൾ
ഇരുവരും വ്യത്യസ്ത അർഥമുള്ള ഓേരാ
സ്വപ്നംകണ്ടു; 12അംഗരക്ഷകരുെട അധിപെന്റ
ദാസനായ ഒരു എ്രബായയുവാവ് അന്നു
ഞങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട സ്വപ്നങ്ങൾ അവെന അറിയിച്ച ;
അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവ വ്യാഖ്യാനിച്ച തന്നു;
ഓേരാരുത്തെന്റയും സ്വപ്നത്തിെന്റ അർഥവും
പറഞ്ഞുതന്നു. 13 അവൻ അവ ഞങ്ങൾക്കു
വ്യാഖ്യാനിച്ച തന്നതുേപാെലതെന്ന സംഭവിച്ച ;
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എെന്ന പഴയ സ്ഥാനത്ത് ആക്കുകയും മറ്റവെന
തൂക്കിേലറ്റ കയും െചയ്തു.”

14 ഫറേവാൻ േയാേസഫിനുേവണ്ടി ആളയച്ച ;
അവെന കൽത്തുറുങ്കിൽനിന്ന് ഉടൻതെന്ന
വരുത്തി. അവൻ ക്ഷൗരംെചയ്ത് വസ്്രതം
മാറിയതിനുേശഷം ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽ
വന്നു.

15 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാെനാരു സ്വപ്നംകണ്ടു, അതു
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻആർക്കും കഴിയുന്നില്ല.എന്നാൽ
നിനക്ക് ഒരു സ്വപ്നം േകൾക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
അതു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു
നിെന്നക്കുറിച്ച ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.”

16 “ഞാനല്ല, ൈദവമാണ് ഫറേവാനു
ശുഭകരമായ മറുപടി നൽകുന്നത,്” േയാേസഫ്
ഫറേവാേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

17 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ നദീതീരത്തു
നിൽക്കുകയായിരുന്നു; 18 അേപ്പാൾ പുഷ്ടിയും
ഭംഗിയും ഉള്ള ഏഴു പശുക്കൾ നദിയിൽനിന്ന്
കയറിവന്ന,് ഞാങ്ങണകൾക്കിടയിൽ
േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. 19 അവയ്ക്കു
പിന്നാെല തീെര െമലിഞ്ഞ് വിരൂപമായ
േവെറ ഏഴു പശുക്കൾ കയറിവന്നു.
ഇ്രതയും വിരൂപമായ പശുക്കെള ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തങ്ങും ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ല. 20 െമലിഞ്ഞു വിരൂപമായ ആ
പശുക്കൾ, ആദ്യം കയറിവന്ന പുഷ്ടിയുള്ള
ഏഴു പശുക്കെളയും തിന്നുകളഞ്ഞു. 21 അവ
അവയുെട വയറ്റിൽ െചന്നു; എന്നിട്ട ം അവ
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അവയുെടവയറ്റിൽെചന്നതിെന്റഒരുലക്ഷണവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലതെന്നഅവ
വിരൂപമായിരുന്നു.അേപ്പാൾഞാൻഉണർന്നു.

22 “പിെന്നയും എെന്റ സ്വപ്നത്തിൽ
ഞാൻ ധാന്യം നിറഞ്ഞതും നല്ലതുമായ
ഏഴു കതിരുകൾ ഒേര തണ്ടിൽനിന്ന്
െപാങ്ങിവന്നതായി കണ്ടു. 23 അവയ്ക്കു
പിന്നാെല െകാഴിഞ്ഞതും േനർത്തതും
കിഴക്കൻകാറ്റടിച്ച വരണ്ടുേപായതുമായ
േവെറ ഏഴു കതിരുകൾ ഉയർന്നുവന്നു.
24 ആ േനർത്ത ധാന്യക്കതിരുകൾ നല്ല ഏഴു
കതിരുകെളയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഞാൻ
ഇതു േജ്യാതിഷപുേരാഹിതന്മാേരാടു പറഞ്ഞു,
എങ്കിലും എനിക്ക് അതു വിശദീകരിച്ച തരാൻ
ആർക്കുംകഴിഞ്ഞില്ല.”

25 ഇതു േകട്ടതിനുേശഷം േയാേസഫ്
ഫറേവാേനാട്: “ഫറേവാെന്റ സ്വപ്നങ്ങൾ
ഒന്നുതെന്നയാണ.് അവിടന്ന് എന്താണു
െചയ്യാൻ േപാകുന്നെതന്നു ൈദവം ഫറേവാനു
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 26 ഏഴു നല്ല
പശുക്കൾ ഏഴുവർഷങ്ങളാണ;് ഏഴു നല്ല
ധാന്യക്കതിരുകള ം ഏഴുവർഷങ്ങൾ; സ്വപ്നം
ഒന്നുതെന്ന. 27 പിന്നാെല കയറിവന്ന
െമലിഞ്ഞു വിരൂപമായ ഏഴു പശുക്കൾ
ഏഴുവർഷങ്ങളേ്രത; കിഴക്കൻകാറ്റടിച്ച്
ഉണങ്ങിേപ്പായ, െകാള്ളരുതാത്ത ഏഴു
ധാന്യക്കതിരുകള ം ഏഴുവർഷങ്ങൾതെന്ന. അവ
ക്ഷാമത്തിെന്റഏഴുവർഷങ്ങളാണ.്

28 “വസ്തുത ഞാൻ ഫറേവാേനാടു
പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന: ൈദവം
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താൻ െചയ്യാൻേപാകുന്നത് ഫറേവാനു
കാണിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു. 29ഈജിപ്റ്റ േദശെത്തങ്ങും
മഹാസമൃദ്ധിയുെട ഏഴുവർഷം വരാൻേപാകുന്നു.
30 എന്നാൽ അവയ്ക്കുേശഷം ക്ഷാമത്തിെന്റ
ഏഴുവർഷവും ഉണ്ടാകും. അേപ്പാൾ,
ഈജിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമൃദ്ധി പാേട
വിസ്മരിക്കെപ്പടും; ക്ഷാമം േദശെത്ത
ക്ഷയിപ്പിക്കും. 31സമൃദ്ധിെയ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന
ക്ഷാമംഅതിരൂക്ഷമായിരിക്കയാലാണ് േദശെത്ത
സമൃദ്ധി ഓർമിക്കെപ്പടാെത േപാകുന്നത.്
32സ്വപ്നംരണ്ടുരീതിയിൽഫറേവാന് ഉണ്ടായേതാ;
ഇക്കാര്യം ൈദവത്തിൽനിന്നാകുകയാൽ
ഉറപ്പാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുെന്നന്നും ൈദവം അത്
ഉടൻതെന്ന െചയ്യാൻേപാകുന്നു എന്നും
കാണിക്കുന്നു.

33 “ഫറേവാൻ ഇേപ്പാൾ വിേവചനശക്തിയും
ജ്ഞാനവും ഉള്ള ഒരുവെന കണ്ടുപിടിച്ച്
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കണം.
34 സമൃദ്ധിയുെട ഏഴുവർഷത്തിൽ
ഈജിപ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വിളവിെന്റ
അഞ്ചിെലാന്ന് േശഖരിക്കാൻ ഫറേവാൻ
അധികാരികെള നിേയാഗിക്കുകയും
േവണം. 35 അവർ, വരാൻേപാകുന്ന
നല്ല വർഷങ്ങളിെല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ
മുഴുവൻ േശഖരിക്കുകയും ഫറേവാെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽ, ആഹാരത്തിനായി,
നഗരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച െവക്കുകയും
േവണം. 36 ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ വരാൻേപാകുന്ന
ക്ഷാമത്തിെന്റ ഏഴുവർഷക്കാലം
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ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതിന് ഇതു േദശത്തിനുള്ള
കരുതൽധാന്യമായിരിേക്കണ്ടതാണ;്
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ക്ഷാമംെകാണ്ടു േദശം
നശിച്ച േപാകാതിരിക്കും.”

37 ഈ നിർേദശം നല്ലെതന്ന് ഫറേവാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും
േതാന്നി. 38അതുെകാണ്ടു ഫറേവാൻ അവേരാട്,
“ൈദവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യെനേപ്പാെല
ഒരുവെന നമുക്കു കെണ്ടത്താൻ കഴിയുേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .

39 പിെന്ന ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ൈദവം ഇെതല്ലാം നിെന്ന
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നിെന്നേപ്പാെല
വിേവചനവും ജ്ഞാനവും ഉള്ള മറ്റാരുമില്ല.
40 എെന്റ െകാട്ടാരത്തിെന്റ ചുമതല
നിനക്കായിരിക്കും; എെന്റ സകല്രപജകള ം
നിെന്റ ആജ്ഞകൾക്കു വിേധയരായിരിക്കും.
സിംഹാസനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽമാ്രതം ഞാൻ
നിെന്നക്കാൾ േ്രശഷ്ഠനായിരിക്കും.”

േയാേസഫിെന ഈജിപ്റ്റിെന്റ
അധികാരിയാക്കുന്നു

41 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട്, “ഞാൻ
ഇതിനാൽ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ
മുഴുവൻ അധികാരിയായി നിയമിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 42പിെന്നഫറേവാൻതെന്റമു്രദേമാതിരം
ൈകയിൽനിന്നുംഊരി േയാേസഫിെന്റൈകയിൽ
ഇട്ട . അേദ്ദഹം േയാേസഫിെന േനർമേയറിയ
നിലയങ്കി ധരിപ്പിക്കുകയും അവെന്റ കഴുത്തിൽ
സ്വർണമാല അണിയിക്കുകയും െചയ്തു.



ഉൽപ്പത്തി 41:43 clxxxiv ഉൽപ്പത്തി 41:48

43 അതിനുേശഷം േയാേസഫിെന തെന്റ
അടുത്ത അധികാരി കയറുന്ന രഥത്തിൽ
കയറ്റി; “മുട്ട കുത്തുവിൻ”* എന്ന് അവെന്റ
മുന്നിൽ വിളിച്ച പറയിച്ച . അങ്ങെന ഫറേവാൻ
അേദ്ദഹെത്ത ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ മുഴുവനും
അധികാരിയാക്കി.

44 ഇതിനുേശഷം ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട്,
“ഞാൻ ഫറേവാൻ ആകുന്നു; എന്നാൽ നിെന്റ
അനുവാദം കൂടാെത ഈജിപ്റ്റിൽ എങ്ങും
ആരും ൈകേയാ കാേലാ അനക്കുകയില്ല”എന്നു
പറഞ്ഞു. 45ഫറേവാൻ േയാേസഫിനു സാപ്നത്-
പേനഹ്എന്നു േപരിട്ട ;ഓനിെല†പുേരാഹിതനായ
േപാത്തിേഫറയുെട പു്രതിയായ ആസ്നത്തിെന
അേദ്ദഹത്തിനു ഭാര്യയായി െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു. േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുടനീളം
സഞ്ചരിച്ച .

46 ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാെന്റ
മുന്നിൽ േയാേസഫ് നിൽക്കുേമ്പാൾ േയാേസഫിന്
മുപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു. േയാേസഫ്
ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപായി
േദശെത്തങ്ങും സഞ്ചരിച്ച . 47 സമൃദ്ധിയുെട
ഏഴുവർഷങ്ങളിൽ േദശം അത്യധികം
വിളവുനൽകി. 48 ഈജിപ്റ്റിൽ, സമൃദ്ധിയുെട
ആ ഏഴുവർഷങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം മുഴുവൻ
േയാേസഫ് േശഖരിച്ച് നഗരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച .
ഓേരാ നഗരത്തിെന്റയും ചുറ്റ പാടുമുള്ള
വയലുകളിൽ വിളഞ്ഞ ധാന്യം അേദ്ദഹം

* 41:43 അഥവാ, വഴിെയാരുക്കുക. † 41:45 അതായത്,
െഹലിെയാെപ്പാലീസ.് വാ. 50കാണുക.
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അതതു നഗരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച െവച്ച .
49കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല വളെരയധികം
ധാന്യം േയാേസഫ് േശഖരിച്ച . അളന്നു
തിട്ടെപ്പടുത്താൻ അസാധ്യമായതുെകാണ്ട്
അളക്കുന്നതു നിർത്തിക്കളഞ്ഞു.

50ക്ഷാമകാലം വരുന്നതിനുമുമ്പ് േയാേസഫിന്
ഓനിെല പുേരാഹിതനായ േപാത്തിേഫറയുെട
മകൾ ആസ്നത്തിൽ രണ്ടു പു്രതന്മാർ ജനിച്ച .
51 “എെന്റ സകലകഷ്ടതെയയും എെന്റ
പിതൃഭവനെത്തയും മറക്കാൻ ൈദവം എനിക്ക്
ഇടയാക്കി,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് േയാേസഫ്
തെന്റ ആദ്യജാതനു മനെശ്ശ‡ എന്നു േപരിട്ട .
52 “എെന്റയാതനയുെട േദശത്ത്ൈദവംഎനിക്കു
ഫലസമൃദ്ധി നൽകി,” എന്നു പറഞ്ഞ് അേദ്ദഹം
രണ്ടാമെത്തമകന്എ്രഫയീം§എന്നു േപരിട്ട .

53 ഈജിപ്റ്റിെല സമൃദ്ധിയുെട
ഏഴുവർഷങ്ങൾ അവസാനിച്ച ; 54 േയാേസഫ്
പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ക്ഷാമത്തിെന്റ
ഏഴുവർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ച . എല്ലാ
േദശങ്ങളിലും ക്ഷാമമുണ്ടായി; എന്നാൽ
ഈജിപ്റ്റിെലല്ലായിടത്തും ആഹാരം
ലഭ്യമായിരുന്നു. 55 ഈജിപ്റ്റിലും ക്ഷാമം
അനുഭവെപ്പട്ട തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ
ആഹാരത്തിനുേവണ്ടി ഫറേവാേനാടു
നിലവിളിച്ച . അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ എല്ലാ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും, “നിങ്ങൾ േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നതുേപാെല െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.

‡ 41:51 മറക്കുകഎന്നർഥം. § 41:52 ഫലഭൂയിഷ്ഠംഎന്നർഥം.



ഉൽപ്പത്തി 41:56 clxxxvi ഉൽപ്പത്തി 42:5

56 ക്ഷാമം േദശെത്തല്ലായിടത്തും
വ്യാപിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േയാേസഫ്
സംഭരണശാലകൾ തുറന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു
ധാന്യം വിറ്റ ; ഈജിപ്റ്റിൽ ക്ഷാമം
രൂക്ഷമായിരുന്നു. 57 േയാേസഫിേനാടു
ധാന്യം വാങ്ങാൻ എല്ലാ േദശക്കാരും
ഈജിപ്റ്റിെലത്തി; കാരണം എല്ലായിടത്തും
ക്ഷാമംഅതികഠിനമായിരുന്നു.

42
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ

ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകുന്നു
1 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞ
യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതന്മാേരാട്: “നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന പരസ്പരം േനാക്കിനിൽക്കുന്നെതന്ത?്
2 ഈജിപ്റ്റിൽ ധാന്യമുണ്ട് എന്നു ഞാൻ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. നാം മരിക്കാെത
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവിെടെച്ചന്ന്
നമുക്ക് ധാന്യം വാങ്ങുക”എന്നുനിർേദശിച്ച .

3 ഈ നിർേദശത്തിനുേശഷം േയാേസഫിെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ പത്തുേപർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
ധാന്യം വാങ്ങാൻ േപായി. 4എന്നാൽ യാേക്കാബ്,
േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരനായ െബന്യാമീെന
അവരുെടകൂെടഅയച്ചില്ല;അവന്വല്ലആപത്തും
സംഭവിേച്ചക്കുെമന്ന് അേദ്ദഹം ഭയെപ്പട്ട .
5 കനാൻേദശത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടായതുെകാണ്ട,്
ധാന്യം വാങ്ങാൻ േപായ മറ്റള്ളവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരും ഈജിപ്റ്റിൽ
എത്തിേച്ചർന്നു.
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6േയാേസഫ്േദശത്തുള്ളജനങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും
ധാന്യം വിൽക്കുന്ന േദശാധിപതി ആയിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട,് േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ
വന്നേപ്പാൾ അവർ അേദ്ദഹെത്ത സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച . 7സേഹാദരന്മാെര കണ്ടമാ്രതയിൽ
േയാേസഫ് അവെര തിരിച്ചറിഞ്ഞു; എന്നാൽ ഒരു
അപരിചിതനായി നടിച്ച് അവേരാടു പരുഷമായി
സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾ എവിെടനിന്നു വരുന്നു?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

“ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങാൻ കനാൻേദശത്തുനിന്ന്
വരുന്നു,”അവർമറുപടി പറഞ്ഞു.

8 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാെര
തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിലും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. 9 അേപ്പാൾ േയാേസഫ്
അവെരക്കുറിച്ച ള്ളതെന്റസ്വപ്നങ്ങൾഓർമിച്ച ;
അേദ്ദഹം അവേരാട്, “നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ!
ഞങ്ങള െട േദശത്തിെന്റ ദുർബലഭാഗം ഏെതന്നു
േനാക്കാനേല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

10 “അല്ല, യജമാനേന, അങ്ങയുെട ദാസന്മാർ
ആഹാരം വാങ്ങുന്നതിനാണു വന്നത.്
11 ഞങ്ങെളല്ലാവരും ഒരാളിെന്റ പു്രതന്മാരാണ;്
അടിയങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ,് ചാരന്മാരല്ല”
അവർഉത്തരംപറഞ്ഞു.

12 “അല്ലല്ല, േദശത്തിെന്റ ദുർബലഭാഗം
കണ്ടുപിടിക്കാൻതെന്നയാണ് നിങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നത,്” േയാേസഫ് പറഞ്ഞു.

13 അതിന് അവർ, “അങ്ങയുെട ഈ
അടിയങ്ങൾ പ്രന്തണ്ടു സേഹാദരന്മാർ
ആയിരുന്നു; ഒരാളിെന്റ പു്രതന്മാർ.
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അേദ്ദഹം കനാൻേദശത്തു താമസിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട
പിതാവിെന്റകൂെടയുണ്ട;് ഒരാൾ മരിച്ച േപായി”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

14 േയാേസഫ് അവേരാട്, “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതുേപാെല, നിങ്ങൾ ചാരന്മാർതെന്ന.
15 നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങെനയാണ്:
‘നിങ്ങള െട ഏറ്റവും ഇളയ സേഹാദരൻ
ഇവിെട വന്നിട്ടല്ലാെത ഫറേവാനാെണ,
നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു േപാകുകയില്ല.’
16 നിങ്ങള െട സേഹാദരെന െകാണ്ടുവരാൻ
നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരാെള
അയയ്ക്കുക; േശഷമുള്ളവെര കാരാഗൃഹത്തിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സത്യം
പറയുകയാേണാ എന്ന് ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട
വാക്കുകളാൽത്തെന്ന പരീക്ഷിച്ചറിയും;
അെല്ലന്നുവരികിൽ, ഫറേവാനാെണ, നിങ്ങൾ
ചാരന്മാർതെന്ന.” 17 അേദ്ദഹം അവെര
എല്ലാവെരയും മൂന്നുദിവസേത്തക്കുതടവിലാക്കി.

18 മൂന്നാംദിവസം േയാേസഫ് അവേരാട്, “ഇതു
െചയ്യ ക, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും;
ഞാൻ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നു: 19 നിങ്ങൾ
സത്യസന്ധെരങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു
സേഹാദരൻ ഇവിെട കാരാഗൃഹത്തിൽ
കഴിയെട്ട; പട്ടിണികിടക്കുന്നവർക്കു
ധാന്യവുമായി േശഷമുള്ളവർക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം.
20 എന്നാൽ നിങ്ങള െട വാക്കുകൾ സത്യേമാ
എന്ന് ഉറപ്പ വരുേത്തണ്ടതിനും നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട ഇളയ
സേഹാദരെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവേന്ന
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മതിയാകൂ.” അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യാൻ അവർ
തീരുമാനിച്ച .

21 പിെന്ന അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, “നാം
നിശ്ചയമായും നമ്മുെട സേഹാദരൻനിമിത്തം
ശിക്ഷിക്കെപ്പടുകയാണ.് തെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി
നേമ്മാടു െകഞ്ചിയേപ്പാൾ അവൻ എ്രതമാ്രതം
സങ്കടെപ്പട്ടിരുെന്നന്നു നാം കണ്ടതാണ്. എങ്കിലും
നാം അവെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടില്ല: നാം
ഈ ്രപാണസങ്കടത്തിൽ ആകാൻ കാരണം
അതുതെന്ന.”

22 അതിനു രൂേബൻ, “ബാലനു വിേരാധമായി
പാപം ്രപവർത്തിക്കരുെതന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞില്ലേയാ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതു
േകട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ നാം അവെന്റ രക്തത്തിനു
കണക്കു േബാധിപ്പിേച്ചതീരൂ” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. 23 േയാേസഫ് ഒരു ദ്വിഭാഷിെയ
നിേയാഗിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നത്
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കുെമന്ന് അവർ
തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.

24 േയാേസഫ് അവെരവിട്ട മാറിേപ്പായി
കരഞ്ഞു. വീണ്ടും അവരുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്ന് അവേരാടു സംസാരിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം ശിെമേയാെന അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് മാറ്റി അവരുെട
കൺമുമ്പിൽെവച്ച ബന്ധിച്ച .

25അവരുെടചാക്കുകളിൽധാന്യംനിറയ്ക്കാനും
ഓേരാരുത്തെന്റയും െവള്ളി അവനവെന്റ
ചാക്കിൽത്തെന്ന തിരിെക നിേക്ഷപിക്കാനും
അവരുെട വഴിയാ്രതയ്ക്കുള്ളവകെകാടുക്കാനും
േയാേസഫ് ആജ്ഞാപിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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ഉത്തരവുകൾ നിറേവറ്റെപ്പടുകയും െചയ്തു.
26അതിനുേശഷംഅവർതങ്ങള െടകഴുതകള െട
പുറത്ത് ധാന്യം കയറ്റി പുറെപ്പട്ട .

27 രാ്രതി വി്രശമത്തിനായി അവർ ഒരു
വഴിയമ്പലത്തിെലത്തി. കഴുതയ്ക്കു
തീറ്റിെകാടുക്കാൻ അവരിൽ ഒരാൾ
ചാക്കു തുറന്നു, തെന്റ െവള്ളി ചാക്കിെന്റ
വായ്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 28 അവൻ
സേഹാദരന്മാേരാട്, “എെന്റ െവള്ളി
തിരിെകത്തന്നിരിക്കുന്നു; ഇതാ, അെതെന്റ
ചാക്കിൽത്തെന്നഇരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
അവരുെട മനസ്സ് നിരാശെപ്പട്ട . അവർ
േപടിച്ച വിറച്ച പരസ്പരം േനാക്കിെക്കാണ്ട്,
“ൈദവം നേമ്മാട് ഈ െചയ്തിരിക്കുന്നെതന്ത?്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

29 അവർ കനാൻേദശത്തു തങ്ങള െട
പിതാവായ യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തി
തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചെതല്ലാം അേദ്ദഹേത്താട്
അറിയിച്ച . അവർ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
30 “ആ േദശത്തിെന്റ അധികാരിയായ
മനുഷ്യൻ ഞങ്ങേളാടു വളെര പരുഷമായി
സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ആ േദശെത്ത
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ െചന്നവെരന്നഭാേവന
ഞങ്ങേളാടു െപരുമാറുകയും െചയ്തു.
31 ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താട:് ‘ഞങ്ങൾ
സത്യസന്ധരാണ്, ചാരന്മാരല്ല. 32 ഞങ്ങൾ
ഒേര പിതാവിെന്റ പു്രതന്മാരായി പ്രന്തണ്ടു
സേഹാദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; ഒരാൾ
മരിച്ച േപായി, ഏറ്റവും ഇളയവൻ കനാനിൽ
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ഞങ്ങള െട പിതാവിെന്റകൂെടയുണ്ട’് എന്നു
പറഞ്ഞു.

33 “അേപ്പാൾ േദശത്തിെന്റ അധികാരിയായ
ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങൾ
സത്യസന്ധേരാ എന്നു ഞാൻ ഇതിനാൽ
അറിയും. നിങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരിൽഒരുവെന
ഇവിെട എെന്റ അടുക്കൽ വിട്ടിട്ട;് നിങ്ങള െട
കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണികിടക്കുന്നവർക്കായി
ധാന്യം െകാണ്ടുേപാകുക. 34എന്നാൽ, നിങ്ങൾ
ചാരന്മാരല്ല, സത്യസന്ധരാണ് എന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങള െട ഏറ്റവും ഇളയ
സേഹാദരെനഎെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരണം.
അേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങള െട സേഹാദരെന
നിങ്ങൾക്കു തിരിെകത്തരും, അങ്ങെന
നിങ്ങൾക്കു േദശത്തു വ്യാപാരം നടത്തുകയും
െചയ്യാം.’ ”

35 പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട ചാക്കുകൾ
ഒഴിച്ചേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തെന്റയും പണസഞ്ചി
അവനവെന്റ ചാക്കിൽ ഉള്ളതായി കണ്ടു.
അവരും അവരുെട പിതാവും പണസഞ്ചി
കണ്ടു ഭയെപ്പട്ട . 36 അവരുെട പിതാവായ
യാേക്കാബ് അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എെന്ന
മക്കളില്ലാത്തവനാക്കുകയാണ.് േയാേസഫ്
ഇല്ലാെതയായി, ശിെമേയാനും ഇല്ല; ഇേപ്പാൾ
ഇതാ െബന്യാമീെനയും െകാണ്ടുേപാകണെമന്ന്
നിങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. എല്ലാം എനിക്ക്
്രപതികൂലമാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

37 അേപ്പാൾ രൂേബൻ പിതാവിേനാട,് “ഞാൻ
അവെന അങ്ങയുെട അടുക്കൽ തിരിെക
െകാണ്ടുവരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അങ്ങ് എെന്റ
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പു്രതന്മാെര ഇരുവെരയും െകാന്നുെകാള്ള ക.
അവെന എെന്റ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ച തരിക;
ഞാൻഅവെനതിരിെകെകാണ്ടുവന്നുെകാള്ളാം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

38 എന്നാൽ യാേക്കാബ്, “എെന്റ മകൻ
നിങ്ങള െടകൂെട അവിേടക്ക് േപാരുകയില്ല.
അവെന്റ സേഹാദരൻ മരിച്ച , ഇനി
േശഷിക്കുന്നത് അവൻമാ്രതം. നിങ്ങള െട
വഴിയാ്രതയിൽ അവന് എെന്തങ്കിലും ഹാനി
ഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ നരച്ചതലെയ
ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറക്കും” എന്നു
പറഞ്ഞു.

43
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ളരണ്ടാമെത്തയാ്രത

1 േദശത്തു ക്ഷാമം കഠിനമായിത്തീർന്നു.
2 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ധാന്യം
മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ച തീർന്നേപ്പാൾഅവരുെടഅപ്പൻ
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ മടങ്ങിെച്ചന്ന് നമുക്കുേവണ്ടി
കുെറ ധാന്യംകൂടി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരിക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ െയഹൂദാ അേദ്ദഹേത്താട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എെന്റ മുഖം ഇനി കാണുകയില്ല’ എന്ന് ആ
മനുഷ്യൻ ഞങ്ങേളാടു ഗൗരവമായി താക്കീതു
െചയ്തിട്ട ണ്ട.് 4അങ്ങ്ഞങ്ങള െട സേഹാദരെന
ഞങ്ങേളാടുകൂെട അയയ്ക്കുെമങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ െചന്ന് അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ധാന്യം
വാങ്ങാം. 5 എന്നാൽ അങ്ങ് അവെന
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അയയ്ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ േപാകുകയില്ല;
‘നിങ്ങള െട സേഹാദരൻ നിങ്ങള െട
കൂെടയിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എെന്റ മുഖം
കാണുകയില്ല’ എന്ന് അേദ്ദഹം ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ട്.”

6 “ഞങ്ങൾക്കു മെറ്റാരു സേഹാദരൻ ഉണ്ട്എന്ന്
ആ മനുഷ്യേനാടു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ
്രപയാസം വരുത്തിെവച്ചെതന്തിന?്” ഇ്രസാേയൽ
േചാദിച്ച .

7 അതിന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത,്
“ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങേളാടു നെമ്മക്കുറിച്ച ം
നമ്മുെട കുടുംബെത്തക്കുറിച്ച ം വളെര
സൂക്ഷ്മമായി േചാദിച്ച . ‘നിങ്ങള െട പിതാവു
ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ? നിങ്ങൾക്കു മെറ്റാരു
സേഹാദരൻ ഉേണ്ടാ?’ എന്നും അേദ്ദഹം
ഞങ്ങേളാടു േചാദിച്ച . ഞങ്ങൾഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പറയുകമാ്രതേമ
െചയ്തിട്ട ള്ള . ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരെന ഇവിെട
െകാണ്ടുവരിക’ എന്ന് അേദ്ദഹം പറയുെമന്നു
ഞങ്ങൾഎങ്ങെനയാണ്അറിയുക?”

8 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ തെന്റ പിതാവായ
ഇ്രസാേയലിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങള ം അങ്ങും
ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങള ം മരിച്ച േപാകാെത,
ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് ബാലെന എെന്റകൂെട
അയയ്ക്കുക, ഞങ്ങൾ ഉടെനതെന്ന േപാകാം.
9 അവെന്റ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു ഞാൻതെന്ന
ഉറപ്പ തരുന്നു;അവനുേവണ്ടി ഞാൻഅങ്ങേയാട്
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. അവെന ഞാൻ
തിരിെകെക്കാണ്ടുവന്ന് ഇവിെട അങ്ങയുെട
സന്നിധിയിൽ നിർത്താത്തപക്ഷം ഞാൻ എെന്റ
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ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
അതിെന്റ േദാഷം വഹിച്ച െകാള്ളാം. 10 നാം
ഇ്രതയും കാലതാമസം വരുത്താതിരുെന്നങ്കിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിേനാടകം രണ്ടുതവണ
േപായിവരാൻകഴിയുമായിരുന്നു.”

11 അേപ്പാൾ അവരുെട പിതാവായ
ഇ്രസാേയൽ അവേരാടു പറഞ്ഞു,
“അങ്ങെന നിർബന്ധെമങ്കിൽ ഇതു
െചയ്യ ക—കുെറ സുഗന്ധപ്പശ, അൽപ്പം
േതൻ, സുഗന്ധവസ്തുക്കൾ, മീറ,
പിസ്താപ്പരിപ്പ,്* ബദാം എന്നിങ്ങെന—
ഈ നാട്ടിെല ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുക്കളിൽ
ചിലത് ആ മനുഷ്യനുള്ള സമ്മാനമായി
നിങ്ങള െട സഞ്ചികളിൽ കരുതിെവക്കുക.
12 നിങ്ങള െട ചാക്കുകളിൽ െവച്ചിരുന്ന
പണം തിരിെക െകാടുേക്കണ്ടതായതിനാൽ
ഇരട്ടിത്തുകയും എടുക്കണം; ഒരുപേക്ഷ
അെതാരു െതറ്റ പറ്റിയതാകാം. 13 നിങ്ങള െട
സേഹാദരെനയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുേത്തക്ക് ഉടൻതെന്ന േപാകുക. 14നിങ്ങള െട
മേറ്റ സേഹാദരെനയും െബന്യാമീെനയും
നിങ്ങേളാെടാപ്പം തിരിെകേപ്പാരാൻ അേദ്ദഹം
അനുവദിക്കുംവിധം സർവശക്തനായ ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക നിങ്ങേളാടു കരുണ
കാണിക്കുമാറാകെട്ട. എനിേക്കാ, എെന്റ മക്കൾ
നഷ്ടെപ്പടുകയാെണങ്കിൽഅതുംആകെട്ട!”

15 അങ്ങെന അവർ സമ്മാനങ്ങള ം
ഇരട്ടിപ്പണവും എടുത്തു, െബന്യാമീെനയും

* 43:11 അതായത,് േബാടനണ്ടി.
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കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിേലക്കു തിടുക്കത്തിൽ
െചന്ന്, േയാേസഫിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു.
16 അവേരാടുകൂെട െബന്യാമീൻ ഉണ്ട്
എന്നു കണ്ടിട്ട് േയാേസഫ് തെന്റ വീട്ടിെല
കാര്യസ്ഥേനാട,് “ഈ മനുഷ്യെര എെന്റ
വീട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും ഒരു
മൃഗെത്ത െകാന്ന് വിരുെന്നാരുക്കുകയും േവണം;
അവർ ഇന്നെത്ത ഉച്ചഭക്ഷണം എേന്നാടുകൂെട
കഴിേക്കണ്ടതാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 േയാേസഫ് പറഞ്ഞതുേപാെല ആ മനുഷ്യൻ
െചയ്തു, അവെര േയാേസഫിെന്റ വീട്ടിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. 18അവെരഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ, “നമ്മുെട
ചാക്കുകളിൽ, ഒന്നാമെത്ത ്രപാവശ്യം
െവച്ചിരുന്ന പണംനിമിത്തം നെമ്മ ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നെമ്മ കീഴ്െപ്പടുത്തി
അടിമകളാക്കി പിടിച്ച െവക്കാനും നമ്മുെട
കഴുതകെള ൈകവശമാക്കാനും അേദ്ദഹം
ആ്രഗഹിക്കുന്നു,”എന്ന് ചിന്തിച്ച്അവർ ഭയെപ്പട്ട .

19 അതുെകാണ്ട,് അവർ േയാേസഫിെന്റ
കാര്യസ്ഥെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന്
വീട്ട വാതിൽക്കൽെവച്ച് അേദ്ദഹേത്താടു
സംസാരിച്ച : 20 “യജമാനേന, ഞങ്ങൾ ഇവിെട
ഒന്നാമെത്ത തവണ വന്നത് ഭക്ഷ്യസാധനം
വാങ്ങുന്നതിനാണ.് 21 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
രാ്രതി െചലവഴിക്കുന്നതിനു തങ്ങിയ
സ്ഥലത്തുെവച്ച ഞങ്ങള െട ചാക്കുകൾ
തുറന്നേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തരുെടയും പണം
അവരവരുെട ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ കൃത്യം
തൂക്കത്തിൽത്തെന്ന െവച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.
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അതു ഞങ്ങൾ തിരിെക െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട്.
22 ആഹാരം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ
പണവും ഞങ്ങള െട പക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങള െട
പണം ഞങ്ങള െട ചാക്കിൽ െവച്ചത് ആെരന്നു
ഞങ്ങൾക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ.”

23 “അെതാെക്ക ശരി, നിങ്ങൾ ഭയെപ്പേടണ്ട.
നിങ്ങള െട ൈദവം, നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
ൈദവംതെന്ന നിങ്ങള െട ചാക്കുകളിൽ
നിങ്ങൾക്കു നിേക്ഷപങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പണം ഞാൻ ൈകപ്പറ്റിയിരുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ശിെമേയാെന
അവരുെടഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

24 ഇതിനുേശഷം കാര്യസ്ഥൻ അവെര
േയാേസഫിെന്റ വീടിനുള്ളിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും അവർക്കു കാലുകഴുകാൻ
െവള്ളം െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അവരുെട
കഴുതകൾക്കുള്ള തീറ്റയും അേദ്ദഹം
ഏർപ്പാടുെചയ്തു. 25 തങ്ങൾ ഭക്ഷണം
കഴിേക്കണ്ടത് അവിെടെവച്ചാെണന്നു
േകട്ടതുെകാണ്ട,് േയാേസഫ് ഉച്ചയ്ക്ക്
വരുേമ്പാേഴക്കും അവർ സമ്മാനങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കിെവച്ച .

26 േയാേസഫ് വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ,
തങ്ങൾ വീടിനുള്ളിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന
സമ്മാനങ്ങൾ അവർ അേദ്ദഹത്തിനു
കാഴ്ചെവച്ച ; പിെന്ന അവർ അേദ്ദഹെത്ത
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 27 അവർക്കു
സുഖംതെന്നേയാ എന്ന് ആരാഞ്ഞതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം അവേരാട്, “നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
വൃദ്ധനായ പിതാവിെനക്കുറിച്ച് എേന്നാടു
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പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ! അേദ്ദഹത്തിനു സുഖമാേണാ?
അേദ്ദഹം ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

28 അതിന് അവർ, “അങ്ങയുെട ദാസനായ
ഞങ്ങള െട പിതാവ് ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു,
അേദ്ദഹത്തിനു സുഖംതെന്ന” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു; ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പാെകസാഷ്ടാംഗം വീണു.

29 അേദ്ദഹം ചുറ്റ ം േനാക്കി, തെന്റ
സേഹാദരനും സ്വന്തം അമ്മയുെട മകനുമായ
െബന്യാമീെന കണ്ടിട്ട്, “നിങ്ങൾ എേന്നാടു
പറഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങള െട ഏറ്റവും ഇളയ
സേഹാദരൻ ഇതാേണാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം, “എെന്റ മകേന, ൈദവം
നിേന്നാടു കരുണകാണിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
30 അനുജെന കണ്ടേപ്പാൾ േയാേസഫ്
വികാരാധീനനായിത്തീർന്നു; കരയാൻ
ഇടം അേന്വഷിച്ച ; സ്വന്തം മുറിയിേലക്ക്
തിരക്കിട്ട െകാണ്ട് െചന്നുകരഞ്ഞു.

31മുഖം കഴുകിയിട്ട പുറത്തുവന്ന് തെന്നത്താൻ
നിയ്രന്തിച്ച െകാണ്ട,് “ആഹാരം വിളമ്പുക” എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച .

32അവർ അേദ്ദഹത്തിനും സേഹാദരന്മാർക്കും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും ്രപേത്യകം ്രപേത്യകമായി
ഭക്ഷണം വിളമ്പി: കാരണം ഈജിപ്റ്റ കാർ
എ്രബായേരാടുകൂെട ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല,
അവർക്ക് അതു െവറുപ്പാണ.് 33അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുമ്പാെക അവെര മൂത്തവൻമുതൽ
ഇളയവൻവെര അവരുെട ്രപായ്രകമത്തിൽ
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ഇരുത്തി; അവർ വിസ്മയേത്താെട പരസ്പരം
േനാക്കി. 34 േയാേസഫിെന്റ േമശയിൽനിന്ന്
അവർക്ക് ഓഹരി വിളമ്പിെക്കാടുത്തു.
െബന്യാമീനുള്ള ഓഹരി മറ്റ ള്ളവരുെട
ഓഹരിയുെട അഞ്ചിരട്ടിയായിരുന്നു.
അവർ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം യേഥഷ്ടം
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു.

44
ചാക്കിനുള്ളിൽപാനപാ്രതം

1 േയാേസഫ് തെന്റ കാര്യസ്ഥെന
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ഈ പുരുഷന്മാരുെട
ചാക്കുകളിൽ അവർക്കു വഹിക്കാവുന്ന്രത
ധാന്യം നിറയ്ക്കണം; ഓേരാരുത്തെന്റയും പണം
അവനവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽത്തെന്ന
െവേച്ചക്കണം. 2 പിെന്ന, ഏറ്റവും
ഇളയവെന്റ ചാക്കിെന്റ വായ്ക്കൽ എെന്റ
െവള്ളിപ്പാനപാ്രതം അവെന്റ ധാന്യത്തിനുള്ള
പണേത്താെടാപ്പം െവക്കുക.” േയാേസഫ്
തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലഅയാൾെചയ്തു.

3 ്രപഭാതമായേപ്പാൾ അവെര അവരുെട
കഴുതകള മായി യാ്രതയയച്ച . 4 അവർ
നഗരത്തിൽനിന്ന് ദൂെരയാകുന്നതിനുമുമ്പ്
േയാേസഫ് തെന്റ കാര്യസ്ഥേനാട,് “െപെട്ടന്ന് ആ
പുരുഷന്മാെര പിൻതുടരുക. അവേരാെടാപ്പം
എത്തിക്കഴിയുേമ്പാൾ നീ അവേരാട,് ‘നിങ്ങൾ
നന്മയ്ക്കുപകരം തിന്മ െചയ്തെതന്തിന?്
5 ഈ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നല്ലേയാ എെന്റ
യജമാനൻ കുടിക്കുന്നത?് ഇതല്ലേയാ
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േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നതിന് അേദ്ദഹം
ഉപേയാഗിക്കുന്നത?് നിങ്ങൾ ഈ െചയ്തത്
അധാർമികമായ ഒരു കാര്യമാണ്’എന്നു പറയുക”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .

6 കാര്യസ്ഥൻ അവേരാെടാപ്പം
എത്തിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇേത വാക്കുകൾ
അവേരാടു പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ അവർ
അേദ്ദഹേത്താട,് “യജമാനൻ ഇങ്ങെനയുള്ള
കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നെതന്ത?് അങ്ങയുെട
ഈ ദാസന്മാരിൽനിന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ
ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 8 ഞങ്ങള െട
ചാക്കുകള െട വായ്ക്കൽ കെണ്ടത്തിയ
പണംേപാലും ഞങ്ങൾ കനാൻേദശത്തുനിന്ന്
അങ്ങയുെട അടുക്കൽ മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു.
പിെന്ന അങ്ങയുെട യജമാനെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ െവള്ളിേയാ സ്വർണേമാ
എന്തിനു േമാഷ്ടിക്കണം? 9 അങ്ങയുെട
ദാസന്മാരിൽ ആരുെടെയങ്കിലും പക്കൽ
അതു കെണ്ടത്തിയാൽ അവൻ മരിക്കെട്ട;
േശഷിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങൾ യജമാനെന്റ
അടിമകൾആകുകയും െചയ്യാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 “െകാള്ളാം,നിങ്ങൾപറയുന്നതുേപാെലതെന്ന
ആകെട്ട. അത് ആരുെട പക്കൽ കാണുേന്നാ
അവൻ എെന്റ അടിമയായിരിക്കുന്നതാണ;്
േശഷിക്കുന്ന മറ്റള്ളവർ കുറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കയും െചയ്യ ം,”അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.

11 അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും െപെട്ടന്ന്
അവനവെന്റ ചാക്ക് നിലത്ത് ഇറക്കിെവച്ച
തുറന്നു. 12 ഏറ്റവും മൂത്തവെനമുതൽ ഏറ്റവും
ഇളയവെനവെര കാര്യസ്ഥൻ പരിേശാധിച്ച ;
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െബന്യാമീെന്റ ചാക്കിൽ പാനപാ്രതം കെണ്ടത്തി.
13 അേപ്പാൾ അവെരല്ലാവരും തങ്ങള െട
വസ്്രതംകീറി. പിെന്ന അവർ കഴുതകള െടേമൽ
ഭാരംകയറ്റി നഗരത്തിേലക്കു മടങ്ങി.

14െയഹൂദയുംസേഹാദരന്മാരും േയാേസഫിെന്റ
വീട്ടിൽെച്ചന്നു. േയാേസഫ് അേപ്പാഴും
അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക സാഷ്ടാംഗം വീണു.
15 േയാേസഫ് അവേരാട:് “നിങ്ങൾ ഈ
െചയ്തെതന്ത?് എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരുവനു
േദവ്രപശ്നംെവച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നു നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടേയാ?”എന്നു
േചാദിച്ച .

16 അതിന് െയഹൂദാ മറുപടി പറഞ്ഞത,്
“യജമാനേനാടു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണു പറയാൻ
കഴിയുക? ഞങ്ങൾ എന്തുപറയും? ഞങ്ങള െട
കുറ്റമില്ലായ്മ ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയാണു
െതളിയിക്കുക? അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട കുറ്റം
ൈദവം െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ യജമാനെന്റ അടിമകളാണ.് ഞങ്ങള ം
പാനപാ്രതം ആരുെട പക്കൽ കെണ്ടത്തിേയാ
അവനും.”

17 “അങ്ങെനെയാരു ്രപവൃത്തി എന്നിൽനിന്ന്
ഉണ്ടാകാതിരിക്കെട്ട.ആരുെട പക്കൽപാനപാ്രതം
കെണ്ടത്തിേയാ അവൻമാ്രതം എെന്റ അടിമ
ആയിരിക്കുന്നതാണ;് നിങ്ങളിൽ േശഷമുള്ളവർ
സമാധാനേത്താെട നിങ്ങള െട അപ്പെന്റ
അടുേത്തക്കു െപായ്െക്കാൾക,” േയാേസഫ്
പറഞ്ഞു.
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18 അേപ്പാൾ െയഹൂദാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്തുെചന്ന് ഇങ്ങെന േബാധിപ്പിച്ച :
“യജമാനേന, തിരുവുള്ളം േതാന്നി, അടിയന്
യജമാനേനാട് ഒരു വാക്കു പറയാൻ അനുവാദം
തരണേമ. അങ്ങു ഫറേവാനു സമനാെണങ്കിലും
അടിയേനാടു േകാപിക്കരുേത. 19 യജമാനൻ
അടിയങ്ങേളാട,് ‘നിങ്ങൾക്കു പിതാേവാ
സേഹാദരന്മാേരാ ഉേണ്ടാ?’ എന്നു േചാദിച്ച .
20 അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ, ‘ഞങ്ങൾക്കു വൃദ്ധനായ
ഒരു പിതാവും അേദ്ദഹത്തിനു വാർധക്യത്തിൽ
ജനിച്ച, ഒരു മകനും ഉണ്ട.് അവെന്റ സേഹാദരൻ
മരിച്ച േപായി;അവെന്റമാതാവിെന്റപു്രതന്മാരിൽ
അവേശഷിക്കുന്നവൻ അവൻമാ്രതമാണ.്
അവെന്റപിതാവ്അവെനസ്േനഹിക്കുന്നു’എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

21 “അേപ്പാൾ അങ്ങ,് ഈ ദാസന്മാേരാട്,
‘എനിക്കു േനരിട്ട് അവെന ഒന്നു കാേണണ്ടതിന്
അവെന എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക’
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചേല്ലാ. 22അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
യജമാനേനാട:് ‘ബാലന്അവെന്റപിതാവിൽനിന്ന്
േവർപിരിയാൻ വയ്യാ, വിട്ട േപാന്നാൽ പിതാവു
മരിച്ച േപാകും,’ എന്നു പറഞ്ഞു. 23 അേപ്പാൾ
അങ്ങ് അടിയങ്ങേളാട:് ‘നിങ്ങള െട ഏറ്റവും
ഇളയ സേഹാദരൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുന്നില്ല
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിേമൽ എെന്റ മുഖം
കാണുകയില്ല’ എന്നു കൽപ്പിച്ച . 24 ഞങ്ങൾ
തിരിെക അങ്ങയുെട ദാസനായ എെന്റ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ, അങ്ങ്
പറഞ്ഞിരുന്നെതല്ലാം ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹേത്താട്
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അറിയിച്ച .
25 “അതിനുേശഷം ഞങ്ങള െട പിതാവ്
ഞങ്ങേളാട,് ‘നിങ്ങൾ മടങ്ങിെച്ചന്നു കുെറ
ഭക്ഷണംകൂടി വാങ്ങുക’ എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അതിനു ഞങ്ങൾ, ‘ഞങ്ങൾക്കു േപാകാൻ
സാധ്യമല്ല, ഞങ്ങള െട ഏറ്റവും ഇളയ
സേഹാദരൻ കൂെടയുെണ്ടങ്കിൽമാ്രതേമ ഞങ്ങൾ
േപാകുകയുള്ള . ഏറ്റവും ഇളയ അനുജൻ
ഞങ്ങേളാെടാപ്പം ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുഖംകാണാൻസാധിക്കുകയില്ല’
എന്നുപറഞ്ഞു.

27 “അേപ്പാൾ അങ്ങയുെട ദാസനായ
എെന്റ പിതാവ് ഞങ്ങേളാട,് ‘എെന്റ ഭാര്യ
എനിക്കു രണ്ടു പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച എന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. 28 അവരിൽ ഒരാൾ
എന്നിൽനിന്ന് അകേലക്ക് േപായി. “അവെന
തീർച്ചയായും ചീന്തിക്കളഞ്ഞിട്ട ണ്ട,്”എന്നുഞാൻ
ഉറച്ച . ഇതുവെര ഞാൻ അവെന കണ്ടിട്ട മില്ല.
29 ഇവെനയും നിങ്ങൾ െകാണ്ടുേപാകുകയും
ഇവന് എെന്തങ്കിലും േദാഷം ഭവിക്കയും
െചയ്താൽ നിങ്ങൾ എെന്റ നരച്ചതലെയ,
ദുഃഖേത്താെട പാതാളത്തിൽ ഇറക്കും’ എന്നു
പറഞ്ഞു.

30-31 “അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ബാലെന
കൂടാെത ഞാൻ അങ്ങയുെട ദാസനായ
എെന്റ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നാൽ,
അവെന കാണാത്തതുനിമിത്തം അേദ്ദഹം
മരിച്ച േപാകും;അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവൻബാലെന്റ
ജീവേനാടുപറ്റിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു;അടിയങ്ങൾക്കു
പിതാവിെന്റ നരച്ചതലെയ ദുഃഖേത്താെട
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പാതാളത്തിൽ ഇറക്കാൻ ഇടയാകും. 32 ‘അവെന
അങ്ങയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ,
പിതാേവ, ഞാൻ എെന്റ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ
അതിെന്റ കുറ്റം വഹിച്ച െകാള്ളാം’ എന്നു ഞാൻ
ബാലെന്റ സുരക്ഷിതത്വത്തിന,് അടിയെന്റ
പിതാവിന് ഉറപ്പ നൽകിയിട്ട ള്ളതാണ്.

33 “അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ ബാലെന അവെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട തിരിെകേപ്പാകാൻ
ദയവായി അനുവദിക്കണം; ബാലനു പകരം
അടിയൻ ഇവിെട അടിമയായിരുന്നുെകാള്ളാം.
34 ബാലൻ എേന്നാടുകൂെട ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
എങ്ങെനയാണ് എെന്റ പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചല്ല ന്നത?് അങ്ങെന അരുേത,
എെന്റ പിതാവിനു വരുന്ന ദുരിതം കാണാൻ
എനിക്കിടയാക്കരുേത.”

45
േയാേസഫ് തെന്നത്തെന്നെവളിെപ്പടുത്തുന്നു

1 അേപ്പാൾ േയാേസഫിനു തെന്റ
ചുറ്റ ംനിന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടമുമ്പിൽ സ്വയം
നിയ്രന്തിക്കാൻകഴിയാെതയായി. “എല്ലാവെരയും
എെന്റ മുന്നിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുക,”
അേദ്ദഹം വിളിച്ച പറഞ്ഞു. അങ്ങെന,
േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാർക്കു തെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ഈജിപ്റ്റ കാർ
േകൾക്കുംവിധം അേദ്ദഹം വളെര ഉറെക്ക
കരഞ്ഞു. ഫറേവാെന്റ െകാട്ടാരത്തിലുള്ളവരും
ഈവാർത്തേകട്ട .
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3 േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട്, “ഞാൻ
േയാേസഫ് ആകുന്നു! എെന്റ അപ്പൻ ഇേപ്പാഴും
ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ?” എന്നു േചാദിച്ച . എന്നാൽ
അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല; കാരണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ അവർ
അത്ഭുതപരവശരായിരുന്നു.

4ഇതിനുേശഷം േയാേസഫ് സേഹാദരന്മാേരാട്,
“എെന്റ അടുേത്തക്കു വരിക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അടുക്കൽവന്നു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു,
“ഞാൻ നിങ്ങള െട സേഹാദരനായ േയാേസഫ്
ആണ്. നിങ്ങൾ എെന്ന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
വിറ്റ കളഞ്ഞു. 5 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത;് ഇവിേടക്കു വിറ്റതിൽ
നിങ്ങേളാടുതെന്ന േകാപിക്കയുമരുത;് കാരണം,
ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ൈദവം നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി
എെന്ന ഇവിെട അയച്ചതാണ.് 6 േദശത്തു
ക്ഷാമം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇേപ്പാൾ രണ്ടുവർഷം
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഉഴവും െകായ്ത്തുമില്ലാത്ത
അഞ്ചുവർഷം ഇനിയും ഉണ്ട.് 7 എന്നാൽ
ഭൂമുഖത്ത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു േശഷിപ്പിെന
നിലനിർത്താനും മഹത്തായ ഒരു വിടുതലിലൂെട
നിങ്ങള െട ്രപാണെന രക്ഷിക്കാനുമായി ൈദവം
നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പഎെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു.

8 “ആകയാൽ നിങ്ങളല്ല, ൈദവമാണ്
എെന്ന ഇവിെട അയച്ചത.് അവിടന്ന്
എെന്ന ഫറേവാനു പിതാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ്രപഭുവും
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും
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ഭരണാധികാരിയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േവഗം എെന്റ അപ്പെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി അേദ്ദഹേത്താട് ഇങ്ങെന
പറയണം: ‘അങ്ങയുെട മകനായ േയാേസഫ്
അറിയിക്കുന്നു: ൈദവം എെന്ന ഈജിപ്റ്റിെന്റ
മുഴുവൻ ്രപഭുവാക്കിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങ്
എെന്റ അടുക്കേലക്കു േവഗം വരണം, ഒട്ട ം
താമസിക്കരുത.് 10 അങ്ങും, അങ്ങയുെട
മക്കള ം െകാച്ച മക്കള ം ആടുമാടുകള ം
സകലസ്വത്തുക്കള മായി വന്ന് എെന്റ സമീപത്ത്,
േഗാെശൻ േദശത്തു താമസിച്ച െകാള്ള ക.
11 അവിെട നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ എത്തിച്ച തന്നുെകാള്ളാം; ക്ഷാമത്തിെന്റ
അഞ്ചുവർഷങ്ങൾകൂടി ഇനിയുണ്ട.് അെല്ലങ്കിൽ
അങ്ങും അങ്ങയുെട കുടുംബത്തിലുള്ളവരും
അേങ്ങക്കുള്ളെതല്ലാം നശിച്ച േപാകുമേല്ലാ.’

12 “നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുന്നതു
വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻതെന്ന എന്നു നിങ്ങള ം
എെന്റ സേഹാദരനായ െബന്യാമീനും
േനരിട്ട കാണുന്നേല്ലാ! 13 ഈജിപ്റ്റിൽ
എനിക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനവും
നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന സകലതും എെന്റ
പിതാവിെന അറിയിക്കണം; എെന്റ പിതാവിെന
എ്രതയുംേവഗംഇവിെട െകാണ്ടുവരണം.”

14 പിെന്ന അേദ്ദഹം അനുജനായ
െബന്യാമീെന െകട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു;
െബന്യാമീനും കരഞ്ഞുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
ആലിംഗനംെചയ്തു. 15 തെന്റ എല്ലാ
സേഹാദരന്മാെരയും ചുംബിച്ച് അവെരെച്ചാല്ലി
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അേദ്ദഹം കരഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം
തെന്റസേഹാദരന്മാർഅേദ്ദഹവുമായിസല്ലപിച്ച .

16 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ
വന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന വാർത്ത ഫറേവാെന്റ
അരമനയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും
ആഹ്ലാദിച്ച . 17 ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞു: “നിെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്,
‘നിങ്ങള െട മൃഗങ്ങള െട പുറത്തു ചുമടുകയറ്റി
കനാൻേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
പറയുക. 18 നിങ്ങള െട പിതാവിെനയും
നിങ്ങള െട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാനും പറയണം;
ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുള്ളതിൽഏറ്റവും നല്ല ്രപേദശം
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുെമന്നും നിങ്ങൾക്ക്
ഈ േദശത്തിെന്റ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയുെമന്നുംഅവെരഅറിയിക്കണം.’

19 “നീ അവേരാടു വീണ്ടും പറേയണ്ടത:്
‘നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാർക്കുംേവണ്ടി ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
ഏതാനും വാഹനങ്ങൾ െകാണ്ടുേപാകുകയും
പിതാവിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരുകയും
േവണം. 20 നിങ്ങള െട വസ്തുവകകെളപ്പറ്റി
ഒട്ട ം ചിന്താഭാരെപ്പേടണ്ടതില്ല; കാരണം
ഈജിപ്റ്റിൽ വിശിഷ്ടമായെതാെക്കയും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ.്’ ”

21 ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ അങ്ങെനതെന്ന
്രപവർത്തിച്ച . ഫറേവാൻ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
േയാേസഫ്അവർക്കുവാഹനങ്ങൾനൽകുകയും
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അവരുെട യാ്രതയ്ക്കുള്ള ്രകമീകരണങ്ങൾ
െചയ്തുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. 22അവരിൽ
ഓേരാരുത്തർക്കും അേദ്ദഹം പുതിയ ഓേരാ
വസ്്രതങ്ങൾ െകാടുത്തു. എന്നാൽ െബന്യാമീന്
അേദ്ദഹം മുന്നൂറു േശേക്കൽ* െവള്ളിയും
അഞ്ചു വസ്്രതങ്ങള ം െകാടുത്തു. 23 പിതാവിന്
അേദ്ദഹം അയച്ച െകാടുത്തത:് പത്തു
കഴുതകള െട പുറത്ത് കയറ്റിയ ഈജിപ്റ്റിെല
ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കള ം പത്തു
െപൺകഴുതകള െട പുറത്തു കയറ്റിയ ധാന്യവും
അപ്പവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാ്രതയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന
മറ്റ സാമ്രഗികള ം ആയിരുന്നു. 24 അങ്ങെന
അേദ്ദഹം സേഹാദരന്മാെര യാ്രതയാക്കി;
അവർ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാട്,
“വഴിക്കുെവച്ച നിങ്ങൾ കലഹിക്കരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

25 അങ്ങെന അവർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് കനാൻേദശത്ത്, തങ്ങള െട പിതാവായ
യാേക്കാബിെന്റ അടുക്കൽ എത്തിേച്ചർന്നു.
26അവർ അേദ്ദഹേത്താട,് “േയാേസഫ് ഇേപ്പാഴും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു!അവൻ,ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിെന്റ
മുഴുവൻ ഭരണാധികാരിയാണ”് എന്നു പറഞ്ഞു.
യാേക്കാബ് സ്തംഭിച്ചിരുന്നുേപായി; അവരുെട
വാക്ക് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. 27 എന്നാൽ
േയാേസഫ് തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞെതല്ലാം
അവർ അേദ്ദഹെത്ത അറിയിക്കയും തെന്ന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നതിനു േയാേസഫ്
അയച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ അവരുെട പിതാവായ

* 45:22 ഏക. 3.5കി.്രഗാം.
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യാേക്കാബിന് വീണ്ടും ൈചതന്യംവന്നു.
28 “എനിക്കുറപ്പായി! എെന്റ മകൻ
േയാേസഫ് ജീവേനാെടയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
മരിക്കുന്നതിനുമുേമ്പ െചന്ന് അവെന കാണും,”
ഇ്രസാേയൽപറഞ്ഞു.

46
യാേക്കാബ്ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാകുന്നു

1 ഇ്രസാേയൽ തനിക്കുള്ള സകലവുമായി
യാ്രതതിരിച്ച ; േബർ-േശബയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവായ യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവത്തിനുയാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച .

2 ൈദവം രാ്രതിയിൽ, ഒരു ദർശനത്തിൽ
ഇ്രസാേയലിേനാടു സംസാരിച്ച ; “യാേക്കാേബ!
യാേക്കാേബ!”എന്നുവിളിച്ച .

“അടിയൻഇതാ”അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
3 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ഞാൻ ആകുന്നു
ൈദവം; നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവംതെന്ന.
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുേപാകാൻഭയെപ്പടരുത,്അവിെട
ഞാൻ നിെന്നവലിെയാരു ജനതയാക്കും. 4ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപാരുകയും
നിെന്ന വീണ്ടും മടക്കി െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യ ം.
േയാേസഫിെന്റ സ്വന്തം ൈകകൾതെന്ന നിെന്റ
കണ്ണ കൾഅടയ്ക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

5 ഇതിനുേശഷം യാേക്കാബ് േബർ-
േശബയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; ഇ്രസാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ തങ്ങള െട പിതാവായ
യാേക്കാബിെനയും തങ്ങള െട കുട്ടികെളയും
ഭാര്യമാെരയും അവർക്കുേവണ്ടി ഫറേവാൻ
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അയച്ചിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റി. 6 അവർ
കനാനിൽെവച്ച സമ്പാദിച്ച തങ്ങള െട
സകല ആടുമാടുകള ം വസ്തുവകകള ം
കൂെടെക്കാണ്ടുേപായി. യാേക്കാബും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ സന്താനങ്ങള ം
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായി. 7 അേദ്ദഹം
തേന്നാെടാപ്പം പു്രതന്മാെരയും പൗ്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും പൗ്രതിമാെരയും—ഇങ്ങെന
സകലസന്താനങ്ങെളയും ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി.

8 ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായവരായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
(യാേക്കാബിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികള െടയും) േപരുകൾ
ഇവയാണ്:

യാേക്കാബിെന്റആദ്യജാതനായ രൂേബൻ.
9രൂേബെന്റപു്രതന്മാർ:
ഹാേനാക്ക്,ഫല്ല , െഹേ്രസാൻ,കർമി,

10ശിെമേയാെന്റപു്രതന്മാർ:
െയമൂേവൽ, യാമിൻ, ഓഹദ,് യാഖീൻ,
േസാഹർ, ഒരു കനാന്യസ്്രതീയുെട മകനായ
ശാവൂൽ.

11 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ:
െഗർേശാൻ, െകഹാത്ത്, െമരാരി.

12െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ:
ഏർ, ഓനാൻ, േശലഹ്, േഫെരസ്,
േസരഹ് (എന്നാൽ ഏരും ഓനാനും
കനാൻനാട്ടിൽെവച്ച മരിച്ച േപായി.)
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േഫെരസിെന്റപു്രതന്മാർ:
െഹേ്രസാൻ,ഹാമൂൽ.

13യിസ്സാഖാറിെന്റപു്രതന്മാർ:
േതാലാ,പൂവാ, േയാബ്,ശിേ്രമാൻ.

14െസബൂലൂെന്റപു്രതന്മാർ:
േസെരദ്,ഏേലാൻ,യെഹ്ലേയൽ.

15 ഇവർ യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാർ;
ഇവെരയും യാേക്കാബിെന്റ
പു്രതിയായ ദീനാെയയും േലയാ
പദ്ദൻ-അരാമിൽെവച്ച ്രപസവിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുംകൂടി ആെക മുപ്പത്തിമൂന്നു
േപർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

16ഗാദിെന്റപു്രതന്മാർ:
സിേഫ്യാൻ, ഹഗ്ഗീ, ശൂനി, എസ്േബാൻ, ഏരി,
അേരാദി,അേരലി.

17ആേശരിെന്റപു്രതന്മാർ:
യിമ്നാ, യിശ്വ, യിശ ്വി, േബരീയാ. ഇവരുെട
സേഹാദരിആയിരുന്നു േസരഹ.്
േബരീയാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
േഹെബർ, മൽക്കീേയൽ

18 ഇവരായിരുന്നു ലാബാൻ തെന്റ
മകളായ േലയയ്ക്കു െകാടുത്ത
സിൽപ്പയിൽ യാേക്കാബിനു ജനിച്ച
മക്കൾ—ആെകപതിനാറുേപർ.

19 യാേക്കാബിെന്റ ഭാര്യയായ റാേഹലിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
േയാേസഫ്, െബന്യാമീൻ.
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20 ഓനിെല* പുേരാഹിതനായ
േപാത്തിേഫറയുെട മകളായ
ആസ്നത്തിൽ േയാേസഫിനു മനെശ്ശയും
എ്രഫയീമുംഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച ജനിച്ച .

21െബന്യാമീെന്റപു്രതന്മാർ:
േബല, േബെഖർ,അശ്േബൽ, േഗര,നയമാൻ,
ഏഹീ, േരാശ,് മുപ്പീം,ഹുപ്പീം,ആെരദ.്

22 ഇവരായിരുന്നു യാേക്കാബിനു
റാേഹലിൽ ജനിച്ച പു്രതന്മാർ—ആെക
പതിന്നാലു േപർ.

23ദാനിെന്റപു്രതൻ:
ഹൂശീം.

24നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ:
യഹ്േസൽ,ഗൂനി, േയെസർ,ശിേല്ലം.

25 ഇവരായിരുന്നു ലാബാൻ തെന്റ
മകളായ റാേഹലിനു െകാടുത്തിരുന്ന
ബിൽഹായിൽ യാേക്കാബിനു ജനിച്ച
പു്രതന്മാർ—ആെകഏഴുേപർ.

26 യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
ഭാര്യമാെര കൂടാെത അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േനരിട്ട ള്ള പിൻഗാമികളായി,
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായവർ
അറുപത്തിയാറുേപർ ആയിരുന്നു.
27 േയാേസഫിന് ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
ജനിച്ച രണ്ടു പു്രതന്മാർ ഉൾെപ്പെട,
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായ

* 46:20 അതായത,് െഹലിെയാെപ്പാലീസ്
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യാേക്കാബിെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ആെകക്കൂടിഎഴുപതുേപരായിരുന്നു.†

28 േഗാെശനിേലക്കുള്ള വഴി അറിേയണ്ടതിന്
യാേക്കാബ് തനിക്കുമുമ്പ് െയഹൂദെയ
േയാേസഫിെന്റ അടുേത്തക്ക് അയച്ച . 29അവർ
േഗാെശൻ ്രപേദശത്ത് എത്തിയേപ്പാേഴക്കും
േയാേസഫ് തെന്റ രഥം തയ്യാറാക്കി, പിതാവായ
ഇ്രസാേയലിെന എതിേരൽക്കാൻ േഗാെശനിൽ
െചന്നിരുന്നു. പിതാവിെന കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന
േയാേസഫ് അേദ്ദഹെത്ത െകട്ടിപ്പിടിച്ച് ഏെറേനരം
കരഞ്ഞു.

30 ഇ്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്, “ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ മരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ,് കാരണം നീ
ജീവേനാെട ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻതെന്ന
േനരിട്ട കണ്ടിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

31 പിെന്ന, േയാേസഫ് തെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടും പിതാവിെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവേരാടുമായി
പറഞ്ഞു, “ഞാൻ െചന്ന് ഫറേവാേനാടു
സംസാരിക്കും. അേദ്ദഹേത്താട,് ‘കനാൻേദശത്തു
ജീവിച്ചിരുന്നവരായ എെന്റ സേഹാദരന്മാരും
പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിലുള്ളവരും എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 32ആ പുരുഷന്മാർ
ഇടയന്മാരാണ്; അവർ ആടുമാടുകെള
േമയിക്കുന്നു; അവർ തങ്ങേളാെടാപ്പം
ആടുമാടുകെളയും തങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും
െകാണ്ടുവന്നിട്ട ണ്ട’് എന്നു പറയും.
33 ഫറേവാൻ നിങ്ങെള അകേത്തക്കു വിളിച്ച്

† 46:27 പഴയനിയമ ്രഗീക്കു പതിപ്പിൽഎഴുപത്തഞ്ച.്
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‘നിങ്ങള െട െതാഴിൽ എന്താണ?്’ എന്നു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ 34 ‘അടിയങ്ങൾഅടിയങ്ങള െട
പിതാവിെനേപ്പാെലതെന്ന ബാല്യംമുതൽ
ആടുമാടുകെള േമയിച്ച േപാരുന്നു’ എന്ന് ഉത്തരം
പറയണം. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു േഗാെശൻ
്രപേദശത്തു താമസം ഉറപ്പിക്കാൻ അനുവാദം
ലഭിക്കും; ഇടയന്മാേരാട് ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു
െവറുപ്പാണ.്”

47
1 േയാേസഫ് െചന്നു ഫറേവാേനാട്, “എെന്റ
പിതാവും സേഹാദരന്മാരും തങ്ങള െട
ആടുമാടുകള ം സകലസ്വത്തുക്കള മായി
കനാൻേദശത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു; അവർ
ഇേപ്പാൾ േഗാെശനിലുണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു.
2അേദ്ദഹംതെന്റസേഹാദരന്മാരിൽഅഞ്ചുേപെര
െതരെഞ്ഞടുത്തുഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽനിർത്തി.

3ഫറേവാൻ േയാേസഫിെന്റസേഹാദരന്മാേരാട്,
“നിങ്ങള െടെതാഴിൽഎന്താണ?്”എന്നുേചാദിച്ച .
അതിന് അവർ, “അടിയങ്ങള ം അടിയങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ഇടയന്മാരാണ”് എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 4 അവർ തുടർന്നു,
“ഞങ്ങൾ കുറച്ച കാലേത്തക്ക് ഇവിെട
താമസിക്കാൻ വന്നതാണ;് കനാനിൽ ക്ഷാമം
അതികഠിനമായിരിക്കുന്നു; അടിയങ്ങള െട
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്കു േമച്ചിലില്ല. അതുെകാണ്ട്
ദയവുേതാന്നി അടിയങ്ങെള േഗാെശനിൽ
താമസിക്കാൻഅനുവദിക്കുമാറാകണം.”

5ഫറേവാൻ േയാേസഫിേനാട്, “നിെന്റ പിതാവും
നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും നിെന്റ അടുക്കൽ
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വന്നിരിക്കുന്നു, 6 ഈജിപ്റ്റ േദശം നിെന്റ
മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. നിെന്റ പിതാവിെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും േദശത്തിെന്റ ഏറ്റവും
നല്ലഭാഗത്തു താമസിപ്പിക്കുക. അവർ
േഗാെശനിൽ താമസിക്കെട്ട. അവരിൽ
്രപാപ്തന്മാരായവെര എെന്റ ആടുമാടുകള െട
ചുമതലഏൽപ്പിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 തുടർന്ന് േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവായ
യാേക്കാബിെന െകാണ്ടുവന്നു ഫറേവാെന്റ
മുമ്പിൽ നിർത്തി. യാേക്കാബ് ഫറേവാെന
അനു്രഗഹിച്ച .* 8 അതിനുേശഷം ഫറേവാൻ
യാേക്കാബിേനാട,് “അേങ്ങക്ക്എ്രത വയസ്സായി?”
എന്നു േചാദിച്ച .

9 യാേക്കാബ് ഫറേവാേനാട്, “എെന്റ
പരേദശ്രപയാണത്തിെന്റ വർഷങ്ങൾ
നൂറ്റിമുപ്പതായിരിക്കുന്നു. എെന്റ
വർഷങ്ങൾ ചുരുക്കവും ്രപയാസകരവുമാണ;്
അവ എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
പരേദശ്രപയാണവർഷങ്ങേളാളം ആയിട്ട മില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 10 പിെന്ന യാേക്കാബ്
ഫറേവാെന അനു്രഗഹിച്ചിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് േപായി.

11 േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവിെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിപ്പിച്ച ;
ഫറേവാൻ നിർേദശിച്ച്രപകാരം നാടിെന്റ ഏറ്റവും
നല്ല ്രപേദശമായ രെമേസസ് ജില്ലയിൽഅവർക്കു
ഭൂമി നൽകുകയും െചയ്തു. 12 േയാേസഫ് തെന്റ
പിതാവിനും സേഹാദരന്മാർക്കും പിതാവിെന്റ

* 47:7 അഥവാ,അഭിവാദനംെചയ്തു.
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കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട എല്ലാവർക്കും അവരുെട
കുഞ്ഞുങ്ങള െട എണ്ണമനുസരിച്ച് ആഹാരം
നൽകി.
േയാേസഫുംക്ഷാമവും

13 ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാകുകയാൽ
ആ ്രപേദശെത്തങ്ങും ഭക്ഷണമില്ലാതായി;
ഈജിപ്റ്റ ം കനാനും ക്ഷാമംനിമിത്തം
ക്ഷയിച്ച . 14ഈജിപ്റ്റിലും കനാനിലും ഉള്ളവർ
തങ്ങൾ വാങ്ങിയ ധാന്യത്തിെന്റ വിലയായി
െകാടുത്ത പണം മുഴുവൻ േയാേസഫ് േശഖരിച്ച്
ഫറേവാെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
15 ഈജിപ്റ്റിലും കനാനിലും ഉള്ള ജനങ്ങള െട
പണം തീർന്നേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിലുള്ളവർ
എല്ലാംകൂടി േയാേസഫിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
“ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം തരണം, അങ്ങയുെട
കണ്മുമ്പിൽെവച്ച ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നെതന്തിന?്
ഞങ്ങള െട പണം തീർന്നുേപായിരിക്കുന്നു”എന്നു
പറഞ്ഞു.

16 “എങ്കിൽ നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള
െകാണ്ടുവരിക. നിങ്ങള െട പണം
തീർന്നുേപായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകെള വിലയായി വാങ്ങി
അവയ്ക്കുപകരം ഭക്ഷണം തരാം,” എന്നു
േയാേസഫ് പറഞ്ഞു. 17 അങ്ങെന അവർ
തങ്ങള െട ആടുമാടുകെള േയാേസഫിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. അേദ്ദഹം അവരുെട
കുതിരകൾക്കും െചമ്മരിയാടുകൾക്കും
േകാലാടുകൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും
കഴുതകൾക്കും പകരം അവർക്കു ഭക്ഷണം
നൽകി. അങ്ങെന അേദ്ദഹം അവരുെട
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ആടുമാടുകൾക്കു പകരമായി ഭക്ഷണം
െകാടുത്ത്അവെരആവർഷംപരിപാലിച്ച .

18 അങ്ങെന ആ വർഷം കഴിഞ്ഞു; അവർ
പിേറ്റവർഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നിട്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങള െട പണം
തീർന്നുേപാകുകയും ഞങ്ങള െട ആടുമാടുകൾ
അങ്ങയുെട വകയായിത്തീരുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട ശരീരവും
ഭൂമിയും അല്ലാെത യജമാനനു തരാൻ
മെറ്റാന്നുമില്ല. ഈ വസ്തുത യജമാനനിൽനിന്ന്
മറച്ച െവക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു നിവൃത്തിയില്ല.
19 ആഹാരത്തിനു പകരമായി ഞങ്ങെളയും
ഞങ്ങള െട ഭൂമിെയയും വാങ്ങിെക്കാള്ള ക.
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഭൂമിേയാടുകൂെട
ഫറേവാെന്റ അടിമകളായിെക്കാള്ളാം. ഞങ്ങൾ
മരിച്ച േപാകാെത ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും ഭൂമി
ശൂന്യമായിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിനും അങ്ങു
ഞങ്ങൾക്കുവിത്തുതരണം.”

20 േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിലുള്ള സർവഭൂമിയും
ഫറേവാനുേവണ്ടി വിലയ്ക്കുവാങ്ങി.
ഈജിപ്റ്റ കാർ ഒന്നടങ്കം തങ്ങള െട വയലുകൾ
വിറ്റ ; ക്ഷാമം അവർക്കു താങ്ങാവുന്നതിലും
അധികംകഠിനമായിരുന്നു.അങ്ങെനഭൂമിെയല്ലാം
ഫറേവാേന്റതായിത്തീർന്നു. 21 അങ്ങെന
േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെരയുള്ള സകല ആള കെളയും
അടിമകളാക്കി. 22എന്നാൽ പുേരാഹിതന്മാർക്കു
ഫറേവാെന്റ പക്കൽനിന്ന് ്രകമമായി ഓഹരി
ലഭിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടും ഫറേവാൻ െകാടുത്ത
ഓഹരിയിൽനിന്ന് അവർക്കു േവണ്ടുന്ന്രത
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ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടും േയാേസഫ്
അവരുെട ഭൂമി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയില്ല.
അക്കാരണത്താലാണ് അവർ തങ്ങള െട ഭൂമി
വിൽക്കാതിരുന്നത.്

23 േയാേസഫ് ജനങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു:
“ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
നിലങ്ങെളയും ഫറേവാനുേവണ്ടി വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
വിത്ത് ഇതാ, നിങ്ങൾക്കു നിലത്തു കൃഷി
െചയ്യാമേല്ലാ. 24 എന്നാൽ വിളവുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നു ഫറേവാനു
െകാടുക്കണം. േശഷിക്കുന്ന അഞ്ചിൽ
നാലുഭാഗം വയലുകൾക്കുള്ള വിത്തായും
നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള ആഹാരമായും
സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ.്”

25 “അങ്ങു ഞങ്ങള െട ജീവൻ
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,”അവർ പറഞ്ഞു. “യജമാനൻ
ഞങ്ങേളാടു കരുണ കാണിച്ചാലും; ഞങ്ങൾ
ഫറേവാന്അടിമകളായിരുന്നുെകാള്ളാം.”

26 വിളവിെന്റ അഞ്ചിെലാന്ന് ഫറേവാനുള്ളത്
എന്ന ഭൂനിയമം േയാേസഫ് ഈജിപ്റ്റിൽ
സ്ഥാപിതമാക്കി. അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
പുേരാഹിതന്മാരുെടമാ്രതം ഭൂമി ഫറേവാന്
അധീനമാകാതിരുന്നു.

27 ഇ്രസാേയല്യർ ഈജിപ്റ്റിെല േഗാെശൻ
്രപേദശത്തു സ്ഥിരതാമസമാക്കി. അവിെട
അവർ വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുകയും
ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവരായി എണ്ണത്തിൽ
വർധിച്ച വരികയും െചയ്തു.
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28 യാേക്കാബ് ഈജിപ്റ്റിൽ പതിേനഴുവർഷം
ജീവിച്ച ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയുസ്സ്
നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിേയഴു വർഷമായിരുന്നു.
29 ഇ്രസാേയലിെന്റ മരണസമയം
ആസന്നമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ
പു്രതനായ േയാേസഫിെന ആളയച്ച വരുത്തി,
അേദ്ദഹേത്താട,് “നിനക്ക് എേന്നാടു
്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ, നിെന്റ ൈക എെന്റ
തുടയിൻകീഴിൽ െവക്കുകയും എേന്നാടു
കരുണയും വിശ്വസ്തതയും പുലർത്തുെമന്നു
വാക്കു തരികയും േവണം. എെന്ന
ഈജിപ്റ്റിൽ അടക്കരുത;് 30 പിെന്നേയാ,
ഞാൻ എെന്റ പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം നി്രദ
്രപാപിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായി അവെര അടക്കിയ
സ്ഥലത്തുതെന്നഅടക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അങ്ങു പറയുന്നതുേപാെല ഞാൻ െചയ്യാം,”
അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.

31 “എേന്നാടു ശപഥംെചയ്യ ക,” അേദ്ദഹം
ആവശ്യെപ്പട്ട . അേപ്പാൾ േയാേസഫ്
അേദ്ദഹേത്താടു ശപഥംെചയ്തു; ഇ്രസാേയൽ
തെന്റവടിയുെട തലയ്ക്കൽഊന്നിനിന്നു.†

48
മനെശ്ശയുംഎ്രഫയീമും

1 കുെറ കാലത്തിനുേശഷം, “അങ്ങയുെട
പിതാവു േരാഗിയായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
േയാേസഫിന് അറിയിപ്പ കിട്ടി. അേദ്ദഹം

† 47:31 മൂ.ഭാ. ഈ പദത്തിന് ആരാധിക്കുക, കുനിയുക,
നമസ്കരിക്കുകഎന്നീഅർഥങ്ങള മുണ്ട.്
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മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്നീ രണ്ടു പു്രതന്മാെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്നു. 2 “അങ്ങയുെട
പു്രതനായ േയാേസഫ് അങ്ങയുെട അടുക്കൽ
വന്നിരിക്കുന്നു,” എന്ന് യാേക്കാബിെന
അറിയിച്ചേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽ തനിക്കുള്ള ശക്തി
സമാഹരിച്ച കട്ടിലിൽഎഴുേന്നറ്റിരുന്നു.

3 യാേക്കാബ് േയാേസഫിേനാടു
പറഞ്ഞു, “സർവശക്തനായ ൈദവം
കനാൻേദശെത്ത ലൂസിൽെവച്ച് എനിക്കു
്രപത്യക്ഷനായി എെന്ന അവിെടെവച്ച്
അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ട് എേന്നാട:് 4 ‘ഞാൻ നിെന്ന
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാക്കുകയും നിെന്റസംഖ്യ
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ നിെന്ന ഒരു
ജനസമൂഹമാക്കുകയുംനിനക്കുേശഷംഈേദശം
നിെന്റ പിൻഗാമികൾക്കു ശാശ്വതാവകാശമായി
നൽകുകയും െചയ്യ ം’എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

5 “ഞാൻ ഇവിെട നിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നിനക്ക് ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
ജനിച്ചവരായ നിെന്റ പു്രതന്മാെര രണ്ടുേപെരയും
എനിക്കുള്ളവരായി കണക്കാക്കും;
രൂേബനും ശിെമേയാനും എനിക്കുള്ളവർ
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന എ്രഫയീമും
മനെശ്ശയും എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കുന്നതാണ.്
6 അവർക്കുേശഷം നിനക്കു ജനിച്ച
കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവരായിരിക്കും; അവർ
അവകാശമാക്കുന്ന േദശത്ത് തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട േപരുകേളാടുേചർത്ത്
അവെര കണക്കാക്കും. 7ഞാൻ പദ്ദനിൽനിന്നു*

* 48:7 അതായത്,വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻെമെസാെപ്പാത്താമിയ
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മടങ്ങുേമ്പാൾ, കനാനിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ
യാ്രത തുടർന്നുെകാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന,
എ്രഫാത്തിൽനിന്ന് അൽപ്പം അകെല
വഴിയിൽെവച്ച,് റാേഹൽ മരിച്ച . ഞാൻ
അവെളഎ്രഫാത്തിേലക്കുള്ളവഴിയുെടഅരിെക
(അതായത,് േബത്ലേഹമിൽ)അടക്കംെചയ്തു.”

8 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാെര കണ്ടിട്ട്
ഇ്രസാേയൽ, “ഇവർ ആരാകുന്നു?” എന്നു
േചാദിച്ച .

9 “ൈദവം എനിക്ക് ഇവിെടെവച്ച നൽകിയ
പു്രതന്മാരാണ് ഇവർ,” േയാേസഫ് പിതാവിേനാടു
പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽ, “അവെര എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക. ഞാൻ അവെര
അനു്രഗഹിക്കെട്ട”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 വാർധക്യംനിമിത്തം ഇ്രസാേയലിെന്റ കാഴ്ച
ക്ഷയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിനു കാഴ്ച
തീെരയില്ലാതായി. അതുെകാണ്ട് േയാേസഫ്
തെന്റ പു്രതന്മാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ െതാട്ടടുത്തു
െകാണ്ടുവന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവ് അവെര
ചുംബിക്കുകയും ആലിംഗനംെചയ്യ കയും
െചയ്തു.

11 ഇ്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്, “നിെന്റ
മുഖം വീണ്ടും കാണുെമന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും
്രപതീക്ഷിച്ചില്ല; ഇേപ്പാൾ ഇതാ, നിെന്റ മക്കെളയും
കാണാൻ ൈദവം എെന്ന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

12 പിെന്ന േയാേസഫ് അവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മടിയിൽനിന്ന് നീക്കി സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച .
13 േയാേസഫ് അവെര ഇരുവെരയും പിടിച്ച്,
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എ്രഫയീമിെന തെന്റ വലത്തുവശത്താക്കി
ഇ്രസാേയലിെന്റ ഇടത്തുൈകയുെട േനർക്കും
മനെശ്ശെയ തെന്റ ഇടത്തുവശത്താക്കി
ഇ്രസാേയലിെന്റ വലത്തുൈകയുെട
േനർക്കുമായി അേദ്ദഹേത്താടു േചർത്തുനിർത്തി.
14 എ്രഫയീം ഇളയവനും മനെശ്ശ ആദ്യജാതനും
ആയിരുെന്നങ്കിലും ഇ്രസാേയൽ തെന്റ ൈകകൾ
പിണച്ച് വലൈങ്ക എ്രഫയീമിെന്റ തലയിലും
ഇടൈങ്കമനെശ്ശയുെടതലയിലും െവച്ച .

15 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം േയാേസഫിെന
അനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞു,
“എെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമും

യിസ്ഹാക്കും
ആരാധിച്ച േപാന്നൈദവം,

ജനിച്ചനാൾമുതൽഇന്നുവെരയും
എെന്നകാത്തുപരിപാലിച്ചൈദവം,

16 സർവേദാഷത്തിൽനിന്നും എെന്ന വിടുവിച്ച
ദൂതൻ
ഈബാലന്മാെരഅനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.

ഇവർഎെന്റ േപരിലുംഎെന്റപിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെന്റയും യിസ്ഹാക്കിെന്റയും
േപരിലുംഅറിയെപ്പടെട്ട,

ഇവർ ഭൂമുഖത്ത്
അത്യധികമായി വർധിച്ച വരെട്ട.”

17 പിതാവു തെന്റ വലൈങ്ക എ്രഫയീമിെന്റ
തലയിൽ െവക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട േയാേസഫിന്
അ്രപീതിയുണ്ടായി; അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
പിതാവിെന്റ ൈക എ്രഫയീമിെന്റ തലയിൽനിന്നു
മനെശ്ശയുെട തലയിേലക്കു മാറ്റിെവക്കാൻ ആ
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ൈകയിൽ പിടിച്ച . 18 േയാേസഫ് അേദ്ദഹേത്താട,്
“അങ്ങെനയല്ല, അപ്പാ, ഇവനാണ് ആദ്യജാതൻ;
വലൈങ്ക ഇവെന്റ തലയിൽ െവക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

19 എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവ്
അതു നിരസിച്ച െകാണ്ട,് “എനിക്കറിയാം,
മകേന, എനിക്കറിയാം. അവനും വലിെയാരു
ജനമായിത്തീരും, ഇവനും മഹാനായിത്തീരും.
എങ്കിലും അവെന്റ അനുജൻ അവെനക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠനാകും, അവെന്റ പിൻഗാമികൾ
ജനതകള െട ഒരു സമൂഹമായിത്തീരും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 അന്ന് അേദ്ദഹം അവെര
അനു്രഗഹിച്ച െകാണ്ടു പറഞ്ഞു:
“ൈദവം നിെന്ന എ്രഫയീമിെനയും

മനെശ്ശെയയുംേപാെലആക്കെട്ട
എന്ന് ഇ്രസാേയല്യർ നിെന്റ നാമത്തിൽ
ആശീർവാദം െചാല്ല ം.”

ഇങ്ങെന അേദ്ദഹം എ്രഫയീമിെന മനെശ്ശക്കു
മുന്നിലാക്കി.

21 തുടർന്ന് ഇ്രസാേയൽ േയാേസഫിേനാട്,
“ഞാൻ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ൈദവം
നിങ്ങേളാടുകൂെടയിരിക്കുകയും നിങ്ങെള
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം. 22 നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ കൂടുതലായി, എെന്റ
വാള ം വില്ല ംെകാണ്ടു ഞാൻ അേമാര്യരിൽനിന്ന്
പിടിെച്ചടുത്ത മലെഞ്ചരിവു ഞാൻ നിനക്കു
തരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

49
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യാേക്കാബ് പു്രതന്മാെരഅനു്രഗഹിക്കുന്നു
1ഇതിനുേശഷം യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതന്മാെര
വിളിച്ച് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “എെന്റ ചുറ്റ ം
കൂടിനിൽക്കുക; ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു
സംഭവിക്കുെമന്നുഞാൻപറഞ്ഞുതരാം.
2 “യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാേര, കൂടിവന്നു

്രശദ്ധിക്കുക;
നിങ്ങള െട പിതാവായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക.

3 “രൂേബൻഎെന്റശക്തിയും
എെന്റ പൗരുഷത്തിെന്റ ആദ്യഫലവും
ആഭിജാത്യത്തിെന്റൈവശിഷ്ട്യവും
വീര്യത്തിെന്റ മഹിമയുംതെന്ന.

4 െവള്ളംേപാെല ഇളകിമറിയുന്നവേന, നീ
േ്രശഷ്ഠനാകുകയില്ല.
നിെന്റപിതാവിെന്റകിടക്കേമൽനീ കയറി,
എെന്റശയ്യെയനീഅശുദ്ധമാക്കിയേല്ലാ.

5 “ശിെമേയാനും േലവിയുംസേഹാദരങ്ങൾ;
അവരുെട വാള കൾ* ഹിംസയുെട
ആയുധങ്ങൾ.

6 എെന്റ ഉള്ളം അവരുെട ആേലാചനയിൽ
കൂടാതിരിക്കെട്ട.
എെന്റ ഹൃദയം അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
േചരാതിരിക്കെട്ട.

തങ്ങള െട േ്രകാധത്തിൽ അവർ മനുഷ്യെര
െകാന്നു;

* 49:5 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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്രകൂരതയിൽ അവർ കാളകള െട
കുതിഞരമ്പു െവട്ടി.

7 അവരുെട ഉ്രഗേകാപവും കഠിനേരാഷവും
ശപിക്കെപ്പടെട്ട.അെത്രത ഉ്രഗം!
അവരുെട േ്രകാധം,അെത്രത ്രകൂരം!

അവെരഞാൻയാേക്കാബിൽവിഭജിക്കുകയും
ഇ്രസാേയലിൽചിതറിക്കുകയും െചയ്യ ം.

8 “െയഹൂദേയ, നിെന്റ സേഹാദരന്മാർ നിെന്ന
പുകഴ്ത്തും;
നിെന്റ ൈക നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട
കഴുത്തിേന്മൽഇരിക്കും;
നിെന്റ പിതാവിെന്റ പു്രതന്മാർ നിെന്ന
നമിക്കും.

9െയഹൂദാ, ഒരുസിംഹക്കുട്ടി;
എെന്റ മകേന, നീ ഇരയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
മടങ്ങുന്നു,

സിംഹെത്തേപ്പാെല അവൻ കുനിഞ്ഞു
പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
സിംഹിെയേപ്പാെല കിടക്കുന്ന അവെന
ഉണർത്താൻആരാണു മുതിരുക?

10അവകാശി† വരികയും ജനതകൾഅവിടെത്ത
ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ
ആയിത്തീരുകയും െചയ്യന്നതുവെര

െചേങ്കാൽെയഹൂദയിൽനിന്നും
അധികാരദണ്ഡ് അവെന്റ
പാദങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നും‡
മാറിേപ്പാകുകയില്ല.

† 49:10 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. ‡ 49:10 അഥവാ,പിൻഗാമികളിൽനിന്നും
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11അവൻമുന്തിരിവള്ളിയിൽതെന്റകഴുതെയയും
വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയിൽ തെന്റ
കഴുതക്കുട്ടിെയയും െകട്ട ം.

അവൻതെന്റവസ്്രതങ്ങൾവീഞ്ഞിലും
അങ്കികൾ ്രദാക്ഷാരസത്തിലുംഅലക്കുന്നു.

12 അവെന്റ കണ്ണ കൾ വീഞ്ഞിെനക്കാൾ
കറുത്തതും
പല്ല കൾപാലിെനക്കാൾെവളത്തതുമേ്രത.

13 “െസബൂലൂൻകടൽക്കരയിൽപാർക്കും;
അവൻകപ്പലുകൾക്ക് ഒരു തുറമുഖം;
അവെന്റ അതിരുകൾ സീേദാൻവെര
വ്യാപിക്കും.

14 “യിസ്സാഖാർകുരുത്തുറ്റകഴുത;
അവൻതീക്കുണ്ഡങ്ങൾക്കരിെകകിടക്കുന്നു.

15വി്രശമസ്ഥലംനല്ലെതന്നും
േദശംആനന്ദ്രപദെമന്നുംഅവൻകണ്ടു;

അവൻതെന്റ േതാൾചുമടിനു കുനിച്ച ,
കഠിനേവലയ്ക്ക് തെന്നത്താൻ
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

16 “ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽഒെന്നന്നനിലയിൽ
ദാൻസ്വജനത്തിനു ന്യായപാലനംെചയ്യ ം.

17ദാൻവഴിയരികിൽസർപ്പവും
പാതയിൽഅണലിയുംതെന്ന;

അതുകുതിരയുെടകുതികാലിൽകടിക്കും;
അങ്ങെന കുതിരേമൽ സവാരിെചയ്യന്നവൻ
മലർന്നുവീഴും.
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18 “യേഹാേവ,ഞാൻഅവിടെത്ത രക്ഷയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു.

19 “ഗാദിെന െകാള്ളസംഘംആ്രകമിക്കും;
എന്നാൽ അവൻ അവെര, അവരുെട
കുതികാലുകളിൽത്തെന്നആ്രകമിക്കും.

20 “ആേശരിെന്റആഹാരം പുഷ്ടിയുള്ളത;്
രാജകീയ സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങൾ അവൻ
്രപദാനംെചയ്യ ം.

21 “നഫ്താലി, മേനാഹരമായ മാൻകിടാങ്ങെള
്രപസവിക്കുന്ന
സ്വത്രന്തയായ മാൻേപട.

22 “േയാേസഫ്ഫലപൂർണമായവൃക്ഷം;
നീരുറവയ്ക്കരിെക നിൽക്കുന്ന
ഫലസമൃദ്ധമായവൃക്ഷംതെന്ന.
അതിെന്റശാഖകൾമതിലിേന്മൽപടരുന്നു.

23വില്ലാളികൾഅവെനവല്ലാെതവിഷമിപ്പിച്ച ;
അവർഎയ്ത്അവെനആ്രകമിച്ച .

24അവെന്റവില്ല്സ്ഥിരതേയാെട നിന്നു;
അവെന്റഭുജങ്ങൾബലവത്തായി നിലനിന്നു;

യാേക്കാബിെന്റവല്ലഭെന്റകരത്താൽ,
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാറയായ ഇടയെന്റ
നാമത്താൽത്തെന്ന.

25 നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം നിെന്ന
സഹായിക്കും;
സർവശക്തൻനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

മീേതആകാശത്തിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങളാലും
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ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആഴിയുെട
അനു്രഗഹങ്ങളാലും,
മുലയുെടയും ഗർഭത്തിെന്റയും
അനു്രഗഹങ്ങളാലുംതെന്ന.

26നിെന്റപിതാവിെന്റഅനു്രഗഹങ്ങൾ
പുരാതന പർവതങ്ങള െട
അനു്രഗഹങ്ങെളക്കാള ം
ശാശ്വതഗിരികള െട സമ്പത്തിെനക്കാള ം
വിശിഷ്ടമേ്രത.

ഇവെയല്ലാം േയാേസഫിെന്റശിരസ്സിൽ,
തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
്രപഭുവായവെന്റെനറ്റിയിൽആവസിക്കെട്ട.

27 “െബന്യാമീൻകടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ്;
അതിരാവിെലഅവൻഇരെയവിഴുങ്ങുന്നു;
സന്ധ്യാസമയത്ത്അവൻെകാള്ളപങ്കിടുന്നു.”

28 ഇ്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങള ം
ഇവയാണ്; ഇങ്ങെനയായിരുന്നു ഓേരാരുത്തനും
അനുേയാജ്യമായ അനു്രഗഹം നൽകിെക്കാണ്ട്
അവെര അനു്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ അവരുെട പിതാവ്
അവേരാടു പറഞ്ഞത.്

യാേക്കാബിെന്റ മരണം
29-30 പിെന്ന യാേക്കാബ് അവർക്ക് ഈ
നിർേദശങ്ങൾനൽകി: “ഞാൻഎെന്റജനേത്താടു
േചരാൻ േപാകുന്നു. കനാനിെല മേ്രമയ്ക്കു
സമീപമുള്ളതും ഹിത്യനായ എേ്രഫാെന്റ
പക്കൽനിന്നും അ്രബാഹാം വയേലാടുകൂെട
ശ്മശാനസ്ഥലമായി വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതുമായ
മക്േപലാനിലത്തിെല ഗുഹയിൽ, ഹിത്യനായ
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എേ്രഫാെന്റ നിലത്തിെല ഗുഹയിൽത്തെന്ന—
എെന്റ പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം—എെന്ന
നിങ്ങൾ അടക്കംെചയ്യണം. 31 അവിെടയാണ്
അ്രബാഹാമിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ
സാറെയയും അടക്കിയത;് അവിെടയാണ്
യിസ്ഹാക്കിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ
റിേബക്കെയയും അടക്കിയത;് ഞാൻ േലയെയ
അടക്കിയതും അവിെടത്തെന്ന. 32ആ വയലും
അതിെല ഗുഹയും ഹിത്യരിൽനിന്ന് വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയതാണ്.”

33 യാേക്കാബ് തെന്റ പു്രതന്മാർക്ക്
നിർേദശങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാലുകൾ
കിടക്കയിൽ കയറ്റിെവച്ചിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ച ;
തെന്റജനേത്താടു േചർന്നു.

50
1 േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവിെന്റേമൽ
വീണ് അേദ്ദഹെത്തെച്ചാല്ലി കരഞ്ഞ്
അേദ്ദഹെത്ത ചുംബിച്ച . 2 അതിനുേശഷം
േയാേസഫ് തനിക്കു േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന
ൈവദ്യന്മാേരാട,് തെന്റ പിതാവായ
ഇ്രസാേയലിെന സുഗന്ധേലപനംെചയ്യാൻ
കൽപ്പിച്ച . 3 സുഗന്ധേലപനത്തിനുേവണ്ടുന്ന
നാൽപ്പതുദിവസം മുഴുവൻ എടുത്ത് ൈവദ്യന്മാർ
അേദ്ദഹെത്ത സുഗന്ധേലപനംെചയ്തു.
ഈജിപ്റ്റ കാർ അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
എഴുപതുദിവസംവിലപിച്ച .

4 വിലാപദിനങ്ങൾ സമാപിച്ചേപ്പാൾ േയാേസഫ്
ഫറേവാെന്റ രാജസഭേയാട്: “നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നാടു ്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ എനിക്കുേവണ്ടി
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ഫറേവാേനാടു സംസാരിക്കണം. 5 ഞാൻ
മരിക്കാൻ േപാകുന്നു, കനാൻേദശത്തു ഞാൻ
എനിക്കായിത്തെന്ന കുഴിച്ച കല്ലറയിൽ എെന്ന
അടക്കംെചയ്യണം എന്ന് ‘എെന്റ പിതാവ്
എെന്നെക്കാണ്ട് ശപഥംെചയ്യിച്ചിട്ട ണ്ട്,’ ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ േപായി എെന്റ പിതാവിെന അടക്കം
െചയ്തിട്ട മടങ്ങിവരാം എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
പറയണം.”

6 അതിനു ഫറേവാൻ, “നിെന്റ പിതാവു
നിെന്നെക്കാണ്ടു ശപഥംെചയ്യിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല,
േപായി പിതാവിെന അടക്കംെചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

7-8 അങ്ങെന, േയാേസഫ് േപായി
പിതാവിെന അടക്കംെചയ്തു. േയാേസഫിെന്റ
ഭവനത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാർക്കുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റപിതാവിെന്റ
ഭവനത്തിലുള്ളവർക്കുംപുറേമ ഫറേവാെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രാജസദസ്സിെല ഉന്നതാധികാരികള ം
ഈജിപ്റ്റിെല സകലേമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . അവരുെട
കുഞ്ഞുങ്ങള ം ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
കന്നുകാലികള ംമാ്രതേമ േഗാെശനിൽ
േശഷിച്ച ള്ള . 9 രഥങ്ങള ം കുതിരക്കാരും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട േപായി. അെതാരു വലിയ
സമൂഹമായിരുന്നു.

10 അവർ േയാർദാനു സമീപമുള്ള
ആതാദ് െമതിക്കളത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ഉച്ചത്തിൽ വളെര സങ്കടേത്താെട വിലപിച്ച ;
അവിെട േയാേസഫ് തെന്റ പിതാവിനുേവണ്ടി
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ഏഴുദിവസെത്ത വിലാപകാലം ആചരിച്ച .
11 അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന കനാന്യർ ആതാദ്
െമതിക്കളത്തിെല വിലാപം കണ്ടിട്ട,് “ഇത്
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മഹാവിലാപം” എന്നു
പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് േയാർദാന്നരിെകയുള്ള
ആ സ്ഥലത്തിന് ആേബൽ-മി്രസായിം എന്നു
േപരുണ്ടായി.

12യാേക്കാബ്തങ്ങേളാടുകൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ ്രപവർത്തിച്ച .
13 അവർ അേദ്ദഹെത്ത കനാൻ േദശേത്തക്ക്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി, മേ്രമയ്ക്കു സമീപം
അ്രബാഹാം ഹിത്യനായ എേ്രഫാെന്റ പക്കൽനിന്ന്
വയേലാടുകൂെട ശ്മശാനസ്ഥലമായി
വാങ്ങിയ മക്േപലാനിലത്തിെല ഗുഹയിൽ
അടക്കംെചയ്തു. 14 പിതാവിെന
അടക്കിയതിനുേശഷം േയാേസഫ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടും പിതാവിെന്റ
ശവമടക്കത്തിനു തേന്നാെടാപ്പം േപായിരുന്ന
മെറ്റല്ലാവേരാടുംകൂെടഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങി.

േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കു വീണ്ടും
ഉറപ്പ നൽകുന്നു

15 േയാേസഫിെന്റ സേഹാദരന്മാർ, തങ്ങള െട
പിതാവു മരിച്ച േപായി എന്നു കണ്ടിട്ട,് “േയാേസഫ്
നേമ്മാടു ൈവരം െവച്ച െകാണ്ട്, നാം
അേദ്ദഹേത്താടു െചയ്തിട്ട ള്ളകുറ്റങ്ങൾെക്കല്ലാം
പകരംവീട്ടിയാൽ എന്താകും?” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16-17 അതുെകാണ്ട് അവർ
േയാേസഫിന് ഒരു സേന്ദശം അയച്ച : “ ‘നിെന്റ
സേഹാദരന്മാർ നിേന്നാടു വളെര േദാഷമായി
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െപരുമാറി; അവർ െചയ്ത പാപങ്ങള ം
കുറ്റകൃത്യങ്ങള ം ക്ഷമിക്കണെമന്നു ഞാൻ
നിേന്നാട് ആവശ്യെപ്പടുന്നു’ എന്നു നിങ്ങൾ
േയാേസഫിേനാടു പറയണെമന്ന് നിെന്റ
പിതാവു മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങേളാടു
നിർേദശിച്ചിട്ട ണ്ട.് നിെന്റ പിതാവിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ദാസന്മാരുെട പാപങ്ങൾ ദയവായി
ക്ഷമിക്കണം.” അവരുെട സേന്ദശം ലഭിച്ചേപ്പാൾ
േയാേസഫ് കരഞ്ഞു.

18 ഇതിനുേശഷം േയാേസഫിെന്റ
സേഹാദരന്മാർവന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക
വീണുകിടന്ന,് “ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട അടിമകൾ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

19 എന്നാൽ േയാേസഫ് അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഭയെപ്പടരുത.് ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
ഇരിക്കുേന്നാ? 20 നിങ്ങൾ എനിക്കു േദാഷം
െചയ്യാൻ ്രശമിച്ച ; ൈദവേമാ, ഇേപ്പാൾ
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല, അതിെന
ബഹുജനത്തിെന്റ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
ഗുണകരമാക്കിത്തീർത്തു. 21ആകയാൽനിങ്ങൾ
ഭയെപ്പേടണ്ട; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും േവണ്ടുന്നതു നൽകും”
എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അവർക്ക് ഉറപ്പ
നൽകിെക്കാണ്ട് ആർ്രദതേയാെട അവേരാടു
സംസാരിച്ച .

േയാേസഫിെന്റ മരണം
22േയാേസഫ്പിതാവിെന്റകുടുംബേത്താടുകൂെട
ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിച്ച . അേദ്ദഹം
നൂറ്റിപ്പത്തുവർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. 23എ്രഫയീമിെന്റ
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മൂന്നാംതലമുറയിെല മക്കെളയും അേദ്ദഹം
കണ്ടു. മനെശ്ശയുെട പു്രതനായ മാഖീരിെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങള ം േയാേസഫിെന്റ മടിയിൽവളർന്നു.

24പിെന്ന േയാേസഫ് തെന്റ സേഹാദരന്മാേരാട്,
“ഞാൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ൈദവം
നിശ്ചയമായും നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും
നിങ്ങെള ഈ േദശത്തുനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച്
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും ശപഥംെചയ്ത േദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 “ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ എെന്റ അസ്ഥികൾ ഈസ്ഥലത്തുനിന്ന്
എടുത്തുെകാണ്ടുേപാകണം,” എന്നു പറഞ്ഞ്
േയാേസഫ് ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാെരെക്കാണ്ട്
ശപഥംെചയ്യിച്ച .

26 േയാേസഫ് നൂറ്റിപ്പത്തു വയസ്സള്ളവനായി
മരിച്ച . അവർ അേദ്ദഹെത്ത
സുഗന്ധേലപനംെചയ്ത് ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരു
ശവെപ്പട്ടിയിൽ െവച്ച .
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