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ന്യായാധിപന്മാരുെട
പുസ്തകം

ഇ്രസാേയല്യർ കനാന്യരിൽ േശഷിക്കുന്നവെര
േനരിടുന്നു

1 േയാശുവയുെട മരണേശഷം, “തങ്ങളിൽ
ആരാകുന്നു കനാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
ആദ്യം പുറെപ്പേടണ്ടത്”എന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവേയാടു േചാദിച്ച .

2 “െയഹൂദാ പുറെപ്പടെട്ട; ഞാൻ
േശഷിക്കുന്ന ഭൂ്രപേദശം അവരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു.

3 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല പുരുഷന്മാർ
തങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരായശിെമേയാന്യേഗാ്രതേത്താട,്
“ഞങ്ങള െട അവകാശഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന
കനാന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്യന്നതിന്
ഞങ്ങേളാടുകൂെട വരണേമ. അതിനുപകരമായി
നിങ്ങള െടഅവകാശഭൂമിൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതിനു
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങള ം വരാം” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ശിെമേയാന്യർ
അവേരാടുകൂെട പുറെപ്പട്ട .

4അങ്ങെന െയഹൂദാ യുദ്ധംെചയ്തു, യേഹാവ
കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും അവരുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച ;അവർേബെസക്കിൽെവച്ച്
അവരിൽ പതിനായിരംേപെര െകാന്നു.
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5 േബെസക്കിൽെവച്ച് അവർ അേദാനീ-
േബെസക്കിെന എതിരിട്ട , അവെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്തു കനാന്യെരയും െപരിസ്യെരയും
േതാൽപ്പിച്ച . 6അേദാനീ-േബെസക്ക് ഓടിേപ്പായി;
എന്നാൽ അവർ അവെന പിൻതുടർന്നുപിടിച്ച ,
അവെന്റ ൈകകാലുകള െട െപരുവിരൽ
മുറിച്ച കളഞ്ഞു.

7 അേപ്പാൾ അേദാനീ-േബെസക്ക് പറഞ്ഞു:
“ൈകകാലുകള െട െപരുവിരൽ മുറിച്ച
എഴുപതു രാജാക്കന്മാർ എെന്റ േമശയുെട
കീഴിൽനിന്ന് െപറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന ൈദവം എനിക്കുപകരം
െചയ്തിരിക്കുന്നു.” അവർ അവെന
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.അവിെടെവച്ച്
അവൻമരിച്ച .

8 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല പുരുഷന്മാർ
െജറുശേലമിേനാടു യുദ്ധംെചയ്തു,
അതും കീഴടക്കി; അതിെല നിവാസികെള
വാളിനിരയാക്കി നഗരംതീെവച്ച .

9 അതിനുേശഷം െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ
മലനാട്ടിലും െതേക്കേദശത്തും* പടിഞ്ഞാറ്
കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും താമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയ്തു. 10 െയഹൂദാ
െഹേ്രബാനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കനാന്യേരാടും
യുദ്ധംെചയ്തു—െഹേ്രബാന് പണ്ടു കിര്യത്ത്-
അർബാ എന്നായിരുന്നു േപര—്അവർ
േശശായി, അഹീമാൻ, തൽമായി എന്നിവെര
േതാൽപ്പിച്ച . 11 അവിെടനിന്ന് അവർ,
െദബീർനിവാസികൾെക്കതിേരയുള്ളയുദ്ധത്തിൽ

* 1:9 അതായത്,കനാെന്റ െതക്കും
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മുേന്നറി. െദബീറിെന്റ പഴയേപർ കിര്യത്ത്-
േസെഫർഎന്നായിരുന്നു.

12 അേപ്പാൾ കാേലബ,് “കിര്യത്ത്-േസെഫർ
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കുന്നവന് ഞാൻ എെന്റ മകൾ
അക്സെയ വിവാഹംെചയ്തുെകാടുക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 13 കാേലബിെന്റ അനുജനായ
െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നിേയൽ അതു കീഴടക്കി;
കാേലബ് തെന്റ മകൾ അക്സെയ അവനു
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.

14 അക്സ ഒത്നിേയലിെന വിവാഹംകഴിച്ച
ദിവസം, തെന്റ പിതാവിെന്റ ഒരു വയൽ
േചാദിക്കാൻ അവൾ ഒത്നിേയലിെന േ്രപരിപ്പിച്ച ;†
അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ
കാേലബ് അവേളാട,് “നിനക്കു ഞാൻ എന്തു
െചയ്തുതരണം?”എന്നു േചാദിച്ച .

15അവൾ മറുപടിയായി: “ഒരു അനു്രഗഹംകൂടി
എനിക്കു തരണേമ; അങ്ങ് എനിക്കു
െതേക്കേദശമാണേല്ലാ തന്നിരിക്കുന്നത.്
നീരുറവകള ംകൂടി എനിക്കു തേരണെമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച . അതുെകാണ്ട് കാേലബ്
അവൾക്കു മലകളിലും താഴ്വരകളിലും
നീരുറവകൾെകാടുത്തു.

16 േമാശയുെട അമ്മായിയപ്പെന്റ
പിൻഗാമികളായേകന്യർെയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട
ഈന്തപ്പന നഗരത്തിൽനിന്ന് അതായത,്
െയരീേഹാനഗരത്തിൽനിന്ന് െതേക്കേദശത്ത്
അരാദിനു സമീപമുള്ള െയഹൂദാ

† 1:14 ചി.ൈക.്രപ. ഒത്നിേയൽഅക്സെയ േ്രപരിപ്പിച്ച .
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മരുഭൂമിയിേലക്കു േപായി; അവിെടയുള്ള
ജനേത്താടുകൂെട താമസിച്ച .

17 പിെന്ന െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ തെന്റ
സേഹാദരനായശിെമേയാന്യപുരുഷന്മാേരാടുകൂെട
െസഫാത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കനാന്യെര
ആ്രകമിച്ച ; അവെര നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച ;
ആ നഗരത്തിനു േഹാർമാ‡ എന്നു േപരിട്ട .
18 െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ, ഗസ്സാ, അസ്കേലാൻ,
എേ്രകാൻ എന്നീ പട്ടണങ്ങള ം അതിെന്റ
അതിരിേനാടു േചർന്നുള്ളേദശങ്ങള ംപിടിച്ചടക്കി.

19 യേഹാവ െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മലനാടു ൈകവശമാക്കി;
എന്നാൽ താഴ്വരയിെല നിവാസികൾക്ക്
ഇരുമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെര നീക്കിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 20 േമാശ
വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവർ
കാേലബിനു െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു; അേദ്ദഹം
അവിെടനിന്ന്അനാക്കിെന്റമൂന്നുപു്രതന്മാെരയും
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 21 െബന്യാമീൻേഗാ്രതം
െജറുശേലമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന െയബൂസ്യെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; െയബൂസ്യർ ഇന്നും
െബന്യാമീന്യേരാടുകൂെട െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ച വരുന്നു.

22 േയാേസഫിെന്റ േഗാ്രതങ്ങൾ
േബേഥലിെനതിേര പുറെപ്പട്ട . യേഹാവ
അവേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 അവർ
േബേഥലിൽ ചാര്രപവർത്തകെര അയച്ച —
േബേഥലിനു മുമ്പ് ലൂസ് എന്നു േപരായിരുന്നു.
‡ 1:17 നശീകരണംഎന്നർഥം.
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24 പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു
മനുഷ്യെന ചാര്രപവർത്തകർ കണ്ടു. അവർ
അവേനാട്, “പട്ടണത്തിൽ കടക്കാൻ ഒരു
വഴി കാണിച്ച തരണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
നിേന്നാടു ദയ െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
25 അവൻ പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള വഴി അവർക്കു
കാണിച്ച െകാടുത്തു; അവർ പട്ടണനിവാസികെള
മുഴുവനും വാളിനിരയാക്കി. ആ മനുഷ്യെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകലകുടുംബെത്തയും
രക്ഷിച്ച . 26 ഇതിനുേശഷം ആ മനുഷ്യൻ
ഹിത്യരുെട േദശത്തുെചന്ന് ഒരു പട്ടണം പണിതു.
അതിനു ലൂസ് എന്നു േപരിട്ട ; ഇന്നും ആ േപരിൽ
അത്അറിയെപ്പടുന്നു.

27 എന്നാൽ േബത്-ശയാൻ,§ താനാക്ക,്
േദാർ, യിെബ്ലയാം, െമഗിേദ്ദാ എന്നീ
പട്ടണങ്ങളിലും അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും
ഉള്ളവെര മനെശ്ശേഗാ്രതം നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല.
കനാന്യർക്ക് ആ േദശത്തുതെന്ന തുടരാനുള്ള
ആ്രഗഹം അങ്ങെന സാധിച്ച . 28 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയല്യർ ശക്തരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
അവർ കനാന്യെര മുഴുവൻ നീക്കിക്കളയാെത
അവെരെക്കാണ്ടു കഠിനേവല െചയ്യിച്ച .
29 എ്രഫയീംേഗാ്രതം േഗെസരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യെരയും നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല;
കനാന്യർ അവിെട അവരുെടയിടയിൽ
താമസിച്ച . 30 െസബൂലൂൻേഗാ്രതം
കിേ്രതാനിലും നഹേലാലിലും താമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അവർ

§ 1:27 േബത-്ശാൻ, േബത-്ശയാൻഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിന് അടിമേവലെചയ്ത്
അവരുെടയിടയിൽ താമസിച്ച .
31 ആേശർേഗാ്രതം അേക്കാവിലും
സീേദാനിലും അഹ്ലാബിലും അക്സീബിലും
െഹൽബയിലും അേഫക്കിലും െരേഹാബിലും
താമസിച്ചിരുന്നവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല.
32 ആേശർേഗാ്രതത്തിലുള്ളർ അവെര
നീക്കിക്കളയാെതതെന്ന ആ േദശവാസികളായ
കനാന്യരുെടയിടയിൽ താമസിച്ച .
33 നഫ്താലിേഗാ്രതം േബത-്േശെമശിലും
േബത-്അനാത്തിലും താമസിച്ചിരുന്നവെര
നീക്കിക്കളയാെത ആ േദശവാസികളായ
കനാന്യരുെടയിടയിൽ താമസിച്ച ; എന്നാൽ
േബത-്േശെമശിെലയും േബത-്അനാത്തിെലയും
നിവാസികൾ അവർക്ക് നിർബന്ധിതമായി
േവലെചയ്യന്നവരായിത്തീർന്നു. 34 അേമാര്യർ
ദാൻേഗാ്രതത്തിലുള്ളവെര മലനാട്ടിൽത്തെന്ന
പാർക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി.
താഴ്വരയിേലക്കിറങ്ങാൻ അവെര
സമ്മതിച്ച മില്ല. 35 അങ്ങെന അേമാര്യർക്കു
േഹെരസുമലയിലും അയ്യാേലാനിലും
ശാൽബീമിലും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള
ആ്രഗഹം സാധിച്ച . എന്നാൽ േയാേസഫിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങൾ ശക്തരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
അവർ അവെരയും നിർബന്ധിതമായി
േവലെചയ്യന്നവരാക്കിത്തീർത്തു.
36അേമാര്യരുെട അതിര് അ്രകബീം* ചുരംമുതൽ
േസലാവെരയുംഅതിനുമുകളിേലക്കുമായിരുന്നു.

* 1:36 േതള കൾഎന്നർഥം.
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2
േബാക്കീമിെലയേഹാവയുെട ദൂതൻ

1 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഗിൽഗാലിൽനിന്ന്
േബാക്കീമിേലക്കു െചന്നു പറഞ്ഞതു: “ഞാൻ
നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച ;
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു ശപഥംെചയ്ത
േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നു.
‘നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ നിയമം ഞാൻ ഒരിക്കലും
ലംഘിക്കുകയില്ല എന്നും 2 നിങ്ങൾ ഈ
േദശവാസികേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യാെത അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച കളയണം’ എന്നും
കൽപ്പിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ
വചനം അനുസരിച്ചില്ല; ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
െചയ്തത് എന്തുെകാണ്ട?് 3 അതുെകാണ്ട,്
‘ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയില്ല; അവർ നിങ്ങള െട
വശങ്ങളിൽ* മുള്ളായിരിക്കുകയും അവരുെട
േദവന്മാർ നിങ്ങൾെക്കാരു െകണിയാകുകയും
െചയ്യ ം.’ ”

4 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഈ വചനം എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽമക്കെളയും അറിയിച്ചേപ്പാൾ ജനം
ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 5അവർ ആസ്ഥലത്തിന്നു
േബാക്കീം†എന്നുേപരിട്ട ;അവിെടയേഹാവയ്ക്കു
യാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച .
അനുസരണേക്കടും പരാജയവും

6 േയാശുവ ഇ്രസാേയൽജനെത്ത
പറഞ്ഞയച്ചേശഷം, ഓേരാ േഗാ്രതവും
അവരവർക്ക് അവകാശമായി നൽകെപ്പട്ടിരുന്നു

* 2:3 സംഖ്യ. 33:55കാണുക. † 2:5 കരയുന്നവർഎന്നർഥം.
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േദശം ൈകവശമാക്കാൻ പുറെപ്പട്ട .
7 േയാശുവയുെട ജീവകാലംമുഴുവനും
അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനു
െചയ്ത മഹാ്രപവൃത്തികെളാെക്കയും
േനരിട്ട കണ്ടിട്ട ള്ള േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട
ജീവകാലംമുഴുവനും ജനംയേഹാവെയ േസവിച്ച .

8 നൂെന്റ മകനും യേഹാവയുെട ദാസനുമായ
േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്തു വയസ്സള്ളവനായി മരിച്ച .
9അേദ്ദഹെത്ത എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല തിമ്നത്ത്-
േഹരസിൽ‡ ഗായശുമലയുെട വടക്കുവശത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവകാശഭൂമിയിൽ
അടക്കംെചയ്തു.

10 ഇതിനുേശഷം ആ തലമുറ മുഴുവനും
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടുേചർന്നു;
അവർക്കുേശഷം യേഹാവെയേയാ
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിനു െചയ്തിട്ട ള്ള
മഹാ്രപവൃത്തികെളേയാ അറിയാത്ത മെറ്റാരു
തലമുറ വളർന്നുവന്നു. 11ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇ്രസാേയൽജനം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഹീനകരമായ ്രപവൃത്തികൾെചയ്തു;
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച . 12 തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റ േദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നതങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച . അവർ തങ്ങൾക്കുചുറ്റ മുള്ള
ജനതകള െട േദവന്മാരായ വിവിധേദവന്മാരുെട
പിന്നാെലെചന്ന് അവെയ നമസ്കരിച്ച്,
യേഹാവെയ ്രപേകാപിപ്പിച്ച . 13 അവർ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച ബാലിെനയും

‡ 2:9 തിമ്നത്ത-്േസരഹ് എന്നുംഅറിയെപ്പടുന്നു; േയാശു. 19:50;
24:30
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അസ്തേരാത്ത് ്രപതിഷ്ഠകെളയും
േസവിച്ച . 14 യേഹാവയുെട േകാപം
ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര ജ്വലിച്ച ; അവിടന്ന്
അവെര കവർച്ചക്കാരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ,
അവർ അവെര െകാള്ളയടിച്ച . ചുറ്റ മുള്ള
ശ്രതുക്കൾക്ക് അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞു;
ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര െചറുത്തുനിൽക്കാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞേതയില്ല. 15 യേഹാവ
അവേരാടു ശപഥംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല,
യുദ്ധത്തിനു െചല്ല ന്നിടെത്താെക്കയും
േതാൽവിയുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട
കരം അവർക്കു വിേരാധമായിരുന്നു; അവർക്കു
മഹാകഷ്ടതയുണ്ടായി.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ ന്യായാധിപന്മാെര§
എഴുേന്നൽപ്പിച്ച ; അവർ കവർച്ചക്കാരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയൽജനെത്ത
രക്ഷിച്ച . 17 എങ്കിലും അവർ തങ്ങള െട
ന്യായാധിപന്മാെര അനുസരിക്കാെത
അന്യേദവന്മാേരാടു പരസംഗംെചയ്ത്
അവെര ഭജിച്ച വന്നു. യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച നടന്ന തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട വഴികെള അവർ അതിേവഗം
വിട്ട മാറി; അവെര അനുകരിച്ചതുമില്ല.
18 യേഹാവ അവർക്കുേവണ്ടി ന്യായാധിപന്മാെര
എഴുേന്നൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ അതതു
ന്യായാധിപന്മാേരാടുകൂെടയിരുന്ന് അവരുെട
കാലെത്താെക്കയും അവെര ശ്രതുക്കള െട
ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കും. തങ്ങെള
ഉപ്രദവിച്ച പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ നിമിത്തമുള്ള

§ 2:16 അഥവാ, േനതാക്കന്മാെര
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അവരുെട നിലവിളിേകട്ട് യേഹാവയ്ക്ക്
അവരിൽ മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നതുെകാണ്ടാണ്
അവിടന്ന് ഇ്രപകാരംെചയ്യന്നത.് 19 എന്നാൽ
ആ ന്യായാധിപെന്റ മരണത്തിനുേശഷം
അവർ വീണ്ടും അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ച ം
നമസ്കരിച്ച ംെകാണ്ടു തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കും; അവർ തങ്ങള െട
ഹീനകൃത്യങ്ങള ം ദുശ്ശാഠ്യജീവിതവും
ഉേപക്ഷിക്കാൻവിസമ്മതിച്ച .

20 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം
ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര ജ്വലിച്ച : “ഈ
ജനത അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു ഞാൻ
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച ; എെന്റ
കൽപ്പനകൾ അവഗണിച്ച . 21-22 അതിനാൽ
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ അനുസരിച്ച
നടന്ന യേഹാവയുെട വഴിയിൽ ഇവരും
അനുസരിച്ച നടക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന,് േയാശുവ
മരിക്കുേമ്പാൾ കീഴ്െപ്പടുത്താതിരുന്ന
ജനതകളിൽ ഒന്നിെനയും ഞാൻ ഇനി
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയില്ല,”
എന്ന്അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 23അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ആ ജനതകെള അവിെടത്തെന്ന
തുടരാൻ അനുവദിച്ച ; അവെര േവഗത്തിൽ
നീക്കിക്കളയുന്നതിനായി േയാശുവയുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിക്കാെതയുമിരുന്നു.

3
1 കനാനിെല യുദ്ധങ്ങെളക്കുറിച്ച്
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അനുഭവമില്ലാത്ത ഇ്രസാേയലിെന ഒെക്കയും
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ േശഷിപ്പിച്ചിരുന്ന
ജനതകൾ ഇവരായിരുന്നു. 2 യുദ്ധം
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
തലമുറകെള യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവഇ്രപകാരം െചയ്തു. 3-4േമാശമുഖാന്തരം
യേഹാവ അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു
നൽകിയിരുന്ന കൽപ്പനകൾ ഇ്രസാേയൽ
അനുസരിക്കുേമാ എന്നു പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന,്
െഫലിസ്ത്യരുെട അഞ്ചുഭരണാധിപന്മാെരയും
കനാന്യർ എല്ലാവെരയും സീേദാന്യെരയും
െലബാേനാൻ പർവതത്തിൽ ബാൽ-
െഹർേമാൻമുതൽ െലേബാ-ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനംവെര പാർത്തിരുന്ന ഹിവ്യെരയും
യേഹാവഅവേശഷിപ്പിച്ച .

5 കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട ഇടയിൽ
ഇ്രസാേയൽജനം വസിച്ച . 6 അവരുെട
പു്രതിമാെര തങ്ങൾക്കു ഭാര്യമാരായി
എടുക്കുകയും തങ്ങള െട പു്രതിമാെര അവരുെട
പു്രതന്മാർക്കു െകാടുക്കുകയും അവരുെട
േദവന്മാെര േസവിക്കുകയും െചയ്തു.

ഒത്നിേയൽ
7 ഇ്രസാേയൽജനം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഹീനകരമായ ്രപവൃത്തികൾെചയ്തു.
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
മറന്നു ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെളയും േസവിച്ച .
8 യേഹാവയുെട േകാപം ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര
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ജ്വലിച്ച ; അവിടന്ന് അവെര അരാം-
െനഹറയിമിെല* രാജാവായ കൂശൻ-
രിശാഥയീമിെന ഏൽപ്പിച്ച ; ഇ്രസാേയൽജനം
കൂശൻ-രിശാഥയീമിന് എട്ട് വർഷം
അടിമകളായിരുന്നു. 9 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവ, കാേലബിെന്റ അനുജനായ
െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നിേയലിെന അവരുെട
രക്ഷകനായി എഴുേന്നൽപ്പിച്ച ; അേദ്ദഹം
അവെര രക്ഷിച്ച . 10 യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ വന്നു; അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിെല ന്യായാധിപനായി, യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പട്ട . യേഹാവ അരാമിയയിെല രാജാവായ
കൂശൻ-രിശാഥയീമിെന ഒത്നിേയലിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ; അേദ്ദഹം കൂശൻ-
രിശാഥയീമിെന ജയിച്ച . 11 െകനസിെന്റ
മകനായ ഒത്നിേയലിെന്റ മരണംവെര േദശത്തിന്
നാൽപ്പതുവർഷംസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.
ഏഹൂദ്

12 ഇ്രസാേയൽജനം വീണ്ടും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഹീനകരമായ
്രപവൃത്തികൾെചയ്തു; അവർ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്യ കയാൽ യേഹാവ
േമാവാബ് രാജാവായ എേഗ്ലാെന ഇ്രസാേയലിനു
വിേരാധമായി ബലെപ്പടുത്തി. 13 അേദ്ദഹം
അേമ്മാന്യെരയും അമാേലക്യെരയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി ഇ്രസാേയലിെന േതാൽപ്പിച്ച ,
* 3:8 അതായത,് െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം; രണ്ടു നദികൾക്കിടയിൽസ്ഥിതിെചയ്യന്ന
അരാമിെന്റ ഒരുഭാഗം.
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അവർ ഈന്തപ്പനപ്പട്ടണം† ൈകവശമാക്കി.
14 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽജനം േമാവാബ്
രാജാവായഎേഗ്ലാെനപതിെനട്ട വർഷം േസവിച്ച .

15 ഇ്രസാേയൽജനം യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ച . യേഹാവ അവർക്ക്
െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകനായി
ഇടൈങ്കയ്യനായ ഏഹൂദിെന രക്ഷകനായി
എഴുേന്നൽപ്പിച്ച . ഇ്രസാേയൽജനം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കൽ േമാവാബ് രാജാവായ
എേഗ്ലാന് കപ്പംെകാടുത്തയച്ച .‡ 16 എന്നാൽ
ഏഹൂദ് ഇരുവായ്ത്തലയും ഒരുമുഴം§
നീളവും ഉള്ള ഒരു ചുരിക ഉണ്ടാക്കി; അത്
വസ്്രതത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ വലതുതുടയിൽ
െകട്ടി. 17 അേദ്ദഹം േമാവാബ് രാജാവായ
എേഗ്ലാെന്റ അടുക്കൽ കപ്പംെകാണ്ടുെചന്നു;
എേഗ്ലാൻ വളെരയധികം തടിച്ച െകാഴുത്ത
ശരീരമുള്ളവനായിരുന്നു. 18 ഏഹൂദ് കപ്പം
രാജസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷം
കപ്പം ചുമന്നുെകാണ്ടുവന്നവെര മടക്കി അയച്ച .
19 എന്നാൽ ഏഹൂദ് ഗിൽഗാലിനരിെകയുള്ള
ശിലാവി്രഗഹങ്ങള െട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ, താൻതെന്ന മടങ്ങിവന്ന്,
“രാജാേവ, എനിെക്കാരു രഹസ്യസേന്ദശമുണ്ട്”
എന്നുപറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ രാജാവ് അംഗരക്ഷകേരാട്,

“പുറേത്തക്കു േപാകുക!” എന്നു കൽപ്പിച്ച ;
† 3:13 അതായത്, െയരീേഹാനഗരം ‡ 3:15 ച്രകവർത്തിയുെട
ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ
വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക് െകാടുത്തുവന്നിരുന്ന നികുതി.
§ 3:16 ഏക. 45 െസ.മീ.
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ഉടെന അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും
െവളിയിൽേപായി.

20ഏഹൂദ് അടുത്തുെചന്നു. എന്നാൽഎേഗ്ലാൻ
തെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ* മുകളിലെത്ത നിലയിൽ
തനിേയ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. “എനിക്കു
ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കാനുണ്ട,്”
എന്ന് ഏഹൂദ് പറഞ്ഞു. ഉടെന അേദ്ദഹം
ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ . 21 ഏഹൂദ്
ഇടൈങ്കെകാണ്ട് വലതുതുടയിൽനിന്നു ചുരിക
ഊരി രാജാവിെന്റ വയറ്റിൽ കുത്തിക്കടത്തി.
22 ചുരികേയാടുകൂെട പിടിയും അകത്തുെചന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വയറ്റിൽനിന്നും ചുരിക അവൻ
വലിെച്ചടുക്കായ്കയാൽ െകാഴുപ്പ് അതിെന മൂടി.
23ഏഹൂദ് പുറത്തിറങ്ങിഅേദ്ദഹെത്തഅകത്തിട്ട്
െകാട്ടാരത്തിെന്റമുകളിലെത്തനിലയുെടവാതിൽ
അടച്ച പൂട്ടി.

24 ഏഹൂദ് പുറത്തിറങ്ങിേപ്പായേശഷം
എേഗ്ലാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു; മുകളിലെത്ത
നിലയുെട വാതിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടു.
“അേദ്ദഹം ഉൾമുറിയിൽ വിസർജനത്തിന്
ഇരിക്കുകയായിരിക്കും,” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
25 അവർ കാത്തിരുന്നു വിഷമിച്ച ; അേദ്ദഹം
മുറിയുെട വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്നതിനാൽ
അവർ താേക്കാൽെകാണ്ടു തുറന്നു; തങ്ങള െട
്രപഭു നിലത്തു മരിച്ച കിടക്കുന്നത്അവർകണ്ടു.

26എന്നാൽഅവർ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഏഹൂദ് ഓടിേപ്പായി വി്രഗഹങ്ങെളക്കടന്ന്
െസയീരായിൽ എത്തിേച്ചർന്നു.

* 3:20 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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27 അവിെട എത്തിയേശഷം അേദ്ദഹം
എ്രഫയീംപർവതത്തിൽ കാഹളം
ഊതി. അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽജനം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട പർവതത്തിൽനിന്നിറങ്ങി;
അേദ്ദഹംഅവർക്കുനായകനായി.

28 “എെന്റ പിന്നാെല വരിക; ശ്രതുക്കളായ
േമാവാബ്യെര യേഹാവ നിങ്ങള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
ഏഹൂദ് ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു പറഞ്ഞു;
അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെലെചന്ന്
േമാവാബിേലക്കുള്ള േയാർദാെന്റ കടവുകൾ
ൈകവശമാക്കി. അതിലൂെട കടന്നുേപാകാൻ
ആെരയും അനുവദിച്ചതുമില്ല. 29 അവർ
ആ സമയം േമാവാബ്യരിൽ ഏകേദശം
പതിനായിരംേപെര െവട്ടിക്കളഞ്ഞു; അവർ
എല്ലാവരും ബലവാന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരും
ആയിരുന്നു; ആരും രക്ഷെപ്പട്ടില്ല. 30അങ്ങെന
അന്ന് േമാവാബ് ഇ്രസാേയലിന് കീഴടങ്ങി;
േദശത്തിന്എൺപതുവർഷംസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.
ശംഗർ

31 ഏഹൂദിനുേശഷം അനാത്തിെന്റ മകനായ
ശംഗർ എഴുേന്നറ്റ . അേദ്ദഹം ഒരു കലപ്പെകാണ്ട്
െഫലിസ്ത്യരിൽ അറുനൂറുേപെര െകാന്നു;
അേദ്ദഹവും ഇ്രസാേയലിെന രക്ഷിച്ച .

4
െദേബാറാ

1 ഏഹൂദ് മരിച്ചേശഷം ഇ്രസാേയൽജനം
വീണ്ടും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഹീനകരമായ
്രപവൃത്തികൾെചയ്തു. 2 അതുെകാണ്ട്
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യേഹാവ ഹാേസാരിെല കനാന്യരാജാവായ
യാബീന് അവെര വിറ്റ കളഞ്ഞു; ഹേരാെശത്ത-്
ഹേഗായിമിൽ* പാർത്തിരുന്ന സീെസര
ആയിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യാധിപൻ.
3 െതാള്ളായിരം ഇരുമ്പുരഥം ഉണ്ടായിരുന്ന
സീെസര ഇ്രസാേയൽമക്കെള ഇരുപതുവർഷം
അതി്രകൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽജനം സഹായത്തിനായി
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച .

4 ലപ്പീേദാത്തിെന്റ ഭാര്യയായ െദേബാറാ
എന്ന ്രപവാചികയായിരുന്നു ആ കാലത്ത്
ഇ്രസാേയലിൽ ന്യായപാലനംെചയ്തിരുന്നത.്
5 അവൾ എ്രഫയീംപർവതത്തിൽ രാമായ്ക്കും
േബേഥലിനും മേധ്യയുള്ള െദേബാറായുെട
ഈന്തപ്പനയുെട കീഴിലിരുന്ന് ന്യായപാലനം
നടത്തിവന്നിരുന്നു. ഇ്രസാേയൽജനം
ന്യായവിസ്താരത്തിന് അവള െട
അടുക്കൽെചല്ല ം. 6അവൾഅബീേനാവാമിെന്റ
മകനായ ബാരാക്കിെന നഫ്താലിേദശത്തുള്ള
േകേദശയിൽനിന്നു വിളിപ്പിച്ച് അയാേളാടു
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു:
നീ നഫ്താലി, െസബൂലൂൻ എന്നീ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നു േയാദ്ധാക്കളായ
പുരുഷന്മാരിൽ പതിനായിരംേപെര കൂട്ടി
താേബാർ പർവതത്തിേലക്കു േപാകുക; 7ഞാൻ
യാബീെന്റ ൈസന്യാധിപൻ സീെസരെയയും
അവെന്റ രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും

* 4:2 ഹേരാെശത്ത-്ഹേഗായിംഎന്നർഥം.
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കീേശാൻേതാട്ടിനരിെക നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്ന് നിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കും.”

8 ബാരാക്ക് അവേളാട:് “നീ എേന്നാടുകൂെട
വരാെമങ്കിൽ ഞാൻ േപാകാം; നീ വരുന്നില്ല
എങ്കിൽഞാൻ േപാകുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 അതിന് അവൾ, “ഞാൻ താങ്കേളാടുകൂെട
േപാരാം. എന്നാൽ, ഇത് താങ്കൾക്കു മഹത്ത്വം
വരുത്തുകയില്ല; യേഹാവ സീെസരെയ ഒരു
സ്്രതീയുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന െദേബാറാ
ബാരാക്കിേനാടുകൂെട േകേദശിേലക്കു േപായി.
10 അവിെട ബാരാക്ക് െസബൂലൂൻ, നഫ്താലി
എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിലുള്ളവെര വിളിച്ച കൂട്ടി;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നിൽ പതിനായിരം
പടയാളികൾ അണിനിരന്നു. െദേബാറായും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േപായി.

11എന്നാൽ േകന്യനായ േഹെബർ, േമാശയുെട
അളിയൻ† േഹാബാബിെന്റ മക്കളായ, മറ്റ
േകന്യരിൽനിന്നുംപിരിഞ്ഞ്േകേദശിനരിെകയുള്ള
സാനന്നീമിെല കരുേവലകത്തിനടുത്ത്
കൂടാരമടിച്ചിരുന്നു.

12 അബീേനാവാമിെന്റ മകനായ ബാരാക്ക്
താേബാർപർവതത്തിൽകയറിയിരിക്കുന്നുഎന്ന്
അവർ സീെസരെയ അറിയിച്ച . 13 സീെസര
തെന്റ െതാള്ളായിരം ഇരുമ്പുരഥങ്ങെളയും
തെന്റ സർവൈസന്യെത്തയും ഹേരാെശത്ത-്
ഹേഗായിമിൽനിന്ന് കീേശാൻേതാട്ടിനരിെക
കൂട്ടിവരുത്തി.
† 4:11 അഥവാ,അമ്മായിയപ്പൻ
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14 അേപ്പാൾ െദേബാറാ ബാരാക്കിേനാട്,
“േപാകുക! യേഹാവ സീെസരെയ താങ്കള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം
ഇന്നുതെന്ന. യേഹാവ നിനക്കുമുമ്പായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ബാരാക്കും പതിനായിരം
പടയാളികള ം താേബാർപർവതത്തിൽനിന്നും
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു. 15 യേഹാവ സീെസരെയയും
അയാള െട സകലരഥങ്ങെളയും ബാരാക്കിെന്റ
മുമ്പിൽ േതാൽപ്പിച്ച് ൈസന്യെത്ത വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച . സീെസര സ്വന്തം
രഥം ഉേപക്ഷിച്ച്ഓടിേപ്പായി.

16 ബാരാക്ക് രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും
ഹേരാെശത്ത-്ഹേഗായിംവെര പിൻതുടർന്നു;
സീെസരയുെട ൈസന്യംമുഴുവൻ വാളിനിരയായി.
ഒരുത്തൻേപാലും അവേശഷിച്ചില്ല.
17 എന്നാൽ സീെസര, കാൽനടയായി
േകന്യനായ േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയലിെന്റ
കൂടാരത്തിേലേക്കാടിേപ്പായി; േകന്യനായ
േഹെബരിെന്റ കുടുംബവും ഹാേസാർരാജാവായ
യാബീനുംതമ്മിൽസൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു.

18 യാേയൽ സീെസരെയ എതിേരറ്റ െചന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട,് “യജമാനേന, ഇേങ്ങാട്ട്
കയറിെക്കാള്ള ക ഭയെപ്പേടണ്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അവള െട കൂടാരത്തിേലക്ക്
കയറിെച്ചന്നു. അവൾ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു
പരവതാനിെകാണ്ടു മൂടി.

19 “എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു; കുടിക്കാൻ കുെറ
െവള്ളം തരണേമ,” എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു;
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അവൾ ഒരു േതാൽക്കുടം തുറന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
കുടിക്കാൻ പാൽെകാടുത്തു; പിെന്നയും
അേദ്ദഹെത്തമൂടി.

20 സീെസര അവേളാടു പറഞ്ഞു,
“നീ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുക.
ആെരങ്കിലുംവന്ന് അേന്വഷിച്ചാൽ ഇവിെട ആരും
ഇെല്ലന്നു പറയണം.”

21 എന്നാൽ േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയൽ
കൂടാരത്തിെന്റ ഒരു കുറ്റിെയടുത്ത് ൈകയിൽ
ചുറ്റികയുംപിടിച്ച് സാവധാനം സീെസരയുെട
അടുക്കൽ െചന്നു. അേദ്ദഹം തളർന്ന്
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു, കുറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െചന്നിയിൽ, അത് നിലത്ത് ഉറയ്ക്കുേവാളം
അടിച്ചിറക്കി.അങ്ങെനഅേദ്ദഹം മരിച്ച േപായി.

22 ബാരാക്ക് സീെസരെയ പിൻതുടർന്നു
െചല്ല േമ്പാൾ യാേയൽ അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റ ,
“വരിക, താങ്കൾ അേന്വഷിക്കുന്ന മനുഷ്യെന
ഞാൻ കാണിച്ച തരാം” എന്നു പറഞ്ഞു.
ബാരാക്ക് അവള െട അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ;
അതാ, സീെസര െചന്നിയിൽ കുറ്റിയുമായി
മരിച്ച കിടക്കുന്നു!

23 ൈദവം ആ ദിവസം കനാന്യരാജാവായ
യാബീെന ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
കീഴടക്കി. 24 കനാന്യരാജാവായ
യാബീെന ഉന്മൂലമാക്കുന്നതുവെര
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ൈക അയാൾെക്കതിേര
ശക്തി്രപാപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

5
െദേബാറായുെടകീർത്തനം
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1 അന്ന് െദേബാറായും അബീേനാവാമിെന്റ
മകനായബാരാക്കുംഈഗാനംആലപിച്ച :
2 “്രപഭുക്കന്മാർഇ്രസാേയലിെനനയിച്ചതിനും
ജനംസ്വയംസമർപ്പിച്ചതിനും
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക!

3 “രാജാക്കന്മാേര, ഇതു േകൾക്കുക!
്രപഭുക്കന്മാേര, ്രശദ്ധിക്കുക!
ഞാൻയേഹാവയ്ക്കു പാടും;ഞാൻപാടും;
ഇ്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
കീർത്തനം െചയ്യ ം.

4 “യേഹാേവ, അങ്ങ് േസയീരിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
ഏേദാം േദശത്തുനിന്ന് അങ്ങു മുേന്നാട്ട്
നീങ്ങിയേപ്പാൾ,

ഭൂമികുലുങ്ങി,ആകാശം െപാഴിഞ്ഞു,
േമഘങ്ങൾെവള്ളം െചാരിഞ്ഞു.

5 മലകൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ,
സീനായിമലയിൽ ്രപത്യക്ഷനായ
അദ്വിതീയെന്റ മുന്നിൽത്തെന്ന
്രപകമ്പനംെകാണ്ടു,
ഇ്രസാേയലിൻ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മുന്നിൽത്തെന്ന.

6 “അനാത്തിൻപു്രതൻശംഗരിൻനാളിലും
യാേയലിൻ കാലത്തും, രാജവീഥികൾ
ശൂന്യമായി;
യാ്രതക്കാർഊടുവഴികളിൽ ഉഴറിനടന്നു.

7െദേബാറായായഞാൻഎഴുേന്നൽക്കുന്നതുവെര,
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ഇ്രസാേയലിെനാരു മാതാവായി
എഴുേന്നൽക്കുന്നതുവെര,
ഇ്രസാേയലിൽ ്രഗാമ്യജീവിതം
സ്തംഭിച്ച േപായി.

8യുദ്ധം േഗാപുരകവാടത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ
ൈദവം പുതിയ േനതൃത്വെത്ത
െതരെഞ്ഞടുത്തു,

ഇ്രസാേയലിെന്റനാൽപ്പതിനായിരത്തിനിടയിൽ
പരിചയും കുന്തവും കണ്ടേതയില്ല.

9എെന്റഹൃദയംഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
ജനത്തിെല സ്വേമധാേസവകേരാടും
ആകുന്നു.
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക!

10 “പരവതാനിെകാണ്ടുള്ളഇരിപ്പിടങ്ങളിൽഇരുന്ന്
െവള്ളക്കഴുതപ്പ റത്തുയാ്രതെചയ്യന്നവേര,
പാതകളിലൂെട നടന്നുനീങ്ങുന്നവേര,

11 നീർപ്പാത്തികൾക്കരിെകയിരുന്ന്
പാടുന്നവരുെട*ശബ്ദം.
അവിെട അവർ യേഹാവയുെട
വിജയഗാഥകൾ,
ഇ്രസാേയലിെല ്രഗാമീണരുെട യുദ്ധവിജയം
ആലപിക്കുന്നതു േകട്ടാലും.

“അന്ന്യേഹാവയുെട ജനം
നഗരകവാടത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.

12 ‘ഉണരൂ, ഉണരൂ, െദേബാേറ!
ഉണരൂ, ഉണരൂ, ഉണർന്ന് ഗാനംആലപിക്കൂ!

ഉണരൂബാരാേക്ക!

* 5:11 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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അബീേനാവാമിെന്റ പു്രതാ,
എഴുേന്നറ്റ് താങ്കള െട ബന്ധിതെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായ്െക്കാൾക.’

13 “അന്ന് േ്രശഷ്ഠരിൽ േശഷിച്ചവർഇറങ്ങിവന്നു;
യേഹാവയുെട ജനം േയാദ്ധാക്കൾെക്കതിേര
എെന്റഅടുക്കൽഇറങ്ങിവന്നു.

14അമാേലക്കിൽ േവരുള്ളവർ എ്രഫയീമിൽനിന്ന്
വന്നു;
നിെന്നഅനുഗമിച്ചവരിൽ െബന്യാമീൻ ഉണ്ട്.

മാഖീരിൽനിന്നു േസനാപതികള ം
െസബൂലൂനിൽനിന്നു ൈസന്യാധിപെന്റ†

ദണ്ഡുവഹിച്ചവരും വന്നു.
15യിസ്സാഖാർ ്രപഭുക്കന്മാർെദേബാറാേയാടുകൂെട;
അേത,യിസ്സാഖാർബാരാക്കിേനാടുകൂെട
താഴ്വരയിേലക്കുചാടിപ്പ റെപ്പട്ട .

രൂേബന്യേദശെത്തജനംഅവരുെട
ഹൃദയങ്ങള െടആഴങ്ങളിൽആരാഞ്ഞു.

16ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കായുള്ളകുഴലൂത്തുേകട്ട െകാണ്ട്
നീ തീക്കുണ്ഡങ്ങൾക്കരിെക
ഇരുന്നെതന്തിന?്

രൂേബന്യേദശെത്തജനംഅവരുെട
ഹൃദയങ്ങള െടആഴങ്ങളിൽആരാഞ്ഞു.

17ഗിെലയാദ് േയാർദാനക്കെരപാർത്തു.
ദാൻകപ്പലുകൾക്കരിെകതങ്ങിനിൽക്കുന്നതുെമന്ത?്

ആേശർസമു്രദതീരത്ത് നിശ്ചലനായി ഇരുന്നു;
തുറമുഖങ്ങളിൽവാസമുറപ്പിച്ച .

18െസബൂലൂൻസ്വന്തം ജീവൻത്യജിച്ച െപാരുതിയ
ജനം;

† 5:14 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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നഫ്താലി േപാർക്കളേമടുകളിൽ
അങ്ങെനതെന്ന.

19 “രാജാക്കന്മാർവന്നു;അവർെപാരുതി;
കനാന്യരാജാക്കന്മാർ െപാരുതി.

താനാക്കിൽെവച്ച്െമഗിേദ്ദാെവള്ളത്തിനരിെകത്തെന്ന.
െവള്ളി അവർ െകാള്ളയായി
െകാണ്ടുേപായതുമില്ല.

20ആകാശത്തുനിന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങൾെപാരുതി,
സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽനിന്ന് അവ
സീെസരേയാടു െപാരുതി.

21 കീേശാൻേതാട,് പുരാതനനദിയായ
കീേശാൻേതാട,്
അവെര ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു,
എൻമനേമ,നീബലേത്താെട മുേന്നറുക.

22 അേപ്പാൾ കുതിരക്കുളമ്പുകൾ
ഇടിനാദംമുഴക്കി;
ആൺകുതിരകൾകുതിച്ച കുതിച്ച പാഞ്ഞു.

23 ‘െമേരാസിെനശപിക്കുക,
അതിെലനിവാസികെളഉ്രഗമായിശപിക്കുക,’
യേഹാവയുെട ദൂതൻഅരുളി.

‘കാരണംഅവർയേഹാവയ്ക്കുതുണയായി,
ശക്തന്മാർെക്കതിേര യേഹാവയ്ക്കു
തുണയായി,വന്നില്ല.’

24 “േകന്യനായ േഹെബരിെന്റ ഭാര്യ യാേയൽ,
സ്്രതീകളിൽഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ,
കൂടാരവാസിനികളാം നാരികളിേലറ്റവും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ.
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25 അേദ്ദഹം തണ്ണീർ േചാദിച്ച , അവൾ ക്ഷീരം
പകർന്നു;
രാജകീയപാ്രതത്തിൽഅവൾഅേദ്ദഹത്തിന്
ൈതരു െകാണ്ടുവന്നു.

26കൂടാരത്തിെന്റകുറ്റിക്ക്അവൾൈകനീട്ടി,
തെന്റ വലൈങ്കനീട്ടിയവൾ േവലക്കാരുെട
ചുറ്റികെയടുത്തു.

സീെസരെയഅവൾആഞ്ഞടിച്ച ,
അയാള െട തലതകർത്തു, െചന്നി അവൾ
കുത്തിത്തുളച്ച .

27 അവള െട കാൽക്കൽ അയാൾ
കുഴഞ്ഞുവീണു,
വീണയാൾഅവിെട വീണുകിടന്നു;

അവള െട കാൽക്കൽത്തെന്ന അയാൾ
കുഴഞ്ഞുവീണു.
വീണിടത്തുതെന്നഅയാൾമരിച്ച കിടന്നു.

28 “സീെസരയുെട മാതാവ് ജനാലയിലൂെട
കുനിഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
ജാലകത്തിലൂെട നിലവിളിച്ച െകാണ്ട:്

‘അവെന്റ േതർവരാൻൈവകുന്നത്എന്ത?്
രഥച്രകങ്ങള െട ഝടഝടാരവം
താമസിക്കുന്നെതന്ത?്’

29 അവള െട ജ്ഞാനവതികളാം സഖികൾ
അതിനുത്തരം പറഞ്ഞു;
അവൾ തേന്നാടുതെന്ന ഈ വാക്കുകൾ
ആവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു:

30 ‘കിട്ടിയെകാള്ളഅവർപങ്കിടുകയല്ലേയാ?
ഓേരാ പുരുഷനും ഒേന്നാ രേണ്ടാ
കന്യകമാർവീതം,
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നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വസ്്രതങ്ങൾ സീെസരയുെട
െകാള്ളമുതൽ;
നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
വസ്്രതങ്ങൾതെന്ന,

എനിക്കു േതാളിലണിയാൻ വളെരയധികം
ചി്രതത്തയ്യലുള്ളവസ്്രതങ്ങൾ—
ഇെതല്ലാമല്ലേയാ െകാള്ളമുതൽ?’

31 “യേഹാേവ,അവിടെത്ത ശ്രതുക്കൾ ഒെക്കയും
ഇതുേപാെലനശിക്കെട്ട.
എന്നാൽഅങ്ങെയസ്േനഹിക്കുന്നവർ
സൂര്യൻ ്രപതാപേത്താെട ഉദിക്കുന്നതുേപാെല
ആകെട്ട!”

ഇതിനുേശഷം േദശത്തിനു നാൽപ്പതുവർഷം
സ്വസ്ഥതഉണ്ടായി.

6
ഗിെദേയാൻ

1 ഇ്രസാേയൽജനം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഹീനകരമായ ്രപവൃത്തികൾെചയ്തു.
അതുെകാണ്ട് യേഹാവ അവെര
ഏഴുവർഷേത്തക്ക് മിദ്യാന്യരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച . 2 മിദ്യാന്യർ ഇ്രസാേയലിേന്മൽ
്രപബലരായി; മിദ്യാന്യരുെട ആ്രകമണം
അതിശക്തമായിരുന്നതിനാൽ ഇ്രസാേയൽജനം
പർവതങ്ങളിെല മാളങ്ങൾ, ഗുഹകൾ, േകാട്ടകൾ
എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഭയംേനടി. 3 ഇ്രസാേയൽ
ധാന്യം വിതച്ചിരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം, മിദ്യാന്യരും
അമാേലക്യരും കിഴക്കുേദശക്കാരും വന്ന്
അവെര ആ്രകമിക്കും. 4 അവർ േദശത്ത്
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താവളമടിച്ച് ഗസ്സാവെരയുള്ള വിളകൾ
നശിപ്പിക്കും; ഇ്രസാേയലിന് ആഹാരേമാ
ആേടാ മാേടാ കഴുതേയാ യാെതാന്നും
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല. 5 അവർ കന്നുകാലികള ം
കൂടാരങ്ങള മായി െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടംേപാെലവരും;
അവരും അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള ം അസംഖ്യം
ആയിരുന്നു;അവർേദശത്ത്കടന്ന്നാശംെചയ്യ ം.
6 ഇങ്ങെന മിദ്യാന്യരാൽ ഇ്രസാേയൽ
വളെര ദരി്രദരാക്കെപ്പട്ട , ഇ്രസാേയൽജനം
സഹായത്തിനായി യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച .

7 മിദ്യാന്യരുെട നിമിത്തം ഇ്രസാേയൽജനം
യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ, 8 അവിടന്ന്
ഒരു ്രപവാചകെനഅവരുെട അടുക്കൽഅയച്ച ;
അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു,
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്,
അടിമേദശത്തുനിന്നുതെന്ന െകാണ്ടുവന്നു;
9 ഈജിപ്റ്റിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്,
നിങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച എല്ലാവരുെടയും
ൈകയിൽനിന്നുതെന്ന, ഞാൻ നിങ്ങെള
വിടുവിച്ച ; നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് അവെര
ഓടിച്ച ; അവരുെട േദശം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി.
10 യേഹാവയായ ഞാൻ ആകുന്നു നിങ്ങള െട
ൈദവം; നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന േദശത്തുള്ള
അേമാര്യരുെട േദവന്മാെര വന്ദിക്കരുെതന്നും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ച ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
എെന്റവാക്കു ്രശദ്ധിച്ചില്ല.”

11 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഒ്രഫായിൽവന്ന്
അബിേയ്രസ്യനായ േയാവാശിെന്റ
കരുേവലകത്തിെന്റ കീഴിലിരുന്നു;
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ,
മിദ്യാന്യരിൽനിന്നുേഗാതമ്പുസംരക്ഷിേക്കണ്ടതിനു
മുന്തിരിച്ചക്കിനരിെകെവച്ച്െമതിക്കുകയായിരുന്നു.
12 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അയാൾക്കു
്രപത്യക്ഷനായി, അേദ്ദഹേത്താട,്
“പരാ്രകമശാലിേയ,യേഹാവനിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

13 ഗിെദേയാൻ പറഞ്ഞു: “എേന്നാട്
ക്ഷമിക്കണേമ യജമാനേന, യേഹാവ
നേമ്മാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ടാണ്
ഇെതാെക്ക നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത?് ‘യേഹാവ
നെമ്മ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു,’ എന്നു
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നേമ്മാടു പറഞ്ഞിട്ട ള്ള
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ എവിെട?
യേഹാവ നെമ്മ ഉേപക്ഷിച്ച് ഇേപ്പാൾ മിദ്യാന്യരുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ.”

14 യേഹാവ തിരിഞ്ഞ് അവെന േനാക്കി,
“നിനക്കുള്ള ബലേത്താെട േപാകുക.
ഇ്രസാേയലിെന മിദ്യാന്യരുെട ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുക, ഞാനല്ലേയാ, നിെന്ന
അയയ്ക്കുന്നത?്”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 “അേയ്യാ കർത്താേവ,ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന
രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങെന? എെന്റ കുലം
മനെശ്ശയിൽ ഏറ്റവും എളിയതും, ഞാൻ എെന്റ
കുടുംബത്തിൽഏറ്റവും െചറിയവനുംആകുന്നു,”
എന്ന് ഗിെദേയാൻപറഞ്ഞു.

16 യേഹാവ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കും; നീ സകലമിദ്യാന്യെരയും ഒരു ഒറ്റ
മനുഷ്യെനഎന്നേപാെല േതാൽപ്പിക്കും.”
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17അേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ, “അേങ്ങക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ, എേന്നാടു സംസാരിക്കുന്നത്
അവിടന്നുതെന്നഎന്നതിന് ഒരു ചിഹ്നം തരണേമ.
18ഞാൻ േപായി എെന്റ വഴിപാടു െകാണ്ടുവന്ന്
അങ്ങയുെടമുമ്പാെക അർപ്പിക്കുന്നതുവെര
ഇവിെടനിന്നു േപാകരുേത”എന്നുപറഞ്ഞു.

“നീ മടങ്ങിവരുന്നതുവെര ഞാൻ
കാത്തിരിക്കാം”യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

19 ഗിെദേയാൻ േപായി ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ
പാകംെചയ്തു. ഒരു ഏഫാ* മാവുെകാണ്ടു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ഉണ്ടാക്കി. മാംസം
ഒരു െകാട്ടയിലും ചാറ് ഒരു കലത്തിലും
പകർന്നുെകാണ്ടുവന്ന് കരുേവലകത്തിൻകീേഴ
അവിടെത്തമുമ്പിൽഅർപ്പിച്ച .

20അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻഅയാേളാട,്
“മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും എടുത്ത്
ഈ പാറയിൽ െവക്കുക, ചാറ് അതിേന്മൽ
ഒഴിക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച ; അയാൾ അങ്ങെന
െചയ്തു. 21യേഹാവയുെട ദൂതൻൈകയിലിരുന്ന
വടിയുെട അ്രഗംെകാണ്ട് മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും െതാട്ട ; പാറയിൽനിന്നു തീ ജ്വലിച്ച്
മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ദഹിപ്പിച്ച ;
തുടർന്ന് യേഹാവയുെട ദൂതൻഅ്രപത്യക്ഷനായി.
22അത് യേഹാവയുെട ദൂതൻ ആയിരുന്നു എന്ന്
ഗിെദേയാൻ ്രഗഹിച്ചേപ്പാൾ; ആശ്ചര്യേത്താെട,
“അേയ്യാ, കർത്താവായ യേഹാേവ! ഞാൻ
യേഹാവയുെട ദൂതെന അഭിമുഖമായി
കണ്ടുേപായേല്ലാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

* 6:19 ഏക. 16കി.്രഗാം.
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23 എന്നാൽ യേഹാവ അയാേളാട:് “നിനക്കു
സമാധാനം; ഭയെപ്പേടണ്ട,നീ മരിക്കുകയില്ല”എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

24 ഗിെദേയാൻ അവിെട യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അതിനു യേഹാവ-
ശാേലം† എന്നു േപരിട്ട ; അത് ഇേപ്പാഴും
അബിേയ്രസിയർക്കുള്ളഒ്രഫയിൽ ഉണ്ട്.

25 അന്നുരാ്രതി യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താട്
കൽപ്പിച്ച : “നിെന്റ പിതാവിെന്റ ഏഴുവയസ്സള്ള‡

രണ്ടാമെത്ത കാളെയ െകാണ്ടുവരിക;
നിെന്റ പിതാവിെന്റ വകയായ ബാലിെന്റ
ബലിപീഠം ഇടിച്ച നിരത്തി അതിനരിെകയുള്ള
അേശരാ്രപതിഷ്ഠെയ§ െവട്ടിക്കളയുക. 26ഈ
മലമുകളിെല േകാട്ടയിൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് അനുേയാജ്യമായ* ഒരു
യാഗപീഠം പണിയുക. നീ െവട്ടിക്കളയുന്ന
അേശരാ്രപതിഷ്ഠയുെട വിറകുെകാണ്ട് ആ
രണ്ടാമെത്തകാളെയ േഹാമയാഗംകഴിക്കണം.”

27 ഗിെദേയാൻ തെന്റ േവലക്കാരിൽ
പത്തുേപെര കൂട്ടി, യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു; എന്നാൽ തെന്റ
കുടുംബക്കാെരയും പട്ടണക്കാെരയും ഭയന്ന്
അേദ്ദഹം പകൽസമയത്ത് അതു െചയ്യാെത
രാ്രതിയിൽ െചയ്തു.

† 6:24 യേഹാവ-സമാധാനംഎന്നർഥം. ‡ 6:25 ഏഴുവയസ്സള്ള,
വിവക്ഷിക്കുന്നത്പൂർണവളർച്ചെയത്തിയത.് § 6:25അതായത്,
അേശരാേദവിയുെട ്രപതീകങ്ങൾ; ഈ പുസ്തകത്തിെല വിവിധ

ഭാഗങ്ങളിൽഈപരാമർശമുണ്ട.് * 6:26 അതായത്, കല്ല കൾ
അതിെന്റനിരയിൽഅടുക്കിെക്കാണ്ട.്
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28 ്രപഭാതത്തിൽ പട്ടണക്കാർ ഉണർന്നേപ്പാൾ
ബാലിെന്റ ബലിപീഠം തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും
അതിനരിെകയുള്ള അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പുതിയ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ആ രണ്ടാമെത്ത കാളെയ
യാഗംകഴിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു!

29 “ആരാണ് ഇതു െചയ്തത?്” അവർ
പരസ്പരം േചാദിച്ച .
സൂക്ഷ്മമായ അേന്വഷണത്തിൽ,

“േയാവാശിെന്റ പു്രതനായ ഗിെദേയാനാണ് അതു
െചയ്തത്”എന്നറിഞ്ഞു.

30 പട്ടണക്കാർ േയാവാശിേനാട്, “നിെന്റ മകെന
ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക; അവൻ മരിക്കണം;
അവൻ ബാലിെന്റ ബലിപീഠം ഇടിച്ച നശിപ്പിച്ച ;
അതിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
െവട്ടിവീഴ്ത്തി”എന്നുപറഞ്ഞു.

31 േയാവാശ് തനിക്കു വിേരാധമായി ചുറ്റ ം
നിൽക്കുന്നവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങേളാ
ബാലിനുേവണ്ടി വ്യവഹരിക്കുന്നത?് നിങ്ങേളാ
അവെന രക്ഷിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നത?്
അവനുേവണ്ടി ആർ വ്യവഹരിക്കുേന്നാ അയാൾ
ഇന്നുരാവിെലതെന്ന മരിക്കണം! ബാൽ
യഥാർഥ േദവെനങ്കിൽ, തെന്റ ബലിപീഠം
ഒരുത്തൻഇടിച്ച കളഞ്ഞേപ്പാൾഅവൻഅതിെന
സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു.” 32 ഗിെദേയാൻ
ബാലിെന്റ ബലിപീഠം ഇടിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട,്
“ബാൽ അയാേളാടു വ്യവഹരിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു.അവർഅന്ന് ഗിെദേയാന് െയരൂ-ബാൽ
എന്നു േപർവിളിച്ച .
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33 അതിനുേശഷം മിദ്യാന്യരുെടയും
അമാേലക്യരുെടയും കിഴക്കുേദശക്കാരുെടയും
ൈസന്യം ഒരുമിച്ച് േയാർദാൻ കടന്ന്
െയ്രസീൽതാഴ്വരയിൽ പാളയമടിച്ച .
34 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
ഗിെദേയാെന്റേമൽവന്നു, അേദ്ദഹം കാഹളമൂതി
അബിേയെസെര തെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ടി.
35 അേദ്ദഹം മനെശ്ശയിൽ എല്ലായിടത്തും
ദൂതന്മാെര അയച്ച ; യുദ്ധസന്നദ്ധരാകാൻ
അവെര ആഹ്വാനംെചയ്തു. അേദ്ദഹം
ആേശരിെന്റയും െസബൂലൂെന്റയും
നഫ്താലിയുെടയും അടുക്കലും ദൂതന്മാെര
അയച്ച ;അവരുംഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േചർന്നു.

36ഗിെദേയാൻൈദവേത്താടു പറഞ്ഞു: “അങ്ങ്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല ഇ്രസാേയലിെന
എെന്റ ൈകയാൽ രക്ഷിക്കുെമങ്കിൽ— 37 ഇതാ,
ഞാൻ േരാമമുെള്ളാരു ആട്ടിൻതുകൽ
െമതിക്കളത്തിൽ വിരിക്കുന്നു. തുകലിേന്മൽ
മഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കുകയും നിലെമാെക്കയും
ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ഇ്രസാേയലിെന എെന്റ
ൈകയാൽ രക്ഷിക്കുെമന്ന് ഞാൻ അറിയും.”
38അങ്ങെനതെന്ന സംഭവിച്ച ; അേദ്ദഹം പിേറ്റന്ന്
അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ് തുകൽ പിഴിഞ്ഞു.
മഞ്ഞുെവള്ളം ഒരു പാ്രതം നിറെച്ചടുത്തു.

39 ഗിെദേയാൻ പിെന്നയും ൈദവേത്താട,്
“അങ്ങ് എേന്നാടു േകാപിക്കരുേത; ഒരു
അേപക്ഷകൂെട ഞാൻ കഴിച്ച െകാള്ളെട്ട.
തുകൽെകാണ്ട് ഒരു പരീക്ഷകൂെട കഴിക്കാൻ
എെന്ന അനുവദിച്ചാലും: തുകൽമാ്രതം
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ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും മഞ്ഞുെകാണ്ട്
നനഞ്ഞുമിരിക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു.
40അന്നുരാ്രതി ൈദവം അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു;
തുകൽമാ്രതം ഉണങ്ങിയും നിലെമാെക്കയും
മഞ്ഞുെകാണ്ടു നനഞ്ഞുമിരുന്നു.

7
ഗിെദേയാൻ മിദ്യാന്യെര േതാൽപ്പിക്കുന്നു

1 ്രപഭാതത്തിൽ െയരൂ-ബാൽ എന്ന
ഗിെദേയാനും കൂെടയുള്ള േയാദ്ധാക്കള ം എൻ-
ഹേരാദ് ഉറവിനരിെകപാളയമിറങ്ങി, മിദ്യാന്യരുെട
പാളയം അവർക്കു വടക്കു േമാേരക്കുന്നിനു
സമീപമുള്ള താഴ്വരയിലായിരുന്നു. 2 യേഹാവ
ഗിെദേയാേനാട്, “നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ജനം വളെര അധികമാകുന്നു: ‘സ്വന്തം
ശക്തിയാൽ ഞാൻ രക്ഷ്രപാപിച്ച ’ എന്ന്
ഇ്രസാേയൽ എനിെക്കതിേര നിഗളിക്കരുത.്
അതിനായി ഞാൻ മിദ്യാന്യെര ഇവരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല. 3 നീ െചന്ന്,
‘ഭയന്നുവിറയ്ക്കുന്ന ആെരങ്കിലും ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവർ ഗിെലയാദ് പർവതത്തിൽനിന്നു
മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളെട്ട’ എന്ന് ജനേത്താടു
പറയുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച . ജനത്തിൽ
ഇരുപത്തീരായിരംേപർ മടങ്ങിേപ്പായി;
പതിനായിരംേപർ േശഷിച്ച .

4 എന്നാൽ, യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട്,
“ജനം ഇനിയും അധികമാകുന്നു, അവെര
െവള്ളത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുക;
അവിെടെവച്ച് ഞാൻ അവെര നിനക്കുേവണ്ടി
പരിേശാധിക്കാം: ‘ഇവൻനിേന്നാടുകൂെട േപാരെട്ട,’
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എന്നു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവൻ േപാരെട്ട,
‘ഇവൻ നിേന്നാടുകൂെട േപാേരണ്ട,’ എന്നു ഞാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നവൻ േപാേരണ്ടതില്ല.”

5 അങ്ങെന ഗിെദേയാൻ ജനെത്ത
െവള്ളത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. യേഹാവ
ഗിെദേയാേനാട്, “നാെയേപ്പാെല നാവുെകാണ്ട്
െവള്ളം നക്കിക്കുടിക്കുന്നവെര േവെറയും
കുടിക്കാൻ മുട്ട കുത്തി കുനിയുന്നവെര
േവെറയും നിർത്തുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
6 മുന്നൂറുേപർ െവള്ളം ൈകയിൽേക്കാരി
നക്കിക്കുടിച്ച , മറ്റള്ളവർ എല്ലാവരും െവള്ളം
കുടിക്കാൻ മുട്ട കുത്തികുനിഞ്ഞു.

7 യേഹാവ ഗിെദേയാേനാട്, “നക്കിക്കുടിച്ച
മുന്നൂറുേപെരെക്കാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
രക്ഷിച്ച് മിദ്യാന്യെര നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും; മറ്റള്ളവർ താന്താങ്ങള െട
സ്ഥലേത്തക്കു േപാകെട്ട” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
8 അതനുസരിച്ച് ഗിെദേയാൻ, േശഷിച്ച
ഇ്രസാേയല്യെരെയാെക്കയും അവരുെട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് മടക്കി അയച്ച ; ആ
മുന്നൂറുേപെര അേദ്ദഹം തേന്നാടുകൂെട നിർത്തി.
അവർ ജനത്തിെന്റ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള ം
കാഹളങ്ങള ംവാങ്ങി.
മിദ്യാന്യരുെട പാളയം താഴ്വരയിെല
സമതലത്തിൽ ആയിരുന്നു. 9 അന്നുരാ്രതി
യേഹാവ ഗിെദേയാേനാടു കൽപ്പിച്ച : “എഴുേന്നറ്റ്
പാളയത്തിനുേനേര ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; ഞാൻ
അത് നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ
േപാകുന്നു. 10 ആ്രകമിക്കാൻ നിനക്കു
ഭയമുെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ ഭൃത്യനായ പൂരെയയും
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കൂെടക്കൂട്ടി പാളയത്തിേലക്കു െചല്ല ക.
11 അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നീ ്രശദ്ധിക്കുക;
അേപ്പാൾ പാളയെത്ത ആ്രകമിക്കാൻ
നിനക്ക് ൈധര്യംവരും.” അങ്ങെന
ഗിെദേയാനും ഭൃത്യനായ പൂരയും പാളയത്തിെന്റ
കാവൽസ്ഥാനംവെരഇറങ്ങിെച്ചന്നു. 12മിദ്യാന്യരും
അമാേലക്യരും കിഴക്കുേദശക്കാെരാെക്കയും
താഴ്വരയിൽ െവട്ട ക്കിളികൾേപാെല
കൂട്ടമായി അണിനിരന്നിരുന്നു. അവരുെട
ഒട്ടകങ്ങൾ കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല
അസംഖ്യമായിരുന്നു.

13 ഗിെദേയാൻ െചല്ല േമ്പാൾ
ഒരാൾ മെറ്റാരാേളാട് തെന്റ സ്വപ്നം
വിവരിക്കുകയായിരുന്നു: “ഞാൻ ഒരു
സ്വപ്നംകണ്ടു; മിദ്യാന്യപാളയത്തിേലക്കു
വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു യവയപ്പം ഉരുണ്ടുരുണ്ടുവന്നു.
കൂടാരെത്ത അതു ശക്തിയായി തള്ളിമറിച്ചിട്ട ;
അങ്ങെന കൂടാരം വീണു തകർന്നുേപായി എന്നു
പറഞ്ഞു.”

14 അതിന് മേറ്റയാൾ പറഞ്ഞു: “ഇത്
േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ എന്ന
ഇ്രസാേയല്യെന്റ വാളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല;ൈദവം
മിദ്യാന്യെരയും ഈ പാളയെത്ത ഒെക്കയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

15 ഗിെദേയാൻ സ്വപ്നവും വ്യാഖ്യാനവും
േകട്ടേപ്പാൾ ൈദവെത്ത നമസ്കരിച്ച ;
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിെന്റ പാളയത്തിൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവേരാട് ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“എഴുേന്നൽക്കുക! യേഹാവ മിദ്യാന്യ പാളയെത്ത
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നിങ്ങള െട കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”
16അേദ്ദഹം ആ മുന്നൂറുേപെര മൂന്നു സംഘമായി
വിഭാഗിച്ച ;ഓേരാരുത്തെന്റയുംൈകയിൽഓേരാ
കാഹളവും ഒഴിഞ്ഞ കുടവും കുടത്തിനകത്ത്
ഓേരാ പന്തവും െകാടുത്തു.

17 ഗിെദേയാൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു: “എെന്ന
േനാക്കി, ഞാൻ െചയ്യന്നതുേപാെല െചയ്യ ക.
പാളയത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽ എത്തുേമ്പാൾ
ഞാൻ െചയ്യന്നതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
െചയ്യണം. 18ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരും
കാഹളംമുഴക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം പാളയത്തിെന്റ
ചുറ്റ ംനിന്ന് കാഹളംമുഴക്കി, ‘യേഹാവയ്ക്കും
ഗിെദേയാനുംേവണ്ടി’എന്ന്ആർപ്പിടണം.”

19 മധ്യയാമാരംഭത്തിൽ,* കാവൽക്കാർ മാറിയ
ഉടെന ഗിെദേയാനും കൂെടയുള്ള നൂറുേപരും
പാളയത്തിെന്റ അതിർത്തിയിെലത്തി. അവർ
കാഹളം മുഴക്കിെക്കാണ്ട് ൈകയിലിരുന്ന
കുടങ്ങൾ ഉടച്ച . 20മൂന്നുകൂട്ടവും കാഹളംമുഴക്കി,
കുടങ്ങൾ ഉടച്ച ; ഇടത്തുൈകയിൽ പന്തവും
വലത്തുൈകയിൽ ഊതാൻ കാഹളവും പിടിച്ച :
“യേഹാവയ്ക്കും ഗിെദേയാനുംേവണ്ടി ഒരു
വാൾ!” എന്ന് ആർത്തു, 21 പാളയത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം ഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട
നിലയിൽത്തെന്ന നിന്നു; മിദ്യാന്യൈസന്യം
ഓട്ടംതുടങ്ങി. അവർ നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
ഓടിേപ്പായി.

22ആ മുന്നൂറുേപരും കാഹളം മുഴക്കിയേപ്പാൾ
യേഹാവ പാളയത്തിെലാെക്കയും
ഓേരാരുത്തെന്റ വാൾ താന്താങ്ങള െട

* 7:19 അതായത്,അർഥരാ്രതി കഴിഞ്ഞുള്ളസമയം.
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കൂട്ട കാരെന്റേനേര തിരിപ്പിച്ച ; ൈസന്യം
േസേരരാ വഴിയായി േബത്-ശിത്താഹവെരയും
തബ്ബത്തിന്നരിെകയുള്ള ആേബൽ-
െമേഹാെലയുെട അതിരുവെരയും ഓടിേപ്പായി.
23 ഇ്രസാേയല്യർ നഫ്താലിയിൽനിന്നും
ആേശരിൽനിന്നും മനെശ്ശയിൽനിെന്നാെക്കയും
ഒരുമിച്ച കൂടി മിദ്യാന്യെര പിൻതുടർന്നു.
24 ഗിെദേയാൻ എ്രഫയീം മലനാട്ടിെലല്ലായിടവും
ദൂതന്മാെര അയച്ച . “മിദ്യാന്യരുെടേനേര
ഇറങ്ങിവന്ന് േബത-്ബാരാവെരയുള്ള
േയാർദാൻനദി† അവർക്കുമുേമ്പ
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക,”എന്നുപറയിച്ച .
അങ്ങെന എ്രഫയീമ്യർ ഒരുമിച്ച കൂടി
േബത-്ബാരായും‡ േയാർദാനുംവെരയുള്ള
ജലാശയങ്ങൾ ൈകവശമാക്കി. 25 അവർ
ഓേരബ,്§ േസബ*് എന്ന രണ്ടു
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെരയും പിടിച്ച . ഓേരബിെന
ഓേരബ് പാറയിൽെവച്ച ം േസബിെന േസബ്
മുന്തിരിച്ചക്കിനരിെകെവച്ച ം െകാന്നുകളഞ്ഞു.
ഓേരബിെന്റയും േസബിെന്റയും തല േയാർദാന്
അക്കെരഗിെദേയാെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.

8
േസബഹുംസൽമുന്നയും

1 എന്നാൽ എ്രഫയീമ്യർ ഗിെദേയാേനാട്
േചാദിച്ച : “നീ ഞങ്ങേളാട് എന്താണിങ്ങെന
െചയ്തത്? നീ മിദ്യാന്യേരാട് യുദ്ധത്തിനു
† 7:24 മൂ.ഭാ. അതായത്, േയാർദാെന്റ ജലാശയങ്ങൾ ‡ 7:24
കടവുകടക്കുന്നസ്ഥലം എന്നർഥം. § 7:25 കാക്ക എന്നർഥം.
* 7:25 കുറുക്കൻഎന്നർഥം.
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േപായേപ്പാൾ ഞങ്ങെള വിളിക്കാഞ്ഞെതന്ത്?”
അവർഅേദ്ദഹെത്തനിശിതമായി വിമർശിച്ച .

2അേദ്ദഹംഅവേരാട,് “നിങ്ങൾേനടിയതിേനാടു
തുലനംെചയ്താൽ ഞാൻ ഈ െചയ്തത്
എ്രത നിസ്സാരം! അബിേയെസരിെന്റ
മുന്തിരിെക്കായ്ത്തിെനക്കാൾ എ്രഫയീമിെന്റ
കാലാെപറുക്കുകയല്ലേയാ നല്ലത?് 3 ൈദവം
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാരായ ഓേരബിെനയും
േസബിെനയും ഏൽപ്പിച്ച തന്നത്
നിങ്ങള െട കരങ്ങളിലല്ലേയാ? നിങ്ങേളാട്
താരതമ്യംെചയ്താൽഎെന്നെക്കാണ്ടുസാധിച്ചത്
എ്രത നിസ്സാരം!” ഈ മറുപടിയിൽ അവർക്ക്
അേദ്ദഹേത്താടുള്ള േകാപംശമിച്ച .

4 ഗിെദേയാനും കൂെടയുള്ള മുന്നൂറുേപരും
ക്ഷീണിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ശ്രതുക്കെള
പിൻതുടർന്നുെകാണ്ട് അവർ േയാർദാെന്റ
അക്കെര കടന്നു. 5 അേദ്ദഹം സൂേക്കാത്ത്
നിവാസികേളാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ കൂെടയുള്ള
ൈസന്യത്തിന്അൽപ്പം ഭക്ഷണം െകാടുക്കണേമ.
അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
മിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാരായ േസബഹിെനയും
സൽമുന്നെയയും പിൻതുടരുകയാണ.്”

6 എന്നാൽ സൂേക്കാത്തിെല ്രപഭുക്കന്മാർ
േചാദിച്ച : “േസബഹിെന്റയും സൽമുന്നയുെടയും
ൈകകൾ നിെന്റ ൈകവശമായിക്കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ?
അങ്ങെനെയങ്കിൽഞങ്ങൾനിെന്റൈസന്യത്തിന്
ഭക്ഷണം െകാടുേക്കണ്ടകാര്യെമന്ത?്”

7 അേപ്പാൾ ഗിെദേയാൻ: “ആകെട്ട;
േസബഹിെനയും സൽമുന്നെയയും യേഹാവ
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എെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചേശഷം ഞാൻ
നിങ്ങള െട മാംസം മരുഭൂമിയിെല മുള്ള െകാണ്ടും
പറക്കാരെകാണ്ടുംകീറിമുറിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

8 അവിെടനിന്ന് അേദ്ദഹം െപനീേയലിേലക്ക*്
േപായി. അവേരാടും അേദ്ദഹം ഭക്ഷണത്തിനായി
അേപക്ഷിച്ച . സൂേക്കാത്ത് നിവാസികൾ
പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന െപനീേയൽ
നിവാസികള ം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 9 അേദ്ദഹം
െപനീേയൽ നിവാസികേളാട,് “ഞാൻ
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ ഈ
േഗാപുരം ഇടിച്ച കളയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 േസബഹും സൽമുന്നയും അവേരാടുകൂെട
കിഴക്കു േദശക്കാരുെട ൈസന്യത്തിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന ഏകേദശം പതിനയ്യായിരം േപരും
കർേക്കാരിൽ ആയിരുന്നു; പടയാളികളിൽ
ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം േപർ
വധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 11 ഗിെദേയാൻ
േനാബഹിനും െയാഗ്െബെഹക്കും കിഴക്കുള്ള
േദശാന്തരികള െട വഴിയായി െചന്ന് യുദ്ധം
്രപതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ആ ൈസന്യെത്ത
േതാൽപ്പിച്ച . 12 മിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാരായിരുന്ന
േസബഹും സൽമുന്നയും ഓടിേപ്പായി.
ഗിെദേയാൻ അവെര പിൻതുടർന്നുപിടിച്ച .
ൈസന്യെത്തഒെക്കയും ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.

13 േയാവാശിെന്റ മകനായ ഗിെദേയാൻ
യുദ്ധംകഴിഞ്ഞ് േഹെരസ് ചുരംവഴി മടങ്ങി.
14 വഴിയിൽ അേദ്ദഹം സൂേക്കാത്ത്
നിവാസികളിൽ ഒരു യുവാവിെന പിടിച്ച് അവെന

* 8:8 മൂ.ഭാ. െപനുേവൽ, െപനീേയൽഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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േചാദ്യംെചയ്തു. അവൻ സൂേക്കാത്തിെല
്രപഭുക്കന്മാരും പട്ടണത്തലവന്മാരുമായ
എഴുപേത്തഴ് ആള കള െട േപര് അേദ്ദഹത്തിന്
എഴുതിെക്കാടുത്തു. 15 പിെന്ന ഗിെദേയാൻ
സൂേക്കാത്ത് നിവാസിള െട അടുക്കൽവന്ന്,
“ ‘േസബഹിെന്റയും സൽമുന്നയുെടയും ൈകകൾ
നീ ൈകവശെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ?’
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്ന
നിെന്റ ൈസന്യത്തിന് ഭക്ഷണം െകാടുേക്കണ്ട
കാര്യം എെന്തന്നു നിങ്ങൾ എെന്ന ധിക്കരിച്ച
പറഞ്ഞ േസബഹും സൽമുന്നയും ഇതാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. 16അവർ പട്ടണത്തലവന്മാെര പിടിച്ച്
കാട്ടിെല മുള്ള ം പറക്കാരയുംെകാണ്ട് ശിക്ഷിച്ച്
സൂേക്കാത്ത് നിവാസികെള ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച .
17 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം െപനീേയലിെല
േഗാപുരം ഇടിച്ച് പട്ടണനിവാസികെള
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

18 പിെന്ന ഗിെദേയാൻ േസബഹിേനാടും
സൽമുന്നേയാടും: “നിങ്ങൾ താേബാരിൽെവച്ച
വധിച്ച പുരുഷന്മാർ എങ്ങെനയുള്ളവരായിരുന്നു”
എന്നു േചാദിച്ച .

“അവർ താങ്കെളേപ്പാെലയുള്ളവർ;
ഓേരാരുത്തനും രാജകുമാരനു തുല്യർ
ആയിരുന്നു,”എന്ന്അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

19 അതിനു ഗിെദേയാൻ: “അവർ എെന്റ
സേഹാദരന്മാർ ആയിരുന്നു; എെന്റ
അമ്മയുെട പു്രതന്മാർ. നിങ്ങൾ അവെര
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ,
ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാല്ല കയില്ലായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു. 20പിെന്ന
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അയാൾ തെന്റ ആദ്യജാതനായ േയെഥരിേനാട,്
“അവെര െകാല്ല ക!” എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
േയെഥർ നേന്ന െചറുപ്പമായിരുന്നതുെകാണ്ടും
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടും വാൾഊരിയില്ല.

21 അേപ്പാൾ േസബഹും സൽമുന്നയും,
“താങ്കൾതെന്ന അതു െചയ്യ ക;
‘ആളിെന കാണുന്നതുേപാലുള്ള ബലമേല്ല
അയാൾക്കുള്ള ’ ” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
ഗിെദേയാൻ എഴുേന്നറ്റ് അവെര െകാന്നു;
അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െട കഴുത്തിെല
ആഭരണങ്ങൾഎടുത്തു.

ഗിെദേയാെന്റഏേഫാദ്
22 ഇ്രസാേയല്യർ ഗിെദേയാേനാട്: “താങ്കൾ
ഞങ്ങെള ഭരിക്കുക, അങ്ങെനതെന്ന താങ്കള െട
മകനും താങ്കള െട പൗ്രതനും—മിദ്യാന്യരുെട
ൈകയിൽനിന്നുതാങ്കൾഞങ്ങെള രക്ഷിച്ചേല്ലാ!”

23 എന്നാൽ ഗിെദേയാൻ അവേരാട്; “ഞാൻ
നിങ്ങെള ഭരിക്കുകയില്ല; എെന്റ മകനും
ഭരിക്കുകയില്ല. യേഹാവ നിങ്ങെള ഭരിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 24പിെന്നഗിെദേയാൻഅവേരാടു
പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് ഒരു അേപക്ഷേയയുള്ള ;
െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ കർണാഭരണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും എനിക്കു നൽകണം.”
(അവർ യിശ്മാേയല്യർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
സ്വർണംെകാണ്ടുള്ളകർണാഭരണംധരിച്ചിരുന്നു.)

25 “ഞങ്ങൾ സേന്താഷേത്താെട തരാം,”
അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു വസ്്രതം വിരിച്ച്
ഓേരാരുത്തന് െകാള്ളയിൽ കിട്ടിയ ഓേരാ
സ്വർണക്കടുക്കൻ അതിലിട്ട . 26 അവൻ
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േചാദിച്ച വാങ്ങിയ സ്വർണക്കടുക്കെന്റ തൂക്കം
ആയിരത്തിെയഴുനൂറു േശേക്കൽ† ആയിരുന്നു;
വസ്്രതത്തിെന്റ എണ്ണം എടുത്തിരുന്നില്ല. ഇതു
കൂടാെത ആഭരണങ്ങള ം കുണ്ഡലങ്ങള ം
മിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന ഊതവർണ
വസ്്രതങ്ങള ം അവരുെട ഒട്ടകങ്ങള െട
കഴുത്തിെല മാലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
27 ഗിെദേയാൻ ആ സ്വർണംെകാണ്ട് ഒരു
ഏേഫാദ് ഉണ്ടാക്കി തെന്റ പട്ടണമായ ഒ്രഫയിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ച ; ഇ്രസാേയെലല്ലാം അതിെന
ആരാധിച്ച െകാണ്ട് പരസംഗംെചയ്തു. അതു
ഗിെദേയാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിനും
ഒരു െകണിയായിത്തീർന്നു.
ഗിെദേയാെന്റ മരണം

28 മിദ്യാൻ ഇ്രസാേയൽജനത്തിനു കീഴടങ്ങി,
പിെന്ന തലെപാക്കിയതുമില്ല, ഗിെദേയാെന്റ
ജീവിതകാലത്തു നാൽപ്പതുവർഷം േദശത്തു
സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി.

29 േയാവാശിെന്റ മകനായ െയരൂ-ബാൽ
തെന്റ വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നു. 30 ഗിെദേയാന്
നിരവധി ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം
മക്കളായിട്ട തെന്ന എഴുപതു പു്രതന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. 31 േശേഖമിലുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ െവപ്പാട്ടിയും അേദ്ദഹത്തിെനാരു
മകെന ്രപസവിച്ച . അബീെമെലക്ക് എന്ന്
അവനു േപരിട്ട . 32 േയാവാശിെന്റ മകനായ
ഗിെദേയാൻ നല്ല വാർധക്യത്തിൽ മരിച്ച ;
അേദ്ദഹെത്ത അബിേയ്രസിയർക്കുള്ള ഒ്രഫയിൽ

† 8:26 ഏക. 20കി.്രഗാം.
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ േയാവാശിെന്റ
കല്ലറയിൽഅടക്കംെചയ്തു.

33 ഗിെദേയാൻ മരിച്ചയുടെന,
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ വീണ്ടും ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള
വണങ്ങുന്നതിലൂെട പരസംഗംെചയ്തു. ബാൽ-
െബരീത്തിെന തങ്ങള െട േദവനായി ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
34 ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കള െടയും
ൈകയിൽനിന്നു തങ്ങെള രക്ഷിച്ച തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അവർ ഓർത്തില്ല.
35ഗിെദേയാൻഎന്നെയരൂ-ബാൽഇ്രസാേയലിനു
െചയ്ത സകലനന്മയ്ക്കും തക്കവണ്ണം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബേത്താട് അവർ കരുണ
കാണിച്ചതുമില്ല.

9
അബീെമെലക്ക്

1 െയരൂ-ബാലിെന്റ മകനായ അബീെമെലക്ക്
േശേഖമിൽ െചന്നു തെന്റ അമ്മയുെട
സേഹാദരന്മാേരാടും അമ്മയുെട കുലത്തിലുള്ള
എല്ലാവേരാടും സംസാരിച്ച : 2 “േശേഖം
പൗരന്മാേരാട് േചാദിക്കുക: ‘െയരൂ-ബാലിെന്റ
എഴുപത് പു്രതന്മാരുംകൂെട നിങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നേതാ ഒരുവൻ നിങ്ങെള ഭരിക്കുന്നേതാ
ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കു നല്ലത്?’ ഞാൻ നിങ്ങള െട
മാംസവും രക്തവുമാെണന്ന്ഓർക്കുക.”

3 അങ്ങെന അബീെമെലക്കിെന്റ
അമ്മയുെട സേഹാദരന്മാർ േശേഖമിെല
സകലപൗരന്മാേരാടും ഈ വാക്കുകൾ
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അേദ്ദഹേത്താട്
ചാഞ്ഞു; “അേദ്ദഹം നമ്മുെട സേഹാദരനേല്ലാ”
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എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 4 അവർ ബാൽ-
െബരീത്തിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽനിന്ന് എഴുപത്
േശേക്കൽ* െവള്ളി എടുത്ത് അയാൾക്കു
െകാടുത്തു; അബീെമെലക്ക,് അത് ഉപേയാഗിച്ച്
വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത ആഭാസന്മാെര
കൂലിെക്കടുത്തു. അവർ അയാള െട
അനുയായികളായിത്തീർന്നു. 5 അയാൾ
ഒ്രഫയിൽ തെന്റ പിതാവിെന്റ വീട്ടിൽെച്ചന്നു.
െയരൂ-ബാലിെന്റ പു്രതന്മാരായ തെന്റ എഴുപത്
സേഹാദരന്മാെരയും ഒരു കല്ലിൽെവച്ച വധിച്ച ;
എന്നാൽ െയരൂ-ബാലിെന്റ ഇളയപു്രതൻ
േയാഥാം ഒളിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് രക്ഷെപ്പട്ട .
6 അതിെന്റേശഷം േശേഖമിെലയും േബത്-
മിേല്ലായിെലയും എല്ലാ പൗരന്മാരും േശേഖമിെല
സ്തംഭത്തിനരിെകയുള്ള† കരുേവലകത്തിന്
സമീപം ഒരുമിച്ച കൂടി, അവിെടെവച്ച്
അബീെമെലക്കിെന രാജാവായി വാഴിച്ച .

7 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േയാഥാം െഗരിസീം
മലമുകളിൽ കയറി ഉച്ചത്തിൽ അവേരാട്
ഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “േശേഖം
പൗരന്മാേര, ൈദവം നിങ്ങള െട ്രപാർഥന
േകൾേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുക, 8 ഒരിക്കൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക്
ഒരു രാജാവിെന അഭിേഷകംെചയ്യാൻ േപായി;
അവ ഒലിവു വൃക്ഷേത്താട്: ‘നീ ഞങ്ങൾക്കു
രാജാവായിരിക്കുക’എന്നേപക്ഷിച്ച .

9 “അതിന് ഒലിവുവൃക്ഷം, ‘േദവന്മാരും മനുഷ്യരും

* 9:4 ഏക. 800 ്രഗാം. † 9:6 ഈ വാക്കിനുള്ള
എ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഒരുേപാെലപുകഴ്ത്തുന്നഎെന്റഎണ്ണഉേപക്ഷിച്ച്
ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ ആടാൻ േപാകുേമാ?’
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

10 “പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അത്തിവൃക്ഷേത്താട്,
‘വരിക, നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുക’
എന്നേപക്ഷിച്ച .

11 “അതിന് അത്തിവൃക്ഷം, ‘മധുരമുള്ള
വിേശഷെപ്പട്ട എെന്റ പഴം ഉേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ
വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽആടാൻ േപാകുേമാ?’ എന്നു
േചാദിച്ച .

12 “പിെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ മുന്തിരിവള്ളിേയാട്
അേപക്ഷിച്ച , ‘വരിക, നീ ഞങ്ങൾക്ക്
രാജാവായിരിക്കുക.’

13 “മുന്തിരിവള്ളി പറഞ്ഞു, ‘േദവന്മാെരയും
മനുഷ്യെരയും ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന എെന്റ
വീഞ്ഞുേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െടേമൽ
ആടാൻ േപാകുേമാ?’

14 “ഒടുവിൽ വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം േചർന്ന്
മുൾപ്പടർപ്പിേനാടു പറഞ്ഞു, ‘വരിക, നീ വന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായിരിക്കുക.’

15 “മുൾപ്പടർപ്പ് വൃക്ഷങ്ങേളാട്, ‘നിങ്ങൾ
യഥാർഥമായി എെന്ന നിങ്ങൾക്ക് രാജാവായി
അഭിേഷകംെചയ്യാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ
എെന്റതണലിൽആ്രശയിക്കുക;അല്ലാത്തപക്ഷം
മുൾപ്പടർപ്പിൽനിന്ന് തീയിറങ്ങി െലബാേനാനിെല
േദവദാരുക്കെള ദഹിപ്പിക്കെട്ട!’

16 “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അബീെമെലക്കിെന
രാജാവാക്കിയതിൽ മാന്യതേയാടും
ഉത്തമേബാധ്യേത്താടും കൂെടയാേണാ
്രപവർത്തിച്ചത?് നിങ്ങൾ െയരൂ-ബാലിേനാടും
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബേത്താടും
െചയ്തത് ന്യായമാേണാ? അേദ്ദഹം
അർഹിക്കുന്നവിധത്തിലാേണാ നിങ്ങൾ
അേദ്ദഹേത്താട് െപരുമാറിയത?് 17 എെന്റ
പിതാവ് തെന്റ ജീവൻ പണയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്ത് മിദ്യാന്യരുെട
ൈകയിൽനിന്നു നിങ്ങെള രക്ഷിച്ച .
18 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എെന്റ പിതാവിെന്റ
ഗൃഹത്തിെനതിേര മത്സരിച്ച , അേദ്ദഹത്തിെന്റ
എഴുപത് പു്രതന്മാെരയും ഒരു കല്ലിേന്മൽെവച്ച
െകാന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാസിയുെട
മകനായ അബീെമെലക്ക് നിങ്ങള െട
സേഹാദരനായതുെകാണ്ട് അയാെള
േശേഖം പൗരന്മാർക്ക് രാജാവാക്കുകയും
െചയ്തേല്ലാ. 19 നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാന്യതേയാെടയും
ഉത്തമേബാധ്യേത്താടും കൂെടയാണ്
െയരൂ-ബാലിെനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബേത്താടും ്രപവർത്തിച്ചെതങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അബീെമെലക്കിൽ ആനന്ദിക്കുക; അയാൾ
നിങ്ങളിലും ആനന്ദിക്കെട്ട! 20 അല്ലാത്തപക്ഷം,
അബീെമെലക്കിൽനിന്ന് തീ ഇറങ്ങി
േശേഖമിെലയും േബത്-മിേല്ലായുെടയും
ജനെത്ത ദഹിപ്പിക്കെട്ട; േശേഖമിൽനിന്നും
േബത-്മിേല്ലായിൽനിന്നും തീ ഇറങ്ങി
അബീെമെലക്കിെനയും വിഴുങ്ങെട്ട!”

21 േയാഥാം േബരിേലക്കു പലായനംെചയ്തു.
തെന്റസേഹാദരനായഅബീെമെലക്കിെന ഭയന്ന്
അവിെട പാർത്തു.

22അബീെമെലക്ക് മൂന്നുവർഷംഇ്രസാേയലിെന
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ഭരിച്ച . 23 അബീെമെലക്കിെന്റയും േശേഖം
പൗരന്മാരുെടയും മധ്യത്തിൽ, ൈദവം ഒരു
ദുരാത്മാവിെന അയച്ച ; േശേഖം പൗരന്മാർ
അബീെമെലക്കിേനാട് േ്രദാഹം തുടങ്ങി;
24 അങ്ങെന െയരൂ-ബാലിെന്റ എഴുപത്
പു്രതന്മാേരാടും െചയ്ത പാതകത്തിനു
്രപതികാരമായിട്ടാണ് അവരുെട രക്തം
അവരുെട ഘാതകനായ അവരുെട സേഹാദരൻ
അബീെമെലക്കിെന്റയും അയാൾക്കു
തുണയായിരുന്ന േശേഖം പൗരന്മാരുെടയുംേമൽ
ൈദവം വരുത്തിയത.് 25 േശേഖം പൗരന്മാർ
അയാൾക്കു വിേരാധമായി മലമുകളിൽ
ആള കെള പതിയിരുത്തി. ഇവർ ആ വഴി
േപാകുന്ന എല്ലാവെരയും കവർച്ചെചയ്തു;
ഇതിെനക്കുറിച്ച്അബീെമെലക്കിന്അറിവുകിട്ടി.

26 അേപ്പാൾ ഏെബദിെന്റ മകനായ
ഗാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാരും
േശേഖമിേലക്കു വന്നു; േശേഖം പൗരന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച .
27 അവർ വയലിൽെച്ചന്ന് തങ്ങള െട
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിെല കുലകളറത്ത് തങ്ങള െട
േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ ഉത്സവം ആചരിച്ച ,
അവർ തിന്നുകുടിച്ച് അബീെമെലക്കിെന
ശപിച്ച . 28 ഏെബദിെന്റ മകനായ ഗാൽ
പറഞ്ഞു: “നാം അയാെള േസവിേക്കണ്ടതിന്
അബീെമെലക്ക് ആര?് േശേഖം ആര്?
അയാൾ െയരൂ-ബാലിെന്റ മകനേല്ല?
െസബൂൽ അയാള െട ്രപതിനിധിയുമേല്ല?
േശേഖമിെന്റ പിതാവായ ഹാേമാരിെന്റ മക്കെള
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േസവിക്കെട്ട! നാം എന്തിന് അബീെമെലക്കിെന
േസവിക്കണം? 29 ഈ ജനം എെന്റ
കൽപ്പനയിൻ കീഴിലായിരുെന്നങ്കിൽ! ഞാൻ
അബീെമെലക്കിെന ഒടുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു.
അബീെമെലക്കിേനാട,് ‘നിെന്റ മുഴുവൻ
ൈസന്യവുമായി വരിക’എന്നുപറയുമായിരുന്നു.”

30 നഗരാധിപനായ െസബൂൽ ഏെബദിെന്റ
മകനായ ഗാലിെന്റ വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ, അയാൾ
േകാപിഷ്ഠനായി. 31 അയാൾ രഹസ്യമായി
അബീെമെലക്കിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച : “ഇതാ ഏെബദിെന്റ മകനായ ഗാലും
അയാള െട സേഹാദരന്മാരും േശേഖമിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. അയാൾ നിനെക്കതിേര
പട്ടണനിവാസികെള മത്സരിപ്പിക്കുന്നു.
32 അതുെകാണ്ട് നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ൈസന്യവും രാ്രതി വയലിൽ പതിയിരിക്കുക.
33 രാവിെല സൂേര്യാദയത്തിൽ എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണത്തിേലക്കു വരിക; എന്നാൽ ഗാലും
ൈസന്യവും താങ്കള െടേനേര വരുേമ്പാൾ
യുക്തമായത് അവേരാട് ്രപവർത്തിക്കുക”
എന്നറിയിച്ച .

34 അങ്ങെന അബീെമെലക്കും കൂെടയുള്ള
ൈസന്യവും രാ്രതിയിൽപുറെപ്പട്ട് േശേഖമിനരിെക
നാലു സംഘമായി പതിയിരുന്നു. 35ഏെബദിെന്റ
മകനായ ഗാൽ പുറത്തുവന്ന് നഗരകവാടത്തിൽ
നിലയുറപ്പിച്ച . ഉടെന അബീെമെലക്കും
കൂെടയുള്ള ൈസന്യവും പതിയിരിപ്പിൽനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ .

36 ഗാൽ അവെര കണ്ടേപ്പാൾ െസബൂലിേനാട്,
“അതാ,പർവതങ്ങള െട മുകളിൽനിന്ന്ആള കൾ
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ഇറങ്ങിവരുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.
െസബൂൽ പറഞ്ഞു, “പർവതങ്ങള െട നിഴൽ
കണ്ട് മനുഷ്യെരന്ന് താങ്കൾക്കു േതാന്നുകയാണ.്”

37 എന്നാൽ ഗാൽ പിെന്നയും പറഞ്ഞു:
“അതാ, േദശത്തിെന്റ മേധ്യനിന്ന്‡
ആള കൾ ഇറങ്ങിവരുന്നു; മെറ്റാരുകൂട്ടം
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരുെടകരുേവലകത്തിെന്റ
സമീപത്തുകൂടി വരുന്നു.”

38 െസബൂൽ അവേനാട്, “നാം
അബീെമെലക്കിെന േസവിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
ആെരന്നു പറഞ്ഞ നിെന്റ െപാങ്ങച്ചം ഇേപ്പാൾ
എവിെട? ഇത് നീ പരിഹസിച്ച പുരുഷന്മാർ
അേല്ല? േപായി,അവേരാട് യുദ്ധംെചയ്യ ക!”എന്നു
പറഞ്ഞു.

39 അങ്ങെന ഗാൽ േശേഖം പൗരന്മാെര
അബീെമെലക്കിെനതിേര അണിനിരത്തി;
40 അബീെമെലക്കിെന്റ മുമ്പിൽ അവൻ
േതാേറ്റാടി; നഗരകവാടംവെര േശേഖം
പൗരന്മാരിൽ അേനകർ മുറിേവറ്റ വീണു.
41 അബീെമെലക്ക് അരൂമയിൽ താമസിച്ച ,
െസബൂൽ ഗാലിെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
േശേഖമിൽനിന്ന്ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.

42 പിേറ്റന്നാൾ േശേഖമിെല ജനം
വയലിേലക്കുേപായി. അബീെമെലക്കിന്
അത് അറിവുകിട്ടി. 43 അേദ്ദഹം തെന്റ
ആള കെള മൂന്നുകൂട്ടമായി വിഭജിച്ച് വയലിൽ
പതിയിരുത്തി. ജനം പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
വരുന്നതുകണ്ട,് താനും തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവരും
എഴുേന്നറ്റ് അവെര ആ്രകമിച്ച . 44 പിെന്ന

‡ 9:37 മൂ.ഭാ.അതാ, ഭൂമിയുെട െപാക്കിളിൽനിന്ന്
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അബീെമെലക്കും കൂെടയുള്ള സംഘവും
പാഞ്ഞുെചന്ന് പട്ടണത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
നിലയുറപ്പിച്ച . മേറ്റ രണ്ടുസംഘങ്ങൾവയലിലുള്ള
സകലജനത്തിെന്റയുംേനേര പാഞ്ഞുെചന്നു;
അവെര സംഹരിച്ച . 45 അബീെമെലക്ക്
അന്നുമുഴുവനും പട്ടണേത്താട് യുദ്ധംെചയ്ത്
പട്ടണംപിടിച്ച്അതിെലജനെത്തെകാന്നു,പട്ടണം
ഇടിച്ച നിരത്തിഅതിൽ ഉപ്പ വിതറി.

46 േശേഖം േഗാപുരവാസികൾ ഇതു
േകട്ട് എല്ലാവരും ഏൽ-െബരീത്തിെന്റ§
േക്ഷ്രതമണ്ഡപത്തിൽ കടന്നു. 47 േശേഖം
േഗാപുരവാസികൾ എല്ലാവരും
ഒന്നിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അബീെമെലക്കിന്
അറിവുകിട്ടി. 48 അബീെമെലക്കും കൂെടയുള്ള
ജനവും സൽേമാൻ പർവതത്തിൽ കയറി;
അേദ്ദഹം േകാടാലി എടുത്ത് ഒരു മരത്തിെല
ചില െകാമ്പുകൾ െവട്ടി ചുമലിൽെവച്ച .
തേന്നാടുകൂെടയുള്ളവേരാട,് “േവഗം! ഞാൻ
െചയ്യന്നതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം െചയ്യ ക!”
എന്നു പറഞ്ഞു. 49 അവരും അതുേപാെല
ഓേരാരുത്തരും ചില െകാമ്പുകൾ െവട്ടി
അതുമായി അബീെമെലക്കിെന്റ പിന്നാെല
െചന്നു. ആ െകാമ്പുകൾ മണ്ഡപേത്താട്
േചർത്തിട്ട തീെകാളത്തി. മണ്ഡപം ഉൾെപ്പെട
അവെര ചുട്ട കളഞ്ഞു. അങ്ങെന പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം േശേഖം േഗാപുരവാസികളായ
ആയിരേത്താളംേപർ മരിച്ച .

50 അതിനുേശഷം അബീെമെലക്ക്

§ 9:46 ബാൽ-െബരീത്ത,് ഏൽ-െബരീത്ത് എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. ന്യായാ. 9:4കാണുക.
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േതെബസിേലക്കു െചന്ന്, അതിെന ഉപേരാധിച്ച്,
ആ പട്ടണം പിടിച്ച . 51 പട്ടണത്തിനകത്ത്
ഉറപ്പ ള്ള ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവിേടക്ക് പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി
പട്ടണത്തിലുള്ളവെരല്ലാം ഓടിക്കടന്നു
വാതിലടച്ച് േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി.
52 അബീെമെലക്ക് േഗാപുരത്തിനരിെക
എത്തി അതിെന ആ്രകമിച്ച ; അത് തീെവച്ച്
ചുട്ട കളേയണ്ടതിന് േഗാപുരവാതിലിന്
അടുത്തുെചന്നു. 53 അേപ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ ഒരു
തിരികല്ലിൻപിള്ള അബീെമെലക്കിെന്റ തലയിലിട്ട്
അവെന്റതലേയാട്ടി തകർത്തുകളഞ്ഞു.

54 ഉടെന അവൻ തെന്റ ആയുധവാഹകനായ
യുവാവിേനാട,് “ഒരു സ്്രതീ എെന്ന െകാന്നു എന്നു
പറയാതിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ വാൾഊരി എെന്ന
െകാല്ല ക” എന്നു പറഞ്ഞു. അവെന്റ ഭൃത്യൻ
അവെന വാൾെകാണ്ട് െവട്ടി. അങ്ങെന അവൻ
മരിച്ച . 55അബീെമെലക്ക് മരിെച്ചന്നുകണ്ടേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽജനംവീടുകളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

56 അബീെമെലക്ക് തെന്റ എഴുപത്
സേഹാദരന്മാെരയും െകാന്ന് തെന്റ പിതാവിേനാട്
െചയ്ത പാതകത്തിന,് ൈദവം അവേനാട്
ഇങ്ങെന ്രപതികാരംെചയ്തു. 57 േശേഖം
നിവാസികള െട സകലദുഷ്ടതയ്ക്കും ൈദവം
തക്കശിക്ഷനൽകി. അങ്ങെന െയരൂ-ബാലിെന്റ
പു്രതനായ േയാഥാമിെന്റ ശാപം അവരുെടേമൽ
വന്നു.

10
േതാലാ
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1 അബീെമെലക്കിനുേശഷം യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട േദാേദായുെട പു്രതനായ
പൂവായുെട പു്രതൻ േതാലാ ഇ്രസാേയലിെന
രക്ഷിക്കാൻ എഴുേന്നറ്റ ; എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
ശമീരിൽ അേദ്ദഹം വസിച്ചിരുന്നു. 2 അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിെന ഇരുപത്തിമൂന്നു വർഷം
നയിച്ചേശഷം മരിച്ച ;ശമീരിൽഅടക്കെപ്പട്ട .
യായീർ

3 അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം ഗിെലയാദ്യനായ
യായീർ ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷം ഇ്രസാേയലിനു
നായകനായിരുന്നു. 4 അേദ്ദഹത്തിന് മുപ്പത്
പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പതുേപരും
കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
ഗിെലയാദ് േദശത്ത് ഹാേവാത്ത-്യായീർ* എന്ന്
ഇന്നും അറിയെപ്പടുന്ന മുപ്പത് പട്ടണങ്ങൾ
അവരുെട അധീനതയിലായിരുന്നു. 5 യായീർ
മരിച്ചേപ്പാൾ കാേമാനിൽ അേദ്ദഹെത്ത
അടക്കംെചയ്തു.
യിഫ്താഹ്

6 ഇ്രസാേയൽജനം പിെന്നയും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഹീനകരമായ
്രപവൃത്തികൾെചയ്തു. ബാൽവി്രഗഹങ്ങെളയും
അസ്തേരാത്തിെനയും അരാമ്യേദവന്മാെരയും
സീേദാന്യേദവന്മാെരയുംേമാവാബ്യേദവന്മാെരയും
അേമ്മാന്യേദവന്മാെരയുംെഫലിസ്ത്യേദവന്മാെരയും
േസവിച്ച . ഇ്രസാേയൽജനം യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച ; അവിടെത്ത േസവിച്ചേതയില്ല.
7 യേഹാവയുെട േകാപം ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര
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ജ്വലിച്ച . അവിടന്ന് അവെര െഫലിസ്ത്യർക്കും
അേമ്മാന്യർക്കും ഏൽപ്പിച്ച . 8 ആ വർഷം
അവർ ഇ്രസാേയൽമക്കെള ചിതറിക്കുകയും
തകർക്കുകയും െചയ്തു. േയാർദാനു
കിഴക്ക് ഗിെലയാദ് എന്ന അേമാര്യേദശത്തുള്ള
എല്ലാ ഇ്രസാേയൽമക്കെളയും പതിെനട്ട്
വർഷേത്താളം അവർ പീഡിപ്പിച്ച . 9അേമ്മാന്യർ
െയഹൂദേയാടും െബന്യാമീേനാടും എ്രഫയീം
ഗൃഹേത്താടും യുദ്ധംെചയ്യാൻ േയാർദാൻ
കടന്നു; തന്മൂലം ഇ്രസാേയൽജനം വലിയ
കഷ്ടത്തിലായി. 10അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽജനം
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : “ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്
ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കുകയാൽ
അങ്ങേയാട് പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

11 യേഹാവ ഇ്രസാേയൽജനേത്താട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈജിപ്റ്റ കാർ, അേമാര്യർ,
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ എന്നിവരുെട
ൈകയിൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിച്ചില്ലേയാ?
12 സീേദാന്യരും അമാേലക്യരും മാേവാന്യരും†
നിങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച ; നിങ്ങൾ സഹായത്തിനായി
എേന്നാട് നിലവിളിച്ച ; ഞാൻ നിങ്ങെള
അവരുെട ൈകയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ചില്ലേയാ?
13 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ച ; അതുെകാണ്ട്
ഇനി ഞാൻ നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയില്ല.
14 നിങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ള േദവന്മാേരാട്
നിലവിളിക്കുക; നിങ്ങള െട കഷ്ടകാലത്ത്അവർ
† 10:12 ചി.ൈക.്രപ. മിദ്യാന്യരും
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നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട!”
15എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാട:്

“ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട
ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്കയും ഞങ്ങേളാട്
െചയ്തുെകാൾക; ഇേപ്പാൾമാ്രതം ഞങ്ങെള
വിടുവിക്കണേമ” എന്നേപക്ഷിച്ച . 16 അവർ
തങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് അന്യേദവന്മാെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; യേഹാവെയ േസവിച്ച ;
ഇ്രസാേയലിെന്റ കഷ്ടത യേഹാവയ്ക്ക്
സഹിക്കാവുന്നതിലുംഅപ്പ റമായി.

17 അേമ്മാന്യർ യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങി
ഗിെലയാദിൽ പാളയമടിച്ച ; ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ഒരുമിച്ച േചർന്ന് മിസ്പായിൽ പാളയമിറങ്ങി.
18 ഗിെലയാദിെല ്രപഭുക്കന്മാരും ജനവും
പരസ്പരം പറഞ്ഞു: “അേമ്മാന്യേരാട്
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നയാൾ ആേരാ അേദ്ദഹം
ഗിെലയാദിെല സകലനിവാസികൾക്കും
തലവനായിരിക്കും.”

11
1 ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹ് ധീരനായ ഒരു
േയാദ്ധാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവ്
ഗിെലയാദും അമ്മ ഒരു േവശ്യയുമായിരുന്നു.
2 ഗിെലയാദിന് സ്വന്തം ഭാര്യയിലും
പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വളർന്നേപ്പാൾ,
“ഞങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിെല ഓഹരി
നിനക്കു ലഭിക്കുകയില്ല, നീ പരസ്്രതീയുെട
മകനാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ് യിഫ്താഹിെന
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന യിഫ്താഹ്
തെന്റ സേഹാദരന്മാെരവിട്ട് േതാബ് േദശത്തു
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െചന്നുപാർത്തു; ആഭാസന്മാരായ ചിലർ
യിഫ്താഹിെന്റ ചുറ്റ ംകൂടി അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച .

4 കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞ് അേമ്മാന്യർ
ഇ്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംതുടങ്ങി. 5ഗിെലയാദിെല
േനതാക്കന്മാർ യിഫ്താഹിെന േതാബ്
േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവരാൻ െചന്നു.
6 അവർ യിഫ്താഹിേനാട് പറഞ്ഞു: “വരിക,
അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്യാൻ നീ ഞങ്ങള െട
ൈസന്യാധിപനായിരിക്കുക.”

7 യിഫ്താഹ് അവേരാട:് “നിങ്ങൾ എെന്ന
െവറുത്ത് എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നും
ഓടിച്ച കളഞ്ഞില്ലേയാ? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
കഷ്ടത്തിലായേപ്പാൾ എന്തിെനെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്നു”എന്നു േചാദിച്ച .

8 ഗിെലയാദിെല േനതാക്കന്മാർ
യിഫ്താഹിേനാട:് “നീ ഞങ്ങേളാടുകൂെടവന്ന്
അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയ്യ കയും
ഗിെലയാദിെല സകലനിവാസികൾക്കും
തലവനായിരിക്കുകയും െചയ്യ ക.
അതിനുേവണ്ടിത്തെന്നയാണ് ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
നിെന്റ അടുക്കൽ ഇേങ്ങാട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.

9 “അേമ്മാന്യേരാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ നിങ്ങൾ
എെന്ന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു േപായിട്ട് യേഹാവഅവെര
എെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കുന്നുഎങ്കിൽനിങ്ങൾ
നിശ്ചയമായും എെന്ന തലവനാക്കുേമാ?” എന്ന്
യിഫ്താഹ് േചാദിച്ച .

10 ഗിെലയാദിെല േനതാക്കന്മാർ
യിഫ്താഹിേനാടു പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
നമുക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട! നീ
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പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം.”
11 അങ്ങെന യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദിെല
േനതാക്കന്മാേരാടുകൂെട േപായി; ജനം
അേദ്ദഹെത്തതലവനുംൈസന്യാധിപനുംആക്കി;
യിഫ്താഹ് മിസ്പായിൽയേഹാവയുെടമുമ്പാെക,
താൻപറഞ്ഞെതല്ലാം വീണ്ടും ്രപസ്താവിച്ച .

12 അതിനുേശഷം യിഫ്താഹ്
അേമ്മാന്യരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച : “എേന്നാട് എന്തു വിേരാധംെകാണ്ടാണ്
എെന്റരാജ്യത്തിെനതിേരയുദ്ധംെചയ്യാൻതാങ്കൾ
വരുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

13 അേമ്മാന്യരാജാവ് യിഫ്താഹിെന്റ
ദൂതന്മാേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞയച്ച :
“ഇ്രസാേയൽ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വന്നേപ്പാൾ
അർേന്നാൻമുതൽ യാേബ്ബാക്കും
േയാർദാനുംവെരയുള്ള എെന്റ േദശം
ൈകവശെപ്പടുത്തി, ഇേപ്പാൾ ആ േദശം
സമാധാനേത്താെട മടക്കിത്തരിക.”

14അേമ്മാന്യരാജാവിേനാട് ഇ്രപകാരം പറയാൻ
യിഫ്താഹ് പിെന്നയും ദൂതന്മാെര പറഞ്ഞയച്ച .

15 “യിഫ്താഹ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
ഇ്രസാേയൽ േമാവാബുേദശേമാ
അേമ്മാന്യേദശേമാ ൈകവശെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.
16 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി െചങ്കടൽവെരയും
അവിെടനിന്നു കാേദശിലും എത്തി.
17 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽ ഏേദാംരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച , ‘താങ്കള െട
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
അനുവാദം തരണം’ എന്നു പറയിച്ച .
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എങ്കിലും ഏേദാം രാജാവ് െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
േമാവാബുരാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്കും അവർ
ദൂതന്മാെര അയച്ച , അേദ്ദഹവും സമ്മതിച്ചില്ല;
അങ്ങെനഇ്രസാേയൽകാേദശിൽതാമസിച്ച .

18 “അവസാനം, അവർ മരുഭൂമിയിൽക്കൂെട
സഞ്ചരിച്ച . ഏേദാം, േമാവാബ് എന്നീ
േദശങ്ങൾ ചുറ്റി േമാവാബ് േദശത്തിനു കിഴക്ക്
അർേന്നാൻനദിക്കക്കെര പാളയമിറങ്ങി.
േമാവാബിെന്റ അതിരിനകത്ത് അവർ
കടന്നില്ല. കാരണം അർേന്നാൻ േമാവാബിെന്റ
അതിരായിരുന്നു.

19 “പിെന്ന ഇ്രസാേയൽ െഹശ്േബാനിൽ
വാണിരുന്ന അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റ
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച : ‘താങ്കള െട
േദശത്തുകൂടി എെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക്
കടന്നുേപാകാൻ അനുവാദം തരണേമ’ എന്നു
പറയിച്ച . 20 എങ്കിലും സീേഹാൻ തെന്റ
േദശത്തുകൂെട ഇ്രസാേയലിെന കടത്തിവിടാൻ
തക്കവണ്ണം അവെര വിശ്വസിച്ചില്ല.* അേദ്ദഹം
തെന്റ ജനെത്തെയല്ലാം വിളിച്ച കൂട്ടി,
യാഹാസിൽ പാളയമടിച്ച് ഇ്രസാേയലിേനാട്
െപാരുതി.

21 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
സീേഹാെനയുംഅയാള െടസകലജനെത്തയും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ; അവർ
അവെര േതാൽപ്പിച്ച ; ഇങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ
ആ േദശവാസികളായ അേമാര്യരുെട േദശം
പിടിെച്ചടുത്തു. 22 അർേന്നാൻമുതൽ

* 11:20അഥവാ,തക്കവണ്ണംഇ്രസാേയല്യരുമായിഒരുഉടമ്പടിയിൽ
ഏർെപ്പട്ടില്ല.
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യാേബ്ബാക്കുവെരയും മരുഭൂമിമുതൽ
േയാർദാൻവെരയുമുള്ള അേമാര്യരുെട
േദശംമുഴുവൻഅവർൈകവശെപ്പടുത്തി.

23 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
അേമാര്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിെക്ക,
നിനക്ക് അവ തിരിെക നൽേകണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യെമന്ത്? 24 താങ്കള െട േദവനായ
െകേമാശ് താങ്കൾക്കു തരുന്നത് താങ്കൾ
ൈകവശം െവക്കുകയിേല്ല? അങ്ങെനതെന്ന
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു
തരുന്നെതാെക്ക ഞങ്ങള ം അവകാശമാക്കും.
25 സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് എന്ന
േമാവാബുരാജാവിെനക്കാൾ താങ്കൾ
േ്രശഷ്ഠേനാ? അേദ്ദഹം എേപ്പാെഴങ്കിലും
ഇ്രസാേയലിേനാട് കലഹിക്കുകേയാ
യുദ്ധംെചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ട േണ്ടാ?
26 ഇ്രസാേയൽ െഹശ്േബാനിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും അേരാേവരിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും അർേന്നാൻതീരത്തുള്ള
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും മുന്നൂറു വർഷക്കാലം
താമസിച്ച ആ കാലത്തിനിടയിൽ
നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ട് അതു തിരിച്ച
വാങ്ങിയില്ല? 27ആകയാൽ ഞാൻ താങ്കേളാട്
അന്യായെമാന്നുംെചയ്തിട്ടില്ല. എനിെക്കതിേര
യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുന്നതിനാൽ താങ്കൾ
എേന്നാടാകുന്നു അന്യായംെചയ്യന്നത;്
ന്യായാധിപനായ യേഹാവ ഇന്ന്
ഇ്രസാേയൽമക്കള െടയും അേമ്മാന്യരുെടയും
മേധ്യ ന്യായംവിധിക്കെട്ട.”



ന്യായാധിപന്മാർ 11:28 lviii ന്യായാധിപന്മാർ 11:35

28 എന്നാൽ യിഫ്താഹ് പറഞ്ഞയച്ച സേന്ദശം
അേമ്മാന്യരുെട രാജാവ്അേശ്ശഷംവകെവച്ചില്ല.

29 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
യിഫ്താഹിെന്റേമൽവന്നു;അേദ്ദഹം ഗിെലയാദും
മനെശ്ശയും കടന്ന് ഗിെലയാദിെല മിസ്പായിൽ
എത്തി. അവിെടനിന്ന് അേമ്മാന്യരുെടേനേര
െചന്നു. 30 യിഫ്താഹ് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
േനർച്ച േനർന്നു: “അങ്ങ് അേമ്മാന്യെര
എെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുെമങ്കിൽ,
31 ഞാൻ അേമ്മാന്യെര ജയിച്ച്
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ എെന്റ
വീട്ട വാതിൽക്കൽ എെന്ന എതിേരറ്റ വരുന്നത്
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കും; അത് ഞാൻ
േഹാമയാഗമായിഅർപ്പിക്കും.”

32 പിെന്ന യിഫ്താഹ് അേമ്മാന്യരുെടേനേര
െചന്നു; യേഹാവ അവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . 33 അേരാേയർമുതൽ
മിന്നീത്തുവെരയും ആേബൽ-
െകരാമീംവെരയുമുള്ള ഇരുപതു പട്ടണങ്ങെള
അേദ്ദഹം നശിപ്പിച്ച . ഇങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ
അേമ്മാെനകീഴടക്കി.

34 യിഫ്താഹ് മിസ്പായിൽ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു
വന്നേപ്പാൾ ഇതാ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൾ
തപ്പ െകാട്ടി നൃത്തംെവച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
എതിേരൽക്കാൻ വരുന്നു! അവൾഅേദ്ദഹത്തിന്
ഏകമകൾ ആയിരുന്നു. അവൾ അല്ലാെത
അേദ്ദഹത്തിന് മകേനാ മകേളാ േവെറ
ഇല്ലായിരുന്നു. 35 അവെള കണ്ടയുടെന
അേദ്ദഹം തെന്റ വസ്്രതംകീറി: “അേയ്യാ, എെന്റ
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േമാേള! നീ എെന്ന വ്യസനത്തിൽ ആഴ്ത്തി
എെന്ന ദുഃഖിതനാക്കിയേല്ലാ; യേഹാവേയാടു
ഞാൻ ശപഥംെചയ്തുേപായി; എനിക്കതു
ലംഘിച്ച കൂടാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

36 “അപ്പാ, അങ്ങ് യേഹാവേയാട്
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങ്
ശപഥംെചയ്തതുേപാെല എേന്നാടു
െചയ്തുെകാൾക. യേഹാവ അേങ്ങക്കുേവണ്ടി
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കളായ അേമ്മാന്യേരാട്
്രപതികാരംെചയ്തേല്ലാ. 37 എന്നാൽ ഈ
ഒരു കാര്യം എനിക്കു നൽകണേമ. ഞാൻ
ഒരിക്കലും വിവാഹംകഴിക്കുകയില്ല എന്നതിനാൽ
പർവതങ്ങളിൽെചന്ന് എെന്റ സഖിമാരുമായി
ദുഃഖാചരണം നടേത്തണ്ടതിന് എനിക്കു
രണ്ടുമാസെത്ത അവധിതരണം” എന്ന് അവൾ
തെന്റപിതാവിേനാട് പറഞ്ഞു.

38 “െപായ്െക്കാൾക,” എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. അവെള
രണ്ടുമാസേത്തക്കയച്ച ; അവൾ സഖിമാരുമായി
െചന്ന് തെന്റ കന്യാത്വെത്തക്കുറിച്ച†്

പർവതങ്ങളിൽ ദുഃഖാചരണം നടത്തി.
39 രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ തെന്റ
പിതാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു;
അേദ്ദഹം ശപഥംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അവേളാടുെചയ്തു;അവൾകന്യകയായിരുന്നു.

40 ഇ്രസാേയൽ കന്യകമാർ പിന്നീട്
വർഷംേതാറും നാലുദിവസം ഗിെലയാദ്യനായ

† 11:38 ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾഉണ്ടാകുകയില്ലഎന്നുവിവക്ഷ.
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യിഫ്താഹിെന്റ മകെള സ്മരിക്കാൻ േപാകുന്നത്
ഇ്രസാേയലിൽ ഒരുആചാരമായിത്തീർന്നു.

12
യിഫ്താഹുംഎ്രഫയീമും

1 ഇതിനുേശഷം എ്രഫയീമ്യർ തങ്ങള െട
ൈസന്യെത്ത ഒന്നിച്ച കൂട്ടി സാേഫാണിയിേലക്കു
െചന്നു. അവർ യിഫ്താഹിേനാട് േചാദിച്ച :
“താങ്കൾ അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധത്തിനു
േപായേപ്പാൾ താങ്കേളാെടാപ്പം േപാേരണ്ടതിന്
ഞങ്ങെള വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?് താങ്കെള
ഞങ്ങൾ വീടിനകത്തിട്ട് വീടിനു തീെവച്ച്
ചുട്ട കളയാൻ േപാകുന്നു.”

2 യിഫ്താഹ് അവേരാടു പറഞ്ഞു: “എനിക്കും
എെന്റ ജനത്തിനും അേമ്മാന്യേരാട് വലിയ
േപാരാട്ടം ഉണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ച .
എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
എെന്ന രക്ഷിച്ചില്ല. 3 നിങ്ങൾ എെന്ന
സഹായിക്കുകയില്ല എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
എെന്റ ജീവൻ ൈകയിൽ എടുത്തുെകാണ്ട്
അേമ്മാന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്തു; യേഹാവ
അവരുെടേമൽ എനിക്കു വിജയം നൽകി.
ഇങ്ങെനയിരിേക്ക, നിങ്ങൾ ഇന്ന് എേന്നാട്
യുദ്ധംെചയ്യാൻവരുന്നത്എന്ത?്”

4 പിന്നീട് യിഫ്താഹ് ഗിെലയാദ്യെര
ഒെക്കയും വിളിച്ച കൂട്ടി, എ്രഫയീമ്യേരാട്
യുദ്ധംെചയ്ത് അവെര േതാൽപ്പിച്ച .
“ഗിെലയാദുകാരായ നിങ്ങൾ എ്രഫയീമിൽനിന്നും
മനെശ്ശയിൽനിന്നുമുള്ള പലായിതന്മാർ
ആകുന്നു,” എന്ന് എ്രഫയീമ്യർ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട്
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ഗിെലയാദ്യർ അവെര സംഹരിച്ച . 5 ഗിെലയാദ്യർ
എ്രഫയീം ഭാഗത്തുള്ള േയാർദാെന്റ കടവുകൾ
ൈകവശെപ്പടുത്തി; എ്രഫയീമ്യരിൽ േശഷിച്ച
ഒരാൾ വന്ന്, “ഞാൻ അക്കരയ്ക്കു കടക്കെട്ട”
എന്നു പറയുേമ്പാെഴല്ലാം ഗിെലയാദ്യർഅവേനാട്,
“നീ എ്രഫയീമ്യേനാ?” എന്നു േചാദിക്കും: “അല്ല”
എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ, 6അവർഅയാേളാട,്
“ശിേബ്ബാെലത്ത”് എന്നു പറയാൻ ആവശ്യെപ്പടും.
അത് അയാൾക്ക് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് അയാൾ, “സിേബ്ബാെലത്ത്”
എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ അവർ അയാെള
പിടിച്ച് േയാർദാെന്റ കടവുകളിൽെവച്ച് െകാല്ല ം;
അങ്ങെന നാൽപ്പത്തീരായിരം എ്രഫയീമ്യർ ആ
ദിവസങ്ങളിൽവധിക്കെപ്പട്ട .

7 യിഫ്താഹ് ആറുവർഷം ഇ്രസാേയലിെന
നയിച്ച .* പിെന്ന ഗിെലയാദ്യനായ യിഫ്താഹ്
മരിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത ഗിെലയാദിെല ഒരു
പട്ടണത്തിൽഅടക്കംെചയ്തു.
ഇസ്ബാൻ,ഏേലാൻ,അബ്േദാൻ

8 യിഫ്താഹിനുേശഷം േബത്ലേഹമ്യനായ
ഇസ്ബാൻഇ്രസാേയലിനു ന്യായാധിപനായിരുന്നു.
9 അേദ്ദഹത്തിനു മുപ്പതു പു്രതന്മാരും മുപ്പതു
പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
തെന്റ പു്രതിമാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുലത്തിനു പുറത്തുള്ളവർക്ക്
വിവാഹംകഴിച്ച െകാടുക്കുകയും പു്രതന്മാർക്കു
കുലത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് മുപ്പതു കന്യകമാെര
എടുക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിന്
* 12:7 അഥവാ,ന്യായപാലനംെചയ്തു.
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ഏഴുവർഷം ന്യായാധിപനായിരുന്നു. 10 പിെന്ന
ഇസ്ബാൻ മരിച്ച ; അേദ്ദഹെത്ത േബത്ലേഹമിൽ
അടക്കംെചയ്തു.

11 പിന്നീട് െസബൂലൂന്യനായ
ഏേലാൻ ഇ്രസാേയലിനു പത്തുവർഷം
ന്യായപാലനംെചയ്തു. 12 പിെന്ന ഏേലാൻ
മരിച്ച ; അേദ്ദഹെത്ത െസബൂലൂൻനാട്ടിെല
അയ്യാേലാനിൽഅടക്കംെചയ്തു.

13 അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം ഹിേല്ലലിെന്റ
മകനായ അബ്േദാൻ എന്ന ഒരു പിരാേഥാന്യൻ
ഇ്രസാേയലിനു ന്യായാധിപനായിരുന്നു.
14 അേദ്ദഹത്തിനു നാൽപ്പതു പു്രതന്മാരും
മുപ്പത് പൗ്രതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
എഴുപതുേപരും കഴുതകള െട പുറത്തുകയറി
ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിൽ
എട്ട വർഷം ന്യായാധിപനായിരുന്നു; 15 പിെന്ന
ഹിേല്ലലിെന്റ മകനായ അബ്േദാൻ മരിച്ച ;
അേദ്ദഹെത്തഎ്രഫയീം േദശത്ത്അമാേലക്യരുെട
മലനാട്ടിെല പിരാേഥാനിൽഅടക്കംെചയ്തു.

13
ശിംേശാെന്റജനനം

1ഇ്രസാേയൽജനംവീണ്ടുംയേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഹീനകരമായ ്രപവൃത്തികൾ തുടർന്നു. യേഹാവ
അവെര നാൽപ്പതുവർഷം െഫലിസ്ത്യരുെട
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

2 േസാരാഥയിൽ ദാൻേഗാ്രതക്കാരനായ
മേനാഹ എന്ന േപരുള്ള ഒരു
പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു. അയാള െട ഭാര്യ
വന്ധ്യ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർക്കു
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മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 3 യേഹാവയുെട
ദൂതൻ അവൾക്കു ്രപത്യക്ഷനായി, അവേളാട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “നീ വന്ധ്യയേല്ലാ, നിനക്കു
കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല; എന്നാൽ നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു
മകെന ്രപസവിക്കാൻ േപാകുന്നു. 4ആകയാൽ
വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. അശുദ്ധമായെതാന്നും*
ഭക്ഷിക്കുകയുമരുത.് 5 നീ ഗർഭംധരിച്ച്
ഒരു പു്രതെന ്രപസവിക്കും; അവെന്റ
തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി െതാടുവിക്കരുത;്
ബാലൻ ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിന്
നാസീർ്രവതസ്ഥനായിരിക്കും;† അവൻ
ഇ്രസാേയലിെന െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
േമാചിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങും.”

6 അേപ്പാൾ ആ സ്്രതീ േപായി തെന്റ
ഭർത്താവിേനാട് പറഞ്ഞു: “ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
എെന്റ സമീപത്ത് വന്നു; അേദ്ദഹം ഒരു
ൈദവദൂതെനേപ്പാെല കാണെപ്പട്ട ; ഭയാവഹമായ
ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. അേദ്ദഹം
എവിെടനിന്നു വരുന്നു എന്നു ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിച്ചില്ല; അേദ്ദഹം എേന്നാട്
േപര് പറഞ്ഞതുമില്ല. 7 എന്നാൽ അേദ്ദഹം
എേന്നാട,് ‘നീ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിക്കും; നീ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത;്
അശുദ്ധമായെതാന്നും ഭക്ഷിക്കുകയുമരുത;്
ബാലൻ ഗർഭംമുതൽ ജീവപര്യന്തം ൈദവത്തിനു
നാസീർ്രവതസ്ഥനായിരിക്കും’എന്നുപറഞ്ഞു.”
* 13:4 അശുദ്ധി, വിവക്ഷിക്കുന്നത് െയഹൂദാമതപരമായ,
അഥവാ,ആചാരപരമായഅശുദ്ധിയാണ.് † 13:5 സംഖ്യ. 6:1-21
കാണുക.
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8അേപ്പാൾ മേനാഹയേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച :
“കർത്താേവ, അങ്ങ് അയച്ച ൈദവപുരുഷൻ
വീണ്ടും ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന്,
ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിെന വളർേത്തണ്ടത്
എ്രപകാരെമന്ന് ഞങ്ങെള പഠിപ്പിക്കാൻ
അനുവദിക്കണേമ.”

9 ൈദവം മേനാഹയുെട ്രപാർഥന േകട്ട ,
ൈദവദൂതൻ വീണ്ടും അവള െട അടുക്കൽവന്നു.
അവൾ വയലിലായിരുന്നു; അവള െട
ഭർത്താവ് മേനാഹ അേപ്പാൾ അവള െടകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 ഉടെന ആ സ്്രതീ ഓടിെച്ചന്ന്
ഭർത്താവിേനാട്, “അന്ന് എനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായ
ആൾ ഇതാ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു!” എന്നു
പറഞ്ഞു.

11 മേനാഹ ഭാര്യേയാടുകൂെട േപായി ആ
പുരുഷെന്റഅടുക്കൽഎത്തി; “എെന്റഭാര്യേയാടു
സംസാരിച്ചആൾതാങ്കളാേണാ?”എന്നുേചാദിച്ച .

“ഞാൻതെന്ന,” ദൂതൻമറുപടി നൽകി.
12 മേനാഹ ദൂതേനാട് േചാദിച്ച : “താങ്കള െട
വചനം നിറേവറുേമ്പാൾ ബാലെന്റ ജീവിതവും
്രപവർത്തനവും സംബന്ധിച്ച ള്ള നിബന്ധനകൾ
എെന്താെക്കയാണ്?”

13 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മേനാഹേയാട്
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ സ്്രതീേയാട് പറഞ്ഞെതല്ലാം
അവൾപാലിക്കെട്ട. 14മുന്തിരിവള്ളിയിൽനിന്നുള്ള
യാെതാന്നും അവൾ ഭക്ഷിക്കരുത;് വീഞ്ഞും
മദ്യവും കുടിക്കരുത;് അശുദ്ധമായെതാന്നും
ഭക്ഷിക്കുകയുമരുത;് ഞാൻ അവേളാടു
കൽപ്പിച്ചെതാെക്കയും അവൾ പാലിക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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15 മേനാഹ യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്
പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കുേവണ്ടി ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ പാകംെചയ്യന്നതുവെര
നിൽക്കണേമ.”

16 യേഹാവയുെട ദൂതൻ മേനാഹേയാട:്
“നീ എെന്ന തടഞ്ഞുനിർത്തിയാലും നിെന്റ
ഭക്ഷണംഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല; ഒരു േഹാമയാഗം
ഒരുക്കുെന്നങ്കിൽ അത് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അത്
യേഹാവയുെട ദൂതൻ എന്ന് മേനാഹ
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല.

17 മേനാഹ യേഹാവയുെട ദൂതേനാട്:
“താങ്കള െട വചനം യാഥാർഥ്യമാകുേമ്പാൾ
ഞങ്ങൾ താങ്കെള ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന്
താങ്കള െട േപെരന്ത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

18 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അയാേളാട,്
“എെന്റ േപര് േചാദിക്കുന്നെതന്ത?് അതു
നിനക്കു ്രഗഹിക്കാവുന്നതല്ല”‡ എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 മേനാഹ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുത്ത് േഭാജനയാഗേത്താെടാപ്പം ഒരു
പാറേമൽ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം അർപ്പിച്ച ;
മേനാഹയുെടയും ഭാര്യയുെടയും മുമ്പിൽ
യേഹാവ ഒരു അതിശയം ്രപവർത്തിച്ച .
20 യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് അഗ്നിജ്വാല
ആകാശത്തിേലക്ക് ഉയർന്നേപ്പാൾയേഹാവയുെട
ദൂതൻ ആ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കയറിേപ്പായി;
മേനാഹയും ഭാര്യയും അതുകണ്ട് സാഷ്ടാംഗം
വീണു. 21 യേഹാവയുെട ദൂതൻ പിെന്ന

‡ 13:18 അഥവാ,ആശ്ചര്യകരവുമല്ല.
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മേനാഹയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ്രപത്യക്ഷനായില്ല;
അത്യേഹാവയുെട ദൂതെനന്ന് മേനാഹ ്രഗഹിച്ച .

22 “ൈദവെത്ത കാണുകയാൽ നാം
മരിച്ച േപാകും,” എന്നു മേനാഹ ഭാര്യേയാടു
പറഞ്ഞു.

23 “നെമ്മ െകാല്ലാൻ യേഹാവ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അവിടന്ന് നമ്മുെട
േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
സ്വീകരിക്കുകേയാ ഇവെയാെക്കയും
നമുക്ക് കാണിച്ച തരികേയാ ഈ സമയത്ത്
ഇക്കാര്യം നെമ്മ അറിയിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ലായിരുന്നേല്ലാ,” എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു.

24 ആ സ്്രതീ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച ,
അവന് ശിംേശാൻ എന്നു േപരിട്ട . ബാലൻ
വളർന്നു, യേഹാവ അവെന അനു്രഗഹിച്ച .
25 േസാരായ്ക്കും എസ്താേയാലിനും മേധ്യയുള്ള
മഹേന-ദാനിൽെവച്ച് യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അേദ്ദഹെത്തഉദ്യമിപ്പിച്ച തുടങ്ങി.

14
ശിംേശാെന്റവിവാഹം

1 ശിംേശാൻ തിമ്നയിേലക്കുേപായി. അവിെട
ഒരു െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ കണ്ടു. 2അേദ്ദഹം
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ തെന്റ പിതാവിേനാടും
മാതാവിേനാടും, “ഞാൻ തിമ്നയിൽ ഒരു
െഫലിസ്ത്യയുവതിെയ കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവെള
എനിക്കു വിവാഹംെചയ്തുതരണം” എന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട .

3 അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാപിതാക്കൾ, “നിെന്റ
ചാർച്ചക്കാരുെടയും നമ്മുെട ജനത്തിെന്റയും
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ഇടയിൽസ്വീകാര്യയായ ഒരു സ്്രതീയും ഇേല്ല? ഒരു
ഭാര്യയ്ക്കുേവണ്ടി നീ പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്ത
െഫലിസ്ത്യരുെട അടുക്കൽ േപാകണേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
എന്നാൽ ശിംേശാൻ തെന്റ പിതാവിേനാട,്

“അവെള എനിക്കു തരിക; എനിക്ക്
അവൾ അനുേയാജ്യയാണ”് എന്നു പറഞ്ഞു.
4 ഇത് യേഹാവയാൽ സംഭവിച്ച എന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാപിതാക്കൾ ്രഗഹിച്ചില്ല;
ആ കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിെന വാണിരുന്ന
െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേര യേഹാവ ഒരു അവസരം
കെണ്ടത്തുകയായിരുന്നു.

5 ശിംേശാൻ തെന്റ മാതാപിതാക്കള െമാത്ത്
തിമ്നയിേലക്കുേപായി. തിമ്നയ്ക്കരിെകയുള്ള
മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾക്ക്അടുത്ത്എത്തിയേപ്പാൾ
ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അലറിെക്കാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിനുേനേര വന്നു. 6 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് ശക്തിേയാെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ വന്നു; ആയുധം
ഒന്നും കൂടാെതതെന്ന ൈകെകാണ്ട്, ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയഎന്നേപാെല,അേദ്ദഹംഅതിെന
കീറിക്കളഞ്ഞു. താൻ െചയ്തത് പിതാവിെനയും
മാതാവിെനയും അറിയിച്ചില്ല. 7 ശിംേശാൻ ആ
സ്്രതീേയാടു സംസാരിച്ച ;അവെളഅേദ്ദഹത്തിന്
ഇഷ്ടമായി.

8 കുറച്ച നാൾ കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം
അവെള വിവാഹംകഴിക്കാൻ അവിേടക്കു
മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ സിംഹത്തിെന്റ ഉടൽ
കാേണണ്ടതിന് വഴിമാറിെച്ചന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ,
അതാ സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിനുള്ളിൽ ഒരു
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േതനീച്ചക്കൂട്ടവും േതനും. 9 അത് അേദ്ദഹം
ൈകെകാണ്ട് അടർത്തിെയടുത്തു തിന്നുെകാണ്ട്
പിതാവിെന്റയും മാതാവിെന്റയും അടുക്കൽ
െചന്ന് അവർക്കും െകാടുത്തു; അവരും തിന്നു.
എന്നാൽ സിംഹത്തിെന്റ ഉടലിൽനിന്നാണ് ആ
േതൻ എടുത്തെതന്ന് അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞില്ല.

10 ശിംേശാെന്റ പിതാവ് ആ സ്്രതീയുെട
വീട്ടിൽെച്ചന്നു; ശിംേശാൻ അവിെട
ഒരു വിരുന്നു നടത്തി. മണവാളന്മാർ
അങ്ങെന െചയ്യ ക പതിവായിരുന്നു.
11 അേദ്ദഹത്തിന് അകമ്പടിയായി
ആരുംതെന്നയില്ല എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ, അവർ
മുപ്പത് വിവാഹേത്താഴന്മാെര െതരെഞ്ഞടുത്ത്
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി.

12 ശിംേശാൻ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ഒരു കടങ്കഥ പറയാം;
വിരുന്നിെന്റ ഏഴുദിവസത്തിനകം നിങ്ങൾ
ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
മുപ്പത് പരുത്തിനൂൽവസ്്രതവും മുപ്പത്
വിേശഷവസ്്രതവും നൽകാം. 13 ഉത്തരം
പറയാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ എനിക്കു
മുപ്പത് പരുത്തിനൂൽവസ്്രതവും മുപ്പത്
വിേശഷവസ്്രതവും തരണം.”

“നിെന്റ കടം പറയുക; ഞങ്ങൾ േകൾക്കെട്ട,”
എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

14ശിംേശാൻഅവേരാട,്
“േഭാക്താവിൽനിന്നു േഭാജനവും;
ശക്തനിൽനിന്നുമാധുര്യവുംപുറെപ്പട്ട ”എന്നു
പറഞ്ഞു.
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മൂന്നു ദിവസമായിട്ട ം ഉത്തരംപറയാൻഅവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല.

15 ഏഴാം* ദിവസം അവർ ശിംേശാെന്റ
ഭാര്യേയാടു പറഞ്ഞു: “നിെന്റ ഭർത്താവിെന
സ്വാധീനിച്ച് കടങ്കഥയുെട ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്കു
പറഞ്ഞുതരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിെന്നയും
നിെന്റ കുടുംബെത്തയും തീെവച്ച് ചുട്ട കളയും;
ഞങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കാനാേണാ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെളക്ഷണിച്ചത?്”

16 ശിംേശാെന്റ ഭാര്യ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുന്നിൽവീണു കരഞ്ഞു: “താങ്കൾ എെന്ന
യഥാർഥമായി സ്േനഹിക്കുന്നില്ല, എേന്നാടു
െവറുപ്പാണ.് എെന്റ ആള കേളാട് താങ്കൾ
പറഞ്ഞ കടങ്കഥയുെട ഉത്തരം എനിക്കു
പറഞ്ഞുതന്നില്ലേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം അവേളാട:് “എെന്റ
പിതാവിനും മാതാവിനുംേപാലും ഞാനതു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടില്ല; പിെന്ന ഞാൻ
നിനക്കു പറഞ്ഞുതരുേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
17 വിരുന്നിെന്റ ഏഴുദിവസവും അേദ്ദഹെത്ത
തുടർച്ചയായി അസഹ്യെപ്പടുത്തുകയാൽ,
അേദ്ദഹം ഏഴാംദിവസം അവൾക്ക് അതു
പറഞ്ഞുെകാടുത്തു; അവൾ അത് തെന്റ
ആള കൾക്കുപറഞ്ഞുെകാടുത്തു.

18 ഏഴാംദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തിനുമുമ്പ്
പട്ടണനിവാസികൾ വന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു:
“േതനിെനക്കാൾമാധുര്യമുള്ളത്എന്ത?്

* 14:15 ചി.ൈക.്രപ. നാലാം
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സിംഹെത്തക്കാൾകരുത്തുള്ളത്എന്ത?്”
അതിനുത്തരമായി ശിംേശാൻഅവേരാട,്

“നിങ്ങൾ എെന്റ പശുക്കിടാവിെന െകട്ടി
ഉഴുതില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ,
എെന്റ കടങ്കഥയ്ക്ക് ഉത്തരം
പറയുകയില്ലായിരുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 പിെന്ന, യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ശക്തിേയാെട വന്നു;
അേദ്ദഹം അസ്കേലാനിൽെചന്ന് മുപ്പതുേപെര
െകാന്ന് അവെര െകാള്ളയടിച്ച് അവരുെട
വസ്്രതം െകാണ്ടുവന്ന് കടങ്കഥയ്ക്ക് ഉത്തരം
നൽകിയവർക്കു െകാടുത്തു. േകാപാകുലനായ
അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി. 20 അതിനുേശഷം ശിംേശാെന്റ
ഭാര്യ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിവാഹേത്താഴന്മാരിൽ
ഒരാൾക്കു ഭാര്യയായിത്തീർന്നു.

15
െഫലിസ്ത്യേരാടുള്ളശിംേശാെന്റ ്രപതികാരം

1കുെറക്കാലംകഴിഞ്ഞിട്ട,് േഗാതമ്പുെകായ്ത്തുകാലത്ത്
ശിംേശാൻ ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിയുമായി തെന്റ
ഭാര്യെയ സന്ദർശിക്കാൻേപായി. അേദ്ദഹം,
“ശയനമുറിയിൽ എെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ
ഞാൻ െചല്ലെട്ട,” എന്ന് അവള െട പിതാവിേനാട്
പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, അവള െട പിതാവ്
അേദ്ദഹെത്തഅതിനുസമ്മതിച്ചില്ല.

2 “നിനക്ക് അവളിൽ അനിഷ്ടമായിരുന്നു
എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അവെള നിെന്റ വിവാഹേത്താഴന്മാരിൽ
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ഒരാൾക്കു െകാടുത്തു; അവള െട അനുജത്തി
അവെളക്കാൾ സുന്ദരിയേല്ല? മറ്റവൾക്കു പകരം
നീ ഇവെളസ്വീകരിക്കുക,”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ശിംേശാൻ പറഞ്ഞു: “ഇേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യേരാട് എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ
ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല; ഞാൻ അവേരാട്
പകരംവീട്ട ം.” 4 ശിംേശാൻ േപായി മുന്നൂറ്
കുറുക്കന്മാെര പിടിച്ച് ഈരെണ്ടണ്ണത്തിെന
വാേലാടുവാൽ േചർത്തുെവച്ച് വാലിനിടയിൽ
ഓേരാ പന്തം െവച്ച െകട്ടി. 5 പന്തത്തിനു
തീെകാളത്തി െഫലിസ്ത്യരുെട വിളവിേലക്കു
വിട്ട . വിളഞ്ഞുനിന്നവയും െകായ്ത കറ്റയും
മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം എല്ലാം
ശിംേശാൻഅഗ്നിക്കിരയാക്കി.

6 “ആരാണ് ഇതു െചയ്തത?്” െഫലിസ്ത്യർ
അേന്വഷിച്ച . “തിമ്നക്കാരെന്റ മരുമകൻ
ശിംേശാൻ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യെയ തെന്റ
വിവാഹേത്താഴനു െകാടുത്തതുെകാണ്ട”് എന്ന്
അവർക്ക്അറിവുകിട്ടി.
അേപ്പാൾ െഫലിസ്ത്യർ െചന്ന് അവെളയും
അവള െട പിതാവിെനയും തീെവച്ച
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 7അേപ്പാൾ ശിംേശാൻഅവേരാട്,
“നിങ്ങൾ ഈ വിധം െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ്രപതികാരംെചയ്യാെത വിടുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 8അവെര കഠിനമായി മർദിച്ച്
അവരിൽ അേനകെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. പിെന്ന
അേദ്ദഹംഏതാംപാറയിെല ഒരു ഗുഹയിൽെചന്നു
പാർത്തു.

9 എന്നാൽ െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് െയഹൂദ്യയിൽ
പാളയമിറങ്ങി; േലഹിക്കു സമീപം
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നിരന്നു. 10 “നിങ്ങൾ എന്തിന് ഞങ്ങേളാടു
യുദ്ധത്തിനുവന്നു?”എന്ന് െയഹൂദ്യർ േചാദിച്ച .

“ശിംേശാൻഞങ്ങേളാടു ്രപവർത്തിച്ചതുേപാെല
അയാേളാടും െചേയ്യണ്ടതിന,് അവെന
പിടിച്ച െകട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത,്”
എന്ന്അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11അേപ്പാൾ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് മൂവായിരംേപർ
ഏതാംപാറയിെല ഗുഹയിൽെചന്ന് ശിംേശാേനാട്
പറഞ്ഞു: “െഫലിസ്ത്യരാണ് നെമ്മ
ഭരിക്കുന്നെതന്ന് താങ്കൾഅറിയുന്നിേല്ല? താങ്കൾ
ഇങ്ങെനെചയ്തെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“അവർ എേന്നാടു െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ
അവേരാടും െചയ്തു,” അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു.

12അവർ ശിംേശാേനാട,് “നിെന്ന പിടിച്ച െകട്ടി
െഫലിസ്ത്യരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ്
ഞങ്ങൾവന്നിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
ശിംേശാൻഅവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾതെന്ന
എെന്ന െകാല്ല കയില്ല എന്ന് എേന്നാട് സത്യം
െചയ്യണം.”

13 “ഇല്ല; ഞങ്ങൾ നിെന്ന െകാല്ല കയില്ല;
നിെന്ന പിടിച്ച െകട്ടി അവരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കുകേയയുള്ള ,” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
അങ്ങെനഅവർ പുതിയ കയർെകാണ്ട് അവെന
ബന്ധിച്ച് ഗുഹയിൽനിന്നു െകാണ്ടുേപായി.
14 അയാൾ േലഹിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
െഫലിസ്ത്യർ അയാെള കണ്ട് ആർത്തുവിളിച്ച .
അേപ്പാൾയേഹാവയുെടആത്മാവ് ശക്തിേയാെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ വന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ തീെകാണ്ടു
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കരിഞ്ഞ് ചണനൂൽേപാെലയായി; െകട്ട കൾ
്രദവിച്ച േപായി. 15 ഒരു കഴുതയുെട
പച്ചത്താടിെയല്ല് കണ്ട്അയാൾൈകയിെലടുത്തു;
അതുെകാണ്ട് ആയിരംേപെര െകാന്ന്
രണ്ടുകൂനകളായി കൂട്ടി.
16 “കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
കുന്ന് ഒന്ന്,കുന്ന് രണ്ട;്

കഴുതയുെടതാടിെയല്ല െകാണ്ട്
ഞാൻആയിരംേപെര െകാന്നു.”

എന്നു ശിംേശാൻ പറഞ്ഞു. 17 ഇതു പറഞ്ഞിട്ട,്
അേദ്ദഹം ആ താടിെയല്ല് ൈകയിൽനിന്ന്
ദൂെരെയറിഞ്ഞു; ആസ്ഥലത്തിന് രാമത്-േലഹി*
എന്നു േപരായി.

18 പിെന്ന ശിംേശാന് വളെര ദാഹിച്ച ,
അേദ്ദഹം യേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച :
“അടിയെന്റ ൈകയാൽഈ മഹാജയം അവിടന്ന്
നൽകിയേല്ലാ; ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ദാഹംെകാണ്ട്
മരിക്കണേമാ പരിേച്ഛദനം ഏൽക്കാത്തവരുെട
ൈകയിൽ വീഴണേമാ?” എന്നു േചാദിച്ച .
19 അേപ്പാൾ ൈദവം േലഹിയിൽ െപാള്ളയായ
ഒരു സ്ഥലം പിളർന്നു. അവിെടനിന്നു െവള്ളം
പുറെപ്പട്ട ;ശിംേശാൻകുടിച്ച ൈചതന്യം ്രപാപിച്ച .
അതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലത്തിന് എൻ-ഹേക്കാെര†
എന്നു േപരായി.അത് ഇന്നും േലഹിയിലുണ്ട.്

20 ശിംേശാൻ െഫലിസ്ത്യരുെട
കാലത്ത് ഇരുപതുവർഷം ഇ്രസാേയലിനു
ന്യായപാലനംെചയ്തു.

* 15:17 താടിെയല്ലിൻകുന്ന്എന്നർഥം. † 15:19 സന്ദർശകരുെട
അരുവിഎന്നർഥം.
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16
ശിംേശാനും ദലീലയും

1 ഒരു ദിവസം ശിംേശാൻ ഗസ്സായിേലക്കുേപായി
അവിെട ഒരു േവശ്യെയ കണ്ടുമുട്ടി, ആ രാ്രതി
അവേളാെടാപ്പംെചലവഴിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിേപ്പായി.
2 “ശിംേശാൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു!” എന്നു
ഗസ്സായിലുള്ളവർക്ക് അറിവുകിട്ടി; അവർ
അവിടം വളഞ്ഞു. അേദ്ദഹെത്ത പിടിക്കാൻ ആ
രാ്രതിമുഴുവൻ നഗരകവാടത്തിൽ പതിയിരുന്നു.
“േനരം െവള ക്കുേമ്പാൾ നമുക്ക് അയാെള
െകാല്ലാം,”എന്നു പറഞ്ഞ് രാ്രതിമുഴുവനും അവർ
അനങ്ങാതിരുന്നു.

3 എന്നാൽ ശിംേശാൻ അവിെട
അർധരാ്രതിവെരമാ്രതം കിടന്നേശഷം,എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണകവാടത്തിെന്റ കതകുകൾ കട്ടിളക്കാൽ
രണ്ടുംകൂെട പറിെച്ചടുത്ത,് െവേവ്വെറയാക്കി
േതാളിൽെവച്ച് െഹേ്രബാനുേനേരയുള്ള
മലമുകളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

4 ചില നാള കൾക്കുേശഷം േസാേരക്
താഴ്വരയിൽ ദലീല എന്നു േപരുള്ള ഒരു
സ്്രതീയുമായി അേദ്ദഹം സ്േനഹത്തിലായി.
5 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവള െട
അടുത്തുെചന്ന,് “നീ അയാെള വശീകരിച്ച്
അയാള െട മഹാശക്തി ഏതിൽനിന്ന് എന്ന്
്രഗഹിച്ച,് ഞങ്ങൾക്ക് അയാെള പിടിച്ച െകട്ടി
കീഴടക്കാൻ എങ്ങെന സാധിക്കും എന്നു
മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും നിനക്ക് ആയിരത്തി ഒരുനൂറു
േശേക്കൽ* െവള്ളിവീതം തരാം”എന്നുപറഞ്ഞു.
* 16:5 ഏക. 13കി.്രഗാം.
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6 അങ്ങെന ദലീല ശിംേശാേനാടു േചാദിച്ച :
“അങ്ങയുെട മഹാശക്തിയുെട രഹസ്യെമന്താണ്?
അങ്ങെയ എങ്ങെന ബന്ധിച്ച് കീഴടക്കാം എന്നു
ദയവായിഎേന്നാടു പറയുക.”

7 ശിംേശാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഉണങ്ങാത്ത
പുതിയ ഏഴു ഞാണുെകാണ്ട് എെന്ന
ബന്ധിച്ചാൽ എെന്റ ബലം ക്ഷയിച്ച് ഞാൻ
മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെലആകും.”

8 െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഉണങ്ങാത്ത
ഏഴു പുതിയ ഞാൺ െകാണ്ടുവന്ന്
അവൾക്കുെകാടുത്തു. അവൾ അവെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച . 9 ഉൾമുറിയിൽ അവൾ
ആള കെള ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിെന്ന അവൾ
ശിംേശാേനാട് പറഞ്ഞു: “ശിംേശാേന, ഇതാ
െഫലിസ്ത്യർ വരുന്നു!” എന്നാൽ അേദ്ദഹം,
തീ ചണനൂലിെന എന്നേപാെല ഞാണുകെള
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു. ഇതുമൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശക്തിയുെട രഹസ്യം െവളിവായതുമില്ല.

10 പിെന്ന ദലീല ശിംേശാേനാട്, “അങ്ങ് എെന്ന
കബളിപ്പിച്ച ;എേന്നാടു നുണപറഞ്ഞു;അങ്ങെയ
ഏതിനാൽ കീഴടക്കാം എന്ന് ഇേപ്പാൾ എനിക്ക്
പറഞ്ഞുതരണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “മുെമ്പാരിക്കലും
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കയർെകാണ്ട്
എെന്നബന്ധിച്ചാൽ എെന്റബലംക്ഷയിച്ച് ഞാൻ
മറ്റള്ളവെരേപ്പാെലആകും.”

12 ദലീല ഒരു പുതിയ കയർെകാണ്ട് അവെന
ബന്ധിച്ച ; ഉൾമുറിയിൽ പതിയിരിപ്പ കാെര
ഇരുത്തിയിട്ട് അവൾ ശിംേശാേനാട് പറഞ്ഞു:
“ശിംേശാേന, ഇതാ െഫലിസ്ത്യർ വരുന്നു!”
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എന്നാൽഅേദ്ദഹംതെന്റൈകയിൽെകട്ടിയിരുന്ന
കയർ ഒരു നൂൽേപാെല െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു.

13 ദലീല ശിംേശാേനാട് പറഞ്ഞു: “ഇതുവെര
അങ്ങ് എെന്ന കബളിപ്പിച്ച . എേന്നാട് നുണ
പറഞ്ഞു. അങ്ങെയ എങ്ങെന ബന്ധിക്കാെമന്ന്
എേന്നാടു പറയണം.”
അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ തലയിെല
ഏഴു ജട നൂൽപ്പാവിൽേച്ചർത്ത് ആണിയുറപ്പിച്ച്
െനയ്താൽ ഞാൻ മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെല
ബലഹീനനായിത്തീരും.” അങ്ങെന, അേദ്ദഹം
ഉറങ്ങിയേപ്പാൾ ദലീല അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിെല
ഏഴുജടെയടുത്ത് 14പാവിേനാടുേചർത്തുെനയ്ത്
ആണിെകാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
വീണ്ടും അവൾ അേദ്ദഹേത്താട്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ശിംേശാേന,ഇതാ െഫലിസ്ത്യർ
വരുന്നു!” അേദ്ദഹം ഉറക്കമുണർന്ന് ആണിയും
തറിയും നൂൽപ്പാവും പറിെച്ചടുത്തുകളഞ്ഞു.

15അേപ്പാൾ അവൾ അേദ്ദഹേത്താട:് “അങ്ങ്
എെന്ന വിശ്വസിക്കാെത, ‘ഞാൻ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നു’ എന്ന് എേന്നാട് എങ്ങെന
പറയാൻകഴിയും? ഈ മൂന്നു്രപാവശ്യവും
അങ്ങ് എെന്ന വഞ്ചിച്ച ; അങ്ങയുെട
മഹാശക്തിയുെട രഹസ്യം ഏതിലാണ് എന്ന്
എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
16 ഇങ്ങെന അവൾ ദിവസംേതാറും ബുന്ധിമുട്ടിച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത അസഹ്യെപ്പടുത്തി; ആ അലട്ടൽ
അേദ്ദഹെത്ത, മരിച്ചാൽമതി എന്ന ചിന്തയിൽ
എത്തിച്ച .

17 അങ്ങെന അേദ്ദഹം സകലരഹസ്യവും
അവെള അറിയിച്ച . “ക്ഷൗരക്കത്തി
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എെന്റ തലയിൽ െവച്ചിട്ടില്ല; ഞാൻ
ഗർഭംമുതൽ ൈദവത്തിനായി േവർതിരിക്കെപ്പട്ട
നാസീർ്രവതസ്ഥനാണ.് ക്ഷൗരംെചയ്താൽ
എെന്റ ബലം എെന്ന വിട്ട േപാകുകയും ഞാൻ
മറ്റാെരയുംേപാെല ദുർബലനായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം.”

18 ശിംേശാൻ തെന്റ സകലരഹസ്യവും
തെന്ന അറിയിച്ച എന്നു ദലീല കണ്ടേപ്പാൾ,
അവൾ െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർക്ക്
ആളയച്ച : “ഇന്നു വരിക, അേദ്ദഹം
സകലവും എെന്ന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറയിച്ച . െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ അവള െട
അടുക്കൽവന്നു; െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.
19 അവൾ അേദ്ദഹെത്ത മടിയിൽക്കിടത്തി
ഉറക്കി, ഒരാെള വിളിപ്പിച്ച് തലയിെല ഏഴു ജടയും
ക്ഷൗരംെചയ്തുനീക്കി. അങ്ങെന അവൾ
അേദ്ദഹെത്ത ഒതുക്കാൻ തുടങ്ങി; ശക്തി
അേദ്ദഹെത്തവിട്ടകന്നിരുന്നു.

20പിെന്നഅവൾവിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ശിംേശാേന,
ഇതാ െഫലിസ്ത്യർ വരുന്നു!”
ഉടെന അേദ്ദഹം ഉറക്കമുണർന്നു. “ഞാൻ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല കുടഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടും”എന്നു
ചിന്തിച്ച .എന്നാൽ,യേഹാവതെന്നവിട്ട േപായത്
അേദ്ദഹംഅറിഞ്ഞേതയില്ല.

21 െഫലിസ്ത്യർ അയാെള പിടിച്ച്
കണ്ണ് ചൂഴ ്െന്നടുത്ത് ഗസ്സായിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. െവങ്കലച്ചങ്ങലെകാണ്ട്ബന്ധിച്ച
കാരാഗൃഹത്തിൽ ധാന്യം െപാടിക്കാനിരുത്തി.
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22 ക്ഷൗരംെചയ്തുകളഞ്ഞ തലമുടിേപാെല
അേദ്ദഹത്തിെന്റതലമുടിവീണ്ടുംവളർന്നുതുടങ്ങി.

ശിംേശാെന്റ മരണം
23 പിന്നീട് െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാർ തങ്ങള െട
േദവനായ ദാേഗാന് ഒരു വലിയ ബലിയർപ്പിച്ച്
ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കാൻ ഒരുമിച്ച കൂടി,
“നമ്മുെട ശ്രതുവായ ശിംേശാെന നമ്മുെട േദവൻ
നമ്മുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

24 ജനെമല്ലാം ശിംേശാെന കണ്ടേപ്പാൾ
തങ്ങള െട േദവെന പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ട്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“നമ്മുെട േദശംശൂന്യമാക്കുകയും
നമ്മിൽഅേനകെര െകാല്ല കയും െചയ്ത,

നമ്മുെടശ്രതുവിെനഇതാ,നമ്മുെട േദവൻ
നമ്മുെടൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

25 അവർ ഇങ്ങെന ആനന്ദത്തിലായേപ്പാൾ,
“നെമ്മ രസിപ്പിക്കാൻ ശിംേശാെന
െകാണ്ടുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
ശിംേശാെന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു. അയാൾ
അവരുെട മുന്നിൽ ഒരു േകാമാളിെയേപ്പാെല
്രപകടനംനടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
തൂണുകള െട മധ്യത്തിലായിരുന്നു അയാെള
നിർത്തിയിരുന്നത.് 26 തെന്റ ൈകക്കു
പിടിച്ചിരുന്ന ഭൃത്യേനാട് ശിംേശാൻ: “ഈ േക്ഷ്രതം
ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തൂണുകളിൽ എെന്ന ഒന്നു
തപ്പിേനാക്കാൻ അനുവദിക്കുക, അേപ്പാൾ
എനിക്ക് അതിെലാന്നു ചാരിനിൽക്കാമേല്ലാ”
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എന്നു പറഞ്ഞു. 27 േക്ഷ്രതത്തിൽ
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം നിറഞ്ഞിരുന്നു;
സകലെഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. േക്ഷ്രതത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിൽ
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി ഏകേദശം
മൂവായിരംേപർ ശിംേശാൻ കളിക്കുന്നതു
കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. 28 അേപ്പാൾ ശിംേശാൻ
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച : “കർത്താവായ
യേഹാേവ,എെന്നഓർക്കണേമ;ൈദവേമ,ഞാൻ
എെന്റ രണ്ടുകണ്ണിനുംേവണ്ടി െഫലിസ്ത്യേരാട്
്രപതികാരംെചേയ്യണ്ടതിന്ഈഒരു ്രപാവശ്യംമാ്രതം
എനിക്കു ശക്തി നൽകണേമ.” 29 േക്ഷ്രതം
താങ്ങിനിൽക്കുന്ന രണ്ട് െനടുംതൂണുകളിൽ ഒന്ന്
വലൈങ്കെകാണ്ടും മേറ്റത് ഇടൈങ്കെകാണ്ടും
പിടിച്ച െകാണ്ട് ശിംേശാൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞു.
30 “ഞാൻ െഫലിസ്ത്യേരാടുകൂെട മരിക്കെട്ട!”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ശിംേശാൻ ശക്തിേയാെട
മുേന്നാട്ട കുനിഞ്ഞു; ഉടെന േക്ഷ്രതം
തകർന്നു. അതിലുള്ള ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
സകലജനത്തിെന്റയുംേമൽ അതു വീണു.
അങ്ങെന അേദ്ദഹം തെന്റ മരണസമയത്തു
വധിച്ചവർ, ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം
വധിച്ചവെരക്കാൾഅധികമായിരുന്നു.

31 ശിംേശാെന്റ സേഹാദരന്മാരും
പിതൃഭവനക്കാെരാെക്കയും വന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
എടുത്ത് േസാരായ്ക്കും എസ്താേയാലിനും
ഇടയ്ക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ
മേനാഹയുെട ശ്മശാനസ്ഥലത്ത്
അടക്കംെചയ്തു. ശിംേശാൻ ഇ്രസാേയലിൽ
ഇരുപതുവർഷം ന്യായപാലനംെചയ്തു.
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17
മീഖായാവിെന്റവി്രഗഹങ്ങൾ

1 എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ മീഖായാവ് എന്നു
േപരുള്ള ഒരാൾ 2 തെന്റ അമ്മേയാടു പറഞ്ഞു:
“ആയിരത്തി ഒരുനൂറു* േശേക്കൽ െവള്ളി
നഷ്ടെപ്പട്ടതിെനപ്പറ്റി അമ്മ പറയുകയും
ശപിക്കുകയും െചയ്യന്നത് ഞാൻ േകട്ടിരുന്നു—
ഇതാ, ആ െവള്ളിനാണയങ്ങൾ; ഞാനാണ്
അെതടുത്തത.്”
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മകേന,യേഹാവനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കെട്ട!”

3 അേദ്ദഹം ആ ആയിരത്തി ഒരുനൂറു
േശേക്കൽ െവള്ളി തിരിെക െകാടുത്തേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ, “െകാത്തുപണിയായ
ഒരു രൂപവും വാർപ്പ പണിയായ ഒരു വി്രഗഹവും
ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഈ െവള്ളി എെന്റ
മകനുേവണ്ടി യേഹാവയ്ക്കു േനർന്നിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഇതു നിനക്കു തിരിെകത്തരാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

4 അങ്ങെന അേദ്ദഹം ആ െവള്ളി തെന്റ
അമ്മയ്ക്കു മടക്കിെക്കാടുത്തേപ്പാൾ, അവൾ
ഇരുനൂറു േശേക്കൽ† െവള്ളി എടുത്ത്
ആഭരണപ്പണിക്കാരെന ഏൽപ്പിച്ച ; അയാൾ
അതുെകാണ്ട് രൂപവും വി്രഗഹവും ഉണ്ടാക്കിഅവ
മീഖായാവിെന്റവീട്ടിൽെവച്ച .

5 മീഖായാവിന് ഒരു പൂജാഗൃഹം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി തെന്റ ഒരു

* 17:2 ഏക. 13കി.്രഗാം. † 17:4 ഏക. 2.3കി.്രഗാം.
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പു്രതെന പുേരാഹിതനുമാക്കി. 6 ആ
കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു;
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങൾക്കു യുക്തെമന്നു
േതാന്നിയതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച .

7 െയഹൂദയിെല േബത്ലേഹമിൽ
വന്നുപാർത്തിരുന്ന ഒരു യുവ േലവ്യൻ 8 ആ
പട്ടണംവിട്ട് നിവാസേയാഗ്യമായ മെറ്റാരിടം
േതടി പുറെപ്പട്ട . അങ്ങെന അേദ്ദഹം എ്രഫയീം
മലനാട്ടിൽ മീഖായാവിെന്റവീട്ടിെലത്തിേച്ചർന്നു.

9മീഖാവ് േചാദിച്ച : “നീഎവിെടനിന്നു വരുന്നു?”
“ഞാൻ െയഹൂദയിെല േബത്ലേഹമിൽനിന്നുള്ള
ഒരു േലവ്യനാണ,് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം
അേന്വഷിക്കുകയാണ,്”അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു.

10 മീഖാവ് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“എേന്നാടുകൂെട താമസിക്കുക. താങ്കൾഎനിക്കു
പിതാവും പുേരാഹിതനും ആയിരിക്കുക. ഞാൻ
താങ്കൾക്ക് ഒരുവർഷം പത്തുേശേക്കൽ‡
െവള്ളിയും വസ്്രതവും ഭക്ഷണവും തരാം.”
11 അങ്ങെന േലവ്യൻ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
പാർക്കാൻ സമ്മതിച്ച . ആ യുവാവ്
അേദ്ദഹത്തിനു സ്വന്തം പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവെനേപ്പാെല ആയിത്തീർന്നു. 12 മീഖാവ്
േലവ്യെന പുേരാഹിതനാക്കി. ആ യുവാവ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുേരാഹിതനായി ആ
വീട്ടിൽ താമസിച്ച . 13 “ഒരു േലവ്യൻ എെന്റ
പുേരാഹിതനായിരിക്കുകയാൽ ഇേപ്പാൾ
യേഹാവ എനിക്കു നന്മെചയ്യ െമന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു,”എന്നു മീഖാവു പറഞ്ഞു.
‡ 17:10 ഏക. 115 ്രഗാം.
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18
ദാന്യർ ലയീശ് പിടിക്കുന്നു

1 ആ കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു.
ദാൻേഗാ്രതക്കാർ തങ്ങൾക്ക് അധിവസിക്കാൻ
ഒരു അവകാശഭൂമി അേന്വഷിച്ച .
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ അവർക്ക്
അന്നുവെര ഒരു സ്ഥലം അവകാശമായി
ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2 ദാൻേഗാ്രതക്കാർ തങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽയുദ്ധവീരന്മാരായഅഞ്ചുേപെര േദശം
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ േസാരായിൽനിന്നും
എസ്താേയാലിൽനിന്നും അയച്ച . ഇവർ
ദാൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപതിനിധികൾ ആയിരുന്നു.
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ േപായി േദശം
സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച വരിക.”
അവർ എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ മീഖായാവിെന്റ
വീടുവെര വന്നു. അവിെട രാ്രതി കഴിച്ച .
3 മീഖായാവിെന്റ വീടിനു സമീപം എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ ആ േലവ്യയുവാവിെന്റ ഉച്ചാരണേഭദം
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിെട കയറി അവേനാടു
േചാദിച്ച : “താങ്കെള ഇവിെട ആരാണ്
െകാണ്ടുവന്നത്? ഇവിെട എന്തുെചയ്യന്നു?
എന്തിനാണ് ഇവിെടആയിരിക്കുന്നത?്”

4 അയാൾ അവേരാട:് “എനിക്ക് ഇെതാെക്ക
െചയ്തുതന്നിരിക്കുന്നത് മീഖാവാണ;് അേദ്ദഹം
എെന്ന ശമ്പളത്തിനു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു;ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുേരാഹിതനാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.
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5 അവർ അവേനാട,് “ഞങ്ങള െട യാ്രത
ശുഭകരമാകുേമാ എന്നു ൈദവേത്താട്
േചാദിച്ചറിഞ്ഞാലും”എന്നേപക്ഷിച്ച .

6 പുേരാഹിതൻ അവേരാട്, “നിങ്ങൾ
സമാധാനേത്താെട േപാകുക; ഈ യാ്രത
യേഹാവയ്ക്കു സമ്മതമായിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

7 അങ്ങെന ആ അഞ്ചുേപരും അവിടംവിട്ട്
ലയീശിൽ വന്നു. സീേദാന്യെരേപ്പാെല
സുരക്ഷിതരും സമാധാനേത്താെട നിർഭയരായി
ജീവിക്കുന്നവരുമായ അവിടെത്ത ജനെത്ത
കണ്ടു. അവർക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ലായിരുന്നു,
അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു.* സീേദാന്യരിൽനിന്ന്
അകെല താമസിച്ചിരുന്ന ഇവർക്ക് മറ്റാരുമായും†
സംസർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു.

8 പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ േപായവർ മടങ്ങി
േസാരായിലും എസ്താേയാലിലും ഉള്ളതങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ േചാദിച്ച : “നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്ന
വാർത്തഎന്താണ്?”

9 അതിന് അവർ: “വരിക, നമുക്കുെചന്ന്
അവെര ആ്രകമിക്കാം! ആ േദശം വളെര
നല്ലെതന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം
എെന്തങ്കിലും െചയ്യണം. േപായി ആ േദശം
ൈകവശമാക്കാൻ മടിക്കരുത.് 10 നിങ്ങൾ
െചല്ല േമ്പാൾ അവിെട നിർഭയരായിരിക്കുന്ന ഒരു
സമൂഹെത്ത കാണും; േദശം വിശാലമായതാണ.്
ൈദവം അത് നിങ്ങള െട ൈകകളിൽ

* 18:7 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. † 18:7 ചി.ൈക.്രപ.അരാമ്യരായിരുന്നു.
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ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് യാെതാന്നിനും
കുറവില്ലാത്തസ്ഥലംതെന്ന”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 അതിനുേശഷം ദാൻേഗാ്രതക്കാരിൽ
അറുനൂറുേപർ േസാരായിൽനിന്നും
എസ്താേയാലിൽനിന്നും യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പുറെപ്പട്ട . 12 അവർ െയഹൂദയിെല കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിന് പടിഞ്ഞാറുെചന്ന് പാളയമിറങ്ങി;
അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നും മഹേന-
ദാൻ‡ എന്നു േപര.് 13 അവിെടനിന്നു അവർ
എ്രഫയീം മലനാട്ടിേലക്കുേപായി അവിെട
മീഖായാവിെന്റവീടിനുസമീപംഎത്തി.

14അേപ്പാൾലയീശ് േദശംപര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ
േപായിരുന്ന ആ അഞ്ചുേപർ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാേരാട് പറഞ്ഞു: “ഇവിെട ഒരു വീട്ടിൽ
ഒന്നിൽ ഒരു ഏേഫാദും മറ്റ ഗൃഹബിംബങ്ങള ം
െകാത്തുപണിയും വാർപ്പ പണിയുമായ ഓേരാ
വി്രഗഹവുമുണ്ട് എന്നതറിഞ്ഞുെകാൾക;
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്ന്
അറിയാമേല്ലാ.” 15 അവർ മീഖായാവിെന്റ
വീടിേനാടു േചർന്നുള്ള േലവ്യയുവാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവെര അഭിവാദനംെചയ്തു.
16 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
വന്ന അറുനൂറുേപരും വാതിൽക്കൽ
നിന്നിരുന്നു. 17 േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ
േപായിരുന്ന അഞ്ചുേപരും അകത്തുകടന്ന്
െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബങ്ങള ം വാർപ്പ പണിയായ വി്രഗഹവും
എടുത്തു; അേപ്പാൾ ആ പുേരാഹിതൻ

‡ 18:12 ദാനിെന്റപാളയംഎന്നർഥം.
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യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറുേപേരാെടാപ്പം
വാതിൽക്കൽനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

18 മീഖായാവിെന്റ വീട്ടിൽ കടന്ന്
െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബങ്ങള ം,വാർപ്പ പണിയായവി്രഗഹവും
എടുത്തവേരാട് പുേരാഹിതൻ േചാദിച്ച : “നിങ്ങൾ
എന്താണ്ഈെചയ്യന്നത?്”

19 “ശബ്ദിക്കരുത!് ഒന്നും മിണ്ടിേപ്പാകരുത.്
ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരിക; വന്ന് ഞങ്ങൾക്കു
പിതാവും പുേരാഹിതനുമായിരിക്കുക.
ഒരുവെന്റ കുടുംബത്തിനുമാ്രതം
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ഇ്രസാേയലിെല ഒരു േഗാ്രതത്തിനും കുലത്തിനും
പുേരാഹിതനായിരിക്കുന്നതേല്ല നിനക്കു നല്ലത?്”
എന്ന്അവർ േചാദിച്ച . 20അേപ്പാൾപുേരാഹിതൻ
സന്തുഷ്ടനായി, അേദ്ദഹംതെന്ന ആ ഏേഫാദും
ഗൃഹബിംബവും െകാത്തുപണിയായ വി്രഗഹവും
എടുത്ത് അവേരാടുകൂെട േപായി. 21 ഇങ്ങെന
അവർ കുഞ്ഞ് കുട്ടികെളയും ആടുമാടുകെളയും
തങ്ങള െട സർവസമ്പത്തും മുന്നിലാക്കി
യാ്രതതിരിച്ച .

22 അവർ മീഖായാവിെന്റ വീട്ടിൽനിന്നും
കുെറ അകെല എത്തിയേപ്പാൾ മീഖായാവിെന്റ
അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച കൂടി
ദാൻേഗാ്രതക്കാെര പിൻതുടർന്നു. 23 അവർ
ദാന്യെര കൂകിവിളിച്ച ; അവർ തിരിഞ്ഞുനിന്ന്
മീഖായാവിേനാട്, “താങ്കൾ ഇങ്ങെന ആള കെള
വിളിച്ച കൂട്ടി യുദ്ധത്തിനു വരാൻ കാരണെമന്ത?്”
എന്നു േചാദിച്ച .
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24 “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എെന്റ േദവന്മാെരയും
എെന്റ പുേരാഹിതെനയും നിങ്ങൾ
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നു ‘എനിക്ക് ഇനി
എന്താണ് ഉള്ളത?്’ ”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

25 ദാന്യർ അയാേളാട,് “താങ്കൾ
വാദ്രപതിവാദത്തിെനാരുങ്ങിയാൽ
ക്ഷി്രപേകാപികൾ ആെരങ്കിലും കയർത്ത്
താങ്കെളയും വീട്ട കാെരയും െകാന്നുകളയും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന ദാന്യർ
തങ്ങള െട വഴിക്കുേപായി; അവർ തന്നിലും
ബലേമറിയവെരന്നു കണ്ടതുെകാണ്ട് മീഖാവും
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

27 മീഖാവ് പണിയിച്ചിരുന്നവയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുേരാഹിതെനയും അവർ
െകാണ്ടുേപായി, ലയീശിൽ സമാധാനേത്താെട
നിർഭയമായിജീവിച്ചിരുന്നജനത്തിെന്റഅടുക്കൽ
എത്തി. അവെര വാൾെകാണ്ടാ്രകമിച്ച് ആ
പട്ടണം തീെവച്ച നശിപ്പിച്ച . 28 ആ പട്ടണം
സീേദാനിൽനിന്ന് അകെല ആയിരുന്നതിനാലും
മറ്റാരുമായും അവർക്കു സംസർഗം
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും അവെര സഹായിക്കാൻ
ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േബത്-രേഹാബ്
താഴ്വരയിലായിരുന്നുആപട്ടണം.
ദാന്യർ പട്ടണം വീണ്ടും പണിത് അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച . 29 ഇ്രസാേയലിനു ജനിച്ച
തങ്ങള െട പൂർവപിതാവായ ദാെന്റ േപരുേപാെല
അതിനു ദാൻ എന്നു േപരിട്ട . േനരേത്ത
അതിനു ലയീശ് എന്നു േപരായിരുന്നു.
30 ദാന്യർ െകാത്തുപണിയായ ആ വി്രഗഹം
്രപതിഷ്ഠിച്ച ;ആേദശത്തിെന്റ ്രപവാസകാലംവെര
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ദാൻേഗാ്രതക്കാർക്ക് േമാശയുെട മകനായ§
െഗർേശാമിെന്റ മകൻ േയാനാഥാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും പുേരാഹിതന്മാർ
ആയിരുന്നു. 31 ൈദവത്തിെന്റ ആലയം
ശീേലാവിൽ ആയിരുന്ന കാലെത്താെക്കയും
മീഖാവു തീർപ്പിച്ച വി്രഗഹംെവച്ച് അവർ
പൂജിച്ച േപാന്നു.

19
േലവ്യനുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ െവപ്പാട്ടിയും

1 ആ കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു.
എ്രഫയീം മലനാടിെന്റ ഉൾ്രപേദശത്ത്
പാർത്തിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ െയഹൂദ്യയിെല
േബത്ലേഹമിൽനിന്ന് ഒരു െവപ്പാട്ടിെയ
എടുത്തു. 2 എന്നാൽ അവൾ അേദ്ദഹേത്താട്
അവിശ്വസ്തയായി, അേദ്ദഹെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച്
െയഹൂദയിെല േബത്ലേഹമിൽ, തെന്റ പിതാവിെന്റ
വീട്ടിേലക്കു േപായി. അവൾ അവിെട എത്തി
നാലുമാസം കഴിഞ്ഞ് 3 അവള െട ഭർത്താവ്
അവെള നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാൻ
േപായി. അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭൃത്യനും രണ്ടു കഴുതയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ
അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ പിതാവിെന്റ വീട്ടിൽ
സ്വീകരിച്ച ; യുവതിയുെട പിതാവ് അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷപൂർവം സ്വാഗതംെചയ്തു.
4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ—ആ
യുവതിയുെട പിതാവ്—അവിെട താമസിക്കാൻ

§ 18:30 ചി.ൈക.്രപ. മനെശ്ശയുെട മകനായ
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അേദ്ദഹെത്ത നിർബന്ധിച്ച . അങ്ങെനഅേദ്ദഹം
മൂന്നുദിവസം അവേരാെടാപ്പം തിന്നുകുടിച്ച
പാർത്തു.

5 നാലാംദിവസം അതിരാവിെല അേദ്ദഹം
എഴുേന്നറ്റ് യാ്രത പുറെപ്പടാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
യുവതിയുെട പിതാവ് മരുമകേനാടു പറഞ്ഞു:
“അൽപ്പം വല്ലതും കഴിച്ച വിശപ്പടക്കിയേശഷം
േപാകുക.” 6അങ്ങെന അവർ ഇരുവരും ഇരുന്ന്
ഭക്ഷിച്ച , പാനംെചയ്തു. പിന്നീട് യുവതിയുെട
പിതാവ് പറഞ്ഞു: “ദയവുെചയ്ത് ഇന്നുരാ്രതിയും
ഇവിെട താമസിച്ച് ആനന്ദിക്കുക.” 7 അേദ്ദഹം
േപാകാെനാരുങ്ങിയേപ്പാൾ അമ്മായിയപ്പൻ
അേദ്ദഹെത്ത പിെന്നയും നിർബന്ധിച്ച . ആ
രാ്രതിയും അേദ്ദഹം അവിെട താമസിച്ച .
8 അഞ്ചാംദിവസം രാവിെല അേദ്ദഹം േപാകാൻ
എഴുേന്നറ്റ . അേപ്പാൾ യുവതിയുെട പിതാവ്
പറഞ്ഞു: “ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് െവയിലാറിയിട്ട് േപാകാം.
അതുവെര ഇവിെട താമസിക്കുക!” പിെന്നഅവർ
ഇരുവരും ഭക്ഷണംകഴിച്ച .

9 ഭക്ഷണത്തിനുേശഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ആ
മനുഷ്യനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
ഭൃത്യനും േപാകാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
യുവതിയുെട പിതാവായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മായിയപ്പൻ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“ഇതാ, ൈവകുേന്നരമായേല്ലാ, േനരവും
ൈവകി, ഈ രാ്രതിയും ഇവിെട താമസിച്ച്
ആനന്ദിക്കുക. നാെള അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
വീട്ടിേലക്കുേപാകാം.” 10എന്നാൽ ഒരു രാ്രതികൂടി
അവിെട താമസിക്കാൻ മനസ്സില്ലാെത അേദ്ദഹം
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എഴുേന്നറ്റ് െജറുശേലം എന്ന െയബൂസിേലക്കു
യാ്രതപുറെപ്പട്ട . അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം േകാപ്പിട്ട
രണ്ടു കഴുതയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

11 അങ്ങെന അവർ െയബൂസിൽ
എത്താറായേപ്പാൾ പകൽകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൃത്യൻ
യജമാനേനാടു പറഞ്ഞു: “വരിക, നമുക്ക് ഈ
െയബൂസ്യനഗരത്തിൽകയറി രാപാർക്കാം.”

12യജമാനൻഅവേനാട്, “ഇ്രസാേയൽമക്കള േടതല്ലാത്ത
ഈ അന്യനഗരത്തിൽ നാം കയറരുത.് നമുക്കു
ഗിെബയയിേലക്കു േപാകാം” 13 അേദ്ദഹം
തുടർന്നു: “നമുക്കു ഗിെബയയിേലാ രാമായിേലാ
എത്തി രാ്രതികഴിക്കാം.” 14അവർയാ്രതതുടർന്നു.
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരുെട പട്ടണമായ
ഗിെബയയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ച . 15 അവർ ഗിെബയയിൽ രാ്രതി
വി്രശമിക്കാൻ െചന്നു. അവൻ നഗരത്തിെല
ചത്വരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു; രാ്രതി താമസിക്കുന്നതിന്
ആരുംഅവെരവീട്ടിേലക്കുസ്വാഗതം െചയ്തില്ല.

16 അേപ്പാൾ അതാ, ഒരു വൃദ്ധൻ വയലിെല
േവല കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരുന്നു. അേദ്ദഹം
എ്രഫയീം മലനാട്ട കാരനും ഗിെബയയിൽ
വന്നു താമസിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു—
സ്ഥലവാസികൾ െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാർ
ആയിരുന്നു. 17വൃദ്ധൻതലയുയർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെല ചത്വരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
വഴിയാ്രതക്കാരെന കണ്ടു. അേദ്ദഹം േചാദിച്ച :
“താങ്കൾ എവിെടനിന്നു വരുന്നു? എവിേടക്ക്
േപാകുന്നു?”
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18 അേദ്ദഹം മറുപടിയായി, “ഞങ്ങൾ
െയഹൂദ്യയിെല േബത്ലേഹമിൽനിന്നു
എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല ഉൾ്രപേദശത്തിേലക്കു
േപാകുകയാണ.് ഞാൻ ആ േദശക്കാരനാണ.്
െയഹൂദ്യയിെല േബത്ലേഹമിൽ േപായതാണ്.
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു* േപാകുന്നു; ഇവിെട
എെന്ന വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ല.
19 കഴുതകൾക്കുേവണ്ടതായ പുല്ല ം
ൈവേക്കാലും അടിയനും അങ്ങയുെട ദാസിക്കും
അടിയേനാടുകൂെടയുള്ള ഈ ഭൃത്യനും േവണ്ട
അപ്പവും വീഞ്ഞും ഞങ്ങള െട ൈകവശമുണ്ട.്
ഒന്നിനും കുറവില്ല.”

20 വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു: “താങ്കൾക്ക് എെന്റ
വീട്ടിേലക്കു സ്വാഗതം. േവണ്ടെതാെക്ക
ഞാൻ െചയ്തുതരാം. ഈ െപാതുസ്ഥലത്ത്
രാ്രതി കഴിക്കരുത.്” 21 അങ്ങെന വൃദ്ധൻ
അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ വീട്ടിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
കഴുതകൾക്കു തീറ്റിെകാടുത്ത് അവർ
കാൽകഴുകി; ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾകഴിച്ച .

22 അങ്ങെന അവർ ആനന്ദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ,
നഗരത്തിെല ചില നീചന്മാർ വീടുവളഞ്ഞ്
വാതിലിൽ ഇടിച്ച . അവർ വീട്ട ടമസ്ഥനായ
വൃദ്ധേനാട് ഇങ്ങെന വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യെന
പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക. ഞങ്ങൾ അവനുമായി
രമിക്കെട്ട.”

* 19:18 ചി.ൈക.്രപ. ഭവനത്തിേലക്കുേപാകുന്നു. അതായത്,
യേഹാവയുെടസമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കു േപാകുന്നു.
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23 വീട്ട ടമസ്ഥൻ പുറത്തുവന്ന് അവേരാട്,
“അരുേത, എെന്റ സേഹാദരന്മാേര, ഇങ്ങെന
േദാഷം െചയ്യരുേത; ഈ മനുഷ്യൻ എെന്റ
അതിഥിയാണേല്ലാ? ഈ വഷളത്തം നിങ്ങൾ
െചയ്യരുേത. 24 േനാക്കൂ, എനിക്ക് കന്യകയായ
ഒരു പു്രതിയും ഈ മനുഷ്യന് ഒരു െവപ്പാട്ടിയും
ഉണ്ട്. ഞാൻ അവെര ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
നിങ്ങൾക്കുവിട്ട തരാം. ഇഷ്ടംേപാെലഅവേരാടു
്രപവർത്തിച്ച െകാൾക.എന്നാൽഈമനുഷ്യേനാട്
ഇത്തരം വഷളത്തം കാണിക്കരുേത” എന്നു
പറഞ്ഞു.

25എന്നാൽഅവർഅേദ്ദഹെത്തകൂട്ടാക്കിയില്ല.
അതുെകാണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ
പിടിച്ച് അവെള അവരുെട അടുക്കൽ
പുറത്താക്കി െകാടുത്തു. അവർ അവെള
രാ്രതിമുഴുവനും ബലാൽക്കാരംെചയ്തു; േനരം
െവള ക്കാറായേപ്പാൾ അവെള വിട്ട േപായി.
26 ്രപഭാതത്തിൽ ആ സ്്രതീ, മടങ്ങിവന്ന് തെന്റ
യജമാനൻ പാർത്തിരുന്ന വീടിെന്റ വാതിൽക്കൽ
തളർന്നുവീണു. നല്ല െവളിച്ചം വരുന്നതുവെര
അവൾഅവിെടത്തെന്നകിടന്നു.

27 അവള െട യജമാനൻ രാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
വാതിൽ തുറന്ന് യാ്രതതുടരാൻ പുറത്തിറങ്ങി.
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ െവപ്പാട്ടി
ൈകകൾ കട്ടിളപ്പടിേമൽെവച്ച വാതിൽക്കൽ
വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 28അേദ്ദഹം അവെള
വിളിച്ച ; “എഴുേന്നൽക്കുക, നമുക്കു േപാകാം.”
എന്നാൽ ഒരു മറുപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം
അവെള എടുത്ത് കഴുതപ്പ റത്തുെവച്ച് തെന്റ
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വീട്ടിേലക്കു േപായി.
29 വീട്ടിെലത്തിയേശഷം അേദ്ദഹം
ഒരു കത്തിെയടുത്ത് തെന്റ െവപ്പാട്ടിെയ
അവയവങ്ങൾ േഛദിച്ച് പ്രന്തണ്ടു
കഷണങ്ങളാക്കി ഇ്രസാേയലിൽ
എല്ലായിടേത്തക്കും െകാടുത്തയച്ച . 30 അതു
കണ്ടവർ എല്ലാം പറഞ്ഞു, “ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വന്നതിനുേശഷം ഇന്നുവെര
ഇ്രപകാരം ഒന്നു സംഭവിക്കുകേയാ കാണുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല. ഇതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക!
നമുെക്കെന്തങ്കിലും െചയ്യണം! ആേലാചിച്ച്
അഭി്രപായം പറയുക!”

20
ഇ്രസാേയല്യർ െബന്യാമീന്യേരാട്

യുദ്ധംെചയ്യന്നു
1 അതിനുേശഷം ദാൻമുതൽ േബർ-
േശബാവെരയും ഗിെലയാദുേദശത്തുമുള്ള
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ എല്ലാവരും മിസ്പായിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏകമനേസ്സാെട
വന്നുകൂടി. 2 ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിെലയും സർവജനത്തിെന്റയും
്രപധാനികള ം ആയുധപാണികളായ
നാലുലക്ഷം കാലാൾപ്പടയും ൈദവജനത്തിെന്റ
സഭയിൽ ഹാജരായി, 3 (ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
മിസ്പായിേലക്കു േപായിരിക്കുന്നു എന്ന്
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാർ േകട്ട .) അേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ, “ഈ മഹാേദാഷം എങ്ങെന
സംഭവിച്ച െവന്ന് ഞങ്ങേളാടു പറയുക” എന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ട .



ന്യായാധിപന്മാർ 20:4 xciii ന്യായാധിപന്മാർ 20:10

4 െകാല്ലെപ്പട്ട സ്്രതീയുെട ഭർത്താവായ
േലവ്യൻ പറഞ്ഞു: “ഞാനും എെന്റ െവപ്പാട്ടിയും
െബന്യാമീൻേദശത്തു ഗിെബയയിൽ രാ്രതി
താമസിക്കാൻെചന്നു. 5 ഗിെബയയിെല
ആള കൾവന്നു രാ്രതിയിൽ എെന്റനിമിത്തം
വീടുവളഞ്ഞ് എെന്ന െകാല്ലാൻ ്രശമിച്ച . എെന്റ
െവപ്പാട്ടിെയ അവർ ബലാൽക്കാരംെചയ്തു.
അങ്ങെന അവൾ മരിച്ച . 6 ഞാൻ അവെള
കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഇ്രസാേയലിെന്റ
അവകാശേദശെത്താെക്കയും െകാടുത്തയച്ച .
അ്രത വലിയ ദുഷ്ടതയും വഷളത്തവുമാണ്
അവർ ഇ്രസാേയലിൽ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത.്
7അതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയല്യേര, ഇതിെനക്കുറിച്ച്
നിങ്ങള െട അഭി്രപായവും ആേലാചനയും
എന്താണ?്”

8 അേപ്പാൾ സർവജനവും ഏകമനേസ്സാെട
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ശപഥംെചയ്തു: “നമ്മിലാരും
കൂടാരത്തിേലക്കു േപാകുകയില്ല. ഇല്ല,
ഒരാൾേപാലും വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങുകയില്ല.
9 നാം ഇേപ്പാൾ ഗിെബയേയാട് ഇ്രപകാരമാണ്
െചേയ്യണ്ടത:് നറുക്കിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക്
അതിെന ആ്രകമിക്കാം. 10 ഇ്രസാേയലിെല
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും നൂറിനു പത്ത,്
ആയിരത്തിന് നൂറ,് പതിനായിരത്തിന് ആയിരം
എന്ന കണക്കിൽ* നമുക്ക് ആള കെള
െതരെഞ്ഞടുക്കാം. െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെല
ഗിെബയാ† നഗരം ഇ്രസാേയലിൽ െചയ്ത
നീചകൃത്യത്തിനു ്രപതികാരംെചയ്യാൻ ജനം

* 20:10 അതായത്, പത്തിെലാന്നുേപെര † 20:10 ചി.ൈക.്രപ.
േഗബാ. േഗബാ,ഗിെബയാഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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വരുേമ്പാൾ ഈ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ
അവർക്കു ഭക്ഷണംെകാണ്ടുവരെട്ട.” 11അങ്ങെന
ഇ്രസാേയല്യർ എല്ലാവരും ആ പട്ടണത്തിെനതിേര
ഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ച നിന്നു.

12 പിെന്ന ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾ
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെലങ്ങും ദൂതന്മാെര
അയച്ച്അറിയിച്ച : “എ്രത നീചമായ പാതകമാണ്
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത?്
13അതുെകാണ്ട് ഗിെബയയിെല നീചന്മാരായആ
ആള കെള െകാന്ന് ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കംെചേയ്യണ്ടതിന് അവെര ഞങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തരിക.”
എന്നാൽ െബന്യാമീന്യർ ഇ്രസാേയൽമക്കളായ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട വാക്ക് േകട്ടില്ല.
14 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ
അവർ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് ഗിെബയയിൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി. 15 ഗിെബയനിവാസികളിൽത്തെന്ന
എണ്ണെപ്പട്ട എഴുനൂറ് ധീരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവെരക്കൂടാെത ഇരുപത്താറായിരം
ആയുധപാണികള ം െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 അവരിൽ ്രപഗല്ഭന്മാരായ
എഴുനൂറ് ഇടൈങ്കയ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവെരല്ലാവരും ഒരു േരാമത്തിനുേപാലും ഉന്നം
പിഴയ്ക്കാത്തകവിണക്കാർആയിരുന്നു.

17 െബന്യാമീൻ ഒഴിെകയുള്ള ഇ്രസാേയല്യർ
വാൾൈകയിേലന്തിയനാലുലക്ഷംേപരായിരുന്നു;
അവെരല്ലാവരും േയാദ്ധാക്കള ംആയിരുന്നു.

18 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ േബേഥലിേലക്കുെചന്നു.‡

‡ 20:18 അഥവാ,ൈദവഭവനത്തിേലക്കുെചന്നു,വാ. 26കാണുക.



ന്യായാധിപന്മാർ 20:19 xcv ന്യായാധിപന്മാർ 20:25

അവർ ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച :
“െബന്യാമീന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്യാൻ ഞങ്ങളിൽ
ആരാണ് മുേമ്പേപാേകണ്ടത?്”

“െയഹൂദ ആദ്യം േപാകെട്ട,” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു.

19 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് ഗിെബയയ്ക്കുേനേര
പാളയമടിച്ച . 20 ഇ്രസാേയല്യർ െബന്യാമീന്യേരാട്
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട ഗിെബയയിൽ
അവരുെടേനേര അണിനിരന്നു. 21 െബന്യാമീന്യർ
ഗിെബയയിൽനിന്ന് അവരുെടേനേരവന്ന്
ഇ്രസാേയല്യരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരംേപെര
അന്നു െകാന്നുകളഞ്ഞു. 22 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽൈസന്യം പരസ്പരം
ൈധര്യെപ്പടുത്തി, ഒന്നാംദിവസം
അണിനിരന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തുതെന്ന വീണ്ടും
അണിനിരന്നു. 23 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെചന്ന് സന്ധ്യവെര
വിലപിച്ച : “ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
െബന്യാമീന്യേരാട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധത്തിനു
േപാകണേമാ?”എന്ന്യേഹാവേയാടു േചാദിച്ച .

“അവർക്ക് എതിരായി െചല്ല ക,” യേഹാവ
കൽപ്പിച്ച .

24 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ രണ്ടാംദിവസവും
െബന്യാമീന്യർെക്കതിേരെചന്നു. 25 െബന്യാമീന്യർ
രണ്ടാംദിവസവും ഗിെബയയിൽനിന്ന്
അവരുെടേനേരവന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ
പതിെനണ്ണായിരം േയാദ്ധാക്കെള പിെന്നയും
െകാന്നു.
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26 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ മുഴുവനും
സർവേയാദ്ധാക്കള ം േബേഥലിേലക്കുെചന്നു;
അവിെട അവർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് സന്ധ്യവെര ഉപവസിച്ച .
യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . 27 പിെന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവയുെടഹിതം
ആരാഞ്ഞു. ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം ആ നാള കളിൽ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
28 അഹേരാെന്റ പു്രതനായ എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതൻ ഫീെനഹാസ് ആയിരുന്നു അന്ന്
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കു നിന്നിരുന്നത.്
“ഞങ്ങള െടസേഹാദരന്മാരായ െബന്യാമീന്യേരാട്
ഞങ്ങൾ ഇനിയും യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടണേമാ?
അേതാപിന്മാറണേമാ?”അവർ േചാദിച്ച .

“നിങ്ങൾ േപാകുക; നാെള ഞാൻ അവെര
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തു.

29അങ്ങെനഇ്രസാേയല്യർഗിെബയയ്ക്കുചുറ്റ ം
ആള കെള പതിയിരുത്തി. 30 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
മൂന്നാംദിവസവും െബന്യാമീന്യർക്ക്
എതിരായി യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട ;
മുൻദിവസങ്ങളിേലതുേപാെലഗിെബയയ്െക്കതിേര
യുദ്ധത്തിന് അണിനിരന്നു. 31 െബന്യാമീന്യർ
അവരുെടേനേര ഇറങ്ങിവന്നു, തങ്ങള െട
പട്ടണംവിട്ട് പുറത്തായി; േബേഥലിേലക്കും
വയലിൽക്കൂടി ഗിെബയയിേലക്കും േപാകുന്നഈ
രണ്ടു െപരുവഴികളിൽെവച്ച ം മുെമ്പന്നേപാെല
അവർ ഇ്രസാേയൽൈസന്യത്തിെല ചിലെര
െവട്ടി; ഇ്രസാേയൽ പക്ഷത്തിലുള്ള ഏകേദശം
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മുപ്പതുേപെര െകാന്നു. 32 “അവർവീണ്ടും നമ്മുെട
മുന്നിൽ േതാേറ്റാടുന്നു,” എന്ന് െബന്യാമീന്യർ
പറഞ്ഞു. “നമുക്ക് പിൻവാങ്ങാം; അങ്ങെന
അവെര പട്ടണത്തിൽനിന്നു െപരുവഴികളിേലക്കു
ആനയിക്കാം,” എന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
േനരേത്തആേലാചിച്ചിരുന്നു.

33 ഇ്രസാേയല്യർ ഒന്നടങ്കം തങ്ങള െട
സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ബാൽ-
താമാരിൽ അണിനിരന്നു; ഗിെബയായുെട§
പുൽപ്പ റത്തുനിന്ന*് ഇ്രസാേയല്യരുെട
പതിയിരിപ്പ കാരും പുറത്തുവന്നു.
34 എല്ലാ ഇ്രസാേയലിൽനിന്നുമായി
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പതിനായിരംേപർ
ഗിെബയയുെടേനേര അടുത്തു; ഉ്രഗയുദ്ധം
നടന്നു. തങ്ങൾക്കു നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്ന് െബന്യാമീന്യർ അറിഞ്ഞില്ല. 35 യേഹാവ
അവെര ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ േതാൽപ്പിച്ച ;
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ െബന്യാമീന്യരിൽ
ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറുേപെര െകാന്നു;
അവർ എല്ലാവരും ആയുധം ധരിച്ചവരായിരുന്നു.
36െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാർ,തങ്ങൾേതാറ്റ എന്നു
മനസ്സിലാക്കി.
ഗിെബയയ്ക്കരിെക പതിയിരിപ്പ കാർ
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയല്യർ
െബന്യാമീന്യേരാട് യുദ്ധംെചയ്യന്നതിൽനിന്നും
പിൻവാങ്ങി. 37പതിയിരുന്നവർഗിെബയയിേലക്കു
പാഞ്ഞുകയറി; അവർ പട്ടണെത്ത മുഴുവൻ

§ 20:33 േഗബാ. േഗബാ, ഗിെബയാ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
* 20:33 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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വാൾെകാണ്ട് െകാന്നു. 38 അതിനു
ചിഹ്നമായി പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ
പുക ഉയർത്തണെമന്ന് ഇ്രസാേയല്യർ
പതിയിരിപ്പ കാേരാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 39അങ്ങെന
ഇ്രസാേയല്യർ ്രപത്യാ്രകമണംനടത്തി.
െബന്യാമീന്യർ ഇ്രസാേയലിെന ആ്രകമിച്ച്
ഏകേദശം മുപ്പതുേപെര വധിച്ച . അേപ്പാൾ
അവർ “ആദ്യയുദ്ധത്തിെലന്നേപാെല നാം
അവെരഇേപ്പാഴും േതാൽപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
ചിഹ്നമായി പുക െപാങ്ങിയേപ്പാൾ െബന്യാമീന്യർ
പുറേകാട്ട േനാക്കി; പട്ടണം മുഴുവനും കത്തി
പുക ആകാശേത്താളം െപാങ്ങുന്നതു
കണ്ടു. 41 ഇ്രസാേയല്യർ തിരിച്ച വന്നു.
െബന്യാമീന്യർ ഭയെപ്പട്ട , തങ്ങൾക്കു
നാശം ഭവിച്ച എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി;
42 അവർ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട മുന്നിൽനിന്നു
മരുഭൂമിവഴി പലായനംെചയ്തു. എന്നാൽ
യുദ്ധത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല; പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവെര
അതതു പട്ടണത്തിൽെവച്ച സംഹരിച്ച .
43 ഇ്രസാേയല്യർ െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാെര
വളഞ്ഞ് ഓടിച്ച കിഴക്കു ഗിെബയയിൽ
അവരുെട സേങ്കതത്തിൽെവച്ച് ഒരു
ദയയുമില്ലാെത† പിടികൂടി. 44 െബന്യാമീന്യരിൽ
പതിെനണ്ണായിരംേപെര അങ്ങെന സംഹരിച്ച .
അവർ എല്ലാവരും പരാ്രകമശാലികൾ
ആയിരുന്നു. 45 േശഷിച്ചവർ തിരിഞ്ഞ്
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മരുഭൂമിയിെല രിേമ്മാൻപാറയിേലക്ക്
ഓടി; അവരിൽ അയ്യായിരംേപെരയും
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ വഴിമേധ്യ പിടിച്ച െകാന്നു.
പിെന്നയും അവെര ഗിേദാംവെര പിൻതുടർന്നു;
അവരിലും രണ്ടായിരംേപെര െകാന്നു.

46 അങ്ങെന െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ
ഇരുപത്തയ്യായിരം േയാദ്ധാക്കൾ അന്നു
മരിച്ച വീണു. അവർ എല്ലാവരും
പരാ്രകമശാലികൾ ആയിരുന്നു.
47 എന്നാൽ അറുനൂറുേപർ മരുഭൂമിയിൽ
രിേമ്മാൻപാറയിേലക്ക് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ട .
അവിെട അവർ നാലുമാസം താമസിച്ച .
48 ഇ്രസാേയല്യർ പിെന്നയും െബന്യാമീന്യരുെട
പട്ടണങ്ങൾക്കുേനേരെചന്നു കണ്ണിൽക്കണ്ട
സകലെത്തയും—മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
എല്ലാം—വാളാൽ സംഹരിച്ച ; അവർ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങൾക്കുംതീെവച്ച .

21
െബന്യാമീന്യരുെട ഭാര്യമാർ

1 ഇ്രസാേയല്യർ മിസ്പായിൽെവച്ച് ഇ്രപകാരം
ശപഥംെചയ്തിരുന്നു; “നമ്മിൽ ആരും നമ്മുെട
പു്രതിെയ ഒരു െബന്യാമീന്യനു ഭാര്യയായി
െകാടുക്കരുത.്”

2 ജനം േബേഥലിേലക്കുേപായി,* അവിെട
ൈദവസന്നിധിയിൽ സന്ധ്യവെര ഇരുന്ന്
ഉച്ചത്തിൽ വിലപിച്ച . 3 “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ, ഇ്രസാേയലിന് ഇങ്ങെന

* 21:2 അഥവാ,ൈദവഭവനത്തിേലക്കുേപായി
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സംഭവിച്ചെതന്ത?് ഇ്രസാേയലിൽ ഒരു േഗാ്രതം
ഇന്ന് ഇല്ലാതായിേപ്പാകുമേല്ലാ,”അവർപറഞ്ഞു.

4 പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല ജനം
എഴുേന്നറ്റ് അവിെട ഒരു യാഗപീഠം പണിതു
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച .

5 പിെന്ന ഇ്രസാേയൽമക്കൾ: “എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ഇവിെട
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവന്നുേചരാത്തരായി
ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന് അേന്വഷിച്ച .
മിസ്പായിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വരാത്തവർക്ക് മരണശിക്ഷനൽകണം എന്ന്
അവർശപഥംെചയ്തിരുന്നു.

6 തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച് ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക്
അനുകമ്പേതാന്നി. “ഇന്ന് ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
ഒരു േഗാ്രതം േഛദിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
7 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു നമ്മുെട
പു്രതിമാെര ഭാര്യമാരായി െകാടുക്കരുെതന്ന്
നാം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യവും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അവർക്കു ഭാര്യമാെര
ലഭിക്കാൻ നാം എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 8 “ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നു
മിസ്പായിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വരാത്തവർ ആെരങ്കിലും ഉേണ്ടാ?” എന്ന്
അവർ അേന്വഷിച്ച . ഗിെലയാദിെല
യാേബശിൽനിന്നുള്ളവർ ആരും പാളയത്തിൽ
സേമ്മളിച്ചിരുന്നിെല്ലന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.
9 ജനെത്ത എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ ഗിെലയാദിെല
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യാേബശ് നിവാസികൾ ആരും വന്നിട്ടില്ല
എന്നുകണ്ടു.

10 അേപ്പാൾ ആ സമൂഹം പന്തീരായിരം
േയാദ്ധാക്കെള അവിേടക്കു നിേയാഗിച്ച,്
അവേരാടു കൽപ്പിച്ച : “നിങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല
യാേബശിേലക്കുെചന്ന് അതിലുള്ള സ്്രതീകള ം
കുട്ടികള ംഉൾെപ്പെടഎല്ലാവെരയുംവാൾെകാണ്ടു
െകാല്ല ക.” 11 നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരമാണു
െചേയ്യണ്ടത:് “സകലപുരുഷന്മാെരയും
പുരുഷേനാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിട്ടിട്ട ള്ള
സകലസ്്രതീകെളയും െകാല്ലണം.” 12അങ്ങെന
അവർ െചയ്തു. ഗിെലയാദിെല യാേബശ്
നിവാസികള െട ഇടയിൽ പുരുഷനുമായി
കിടക്കപങ്കിട്ട പുരുഷസംസർഗം െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
നാനൂറ് യുവതികെള കെണ്ടത്തി അവെര
കനാൻേദശത്തു ശീേലാവിെല പാളയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു.

13 അേപ്പാൾ സമൂഹം മുഴുവനും ഒന്നുേചർന്ന്
രിേമ്മാൻപാറയിെല െബന്യാമീന്യരുെട അടുക്കൽ
ആളയച്ച് അവേരാട് സമാധാനം ്രപഖ്യാപിച്ച .
14ആ െബന്യാമീന്യർ മടങ്ങിവന്നു. ഗിെലയാദിെല
യാേബശിലുള്ള സ്്രതീകളിൽ അവർ ജീവേനാെട
രക്ഷിച്ചിരുന്നവെര അവർക്കു െകാടുത്തു;
എന്നാൽഎല്ലാവർക്കും തികഞ്ഞില്ല.

15 യേഹാവ ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഒരു ഛി്രദം വരുത്തിയതുെകാണ്ട്
ജനം െബന്യാമീന്യെരക്കുറിച്ച ദുഃഖിച്ച .
16 അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെല േനതാക്കന്മാർ
പറഞ്ഞു: “േശഷിച്ചവർക്കുകൂെട സ്്രതീകെള
കിേട്ടണ്ടതിനു നാം എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത?്
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െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ സ്്രതീകൾ
ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു. 17 ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
ഒരു േഗാ്രതം നശിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരിൽ േശഷിച്ചവർക്ക്
അവരുെട ഓഹരി നിലനിർത്തണമേല്ലാ.
18 ‘െബന്യാമീന്യർക്കു ഭാര്യെയ നൽകുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ,’ എന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുെട
പു്രതിമാെര അവർക്ക് ഭാര്യമാരായി നൽകാനും
സാധ്യമല്ല. 19 അേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു:
െബഥുേവലിനു വടക്കും േബേഥലിൽനിന്നു
േശേഖമിേലക്കു േപാകുന്നെപരുവഴിക്കുകിഴക്കും
െലേബാെനക്കു െതക്കുമുള്ള ശീേലാവിൽ
വർഷംേതാറും യേഹാവയുെട ഉത്സവം
ആേഘാഷിക്കാറുണ്ടേല്ലാ.”

20 അവർ െബന്യാമീന്യേരാടു ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിൽെചന്ന്
ഒളിച്ച 21 കാത്തിരിക്കുക. ശീേലാവിെല
കന്യകമാർ നൃത്തക്കാേരാടു േചരുന്നതിനു
പുറേത്തക്കുവരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
മുന്തിരിേത്താപ്പിൽനിന്നു പുറത്തുവന്ന്
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
ഭാര്യയാക്കുന്നതിനു ശീേലാവിെല
കന്യകമാരിൽനിന്നു ഓേരാരുത്തെര പിടിച്ച്
െബന്യാമീൻേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുക.
22 അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാ സേഹാദരന്മാേരാ
ഞങ്ങേളാടു വന്നു പരാതിപറഞ്ഞാൽ
ഞങ്ങൾ അവേരാട്, ‘നിങ്ങൾ അവെര
ഞങ്ങൾക്കു ദാനംെചയ്തതുേപാെല ഇരിക്കെട്ട;
യുദ്ധത്തിൽ അവർക്കു ഭാര്യമാെര ലഭിച്ചില്ല,
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നിങ്ങൾ അവർക്കു െകാടുത്തതുമില്ല.
െകാടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നു
കുറ്റക്കാരല്ല’എന്നുപറഞ്ഞുെകാള്ളാം.”

23 െബന്യാമീന്യർ അ്രപകാരംെചയ്തു.
നൃത്തത്തിനുവരുന്ന യുവതികെള തങ്ങള െട
എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച പിടിച്ച ഭാര്യമാരായി
െകാണ്ടുേപായി. അവർ തങ്ങള െട
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിെച്ചന്ന് അവിെട
വീണ്ടും പട്ടണങ്ങൾപണിത്അവയിൽവസിച്ച .

24 ഇ്രസാേയൽമക്കള ം അവിടംവിട്ട്
ഓേരാരുത്തരുംതങ്ങള െടഅവകാശഭൂമിയിേലക്കും
േഗാ്രതത്തിേലക്കും വീട്ടിേലക്കും മടങ്ങി.

25 ആ കാലത്ത് ഇ്രസാേയലിൽ
രാജാവില്ലായിരുന്നു; ഓേരാരുത്തരും തങ്ങൾക്കു
യുക്തെമന്നു േതാന്നിയതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച .
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