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േയാശുവയുെട പുസ്തകം

േയാശുവനായകനായിഅവേരാധിക്കെപ്പടുന്നു
1 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശയുെട
മരണാനന്തരം, േമാശയുെട ശു്രശൂഷകനും നൂെന്റ
മകനുമായ േയാശുവേയാട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “എെന്റ ദാസനായ േമാശ
മരിച്ച ; ആകയാൽ േയാർദാനക്കെര—നീയും ഈ
ജനെമാെക്കയും—ഞാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
െകാടുക്കാനിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്കു േപാകാൻ
തയ്യാെറടുക്കുക. 3 ഞാൻ േമാശേയാടു
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള െട
കാൽപാദങ്ങൾ പതിക്കുന്ന സ്ഥലെമാെക്കയും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരും. 4 െതേക്ക
േദശമായ മരുഭൂമിമുതൽ വടക്ക് െലബാേനാൻ
മലനിരകള ം കിഴക്ക് യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന
മഹാനദിമുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ഹിത്യരാജ്യം
മുഴുവനും െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദംവെരയും*
നിങ്ങള െട ഭൂ്രപേദശം വ്യാപിച്ച കിടക്കും.
5 നിെന്റ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും
ഒരുത്തനും നിെന്റേനേര നിൽക്കുകയില്ല;
ഞാൻ േമാശേയാടുകൂെടയിരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയുമിരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല; ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല. 6 ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കുക; കാരണം,
ഇവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകുെമന്നു
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ഞാൻ വാഗ്ദത്തംെചയ്ത േദശം ഈ ജനം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിനു നീഅവെരനയിക്കുക.

7 “ഉറപ്പ ംവളെരൈധര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കുക;
എെന്റ ദാസനായ േമാശ നിനക്കുതന്ന
ന്യായ്രപമാണെമാെക്കയും പാലിക്കാൻ
്രശദ്ധിക്കുക; നീ െചല്ല ന്നിടെത്താെക്കയും
വിജയം ൈകവരിേക്കണ്ടതിന് അതുവിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.് 8 ഈ
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിലുള്ളത് നിെന്റ
അധരങ്ങളിൽനിന്നു നീങ്ങിേപ്പാകരുത;്
അതിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
്രശദ്ധാപൂർവം െചേയ്യണ്ടതിനു നീ രാവും
പകലും അതു ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണം;
എന്നാൽ നിെന്റ ്രപയത്നം സഫലമാകുകയും;
നീ വിജയം േനടുകയും െചയ്യ ം. 9 ബലവും
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാൻഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചില്ലേയാ; ഭയെപ്പടരുത,് ്രഭമിക്കുകയും
അരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ
േപാകുന്നിടെത്താെക്കയും നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കും.”

10 അേപ്പാൾ േയാശുവ ജനത്തിെന്റ
നായകന്മാേരാട് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച :
11 “പാളയത്തിൽ െചന്നു ജനേത്താട്:
‘നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായവ സംഭരിക്കുക.
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിത്തരുന്ന േദശം
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതിന് മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ്
േയാർദാനക്കെര കടേക്കണ്ടതാകുന്നു’ എന്നു
പറയുക.”
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12 എന്നാൽ േയാശുവ രൂേബന്യേരാടും
ഗാദ്യേരാടും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതേത്താടും
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 13 “യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാശ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ കൽപ്പന
ഓർത്തുെകാൾക; ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു വി്രശമംനൽകി ഈ
േദശവും തന്നിരിക്കുന്നു.’ 14നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും
കുട്ടികള ം കന്നുകാലികള ം േയാർദാനു കിഴക്ക്
േമാശ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ േദശത്തിരിക്കെട്ട;
എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ യുദ്ധ്രപാപ്തരായവർ
ഒെക്കയും ആയുധധാരികളായി നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്കു മുമ്പായി കടന്നുെചല്ല ക.
15 യേഹാവ നിങ്ങൾെക്കന്നേപാെല നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്കും വി്രശമം നൽകുകയും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവർക്കു
െകാടുക്കുന്ന േദശംഅവർൈകവശമാക്കുകയും
െചയ്യന്നതുവെര അവെര സഹായിക്കുക;
അതിെന്റേശഷം യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാശ കിഴക്കു േയാർദാന് അക്കെര നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശെപ്പടുത്തി നൽകിയിട്ട ള്ള നിങ്ങള െട
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു മടങ്ങിവന്ന് അതിെന
അനുഭവിച്ച െകാള്ളണം.”

16 അവർ േയാശുവേയാട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “അങ്ങ് ഞങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം;
ഞങ്ങെളഅയയ്ക്കുന്നിടെത്താെക്കയുംഞങ്ങൾ
േപാകും. 17 ഞങ്ങൾ േമാശെയ പൂർണമായും
അനുസരിച്ചതുേപാെല അങ്ങെയയും
അനുസരിക്കും. അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവ േമാശേയാടുകൂടി ഇരുന്നതുേപാെല
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അങ്ങേയാടുകൂടിയും ഇരുന്നാൽമാ്രതംമതി.
18 ആെരങ്കിലും അങ്ങയുെട കൽപ്പന
േചാദ്യംെചയ്യ കയും അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്
അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ ആ
വ്യക്തി മരണത്തിനിരയാകണം. അങ്ങ് ബലവും
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിമാ്രതം ഇരിക്കുക!”

2
രാഹാബും ചാര്രപവർത്തകരും

1 ഇതിനുേശഷം നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ
ശിത്തീമിൽനിന്ന് രഹസ്യമായി രണ്ട്
ചാര്രപവർത്തകെര അയച്ച . “നിങ്ങൾ
േപായി േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യ ക വിശിഷ്യ,
െയരീേഹാപട്ടണവും േനാക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ േപായി രാഹാബ് എന്നു േപരുള്ള ഒരു
ഗണികയുെട വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച് അവിെട
താമസിച്ച .

2 “ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ ചിലർ േദശെത്ത
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ രാ്രതിയിൽ ഇവിെട
വന്നിരിക്കുന്നു,” എന്നു െയരീേഹാരാജാവിന്
അറിവുകിട്ടി. 3 അതുെകാണ്ട്
െയരീേഹാരാജാവ് രാഹാബിന് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പനെകാടുത്തു: “നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
വീട്ടിൽ ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാെര
പുറത്തിറക്കിത്തരിക; അവർ േദശെമാെക്കയും
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻവന്നവരാകുന്നു.”

4 എന്നാൽ ആ സ്്രതീ രണ്ടു പുരുഷന്മാെരയും
ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവൾ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ആ പുരുഷന്മാർ ഇവിെട വന്നിരുന്നു എന്നതു
ശരിതെന്ന; എങ്കിലും അവർ എവിെടനിന്നു
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വന്നു എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
5 ഇരുട്ടായേപ്പാൾ പട്ടണവാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന
സമയത്ത് അവർ സ്ഥലംവിട്ട . അവർ
ഏതുവഴി േപായി എന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.
േവഗം അവെര പിൻതുടരുക. ഒരുപേക്ഷ
അവെര കണ്ടുപിടിക്കാം.” 6 (എന്നാൽ
അവൾ അവെര വീട്ടിന്മുകളിൽെകാണ്ടുേപായി
അവിെട നിരത്തിയിട്ടിരുന്ന ചണത്തണ്ടുകള െട
ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.) 7 ചാര്രപവർത്തകെര
േതടിവന്നവർ അവെര െതരഞ്ഞ്
േയാർദാൻനദീതീരംവെര േപായി, രാജാവിെന്റ
ആള കൾ പുറെപ്പട്ട ഉടെനതെന്ന പട്ടണവാതിൽ
അടച്ച .

8 ചാര്രപവർത്തകർ ഉറങ്ങാൻ
േപാകുന്നതിനുമുമ്പ് അവൾ മുകളിൽ
െചന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു: 9 “യേഹാവ
ഈ േദശം നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു
എന്നും നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ ഭീതി
ഞങ്ങള െടേമൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഈ േദശവാസികൾ
എല്ലാവരും ഭയത്താൽ ഉരുകുകയാണ.് 10നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിെചങ്കടലിെലെവള്ളംഎങ്ങെന
വറ്റിച്ച എന്നതും നിങ്ങൾ ഉന്മൂലനംെചയ്ത
സീേഹാൻ, ഓഗ് എന്നീ, േയാർദാനു കിഴക്കുള്ള,
രണ്ട് അേമാര്യരാജാക്കന്മാേരാടു നിങ്ങൾ
െചയ്തതും ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 11 ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾനിമിത്തം ഞങ്ങള െട
ഹൃദയം ഭയംെകാണ്ടു കലങ്ങി;ൈധര്യം േചാർന്നു.
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവതെന്ന മീേത
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സ്വർഗത്തിലും താേഴ ഭൂമിയിലും ൈദവം
ആകുന്നു.

12 “അതുെകാണ്ട,് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
ദയ െചയ്തതിനാൽ നിങ്ങള ം എെന്റ
കുടുംബേത്താടു ദയകാണിക്കുെമന്നു
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ശപഥംെചയ്യ ക. 13 എെന്റ പിതാവിെനയും
മാതാവിെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരിമാെരയും അവർക്കുള്ള
സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച
മരണത്തിൽനിന്ന് കാത്തുെകാള്ള െമന്നതിന്
ഉറപ്പ ള്ളഒരു ചിഹ്നംതരികയും േവണം.”

14 ആ പുരുഷന്മാർ ഇ്രപകാരം മറുപടി
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട ജീവനുപകരം ഞങ്ങള െട
ജീവൻ! ഞങ്ങൾ ഈ െചയ്യന്നത് നീ
പറയാതിരുന്നാൽ യേഹാവ ഈ േദശം
ഞങ്ങൾക്കു തരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു
ദയേയാടും വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂടി െപരുമാറും.”

15 അങ്ങെന അവൾ ജനാലയിലൂെട ഒരു
കയർെകട്ടി അവെര ഇറക്കി. അവള െട
വീട് േകാട്ടമതിലിേന്മൽ ആയിരുന്നു.
16 അവൾ അവേരാട്, “പിൻതുടരുന്നവർ
നിങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു
പർവതങ്ങളിേലക്കു േപാകുക. അവർ
മടങ്ങിവരുന്നതുവെര—മൂന്നുദിവസം—അവിെട
ഒളിച്ചിരുന്നേശഷം നിങ്ങള െട വഴിക്കു േപാകുക”
എന്നും പറഞ്ഞു.

17-18 ആ പുരുഷന്മാർ അവേളാടു പറഞ്ഞത,്
“ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്തു വരുേമ്പാൾ, നീ
ഞങ്ങെള ഇറക്കിവിട്ട ഈ ജനാലയിൽ ഈ
െചമപ്പ ചരടു െകട്ട കയും നിെന്റ പിതാവിെനയും
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മാതാവിെനയും സേഹാദരന്മാെരയും
പിതൃഭവനെത്തെയാെക്കയും നിെന്റ വീട്ടിൽ
വരുത്തുകയും േവണം. അെല്ലങ്കിൽ നീ
ഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച ശപഥത്തിൽനിന്നും
ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. 19ആെരങ്കിലും
വീടിനുപുറത്ത,് െതരുവിേലക്കിറങ്ങിയാൽ
അവരുെട രക്തം അവരുെട തലേമൽ ഇരിക്കും;
ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുകയില്ല.
നിേന്നാടുകൂെട വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന
ആരുെടെയങ്കിലുംേമൽ ആെരങ്കിലും
ൈകെവച്ചാൽ, അവരുെട രക്തം ഞങ്ങള െട
തലേമൽ ഇരിക്കും. 20 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
െചയ്യന്നത് നീ ആെരെയങ്കിലും അറിയിച്ചാൽ
നീഞങ്ങെളെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച ശപഥത്തിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കും.”

21 “സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന ആകെട്ട,” അവൾ
പറഞ്ഞു.
അവൾ അവെര യാ്രതയയച്ചതിനുേശഷം, ആ
െചമപ്പ ചരട് ജനാലയിൽ െകട്ട കയും െചയ്തു.

22 അവർ പുറെപ്പട്ട് പർവതത്തിൽെച്ചന്നു
മൂന്നുദിവസം അവിെട താമസിച്ച . അവെര
െതരഞ്ഞുേപായവർ വഴിനീെള അേന്വഷിച്ച ,
കെണ്ടത്താെത മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െചയ്തു.
23 ഇതിനുേശഷം ആ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ
പർവതത്തിൽനിന്നിറങ്ങി അക്കെര കടന്നു
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് തങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചെതാെക്കയും
അവെന അറിയിച്ച . 24 “തീർച്ചയായും,
യേഹാവ േദശെമാെക്കയും നമ്മുെട ൈകയിൽ
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ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േദശവാസികൾ എല്ലാവരും
നമ്മുെടനിമിത്തം ഭയത്താൽ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്അവർ േയാശുവേയാടു പറഞ്ഞു.

3
േയാർദാൻനദികടക്കുന്നു

1 അതിരാവിെല േയാശുവയും
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ എല്ലാവരും ശിത്തീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േയാർദാനിൽ വന്നു. മറുകര
കടക്കുംമുമ്പ് അവിെട താമസിച്ച .
2 മൂന്നുദിവസത്തിനുേശഷം ജനത്തിെന്റ
നായകന്മാർ പാളയത്തിൽക്കൂടി കടന്ന്,
3 ജനേത്താട് ഇ്രപകാരം ആജ്ഞാപിച്ച :
“നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും അതു ചുമക്കുന്ന
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും
കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട സ്ഥലംവിട്ട് അതിെന
പിൻതുടരണം. 4 ഈ വഴിക്കു നിങ്ങൾ
മുമ്പുേപായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, നിങ്ങൾ
േപാേകണ്ടുന്ന വഴി ഇങ്ങെനഅറിയാം. എന്നാൽ
നിങ്ങള ം േപടകവുംതമ്മിൽ രണ്ടായിരംമുഴം*
അകലംഎേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം.അതിേനാട്
ഒരിക്കലുംഅടുത്തുവരരുത.്”

5 പിെന്ന േയാശുവ ജനേത്താട്,
“നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുക; യേഹാവ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ നാെള അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാേരാട്, “നിങ്ങൾ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകംഎടുത്ത് ജനത്തിനുമുമ്പായി

* 3:4 ഏക. 900 മീ.
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അക്കെര കടക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർ ഉടമ്പടിയുെട േപടകം എടുത്തു
ജനത്തിനുമുമ്പായി നടന്നു.

7 പിെന്ന യേഹാവ േയാശുവേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ
േമാശേയാടുകൂെടയിരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയിരിക്കുെമന്ന് ഇ്രസാേയൽ
എല്ലാം അറിേയണ്ടതിനു ഞാൻ ഇന്ന്
അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നിനക്ക് ഉന്നതപദവി
നൽകാൻ തുടങ്ങും. 8 ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ ‘േയാർദാനിെല
െവള്ളത്തിനരിെക എത്തുേമ്പാൾ, െചന്ന്
നദിയിൽനിൽക്കുക’എന്ന്അവേരാടു പറയുക.”

9 േയാശുവ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു: “ഇവിെടവന്നു നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക. 10ജീവനുള്ള
ൈദവം നിങ്ങള െട മേധ്യയുണ്ട് എന്നും അവിടന്ന്
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
ഹിവ്യർ, െപരിസ്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ, അേമാര്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നീക്കിക്കളയും
എന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന അറിയും. 11 ഇതാ,
സർവഭൂമിക്കും നാഥനായവെന്റ ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി േയാർദാനിേലക്കു
കടക്കുന്നു. 12 അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ,
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിൽനിന്നും
ഒരാൾവീതം, പ്രന്തണ്ടു പുരുഷന്മാെര
െതരെഞ്ഞടുക്കുക. 13 സർവഭൂമിക്കും
നാഥനായ യേഹാവയുെട േപടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട പാദം േയാർദാൻനദിയിൽ
സ്പർശിക്കുന്നയുടൻതെന്ന േയാർദാനിെല
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െവള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്കുനിന്നിട്ട് ഒരുവശത്ത് ഒരു
ചിറേപാെലനിൽക്കും.”

14 അങ്ങെന ജനം േയാർദാനക്കെര
കടക്കാൻ പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ ജനത്തിനുമുമ്പായി
നടന്നു. 15 െകായ്ത്തുകാലെമാെക്കയും
േയാർദാനിൽ െവള്ളം കരകവിഞ്ഞ്
ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട ം േപടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദാനിൽ എത്തി
അവരുെട പാദം െവള്ളത്തിെന്റ വക്കത്തു
സ്പർശിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന, 16 േമൽെവള്ളത്തിെന്റ
ഒഴുക്കു നിന്നു; സാേരഥാനു സമീപമുള്ള ആദാം
പട്ടണത്തിന്നരിെകവെര ബഹുദൂരേത്താളം
ചിറേപാെല െപാങ്ങി. അരാബയിെല കടലായ
ഉപ്പ കടലിേലക്ക†് ഒഴുകിയ െവള്ളം മുഴുവനും
വറ്റിേപ്പായി. ജനം െയരീേഹാവിനുേനേരഅക്കെര
കടന്നു. 17 ജനെമല്ലാം കടന്നുേപാകുന്നതുവെര
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ചുമന്ന
പുേരാഹിതന്മാർേയാർദാെന്റനടുവിൽഉണങ്ങിയ
നിലത്ത് ഉറച്ച നിന്നു; ഇ്രസാേയല്യർ മുഴുവനും
ഉണങ്ങിയനിലത്തുകൂടിഅക്കെരകടന്നു.

4
1 ഇ്രസാേയൽജനത മുഴുവനും േയാർദാൻ
കടന്നേശഷംയേഹാവേയാശുവേയാടുകൽപ്പിച്ച :
2 “ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ആൾവീതം
പ്രന്തണ്ടു പുരുഷന്മാെര െതരെഞ്ഞടുക്കുക.
3 േയാർദാെന്റ മധ്യത്തിൽ, പുേരാഹിതന്മാരുെട
കാൽ ഉറച്ച നിന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നും പ്രന്തണ്ടു
† 3:16 അതായത്,ചാവുകടൽ
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കല്ല കൾ എടുത്ത് ഇന്നു രാ്രതി നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുവന്നുെവക്കാൻ
അവേരാടു പറയുക.”

4 അങ്ങെന േയാശുവ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ആൾവീതം
നിയമിച്ചിരുന്ന പ്രന്തണ്ടു പുരുഷന്മാെര
വിളിച്ച് അവേരാടു പറഞ്ഞു: 5 “േയാർദാെന്റ
നടുവിൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
േപടകത്തിെന്റ മുമ്പിേലക്കു േപാകുക.
ഓേരാരുത്തനും ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
േഗാ്രതസംഖ്യയ്െക്കാത്തവണ്ണം ഓേരാ കല്ല്
ചുമലിൽ എടുക്കണം. 6 ഇതു നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നമായിരിക്കെട്ട. ‘ഈ
കല്ല കൾ അർഥമാക്കുന്നെതന്ത?്’ എന്നു
ഭാവിയിൽ നിങ്ങള െട മക്കൾ േചാദിക്കുേമ്പാൾ,
7 േയാർദാനിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന െവള്ളം
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
തടയെപ്പട്ട് ഒരുചിറേപാെലനിന്നകാര്യംഅവേരാടു
പറയണം. അതു േയാർദാൻ കടന്നേപ്പാൾ,
േയാർദാനിെല െവള്ളത്തിെന്റ ഒഴുക്ക് നിന്നേല്ലാ.
ഈ കല്ല് ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക് എേന്നക്കും ഒരു
സ്മാരകമായിരിക്കണം.”

8 േയാശുവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന ആ
പുരുഷന്മാർ െചയ്തു. യേഹാവ േയാശുവേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
േഗാ്രതസംഖ്യയ്െക്കാത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ടു കല്ല്
േയാർദാെന്റ നടുവിൽനിന്ന് എടുത്ത് തങ്ങൾ
താമസിച്ച സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി െവച്ച .
9 േയാർദാെന്റ നടുവിൽ ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ നിന്ന
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സ്ഥലത്തും േയാശുവ പ്രന്തണ്ടു കല്ല നാട്ടി.
ഇന്നുവെരയുംഅവഅവിെടയുണ്ട.്

10േമാശേയാശുവേയാടുനിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല,
േയാശുവേയാട് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചെതാെക്കയും
ജനം െചയ്തുതീരുന്നതുവെര േപടകം
വഹിച്ച പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദാെന്റ
നടുവിൽനിന്നു; ജനം േവഗത്തിൽ മറുകര
കടന്നു. 11 ജനെമല്ലാം കടന്നുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അവർ േനാക്കിനിൽെക്ക, യേഹാവയുെട
േപടകവും പുേരാഹിതന്മാരും മറുകര കടന്നു.
12 േമാശ നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതവും
ആയുധധാരികളായി ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
മുമ്പായിഅക്കെരകടന്നു. 13ആയുധധാരികളായ
നാൽപ്പതിനായിരേത്താളംേപർയേഹാവയുെടമുമ്പാെക
യുദ്ധത്തിനുതയ്യാറായിെയരീേഹാസമഭൂമിയിേലക്കു
കടന്നു.

14 അന്ന് യേഹാവ േയാശുവയ്ക്ക്
എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരുെടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
ഉന്നതപദവിനൽകി; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
േമാശെയ ബഹുമാനിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ബഹുമാനിച്ച .

15 പിെന്ന യേഹാവ േയാശുവേയാട,്
16 “ഉടമ്പടിയുെട േപടകം വഹിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദാനിൽനിന്ന്കയറിവരാൻ
കൽപ്പിക്കുക”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

17 “േയാർദാനിൽനിന്ന് കയറിവരിക,” എന്ന്
േയാശുവപുേരാഹിതന്മാേരാടു കൽപ്പിച്ച .
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18 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും വഹിച്ച െകാണ്ട്
നദിയിൽനിന്ന് കയറിവന്നു; അവരുെട
പാദം ഉണങ്ങിയ നിലത്തു സ്പർശിച്ചയുടൻ
േയാർദാനിെല െവള്ളം പൂർവസ്ഥാനേത്തക്കു
മടങ്ങി, മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തീരം
കവിെഞ്ഞാഴുകി.

19 ഒന്നാംമാസം പത്താംതീയതി ജനം
േയാർദാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െയരീേഹാവിെന്റ
കിഴേക്കഅതിരിലുള്ളഗിൽഗാലിൽപാളയമടിച്ച .
20 േയാർദാനിൽനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ടുവന്ന
പ്രന്തണ്ടു കല്ല കൾ േയാശുവ ഗിൽഗാലിൽ
സ്ഥാപിച്ച . 21 േയാശുവ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറഞ്ഞു: “ഭാവിയിൽ നിങ്ങള െട പിൻഗാമികൾ
അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട,് ‘ഈ കല്ല കൾ
അർഥമാക്കുന്നെതന്ത?്’ എന്നു േചാദിച്ചാൽ,
22 ‘ഇ്രസാേയൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി
േയാർദാൻ കടന്നു’ എന്ന് അവേരാടു
പറയുക. 23 കാരണം നിങ്ങൾ മറുകര
കടക്കുന്നതുവെര നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ േയാർദാൻ വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
മറുകര കടേക്കണ്ടതിനുേവണ്ടി നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഒരിക്കൽ നമ്മുെടമുമ്പിൽ
െചങ്കടൽ വറ്റിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല
േയാർദാേനാടും െചയ്തു. 24 ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള ം യേഹാവയുെട കരം
ശക്തിയുള്ളെതന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
എന്നും ഭയെപ്പേടണ്ടതിനുമാണ് അവിടന്ന്
ഇ്രപകാരം െചയ്തത്.”
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5
1 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ േയാർദാൻ
കടക്കത്തക്കവണ്ണം യേഹാവ േയാർദാനിെല
െവള്ളം വറ്റിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന് േയാർദാെന്റ
പടിഞ്ഞാറുള്ള എല്ലാ അേമാര്യരാജാക്കന്മാരും
െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദതീരത്തുള്ള
എല്ലാ കനാന്യരാജാക്കന്മാരും േകട്ടേപ്പാൾ
അവരുെട ഹൃദയം ഭയംെകാണ്ട് ഉരുകിേപ്പായി;
ഇ്രസാേയൽമക്കെള അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള
അവരുെടൈധര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട .

പുതിയതലമുറ പരിേച്ഛദനംഏൽക്കുന്നു
2 ആ സമയത്ത് യേഹാവ േയാശുവേയാട,്

“കടുപ്പമുള്ള കല്ല െകാണ്ടു കത്തിയുണ്ടാക്കി
ഇ്രസാേയൽമക്കെള വീണ്ടും പരിേച്ഛദനം*
െചയ്യ ക”എന്നു കൽപ്പിച്ച . 3അങ്ങെന േയാശുവ
കടുപ്പമുള്ള കല്ല െകാണ്ടു കത്തിയുണ്ടാക്കി
ഇ്രസാേയല്യെര ഗിെബയത്ത്-ഹാരേലാത്തിൽ†
െവച്ച് പരിേച്ഛദനം െചയ്തു.

4 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
േയാദ്ധാവാകാൻ ്രപായംതികഞ്ഞ
പുരുഷന്മാെരല്ലാം മരുഭൂമിയിെല
യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ മരിച്ചതിനാൽ
േയാശുവ ഇ്രപകാരം െചയ്തു.
5ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്ന ജനെമല്ലാം
പരിേച്ഛദനേമറ്റവരായിരുന്നു; എന്നാൽ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള യാ്രതയ്ക്കിടയിൽ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ജനിച്ചവരാരും

* 5:2 അതായത്,സുന്നത്ത് † 5:3 അ്രഗചർമഗിരിഎന്നർഥം.
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പരിേച്ഛദനേമറ്റിരുന്നില്ല. 6 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േയാദ്ധാക്കെളാെക്കയും യേഹാവെയ
അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവർ
മരിച്ച തീരുംവെര ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
നാൽപ്പതുവർഷം മരുഭൂമിയിൽ
സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു; നമുക്കു തരുെമന്ന്
യേഹാവ പിതാക്കന്മാേരാടു ശപഥംെചയ്ത
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശം അവർ
കാണുകയില്ല എന്ന് യേഹാവ അവേരാടു
ശപഥംെചയ്തിരുന്നു. 7 അതുെകാണ്ട്
അവർക്കുപകരം അവരുെട പു്രതന്മാെര
അവിടന്ന് ഉയർത്തി;ഇവെരയായിരുന്നു േയാശുവ
പരിേച്ഛദനംെചയ്തത.് യാ്രതയിൽ അവെര
പരിേച്ഛദനംെചയ്യാതിരുന്നതിനാൽ അവർ
അേപ്പാഴും പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്തവരായിരുന്നു.
8 മുഴുവൻ ജനവും പരിേച്ഛദനത്തിനു
വിേധയരായതിനുേശഷം, സൗഖ്യമാകുന്നതുവെര
അവർ പാളയത്തിൽ അവരവരുെട സ്ഥലത്തു
താമസിച്ച .

9 അതിനുേശഷം യേഹാവ േയാശുവേയാട,്
“ഇന്ന് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ അടിമകൾ എന്ന
നിന്ദ നിങ്ങളിൽനിന്നും ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട് ഇന്നുവെര ആ
സ്ഥലത്തിന് ഗിൽഗാൽ‡എന്നു േപർപറയുന്നു.

10 ആ മാസം പതിന്നാലാംതീയതി സന്ധ്യക്ക്
െയരീേഹാസമഭൂമിയിെല ഗിൽഗാലിൽ
പാളയമടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
െപസഹാ ആേഘാഷിച്ച . 11 െപസഹായുെട
പിേറ്റന്നാൾതെന്ന അവർ േദശെത്ത

‡ 5:9 ഉരുൾഎന്നർഥം.
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വിളവിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും മലരും ഭക്ഷിച്ച . 12അവർ േദശെത്ത
വിളവിൽനിന്നുള്ള ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിെന്റ
അടുത്തദിവസംതെന്ന§ മന്ന നിന്നുേപായി.
അതിനുേശഷം അവർക്കു മന്ന ലഭിച്ചതുമില്ല.
അങ്ങെന ആ വർഷംമുതൽ ഇ്രസാേയല്യർ
കനാൻേദശെത്തവിളവു ഭക്ഷിച്ച .

െയരീേഹാവിെന്റപതനം
13 േയാശുവ െയരീേഹാവിനു
സമീപത്തായിരിക്കുേമ്പാൾ തല
ഉയർത്തിേനാക്കി; ഒരാൾ ൈകയിൽ
വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് അവെന്റ
മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു; േയാശുവ
അവേനാട്: “നീ ഞങ്ങള െട പക്ഷക്കാരേനാ
ശ്രതുപക്ഷക്കാരേനാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

14 അതിന് അവൻ, “ആരുെടയും പക്ഷമല്ല;
ഞാൻ യേഹാവയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ
അധിപതിയായി ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േയാശുവ നിലത്തു
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച ; “എെന്റ
കർത്താവിന*് അവിടെത്ത ദാസേനാടുള്ള
കൽപ്പനഎന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

15 യേഹാവയുെട ൈസന്യാധിപതി അവേനാട്,
“നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകുകയാൽ
നിെന്റ െചരിപ്പ്ഊരുക”എന്നുപറഞ്ഞു. േയാശുവ
അ്രപകാരംെചയ്തു.

§ 5:12 അഥവാ,ആദിവസംതെന്ന * 5:14 അഥവാ,യജമാനന്
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6
1 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കൾനിമിത്തം
െയരീേഹാപട്ടണത്തിെന്റ കവാടം ഭ്രദമായി
അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു; ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല,
അകത്തുകയറിയതുമില്ല.

2 അേപ്പാൾ യേഹാവ േയാശുവേയാടു
കൽപ്പിച്ച : “ഞാൻ െയരീേഹാവിെന, അതിെന്റ
രാജാവിേനാടും േയാദ്ധാക്കേളാടുെമാപ്പം
നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
3ആയുധധാരികളായഎല്ലാേയാദ്ധാക്കെളയുംകൂട്ടി
പട്ടണെത്ത ഒരു്രപാവശ്യം ചുറ്റ ക. ആറുദിവസം
ഇ്രപകാരം െചയ്യ ക. 4 മുട്ടാടുകള െട
െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം വഹിച്ച ഏഴു
പുേരാഹിതന്മാർ േപടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നടക്കെട്ട. ഏഴാംദിവസം ഈ പുേരാഹിതന്മാർ
കാഹളങ്ങൾ മുഴക്കിെക്കാണ്ട് പട്ടണെത്ത
ഏഴു്രപാവശ്യം ചുറ്റണം. 5 അവർ നീട്ടി
ഊതുന്ന കാഹളനാദം നിങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ
േയാദ്ധാക്കൾമുഴുവനും ഉച്ചത്തിൽആർപ്പിേടണം;
അേപ്പാൾ പട്ടണമതിൽ തകരും; ൈസന്യത്തിന്
േനേരഅതിേലക്കുകയറാൻകഴിയും.”

6 നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാെര
വിളിച്ച് അവേരാട,് “യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം എടുക്കുക. അതിനുമുമ്പിൽ
മുട്ടാടുകള െട െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം
പിടിച്ച െകാണ്ട് ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ
നടക്കെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 “പുറെപ്പടുക!
യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
ആയുധധാരികളായ പട്ടാളക്കാെര
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നിർത്തിെക്കാണ്ട് പട്ടണത്തിനുചുറ്റ ം പടനീക്കുക”
എന്ന്അേദ്ദഹംൈസന്യത്തിന് ഉത്തരവിട്ട .

8 േയാശുവ ജനേത്താടു പറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ,
യേഹാവയ്ക്കുമുമ്പിൽആട്ടിൻെകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
കാഹളംപിടിച്ച നിന്ന ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ
കാഹളമൂതി മുേന്നാട്ട േപാകുകയും
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം അവെര
പിൻതുടരുകയും െചയ്തു. 9ആയുധധാരികളായ
പട്ടാളക്കാർകാഹളംഊതിയപുേരാഹിതന്മാർക്കു
മുമ്പിൽ അണിയായി നടന്നു; പിന്നിലുള്ള
പട്ടാളക്കാർ േപടകെത്ത പിൻതുടർന്നു;
ഈ സമയെമാെക്കയും കാഹളനാദം
മുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 10 എന്നാൽ േയാശുവ
ൈസന്യേത്താട,് “യുദ്ധാരവം പുറെപ്പടുവിക്കരുത;്
ശബ്ദവും ഉയർത്തരുത;് ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ആർപ്പിടാൻ പറയുന്ന ദിവസംവെര ഒരു
വാക്കുേപാലും ഉച്ചരിക്കരുത.് അതിെന്റേശഷം
ആർപ്പിടാം!” എന്നു കൽപ്പിച്ച . 11 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട േപടകം പട്ടണെത്ത ഒരു്രപാവശ്യം
ചുറ്റി. അതിനുേശഷംൈസന്യം പാളയത്തിേലക്കു
മടങ്ങി, രാ്രതിഅവിെട െചലവഴിച്ച .

12 േയാശുവ പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ ; പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട
േപടകം എടുത്തു. 13ആട്ടിൻെകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
ഏഴു കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ടുനിന്ന ഏഴു
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട്
യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
അണിനടന്നു. ആയുധധാരികളായ
പുരുഷന്മാർ അവരുെടമുന്നിലും പിന്നിലുള്ള
പട്ടാളക്കാർ യേഹാവയുെട േപടകത്തിനു
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പിന്നിലുമായി അണിനടന്നു; കാഹളങ്ങൾ
മുഴങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 14 അങ്ങെന
രണ്ടാംദിവസവുംഅവർപട്ടണെത്തഒരു്രപാവശ്യം
ചുറ്റിയിട്ട് പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാന്നു.അവർ
ആറുദിവസംഇ്രപകാരം െചയ്തു.

15 ഏഴാംദിവസം അവർ ്രപഭാതത്തിൽ
എഴുേന്നറ്റ ; അേതരീതിയിൽത്തെന്ന
പട്ടണത്തിനുചുറ്റ ം ഏഴു്രപാവശ്യം അണിനടന്നു;
അന്നുമാ്രതം അവർ ഏഴു്രപാവശ്യം പട്ടണം
ചുറ്റി. 16 ഏഴാം്രപാവശ്യം പുേരാഹിതന്മാർ
കാഹളം ഊതിയേപ്പാൾ േയാശുവ ജനേത്താടു
കൽപ്പിച്ച : “ആർപ്പിടുക! യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
പട്ടണം തന്നിരിക്കുന്നു. 17 ഈ പട്ടണവും
ഇതിലുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും രാഹാബ്
എന്ന ഗണിക നാം അയച്ച ചാര്രപവർത്തകെര
ഒളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അവള ം അവള െട
വീട്ടിൽ അവേളാടുകൂെടയുള്ളവരുംമാ്രതം
ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട. 18 എന്നാൽ
അർപ്പിതവസ്തുക്കളിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽക്കുക;
അവയിൽ എെന്തങ്കിലും ൈകവശെപ്പടുത്തി
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന നാശം വരുത്തിെവക്കാൻ
്രശമിക്കരുത.് അങ്ങെനെചയ്താൽ
ഇ്രസാേയൽപാളയത്തിനു നിങ്ങൾതെന്ന
നാശവും അത്യാഹിതവും വരുത്തിെവക്കും.
19 െവള്ളിയും സ്വർണവും െവങ്കലവും
ഇരുമ്പുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങെളല്ലാം
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം;അെതല്ലാംഅവിടെത്ത
ഖജനാവിൽ േചർക്കണം.”

20 പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതി, ൈസന്യം
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ആർപ്പിട്ട ; കാഹളനാദംേകട്ട് ൈസന്യം ഉച്ചത്തിൽ
ആർപ്പിട്ടേപ്പാൾ പട്ടണമതിൽ തകർന്നുവീണു.
ഓേരാരുത്തരും പട്ടണത്തിേലക്കു േനേരകയറി,
പട്ടണം പിടിച്ചടക്കി. 21 അവർ പട്ടണം
യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച . പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും ബാലന്മാെരയും വൃദ്ധന്മാെരയും,
ആട്, മാട,് കഴുത എന്നിവെയയും, ഇങ്ങെന
പട്ടണത്തിൽ ജീവേനാടുണ്ടായിരുന്ന
സകലെത്തയും വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ
സംഹരിച്ച .

22 േദശെത്ത പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ
അയച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാേരാട് േയാശുവ,
“ഗണികയുെട വീട്ടിൽെച്ചന്ന,് അവേളാടു
നിങ്ങൾ ശപഥംെചയ്തതുേപാെല,
അവെളയും അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും
പുറത്തുെകാണ്ടുവരിക” എന്ന് ഉത്തരവിട്ട .
23 അങ്ങെന ചാര്രപവർത്തകരായിരുന്ന
യുവാക്കൾ െചന്ന് രാഹാബിെനയും
അവള െട പിതാവിെനയും മാതാവിെനയും
സേഹാദരന്മാെരയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു.
അവള െട കുടുംബെത്ത മുഴുവൻ
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന് ഇ്രസാേയൽപാളയത്തിനു
പുറത്ത് ഒരുസ്ഥലത്ത് പാർപ്പിച്ച .

24 ഇതിനുേശഷം അവർ പട്ടണം മുഴുവനും
അതിലുള്ള സകലതും അഗ്നിക്കിരയാക്കി.
എന്നാൽ െവള്ളിയും സ്വർണവും െവങ്കലവും
ഇരുമ്പുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങെളല്ലാം അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഖജനാവിൽ
െവച്ച . 25 രാഹാബ് എന്ന ഗണിക,
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െയരീേഹാവിെന പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ അയച്ച
പുരുഷന്മാെര ഒളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അവെളയും
അവള െട കുടുംബെത്തയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും േയാശുവ രക്ഷിച്ച ; അവൾ
ഇന്നുവെരയും ഇ്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്നു.

26അക്കാലത്തു േയാശുവഈശപഥംെചയ്തു:
“ഈ െയരീേഹാപട്ടണം വീണ്ടും പണിയാൻ
തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ:
“അവൻഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനമിടുേമ്പാൾ
അവെന്റമൂത്തമകൻനഷ്ടമാകും;

അതിെന്റകവാടം െവക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റഇളയമകനും നഷ്ടമാകും.”

27അങ്ങെനയേഹാവേയാശുവേയാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നു;
അവെന്റകീർത്തി േദശെമല്ലാം പരന്നു.

7
ആഖാെന്റപാപം

1എന്നാൽ അർപ്പിതവസ്തുക്കെള സംബന്ധിച്ച്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച .
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട േസരഹിെന്റ മകൻ
സബ്ദിയുെട* മകനായ കർമിയുെട മകൻ
ആഖാൻ അർപ്പിതവസ്തുക്കളിൽ ചിലത്
എടുത്തു. അതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയലിനു
വിേരാധമായി യേഹാവയുെട േകാപം ജ്വലിച്ച .

2 േയാശുവ െയരീേഹാവിൽനിന്ന്
േബേഥലിനു കിഴക്കു േബത-്ആെവനു

* 7:1 ചി.ൈക.്രപ.സി്രമി,വാ. 17, 18കാണുക.
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സമീപമുള്ള ഹായിയിേലക്ക് ആള കെള
അയച്ച് അവേരാട,് “നിങ്ങൾെചന്ന് ആ
്രപേദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ െചന്ന് ഹായി
പര്യേവക്ഷണംെചയ്തു.

3അവർ േയാശുവയുെടഅടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന്
അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ചത്, “ഹായിക്കുേനേര
ൈസന്യെമല്ലാം േപാേകണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതു
പിടിക്കുന്നതിനു രണ്ടായിരേമാ മൂവായിരേമാ
ജനെത്തമാ്രതം അയയ്ക്കുക; എല്ലാവെരയും
കഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടാ. കാരണം, അവിെട കുറച്ച
ജനംമാ്രതേമയുള്ള .” 4അതുെകാണ്ട് ഏകേദശം
മൂവായിരംേപർ അേങ്ങാട്ട േപായി; എന്നാൽ
ഹായിയിെല ആള കൾ ഇ്രസാേയല്യേരാെടതിരിട്ട്
അവെര േതാൽപ്പിച്ച , 5 അവരിൽ
മുപ്പത്താറുേപെര െകാന്നു. അവെര
പട്ടണകവാടംമുതൽ െശബാരീംവെര
പിൻതുടർന്നു, മലെഞ്ചരിവിൽെവച്ച് അവെര
േതാൽപ്പിച്ച . ഇതിനാൽ ജനത്തിെന്റ ഹൃദയം
ഭയത്താൽഉരുകി െവള്ളംേപാെലയായിത്തീർന്നു.

6 അേപ്പാൾ േയാശുവ വസ്്രതംകീറി
യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ നിലത്തു
സാഷ്ടാംഗം വീണു. സന്ധ്യവെരഅവിെട കിടന്നു.
ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാരും തലയിൽ
െപാടിവാരിയിട്ട െകാണ്ട് അ്രപകാരംെചയ്തു.
7 േയാശുവ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “കർത്താവായ
യേഹാേവ!ഞങ്ങെളനശിപ്പിക്കാൻഅേമാര്യരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഈ ജനെത്ത
അവിടന്ന് എന്തിനുേവണ്ടി േയാർദാന് ഇക്കെര
െകാണ്ടുവന്നു? ഞങ്ങൾ േയാർദാനക്കെര
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താമസിച്ചാൽ മതിയാകുമായിരുന്നേല്ലാ!
8 കർത്താേവ, അവിടെത്ത ദാസേനാട്
ക്ഷമിക്കണേമ. ഇ്രസാേയലിെന ശ്രതുക്കൾ
തകർത്തേശഷം ഇനി ഞാൻ എന്താണു
പറേയണ്ടത്? 9 കനാന്യരും േദശെത്ത മറ്റ്
ആള കള ം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങെള
ചുറ്റിവളയുകയുംഞങ്ങള െട േപര് ഭൂമിയിൽനിന്ന്
തുടച്ച മാറ്റ കയും െചയ്യ മേല്ലാ. എന്നാൽ, അങ്ങ്
അവിടെത്ത മഹത്തായ നാമത്തിനുേവണ്ടി
എന്തുെചയ്യ ം?”

10 യേഹാവ േയാശുവേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“എഴുേന്നൽക്കുക; നീ സാഷ്ടാംഗം
വീണുകിടക്കുന്നെതന്തിന?് 11 ഇ്രസാേയൽ
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; അവർ
പാലിക്കാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
എെന്റ ഉടമ്പടി അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവർ അർപ്പിതവസ്തുക്കളിൽ ചിലത്
എടുത്തിരിക്കുന്നു. അവർ േമാഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു,
കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തങ്ങള െട
വസ്തുവകകൾക്കിടയിൽ അവ
ഒളിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു. 12 അതുെകാണ്ടാണ്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക് അവരുെട
ശ്രതുക്കൾക്കുേനേര നിൽക്കാൻ
സാധിക്കാെതേപായത്. അവർതങ്ങൾക്കുതെന്ന
നാശംവരുത്തിയതിനാൽ പുറംതിരിഞ്ഞ്
ഓേടണ്ടിവന്നു. നശിപ്പിേക്കണ്ടതിനായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ടവെയല്ലാം നശിപ്പിക്കാെത ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

13 “േപായി, ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിക്ക. അവേരാട്
പറയുക, നാളേത്തക്കു തയ്യാറാേകണ്ടതിനു
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നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുക; ഇ്രസാേയേല,
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അർപ്പിതവസ്തുക്കൾ
ഇരിപ്പ ണ്ട.് അവ നീക്കംെചയ്യന്നതുവെര
നിങ്ങൾക്കു ശ്രതുക്കെള എതിരിടാൻ
സാധിക്കുകയില്ല,” എന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

14 “ ‘രാവിെല, നിങ്ങൾ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
അടുത്തുവരണം. യേഹാവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
േഗാ്രതം കുലംകുലമായി അടുത്തുവരണം;
യേഹാവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കുലം
കുടുംബങ്ങളായി അടുത്തുവരണം; യേഹാവ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കുടുംബം ആളാം്രപതി
അടുത്തുവരണം. 15അർപ്പിതവസ്തുക്കള മായി
പിടിക്കെപ്പടുന്നവെനയും അവനുള്ള
സകലെത്തയും തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം;
അവൻ യേഹാവയുെട ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും
ഇ്രസാേയലിൽ അപമാനമായതു
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.’ ”

16 അങ്ങെന േയാശുവ അതിരാവിെല
ഇ്രസാേയലിെന േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
വരുത്തി; െയഹൂദാേഗാ്രതം പിടിക്കെപ്പട്ട .
17 െയഹൂദാേഗാ്രതം കുലംകുലമായി വന്നു;
േസരഹിെന്റ കുലം പിടിക്കെപ്പട്ട . േസരഹിെന്റ
കുലെത്ത കുടുംബങ്ങളായി വരുത്തി. സബ്ദി
പിടിക്കെപ്പട്ട . 18 േയാശുവ സബ്ദിയുെട
കുടുംബെത്ത ആളാം്രപതി വരുത്തി;
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട േസരഹിെന്റ പു്രതൻ
സബ്ദിയുെട പു്രതൻ കർമിയുെട പു്രതൻ
ആഖാൻപിടിക്കെപ്പട്ട .

19 അേപ്പാൾ േയാശുവ ആഖാേനാട്,
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“എെന്റ മകേന, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക,
അവിടെത്ത ബഹുമാനിക്കുക. നീ എന്തു
െചയ്തുെവന്ന് എേന്നാടു മറച്ച െവക്കാെത
പറയുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

20 ആഖാൻ മറുപടി നൽകി, “ശരിയാണ്,
ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്െക്കതിരായി പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
21 ഞാൻ ഇതാണു െചയ്തത്: െകാള്ളയുെട
കൂട്ടത്തിൽ മേനാഹരമായ ഒരു ബാേബല്യ†
േമലങ്കിയും ഇരുനൂറു േശേക്കൽ‡ െവള്ളിയും
അൻപതുേശേക്കൽ§ തൂക്കമുള്ള ഒരു
സ്വർണക്കട്ടിയും കണ്ടേപ്പാൾ അവ
േമാഹിക്കുകയും എടുക്കുകയും െചയ്തു. അവ
എെന്റ കൂടാരത്തിൽ നിലത്തു കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു;
െവള്ളിഅടിയിൽആകുന്നു.”

22 േയാശുവ ദൂതന്മാെര അയച്ച .
അവർ കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടി. അവെന്റ
കൂടാരത്തിൽ െവള്ളി അടിയിലായി അവ
ഒളിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; 23 അവ
കൂടാരത്തിൽനിെന്നടുത്ത് േയാശുവയുെടയും
എല്ലാ ഇ്രസാേയൽമക്കള െടയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
നിരത്തിയിട്ട .

24 അേപ്പാൾ േയാശുവയും എല്ലാ
ഇ്രസാേയലുംകൂെട േസരഹിെന്റ പു്രതനായ
ആഖാെന, െവള്ളി, േമലങ്കി, സ്വർണക്കട്ടി,
അവെന്റ പു്രതന്മാർ, പു്രതിമാർ, മാട്, കഴുത,

† 7:21 മൂ.ഭാ. ശിനാർ ‡ 7:21 ഏക. 2.3കി.്രഗാം. § 7:21 ഏക.
575 ്രഗാം.
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ആട്,കൂടാരം ഇങ്ങെനഅവനുള്ളസകലവുമായി
ആേഖാർതാഴ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി.
25 േയാശുവ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “നീ ഈ
അത്യാഹിതം ഞങ്ങള െടേമൽ വരുത്തിെവച്ചത്
എന്തിന?് ഇന്ന് യേഹാവ നിെന്റേമലും
അത്യാഹിതം വരുത്തും.”
പിെന്ന ഇ്രസാേയെലല്ലാം ആഖാെന
കെല്ലറിഞ്ഞു,മറ്റള്ളവെരയുംകെല്ലറിഞ്ഞതിനുേശഷം
അവെര ചുട്ട കളഞ്ഞു. 26ആഖാെന്റേമൽഅവർ
ഒരു വലിയ കൽക്കൂന കൂട്ടി. അത് ഇേപ്പാഴും
അവിെടയുണ്ട.് അങ്ങെന യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം മാറി. അതുെകാണ്ട് ആസ്ഥലത്തിന്
ആേഖാർ*താഴ്വരഎന്ന് ഇന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു.

8
ഹായിയുെട നാശം

1 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം യേഹാവ
േയാശുവേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “ഭയെപ്പടരുത,്
നിരാശെപ്പടുകയും അരുത.് മുഴുവൻ
ൈസന്യെത്തയും കൂട്ടി, ഹായിയിേലക്കു
െചന്ന് അതിെന ആ്രകമിക്കുക. ഞാൻ
ഹായിരാജാവിെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും
പട്ടണെത്തയും േദശെത്തയും നിെന്റ ൈകയിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു. 2 െയരീേഹാവിേനാടും അതിെന്റ
രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല ഹായിേയാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്യ ക. എന്നാൽ
അതിെല െകാള്ളയും കന്നുകാലികള ം

* 7:26 കഷ്ടപ്പാട് എന്നർഥം.
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നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്തുപതിയിരിക്കണം.”

3 അങ്ങെന േയാശുവയും ൈസന്യംമുഴുവനും
ഹായി ആ്രകമിക്കാൻ പുറെപ്പട്ട .
യുദ്ധവീരന്മാരായ മുപ്പതിനായിരംേപെര
അേദ്ദഹം െതരെഞ്ഞടുത്ത,് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പനെകാടുത്ത്, അവെര രാ്രതിയിൽ
അയച്ച : 4 “്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക; നിങ്ങൾ
പട്ടണത്തിനു പിന്നിൽ പതിയിരിക്കണം.
അതിൽനിന്നും അധികദൂരം േപാകരുത.്
എല്ലാവരും ജാ്രഗതേയാെട ഇരിക്കണം. 5ഞാനും
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള എല്ലാവരും മുേമ്പാട്ട െചന്ന്
പട്ടണേത്താട് അടുക്കും. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
അവർ ഞങ്ങള െടേനേര വരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
അവരിൽനിന്നും ഓടും. 6 ‘മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
അവർ നമ്മുെട മുന്നിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുന്നു’
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ ഞങ്ങെള പിൻതുടരും;
ഇങ്ങെന പട്ടണത്തിനുപുറേത്തക്കു ഞങ്ങൾ
അവെര വശീകരിച്ച െകാണ്ടുേപാകും. അങ്ങെന
ഞങ്ങൾ അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടുേമ്പാൾ,
7 നിങ്ങൾ പതിയിരിപ്പിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണം
പിടിക്കണം. നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
പട്ടണം നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും.
8 പട്ടണം പിടിച്ചേശഷം നിങ്ങൾ അതിനു
തീെവക്കണം. യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതു നിങ്ങൾ
െചയ്യാൻ ്രപേത്യകം സൂക്ഷിക്കുക; ഇതാണ്
നിങ്ങൾക്കുള്ളഎെന്റകൽപ്പന.”

9 അങ്ങെന േയാശുവ അവെര അയച്ച .
അവർ േബേഥലിനും ഹായിക്കും ഇടയ്ക്ക്
ഹായിക്കു പടിഞ്ഞാറായി പതിയിരുന്ന് അവിെട



േയാശുവ 8:10 xxviii േയാശുവ 8:16

കാത്തുകിടന്നു. േയാശുവേയാ, ആ രാ്രതി
ജനങ്ങള െടകൂെട െചലവഴിച്ച .

10 അടുത്തദിവസം അതിരാവിെല
േയാശുവ തെന്റ ൈസന്യെത്ത സജ്ജരാക്കി.
അവനും ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും
അവർക്കുമുമ്പായി ഹായിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ട .
11 അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ൈസന്യംമുഴുവനും പട്ടണേത്താടടുത്ത്
അതിെന്റ മുമ്പിെലത്തി. അവർ പട്ടണത്തിനു
വടക്കുഭാഗത്തായി, അവർക്കും ഹായിക്കും
ഇടയ്ക്കു താഴ്വര ആയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
പാളയമടിച്ച . 12 േയാശുവ ഏകേദശം
അയ്യായിരംേപെര േബേഥലിനും ഹായിക്കും
ഇടയ്ക്കു പട്ടണത്തിനു പടിഞ്ഞാറായി
പതിയിരുത്തി. 13 അവർ പട്ടണത്തിനു
വടക്ക് ൈസന്യെത്തയും പടിഞ്ഞാറ്
പതിയിരിപ്പ കാെരയും തയ്യാറാക്കിനിർത്തി.
േയാശുവആരാ്രതി താഴ്വരയിേലക്കു േപായി.

14 ഹായിരാജാവ് ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ,
അവനും പട്ടണനിവാസികൾ എല്ലാവരുംകൂടി,
ഇ്രസാേയലുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് അതിരാവിെല
അരാബയ്ക്ക് അഭിമുഖമായ ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു
േവഗം പുറെപ്പട്ട . പട്ടണത്തിനു പിന്നിൽ
തനിെക്കതിരായി പതിയിരുപ്പ െണ്ടന്ന്
അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. 15 അവരിൽനിന്നും
തിരിേഞ്ഞാടുന്ന രീതിയിൽ േയാശുവയും എല്ലാ
ഇ്രസാേയലും മരുഭൂമിയിേലക്കു കുതിച്ച .
16 ഹായിനിവാസികെളല്ലാം അവെര പിടിക്കാൻ
വന്നുേചർന്നു; േയാശുവെയ പിൻതുടർന്ന അവർ
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പട്ടണത്തിൽനിന്നും വശീകരിക്കെപ്പട്ട് ദൂെരയായി.
17 ഇ്രസാേയലിെന പിൻതുടരാത്തവരായി
ഹായിയിലും േബേഥലിലും ഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.
പട്ടണം തുറന്നിട്ടിട്ട് അവർ ഇ്രസാേയലിെന
പിൻതുടർന്നു.

18അേപ്പാൾ യേഹാവ േയാശുവേയാട,് “നിെന്റ
ൈകയിലുള്ളേവൽ*ഹായിക്കുേനേരനീട്ട ക.ആ
പട്ടണം ഞാൻ നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന േയാശുവ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവൽ ഹായിക്കുേനേര നീട്ടി.
19അേദ്ദഹം ഇതു െചയ്തയുടൻ പതിയിരുന്നവർ
തങ്ങൾഇരുന്നസ്ഥാനത്തുനിന്നുംചാടിഎഴുേന്നറ്റ്
മുേന്നാട്ട കുതിച്ച . അവർ പട്ടണത്തിൽ
്രപേവശിച്ച,് അതു പിടിെച്ചടുത്തു, ക്ഷണത്തിൽ
അതിനു തീെവച്ച .

20ഹായിപട്ടണക്കാർതിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെല പുക ആകാശേത്തക്കുയരുന്നതു
കണ്ടു; രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ഒരു മാർഗവും
അവർ കണ്ടില്ല; മരുഭൂമിയിേലേക്കാടിയ
ഇ്രസാേയല്യർഅവെരപിൻതുടരുന്നവരുെടേനേര
തിരിഞ്ഞുവരികയും െചയ്തു. 21പതിയിരിപ്പ കാർ
പട്ടണം പിടിച്ച എന്നും പട്ടണത്തിെല
പുക ആകാശേത്തക്കുയർന്നു എന്നും
േയാശുവയും എല്ലാ ഇ്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ തിരിഞ്ഞു ഹായിനിവാസികെള
ആ്രകമിച്ച . 22 പട്ടണത്തിൽ പതിയിരുന്നവരും
അവരുെടേനേര വന്നു. ഇങ്ങെന അവർ
നടുവിലും ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ഇരുവശത്തുമായി.

* 8:18 അതായത്,കനംകുറഞ്ഞനീളമുള്ളകുന്തം.
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യുദ്ധത്തിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുന്നവരാേയാ
പലായിതരാേയാ ആരും േശഷിക്കാത്ത
തരത്തിൽ ഇ്രസാേയല്യർ എല്ലാവെരയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 23 ഹായിരാജാവിെന അവർ
ജീവേനാെട പിടിച്ച് േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

24 തങ്ങെള പിൻതുടർന്ന ഹായിപട്ടണക്കാെര
ഇ്രസാേയല്യർ സമതല്രപേദശങ്ങളിലും
മരുഭൂമിയിലുംെവച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു.
അവെരെയല്ലാം വാളിനാൽ നശിപ്പിച്ചതിനുേശഷം,
ഹായിയിേലക്കു മടങ്ങിവന്ന് അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നവെരയും െകാന്നുകളഞ്ഞു.
25 ഹായിനിവാസികളായ പന്തീരായിരം
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം ആ ദിവസംതെന്ന
െകാല്ലെപ്പട്ട . 26 ഹായിനിവാസികള െട
നാശം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര േവൽ നീട്ടിയ
ൈക േയാശുവ പിൻവലിച്ചില്ല. 27 യേഹാവ
േയാശുവേയാടു കൽപ്പിച്ച്രപകാരം പട്ടണത്തിെല
കന്നുകാലി, െകാള്ള എന്നിവ ഇ്രസാേയല്യർ
തങ്ങൾക്കായിഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.

28 പിെന്ന േയാശുവ ഹായി† പട്ടണം
ചുട്ട കരിച്ച , അത് നാശനഷ്ടങ്ങള െട ഒരു
ശാശ്വതക്കൂമ്പാരമായി, ഒരു ശൂന്യസ്ഥലമായി
ഇന്നും നിൽക്കുന്നു. 29 ഹായിരാജാവിെന ഒരു
മരത്തിൽ തൂക്കിെക്കാന്നു, സന്ധ്യവെര അവെന
അവിെട ഇട്ട . സന്ധ്യയായേപ്പാൾ മൃതശരീരം
മരത്തിൽനിെന്നടുത്ത് പട്ടണകവാടത്തിൽ
െകാണ്ടിടുന്നതിനു േയാശുവ ആജ്ഞാപിച്ച .

† 8:28 അനർഥംഎന്നർഥം.
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അതിേന്മൽഅവർ ഒരു കൽക്കൂമ്പാരം ഉയർത്തി;
അത് ഇന്നുംഅവിെട നിൽക്കുന്നു.
ഏബാൽപർവതത്തിൽെവച്ച ന്യായ്രപമാണ

പുനഃ്രപതിജ്ഞ
30 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല
േയാശുവ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് ഏബാൽപർവതത്തിൽ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. 31 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
െചത്തുകേയാ ഇരുമ്പുപകരണം െതാടുകേയാ
െചയ്യാത്ത കല്ല കൾെകാണ്ട് യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കി.‡ അതിേന്മൽ അവർ യേഹാവയ്ക്കു
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച . 32 അവിെട, ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
സാന്നിധ്യത്തിൽ, േയാശുവ േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണം കല്ല കളിേന്മൽ പകർത്തി.
33എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും ്രപവാസിയും സ്വേദശിയും
ഒരുേപാെല, അവരുെട േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാടും
േനതാക്കന്മാേരാടും ന്യായാധിപന്മാേരാടുംകൂടി,
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിെന്റ
ഇരുവശങ്ങളിലുമായി, േപടകം വഹിച്ചിരുന്ന
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കഭിമുഖമായി
നിന്നിരുന്നു. പകുതിേപർ െഗരിസീം
പർവതത്തിെന്റ മുന്നിലും പകുതിേപർ
ഏബാൽ പർവതത്തിെന്റ മുന്നിലും നിന്നു;
ഇ്രസാേയൽജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കണെമന്നു
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ മുമ്പു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന.
‡ 8:31 പുറ. 20:25;ആവ. 27:5-6.
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34 അതിനുേശഷം േയാശുവ
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അനു്രഗഹങ്ങള ം ശാപങ്ങള ം അടങ്ങിയ
നിയമത്തിെല എല്ലാ വാക്കുകള ം വായിച്ച .
35 സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ം അവരുെട ഇടയിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന ്രപവാസികള മുൾെപ്പെട മുഴുവൻ
ഇ്രസാേയൽസഭെയയും, േമാശ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന
ഒെരാറ്റ വാക്കുേപാലും വിടാെത, േയാശുവ
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .

9
ഗിെബേയാന്യർ ഇ്രസാേയല്യെരവഞ്ചിക്കുന്നു

1 േയാർദാനു പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള
രാജാക്കന്മാർ—മലകളിലും പടിഞ്ഞാറുള്ള
കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും, െലബാേനാൻവെര
െമഡിറ്റേറനിയൻകടലിെന്റ*തീര്രപേദശത്തുമുള്ള
ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, കനാന്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാർ— 2 ഈ വസ്തുതകെളല്ലാം
േകട്ടേപ്പാൾ േയാശുവേയാടും ഇ്രസാേയലിേനാടും
യുദ്ധംെചയ്യാൻഒന്നിച്ച കൂടി.

3 എന്നാൽ േയാശുവ െയരീേഹാവിേനാടും
ഹായിേയാടുംെചയ്തതുഗിെബേയാൻനിവാസികൾ
േകട്ടേപ്പാൾ, 4അവർ ഒരു കൗശലം്രപേയാഗിച്ച :
ഒരു നിേവദകസംഘമായി കീറിപ്പറിഞ്ഞ
ചാക്കുകള ം കീറിയതും തുന്നിെക്കട്ടിയതുമായ
പഴയ വീഞ്ഞുതുരുത്തികള ം കഴുതപ്പ റത്തു
കയറ്റി, 5 േതഞ്ഞതും തുന്നിേച്ചർത്തതുമായ

* 9:1 മൂ.ഭാ. മഹാസമു്രദം
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െചരിപ്പ ം പഴയ വസ്്രതങ്ങള ം ധരിച്ച് അവർ
പുറെപ്പട്ട . അവർ കരുതിയിരുന്നആഹാരെമല്ലാം
ഉണങ്ങിയതും പൂത്തതുമായ അപ്പമായിരുന്നു.
6 ഗിൽഗാലിെല പാളയത്തിൽ േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ െചന്ന് അേദ്ദഹേത്താടും
ഇ്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേരാടും, “ഞങ്ങൾ
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങേളാട്
ഒരുസമാധാനയുടമ്പടി െചയ്യണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

7 ഇ്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ ഹിവ്യേരാട:്
“ഒരുപേക്ഷ നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട സമീപം
താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങെനെയങ്കിൽ
എങ്ങെന നിങ്ങള മായി ഒരു സമാധാനയുടമ്പടി
ഉണ്ടാക്കും?”എന്നു േചാദിച്ച .

8അവർ േയാശുവേയാട:് “ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ദാസന്മാർ”എന്നുപറഞ്ഞു.
എന്നാൽ േയാശുവ അവേരാട്, “നിങ്ങൾ
ആരാകുന്നു? എവിെടനിന്നു വരുന്നു?” എന്നു
േചാദിച്ച .

9അവർ ഉത്തരമായി, “അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കീർത്തി േഹതുവായിഅങ്ങയുെട
ദാസന്മാർ വളെര ദൂരത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.
അവിടന്ന് ഈജിപ്റ്റിൽ െചയ്തെതാെക്കയും,
10 േയാർദാനു കിഴക്ക്, െഹശ്േബാൻരാജാവായ
സീേഹാൻ, അസ്തേരാത്തിെല
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗ് എന്നീ രണ്ട്
അേമാര്യരാജാക്കന്മാേരാടു െചയ്തതും ഞങ്ങൾ
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11 അതുെകാണ്ടു ഞങ്ങള െട
േഗാ്രതത്തലവന്മാരും േദശവാസികൾ എല്ലാവരും
ഞങ്ങേളാട,് ‘യാ്രതയ്ക്കുേവണ്ട ഭക്ഷണസാധനം
എടുത്ത,് അവെര െചന്നുകണ്ട,് “ഞങ്ങൾ
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നിങ്ങള െട ദാസന്മാരാകുന്നു. ഞങ്ങള മായി ഒരു
സമാധാനയുടമ്പടി െചയ്യ ക” എന്നു പറയണം’
എന്നുപറഞ്ഞു. 12ഞങ്ങൾനിങ്ങള െടഅടുക്കൽ
വരാൻ പുറെപ്പട്ട നാളിൽ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഈ
അപ്പം ചൂേടാെട ഞങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന്
എടുത്തതാകുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഇതാ അത് ഉണങ്ങി
പൂത്തിരിക്കുന്നു. 13 ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞുനിറച്ച
ഈ തുരുത്തികൾ പുത്തനായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
ഇതാ അവ കീറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട
വസ്്രതവും െചരിപ്പ ം ദീർഘദൂരയാ്രതമൂലം
പഴകിയിരിക്കുന്നു.”

14 ഇ്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ യേഹാവേയാടു
േചാദിക്കാെത അവരുെട ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
രുചിച്ച േനാക്കി. 15 അവെര ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുെമന്നുള്ള ഒരു സമാധാനയുടമ്പടി
േയാശുവ അവരുമായി െചയ്തു; സമൂഹത്തിെല
്രപഭുക്കന്മാർ അതു ശപഥംെചയ്ത്
അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു.

16 ഗിെബേയാന്യരുമായി സമാധാനയുടമ്പടി
െചയ്ത് മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അവർ
സമീപത്തു താമസിക്കുന്ന അയൽക്കാർ
ആെണന്ന് ഇ്രസാേയല്യർ മനസ്സിലാക്കി.
17 അതിനാൽ ഇ്രസാേയല്യർ പുറെപ്പട്ട
മൂന്നാംദിവസം അവരുെട പട്ടണങ്ങളായ
ഗിെബേയാൻ, െകഫീരാ, േബേരാത്ത്,
കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്നിവിടങ്ങളിൽ
എത്തി. 18 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയെക്കാണ്ടു സമൂഹത്തിെല
്രപഭുക്കന്മാർ ശപഥംെചയ്യ കമൂലം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾഅവെരആ്രകമിച്ചില്ല.
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എന്നാൽ സഭമുഴുവനും ്രപഭുക്കന്മാരുെടേനേര
പിറുപിറുത്തു. 19 എന്നാൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ
ശപഥം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ നമുക്കിേപ്പാൾ
അവെര െതാട്ട കൂടാ. 20 നമുക്ക് അവേരാട്
ഇങ്ങെന െചയ്യാം: അവെര ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ നാം െചയ്ത
ശപഥം ലംഘിക്കുന്നതുമൂലം ൈദവേകാപം
നമ്മുെടേമൽ വരുമേല്ലാ. 21അവർ ജീവിക്കെട്ട.
എങ്കിലും അവർ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനും
വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരും
ആയിരിക്കെട്ട.” അങ്ങെന അവേരാടുള്ള
്രപഭുക്കന്മാരുെടശപഥം പാലിക്കെപ്പട്ട .

22 പിെന്ന േയാശുവ ഗിെബേയാന്യെര വിളിച്ച്
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട സമീപം
താമസിെക്ക, വളെരദൂെര താമസിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങെള കബളിപ്പിച്ചെതന്ത്?
23 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാ കാലവും
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനുേവണ്ടി
വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരും
ആയിത്തുടരും”എന്നുപറഞ്ഞു.

24 അവർ േയാശുവേയാട:് “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്ഈ േദശെമല്ലാം
തരുെമന്നും നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഈ
േദശവാസികെളെയല്ലാം ഉന്മൂലനംെചയ്യ െമന്നും
തെന്റ ദാസനായ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുെന്നന്ന് അടിയങ്ങൾക്കറിവു
കിട്ടിയതിനാൽ നിങ്ങൾനിമിത്തം ഞങ്ങള െട
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ജീവെനക്കുറിച്ച ള്ള ഭയത്താൽ ഇതു െചയ്തു.
25 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട
കരങ്ങളിലാണ്; അേങ്ങക്കു നല്ലെതന്നും
ശരിെയന്നും േതാന്നുന്നെതന്തും ഞങ്ങേളാടു
െചയ്തുെകാൾക”എന്നുപറഞ്ഞു.

26അങ്ങെനേയാശുവഇ്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നും
അവെര രക്ഷിച്ച ; അവർ അവെര െകാന്നില്ല.
27 അന്ന് അവെര ഇ്രസാേയല്യസമൂഹത്തിനും
യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
അവെന്റ യാഗപീഠത്തിനും വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരുമാക്കി. അവർ
ഇന്നുവെരയുംഅങ്ങെനെചയ്തുവരുന്നു.

10
സൂര്യൻനിശ്ചലമാകുന്നു

1 േയാശുവ ഹായിപട്ടണം പിടിച്ച്
ഉന്മൂലനാശംവരുത്തിഎന്നും,െയരീേഹാവിേനാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല
ഹായിേയാടും അതിെന്റ രാജാവിേനാടും
െചയ്തു എന്നും ഗിെബേയാന്യർ
ഇ്രസാേയലിേനാടു സമാധാനയുടമ്പടി
െചയ്ത് അവേരാട് സഖ്യത്തിലായി എന്നും
െജറുശേലംരാജാവായഅേദാനി-െസെദക് േകട്ട .
2 ഗിെബേയാൻ ഒരു രാജകീയ നഗരംേപാെല
്രപധാനപട്ടണമായിരുന്നു. ഹായിെയക്കാൾ വലിയ
പട്ടണവുമായിരുന്നു അത.് മാ്രതമല്ല അവിടെത്ത
പുരുഷന്മാെരല്ലാം നല്ല േപാരാളികള മായിരുന്നു.
ഇക്കാരണങ്ങളാൽ അേദാനി-േസെദക്കും
അവെന്റ ആള കള ം വളെര ഭയെപ്പട്ട .
3 അതുെകാണ്ട് െജറുശേലംരാജാവായ
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അേദാനി-െസെദക്, െഹേ്രബാൻരാജാവായ
േഹാഹാമിേനാടും യർമൂത്തുരാജാവായ
പിരാമിേനാടും ലാഖീശുജാവായ യാഫിയേയാടും
എേഗ്ലാൻരാജാവായ െദബീരിേനാടും,
4 “ഗിെബേയാൻ േയാശുവേയാടും
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടും സമാധാന ഉടമ്പടി
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ, ഗിെബേയാെന
ആ്രകമിക്കുന്നതിന് എെന്ന വന്നു സഹായിക്കുക”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

5 ഇങ്ങെന െജറുശേലംരാജാവ്,
െഹേ്രബാൻരാജാവ,് യർമൂത്തുരാജാവ,്
ലാഖീശുരാജാവ,് എേഗ്ലാൻരാജാവ് എന്നീ
അഞ്ച് അേമാര്യരാജാക്കന്മാരുംകൂടി ഒരു
ഐക്യേചരിയായി; അവരുെട മുഴുവൻ
ൈസന്യവുമായി ഗിെബേയാെനതിേര
നിലയുറപ്പിച്ച െകാണ്ട്അതിെനആ്രകമിച്ച .

6 “അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ ഞങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കരുേത, അതിേവഗം വന്നു ഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കണേമ. പർവത്രപേദശങ്ങളിെല
അേമാര്യരാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച കൂടി
ഞങ്ങൾക്കുേനേര വന്നിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,” എന്നു ഗിെബേയാന്യർ
ഗിൽഗാൽപാളയത്തിലായിരുന്ന േയാശുവയ്ക്കു
സേന്ദശംഅയച്ച .

7 അേപ്പാൾ േയാശുവ ഏറ്റവും
നല്ല േപാരാളികള ൾെപ്പെടയുള്ള
സർവൈസന്യവുമായി ഗിൽഗാലിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 8 യേഹാവ േയാശുവേയാട,് “അവെര
ഭയെപ്പടരുത,് ഞാൻ അവെര നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തനും നിേന്നാടു
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െചറുത്തുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

9 ഗിൽഗാലിൽനിന്ന് ഒരു രാ്രതിമുഴുവനും
നടന്നുെചന്ന് േയാശുവ അ്രപതീക്ഷിതമായി
അവെര ആ്രകമിച്ച . 10 യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിനുമുമ്പിൽ അവെര പരി്രഭാന്തരാക്കി.
ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് ഇ്രസാേയൽ അവെര
പൂർണമായി േതാൽപ്പിച്ച . ഇ്രസാേയൽ
േബത-്േഹാേരാനിേലക്കുള്ള കയറ്റംവഴി
അവെര പിൻതുടർന്ന,് അേസക്കവെരയും
മേക്കദാവെരയും അവെര െവട്ടിവീഴ്ത്തി.
11 ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് േബത്-
േഹാേരാനിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കത്തിൽക്കൂടി
അേസക്കയിേലക്ക് ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
യേഹാവ അവരുെടേമൽ കന്മഴ െപയ്യിച്ച .
ഇ്രസാേയല്യരുെട വാളാൽ മരിച്ചവെരക്കാൾ
കൂടുതലായിരുന്നുകന്മഴയാൽമരിച്ചവർ.

12 യേഹാവ ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക്
അേമാര്യരുെടേമൽ വിജയംനൽകിയ ദിവസം,
േയാശുവ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ േകൾെക്ക
യേഹാവേയാട്അേപക്ഷിച്ച :
“സൂര്യാ,നീ ഗിെബേയാനു മുകളിലും,
ച്രന്ദാ,നീഅയ്യാേലാൻതാഴ്വരയുെട മുകളിലും
നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക.”

13 ജനം തങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാടു ്രപതികാരം
െചയ്തുതീരുന്നതുവെര,
സൂര്യൻനിശ്ചലമായി നിന്നു;
ച്രന്ദനും നിന്നു.

യാശീരിെന്റ* ്രഗന്ഥത്തിൽ ഇതു

* 10:13 ധർമിഷ്ഠരുെടഅഥവാ,ശൂരന്മാരുെടഎന്നർഥം.
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േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സൂര്യൻ ആകാശമേധ്യ നിൽക്കുകയും ഒരു
ദിവസംമുഴുവനും അസ്തമിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തു. 14 യേഹാവ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
വാക്കുേകട്ട് അതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച ആ
ദിവസംേപാെല േവെറാരു ദിവസം അതിനുമുമ്പും
പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യേഹാവതെന്ന
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടിയുദ്ധംെചയ്യ കയായിരുന്നു!

15 അതിനുേശഷം േയാശുവ എല്ലാ
ഇ്രസാേയല്യരുെമാപ്പം ഗിൽഗാൽ
പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങി.

അഞ്ച്അേമാര്യരാജാക്കന്മാർ െകാല്ലെപ്പടുന്നു
16 രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും ഓടിെച്ചന്നു
മേക്കദായിെല ഗുഹയിൽ ഒളിച്ച . 17 ഇവർ
മേക്കദായിെല ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി
കാണെപ്പട്ട എന്നു േയാശുവയ്ക്ക് അറിവുലഭിച്ച .
18 േയാശുവ അവേരാട,് “വലിയ കല്ല കൾ
ഉരുട്ടിെവച്ച ഗുഹാമുഖം അടച്ച് അവിെട
കാവൽക്കാെര ആക്കുക. 19 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
നിൽക്കരുത.് ശ്രതുക്കെള പിൻതുടരുക.
പിന്നിൽനിന്ന് അവെര ആ്രകമിക്കുക.
തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ എത്താൻ അവെര
അനുവദിക്കരുത.് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

20അങ്ങെനേയാശുവയുംഇ്രസാേയൽമക്കള ംകൂടി
അവെര ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി. േശഷിച്ച ചുരുക്കം
ചിലർ അവരുെട സുരക്ഷിതപട്ടണങ്ങളിൽ
അഭയംേതടി. 21 ഇ്രസാേയൽൈസന്യം
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മുഴുവനും മേക്കദായിലുള്ള പാളയത്തിൽ
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ സുരക്ഷിതരായി
തിരിെച്ചത്തി; ഇ്രസാേയൽജനത്തിെനതിേര
ആരും ഒരക്ഷരംേപാലും ഉച്ചരിച്ചില്ല.

22 ഇതിനുേശഷം േയാശുവ: “ഗുഹാമുഖം
തുറന്ന് ആ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാെര എെന്റ
അടുത്തുെകാണ്ടുവരിക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
23 അ്രപകാരം അവർ െജറുശേലംരാജാവ്,
െഹേ്രബാൻരാജാവ,് യർമൂത്തുരാജാവ,്
ലാഖീശുരാജാവ,് എേഗ്ലാൻരാജാവ്
എന്നീ അഞ്ചുേപെരയും ഗുഹയുെട
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു. 24 രാജാക്കന്മാെര
േയാശുവയുെട അടുത്തു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ,
അവൻ ഇ്രസാേയലിെല പുരുഷന്മാെര
മുഴുവൻ വിളിച്ച,് തേന്നാടുകൂെട വന്ന
ൈസന്യാധിപന്മാേരാട:് “അടുത്തുവന്ന് ഈ
രാജാക്കന്മാരുെട കഴുത്തിൽ കാൽെവക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.അവർഅടുത്തുെചന്ന്അവരുെട
കഴുത്തിൽകാൽെവച്ച .

25 േയാശുവ അവേരാട,് “ഭയെപ്പടരുത,്
നിരുത്സാഹെപ്പടുകയുമരുത;് ബലവും
ൈധര്യവുമുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ
യുദ്ധംെചയ്യാൻ േപാകുന്ന സകലശ്രതുക്കേളാടും
യേഹാവ ഇ്രപകാരം െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 അതിനുേശഷം േയാശുവ അവെര
െവട്ടിെക്കാന്ന് അഞ്ചു മരത്തിേന്മൽ തൂക്കിയിട്ട .
സന്ധ്യവെരഅവർഅ്രപകാരം തൂങ്ങിക്കിടന്നു.

27 സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േയാശുവയുെട
കൽപ്പനയനുസരിച്ച്അവെരമരത്തിൽനിന്നിറക്കുകയും
അവർ ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയിൽഇടുകയും െചയ്തു;
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ഗുഹാമുഖത്തു വലിയ കല്ല കൾ ഉരുട്ടിെവച്ച . ആ
കല്ല കൾഇന്നുംഅവിെടയുണ്ട.്

െതക്കൻനഗരങ്ങൾകീഴടങ്ങുന്നു
28 അന്ന് േയാശുവ മേക്കദാ പിടിച്ച .
പട്ടണെത്തയും അതിെല രാജാവിെനയും
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ വീഴ്ത്തി.
അതിലുണ്ടായിരുന്ന സകലെരയും
ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി. ഒരുത്തനും
അവേശഷിച്ചില്ല. െയരീേഹാരാജാവിേനാടു
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന മേക്കദാരാജാവിേനാടും
െചയ്തു.

29 ഇതിനുേശഷം േയാശുവയും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
ഇ്രസാേയെലാെക്കയും മേക്കദായിൽനിന്ന്
ലിബ്നായിേലക്കു പുറെപ്പട്ട് അതിെന
ആ്രകമിച്ച . 30 യേഹാവ അതിെനയും
അതിെല രാജാവിെനയും ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . പട്ടണെത്തയും
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും േയാശുവ
വാളിനിരയാക്കി; ആെരയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.
െയരീേഹാരാജാവിേനാടുെചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അവർഅവിടെത്തരാജാവിേനാടും െചയ്തു.

31 പിെന്ന േയാശുവ, ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
എല്ലാവേരാടുംകൂടി ലിബ്നായിൽനിന്ന്
ലാഖീശിേലക്കു പുറെപ്പട്ട് അതിെനതിേര
നിലയുറപ്പിച്ച െകാണ്ട് അതിെന ആ്രകമിച്ച ;
32 യേഹാവ ലാഖീശിെന ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ; രണ്ടാംദിവസം
േയാശുവ അതു പിടിച്ച . ലിബ്നായിൽ
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െചയ്തതുേപാെലതെന്ന, പട്ടണെത്തയും
അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരയും
വാളിനിരയാക്കി. 33 ഇതിനിടയിൽ
േഗെസർരാജാവായ േഹാരാം ലാഖീശിെന
സഹായിക്കാൻ വന്നു. എന്നാൽ േയാശുവ
അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും ആരും
േശഷിക്കാതവണ്ണം േതാൽപ്പിച്ച .

34 പിെന്ന േയാശുവയും എല്ലാ ഇ്രസാേയലും
ലാഖീശിൽനിന്ന് എേഗ്ലാനിേലക്കു പുറെപ്പട്ട്
അതിെനതിേര നിലയുറപ്പിച്ച,് അതിെന
ആ്രകമിച്ച . 35 അന്നുതെന്ന അവർ
അതിെന പിടിച്ച ; പട്ടണം വാളിനിരയാക്കി.
ലാഖീശിേനാടു െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അതിലുള്ളഎല്ലാവെരയും ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി.

36 അതിനുേശഷം േയാശുവയും
എല്ലാ ഇ്രസാേയലും എേഗ്ലാനിൽനിന്ന്
െഹേ്രബാനിേലക്കു െചന്ന് അതിെന
ആ്രകമിച്ച . 37 ആെരയും േശഷിപ്പിക്കാെത
പട്ടണെത്തയും അതിെന്റ രാജാവിെനയും
അതിെല ്രഗാമങ്ങെളയും അതിലുള്ള
സകലെരയും വാളിനിരയാക്കി. എേഗ്ലാേനാടു
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന ആ പട്ടണെത്തയും
അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരയും
ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി.

38 അനന്തരം േയാശുവയും ഇ്രസാേയല്യർ
എല്ലാവരുംകൂടിതിരിഞ്ഞുെദബീരിനുേനേരെചന്ന്
അതിെനആ്രകമിച്ച . 39പട്ടണെത്തയുംഅതിെന്റ
രാജാവിെനയും അതിെല ്രഗാമങ്ങെളയും
പിടിച്ച് അവർ വാളിനിരയാക്കി. അതിലുള്ള
എല്ലാവെരയും ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി. ആെരയും
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േശഷിപ്പിച്ചില്ല. ലിബ്നാേയാടും അതിെല
രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെലയും
െഹേ്രബാേനാടു െചയ്തതുേപാെലയും അവർ
െദബീരിേനാടും അതിെല രാജാവിേനാടും
െചയ്തു.

40അങ്ങെന േയാശുവ മലനാട,് െതേക്കേദശം,†
പടിഞ്ഞാറൻ കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾ,
മലെഞ്ചരിവുകൾ എന്നീ ്രപേദശങ്ങള ൾെപ്പട്ട
േമഖലമുഴുവനുംഅവയിെലസകലരാജാക്കന്മാെരയും
കീഴടക്കി. ആെരയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ജീവനുള്ള സകലതിനും
ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി. 41 േയാശുവ
കാേദശ്-ബർേന്നയമുതൽ ഗസ്സാവെരയും
േഗാെശൻേമഖലമുതൽ ഗിെബേയാൻവെരയും
എല്ലാവെരയും കീഴടക്കി. 42 ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്തതുെകാണ്ട,് േയാശുവ ഈ
രാജാക്കന്മാെരല്ലാവെരയും അവരുെട
്രപേദശങ്ങെളയും ഒെരാറ്റ ൈസനികനീക്കത്തിൽ
കീഴടക്കി.

43 പിെന്ന േയാശുവയും എല്ലാ ഇ്രസാേയലും
ഗിൽഗാലിൽപാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങി.

11
വടക്കൻരാജാക്കന്മാർപരാജയെപ്പടുന്നു

1 ഹാേസാർരാജാവായ യാബീൻ
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മാേദാൻരാജാവായ
േയാബാബിെനയും, ശിേ്രമാനിെലയും

† 10:40 അതായത്, ഉപ്പ കടലിെന്റ െതക്കുപടിഞ്ഞാറ്
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അക്ശാഫിെലയും രാജാക്കന്മാെരയും, 2 വടക്ക്
മല്രമ്പേദശത്തുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാെരയും,
കിെന്നെരത്തിനു* െതക്കുള്ള അരാബാ,
പടിഞ്ഞാറുള്ള കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾ, പടിഞ്ഞാറ്
നാഫത്ത-്േദാർേമടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാെരയും, 3 കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
കനാന്യർ, പർവത്രപേദശത്തുള്ള അേമാര്യർ,
ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ, മിസ്പാേദശത്തു
െഹർേമാെന്റ അടിവാരത്തുള്ള ഹിവ്യർ
എന്നിവെരയും വിവരമറിയിച്ച . 4 അവരുെട
മുഴുവൻ ൈസന്യവും അനവധി കുതിരകള ം
രഥങ്ങള ം അടങ്ങിയ കടൽപ്പ റെത്ത
മണൽേപാെല എണ്ണമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ
ൈസന്യം യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട . 5 ഈ
രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും അവരുെട ൈസന്യവും
ഒന്നിച്ച കൂടി ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
േമേരാംതടാകത്തിനരിെകവന്നു പാളയമടിച്ച .

6 യേഹാവ േയാശുവേയാട,് “അവെര
ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല, നാെള ഈ
സമയമാകുേമ്പാേഴക്കും അവെര മുഴുവനും
ഇ്രസാേയലിനു ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തരും. അവർ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ മരിച്ച വീഴും. നീ അവരുെട
കുതിരകള െട കുതിഞരമ്പു െവട്ടി, രഥങ്ങൾ
ചുട്ട കളയണം”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

7 അങ്ങെന േയാശുവയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഴുവൻ ൈസന്യവും ഉടൻതെന്ന പുറെപ്പട്ട്
േമേരാംതടാകത്തിനരിെക വന്ന് അവെര
ആ്രകമിച്ച . 8യേഹാവ അവെര ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . അവർ അവെര

* 11:2 അതായത്,ഗലീലയ്ക്കു
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േതാൽപ്പിച്ച ; മഹാനഗരമായ സീേദാൻവെരയും
മിെ്രസേഫാത്ത-്മയീംവെരയും കിഴക്ക്
മിസ്പാതാഴ്വരവെരയും അവെര പിൻതുടർന്നു.
ആരുംതെന്ന അവേശഷിച്ചില്ല. 9 യേഹാവയുെട
കൽപ്പനേപാെല േയാശുവ അവേരാടു െചയ്തു;
അവരുെട കുതിരകള െട കുതിഞരമ്പു െവട്ടി;
രഥങ്ങൾചുട്ട കളഞ്ഞു.

10 ആ സമയം േയാശുവ പുറേകാട്ട തിരിഞ്ഞ്
ഹാേസാർ പിടിച്ച ; അതിെന്റ രാജാവിെന
വാളിനിരയാക്കി. (ഹാേസാർ ഈ
രാജ്യങ്ങള െടെയല്ലാം േക്രന്ദസ്ഥാനമായിരുന്നു.)
11 അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരയും
വാളിനിരയാക്കി, ജീവേനാെട ആെരയും
േശഷിപ്പിക്കാെതഉന്മൂലനാശംവരുത്തി.ഹാേസാർ
ചുട്ട കളയുകയും െചയ്തു.

12 േയാശുവ ഈ രാജകീയ പട്ടണങ്ങെളയും
അവയുെട രാജാക്കന്മാെരയും പിടിച്ച്
വാളിനിരയാക്കി. യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാശ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അവെര
ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി. 13 എന്നാൽ
കുന്നുകളിൽ നിർമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു
പട്ടണവും ഇ്രസാേയൽ ചുട്ട കളഞ്ഞില്ല;
ഹാേസാർമാ്രതേമ േയാശുവ ചുട്ട കളഞ്ഞുള്ള .
14 ഈ പട്ടണങ്ങളിെല െകാള്ളെയാെക്കയും
കന്നുകാലികെളയുംഇ്രസാേയല്യർതങ്ങൾക്കായി
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. അവെര ഉന്മൂലനാശം
െചയ്യന്നതുവെര സകലജനെത്തയും അവർ
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽസംഹരിച്ച .ആെരയും
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 15 യേഹാവ തെന്റ
ദാസനായ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
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േമാശ േയാശുവേയാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു; േയാശുവ
അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു. യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതിൽഒന്നുംഅേദ്ദഹം െചയ്യാതിരുന്നില്ല.

16 ഇങ്ങെന മലനാടും െതേക്കേദശം മുഴുവനും
േഗാെശൻേമഖല മുഴുവനും പടിഞ്ഞാറുള്ള
കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾ, അരാബ, ഇ്രസാേയലിെല
പർവത്രപേദശം, അതിെന്റ കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾ,
17 േസയീരിേലക്കുയർന്നുകിടക്കുന്ന
ഹാലാക്കുപർവതംമുതൽെഹർേമാൻപർവതത്തിെന്റ
അടിവാരത്തുള്ള െലബാേനാൻതാഴ്വരയിെല
ബാൽ-ഗാദ് വെരയുള്ള ്രപേദശം
എന്നിവെയല്ലാം േയാശുവ പിടിച്ചടക്കി.
അവിടങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാെരയും അവർ
വധിച്ച . 18 ഈ രാജാക്കന്മാേരാെടല്ലാം
േയാശുവ ദീർഘകാലം യുദ്ധംെചയ്തിരുന്നു.
19 ഗിെബേയാൻനിവാസികളായ ഹിവ്യർ
ഒഴിെക ഒരു പട്ടണവും ഇ്രസാേയലുമായി
സമാധാനയുടമ്പടി െചയ്തിരുന്നില്ല.
േശഷമുള്ളവെരെയല്ലാം അവർ യുദ്ധത്തിൽ
പിടിച്ചടക്കി. 20 യേഹാവയായിരുന്നു
ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ അവരുെട
ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയത്. യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല കരുണകൂടാെത അവെര
െകാെന്നാടുക്കി ഉന്മൂലനാശംവരുത്തുന്നതിനു
േവണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്.

21 അക്കാലത്ത് േയാശുവ െചന്ന്
മലനാടായ െഹേ്രബാൻ, െദബീർ, അനാബ,്
െയഹൂദാമലനാട,് ഇ്രസാേയല്യമലനാട്
എന്നിവിടങ്ങളിെലാെക്കയും ഉണ്ടായിരുന്ന
അനാക്യെര സംഹരിച്ച . േയാശുവ അവർക്കും
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അവരുെട പട്ടണങ്ങൾക്കും ഉന്മൂലനാശംവരുത്തി.
22 ഗസ്സായിലും ഗത്തിലും അശ്േദാദിലുമല്ലാെത
ഇ്രസാേയൽ്രപേദശെത്തങ്ങും അനാക്യർ
ആരുംതെന്ന േശഷിച്ചില്ല.

23യേഹാവേമാശേയാടുകൽപ്പിച്ചതിൻ്രപകാരമുള്ള
ഭൂ്രപേദശെമാെക്കയും േയാശുവ പിടിച്ച .
േയാശുവ ആ േദശംമുഴുവനും ഇ്രസാേയലിനു
േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം അവകാശമായി
െകാടുത്തു. ഇങ്ങെന േദശത്തുയുദ്ധം തീരുകയും
സമാധാനംൈകവരികയും െചയ്തു.

12
കീഴ്െപ്പടുത്തെപ്പട്ട രാജാക്കന്മാരുെട പട്ടിക

1 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ പരാജയെപ്പടുത്തി
രാജ്യം ൈകവശമാക്കിയ, േയാർദാനു
കിഴക്ക് അർേന്നാൻമലയിടുക്കുമുതൽ
െഹർേമാൻപർവതംവെര
അരാബയുെടകിഴക്കുവശമുൾെപ്പെടയുള്ള
ഭൂ്രപേദശെത്ത രാജാക്കന്മാർ
ഇവരാകുന്നു:

2 അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാൻ
െഹശ്േബാനിൽവാണിരുന്നു.
അർേന്നാൻമലയിടുക്കിെന്റ
അറ്റത്തുള്ള അേരാേയർമുതൽ
അേരാേയർമലയിടുക്കിെന്റ മധ്യഭാഗവും
അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ
യാേബ്ബാക്കുനദിവെരയും ആയിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യാതിർത്തി. ഈ
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ഭൂ്രപേദശം ഗിെലയാദിെന്റ പകുതി
ഉൾെക്കാള്ളന്നതാണ.്

3 അേദ്ദഹം കിെന്നെരത്തുതടാകംമുതൽ
അരാബാക്കടലായ ഉപ്പ കടൽവെര*
േബത-്െയശീേമാേത്താളം ഉള്ള
കിഴക്കൻഅരാബയും പിസ്ഗാെചരിവിനു
താേഴ െതക്കുവശത്തുള്ള േതമാനും
ഭരിച്ചിരുന്നു.

4 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ േദശം,
മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ച ഒരാളായി
അസ്തേരാത്തിലും എെ്രദയിലും വാണിരുന്ന
വ്യക്തിയായിരുന്നുഅേദ്ദഹം.
5 െഹർേമാൻപർവതവും സൽക്കായും
െഗശൂര്യരുെടയും മാഖാത്യരുെടയും
അതിരുവെരയുള്ള ബാശാൻ്രപേദശം
മുഴുവനും, െഹശ്േബാൻരാജാവായ
സീേഹാെന്റ അതിരുവെരയുള്ള
ഗിെലയാദിെന്റ പകുതിയും അേദ്ദഹം
ഭരിച്ചിരുന്നു.

6 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശയും
ഇ്രസാേയൽമക്കള ംകൂടി അവെര
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കി. രൂേബന്യർക്കും
ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതത്തിനും അവകാശമായി
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ േദശം
െകാടുത്തു.

7-8 േയാർദാെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത്
െലബാേനാൻതാഴ്വരയിെല ബാൽ-ഗാദുമുതൽ
* 12:3 അതായത്,ചാവുകടൽ
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േസയീരിേലക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന
ഹാലാക്കുപർവതംവെരയുള്ള ഈ ്രപേദശെത്ത
രാജാക്കന്മാർ ഇവരാകുന്നു: ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, കനാന്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശമായ
മലനാട്, പടിഞ്ഞാറൻ കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾ,
അരാബാമലെഞ്ചരിവുകൾ, മരുഭൂമി,
െതേക്കേദശം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ
േയാശുവയും ഇ്രസാേയൽൈസന്യവുംകൂടി
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കുകയും േയാശുവ
ഇ്രസാേയലിനു േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം
അവകാശമായിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്തു.

ആരാജാക്കന്മാർഇവരാകുന്നു:
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9െയരീേഹാരാജാവ് ഒന്ന്
േബേഥലിന്നരിെകയുള്ളഹായിരാജാവ് ഒന്ന്
10െജറുശേലംരാജാവ് ഒന്ന്
െഹേ്രബാൻരാജാവ് ഒന്ന്
11യർമൂത്തുരാജാവ,് ഒന്ന്
ലാഖീശുരാജാവ് ഒന്ന്
12എേഗ്ലാൻരാജാവ് ഒന്ന്
േഗെസർരാജാവ് ഒന്ന്
13െദബീർരാജാവ് ഒന്ന്
േഗെദർരാജാവ് ഒന്ന്
14 േഹാർമാരാജാവ് ഒന്ന്
അരാദുരാജാവ് ഒന്ന്
15ലിബ്നാരാജാവ് ഒന്ന്
അദുല്ലാംരാജാവ് ഒന്ന്
16മേക്കദാരാജാവ് ഒന്ന്
േബേഥൽരാജാവ് ഒന്ന്
17തപ്പ ഹരാജാവ് ഒന്ന്
േഹെഫർരാജാവ് ഒന്ന്
18അേഫക്കുരാജാവ് ഒന്ന്
ശാേരാൻരാജാവ് ഒന്ന്
19മാേദാൻരാജാവ് ഒന്ന്
ഹാേസാർരാജാവ് ഒന്ന്
20ശിേ്രമാൻ-െമേരാൻരാജാവ് ഒന്ന്
അക്ശാഫുരാജാവ് ഒന്ന്
21താനാക്കുരാജാവ് ഒന്ന്
െമഗിേദ്ദാരാജാവ് ഒന്ന്
22 േകേദശുരാജാവ് ഒന്ന്
കർേമലിെല െയാക്െനയാംരാജാവ് ഒന്ന്
23 േദാർേമടിെല നാഫത്ത-്േദാർരാജാവ് ഒന്ന്
ഗിൽഗാലിെല േഗായീംരാജാവ് ഒന്ന്
24തിർസാരാജാവ് ഒന്ന്.
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ഇങ്ങെനആെകമുപ്പെത്താന്ന് രാജാക്കന്മാർ.

13
ഇനിയും പിടിച്ചടക്കാനുള്ളഭൂ്രപേദശങ്ങൾ

1 േയാശുവ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും വളെരയധികം
േദശംൈകവശമാക്കാനുമുണ്ട.്

2-3 “ഇനിയും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂ്രപേദശം
ഇവയാണ്:

“ഈജിപ്റ്റിനു കിഴക്ക് സീേഹാർനദിമുതൽ
വടക്ക് എേ്രകാൻേദശംവെര
കനാന്യരുേടെതന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന
െഫലിസ്ത്യരുെടയും െഗശൂര്യരുെടയും േദശം;
ഗസ്സാ, അശ്േദാദ്യ, അസ്കേലാന്യ, ഗാത്,
അവ്വ രുെടഎേ്രകാൻ
എന്നീ അഞ്ച് െഫലിസ്ത്യ്രപഭുക്കന്മാരുെട
േദശം; 4െതക്ക;്
സീേദാന്യരുെട ആരമുതൽ*
അേഫക്കുവെരയും അേമാര്യരുെട
അതിരുവെരയുമുള്ളകനാന്യേദശം;

5 ഗിബാല്യരുെട േമഖലയും െലബാേനാൻ
മുഴുവനും കിഴക്ക;്
െഹർേമാൻപർവതത്തിെന്റ അടിവാരത്തുള്ള
ബാൽ-ഗാദുമുതൽ െലേബാ-
ഹമാത്തുവെരയുള്ള േദശം ഈ
ഭൂ്രപേദശമാകുന്നു.

* 13:4 ചി.ൈക.്രപ. െമയാരാമുതൽ
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6 “െലബാേനാൻമുതൽ മിെ്രസേഫാത്ത-്
മയീംവെരയുള്ള പർവതേമഖലകളിെല
നിവാസികളായ സീേദാന്യെര മുഴുവൻ
ഞാൻതെന്ന ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും. ഞാൻ നിേന്നാടു
നിർേദശിച്ചതുേപാെല ഈ ഭൂ്രപേദശം മുഴുവൻ
ഇ്രസാേയലിന് അവകാശമായിെക്കാടുക്കണം.
7 ഒൻപതു േഗാ്രതങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതത്തിനും അവകാശമായി അതു
ഭാഗിച്ച െകാടുക്കണം.”

േയാർദാെന്റകിഴക്കുള്ളേദശത്തിെന്റവിഭജനം
8 മനെശ്ശയുെട മേറ്റപകുതിക്കും
രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ
വിഭജിച്ച െകാടുത്തതനുസരിച്ച്
േയാർദാന് കിഴക്കുള്ള ഭൂ്രപേദശത്ത്
ഓഹരി ലഭിച്ച .

9 അർേന്നാൻമലയിടുക്കിെന്റ അറ്റത്തുള്ള
അേരാേയരും മലയിടുക്കിെന്റ
മധ്യത്തിലുള്ള പട്ടണവുംമുതൽ
ദീേബാൻവെരയുള്ള െമേദബാപീഠഭൂമി
മുഴുവനും, 10 അേമ്മാന്യരുെട
അതിരുവെര െഹശ്േബാനിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന
അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള ം;

11 ഗിെലയാദ,് െഗശൂര്യരുെടയും
മാഖാത്യരുെടയും േദശം, െഹർേമാൻപർവതം
മുഴുവനും, സൽക്കാവെരയുള്ള
ബാശാൻമുഴുവനും— 12 അസ്തേരാത്തിലും
എെ്രദയിലും ഭരിച്ചിരുന്നവനും മല്ലന്മാരിൽ
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അവസാനെത്ത ആളായി േശഷിച്ചവരിൽ
ഒരുത്തനുമായ ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ
രാജ്യംമുഴുവനും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.
േമാശ ഇവെര േതാൽപ്പിച്ച േദശം
ൈകവശമാക്കിയിരുന്നു. 13 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ െഗശൂര്യെരയും
മയഖാത്യെരയും ഓടിച്ച കളഞ്ഞില്ല. അവർ
തുടർന്നും ഇന്നുവെര ഇ്രസാേയല്യരുെട
ഇടയിൽതാമസിച്ച വരുന്നു.

14 േമാശ േലവിേഗാ്രതത്തിന് ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല; ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങൾ, താൻ
അവേരാടു വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
അവർക്കുള്ളഓഹരിആകുന്നു.

15 േമാശ രൂേബൻേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി െകാടുത്ത
അവകാശഭൂമി ഇതാണ്:

16 അർേന്നാൻമലയിടുക്കിെന്റ അറ്റത്തുള്ള
അേരാേയരും മലയിടുക്കിെന്റ
മധ്യഭാഗത്തുള്ള പട്ടണവുംമുതൽ
െമേദബയ്ക്ക് അപ്പ റമുള്ള പീഠഭൂമിമുഴുവൻ;
17 െഹശ്േബാനും അതിെന്റ പീഠഭൂമിയിലുള്ള
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം ദീേബാൻ, ബാേമാത്ത്-
ബാൽ, േബത-്ബാൽ-െമേയാൻ,
18 യാഹാസ്, െകേദേമാത്ത,് േമഫാത്ത്,
19 കിര്യാത്തയീം, സിബ്മ, താഴ്വരയിെല
കുന്നിലുള്ള േസരത്ത്-ശഹർ, 20 േബത്-
െപേയാർ, പിസ്ഗാെചരിവുകൾ, േബത്-
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െയശീേമാത്ത്, 21 ഇങ്ങെന പീഠഭൂമിയിെല
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം, െഹശ്േബാനിൽ
ഭരിച്ചിരുന്ന അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റ
രാജ്യം മുഴുവനുംതെന്ന. േമാശ
സീേഹാെനയും അവനുമായി സഖ്യമുള്ള
്രപഭുക്കന്മാരായ ഏവി, േരെക്കം, സൂർ,
ഹൂർ, േരബ എന്നിങ്ങെന അവിെട
താമസിച്ച മിദ്യാന്യ്രപമാണികെളയും
പരാജയെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 22 യുദ്ധത്തിൽ
െകാന്നവെരക്കൂടാെത ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം
എന്ന േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവെനയും
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു.

23 രൂേബന്യരുെട അതിര് േയാർദാെന്റ
തീരമായിരുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങള ം
അവയിെല ്രഗാമങ്ങള ം ആയിരുന്നു
രൂേബന്യർക്കു കുലംകുലമായി കിട്ടിയ
ഓഹരി.

24 േമാശ ഗാദ്േഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി െകാടുത്ത
അവകാശഭൂമി ഇതാണ്:

25 യാേസർപട്ടണം ഉൾെപ്പടുന്ന ഭൂ്രപേദശം,
ഗിെലയാദിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
രബ്ബയുെട സമീപം അേരാേയർവെരയുള്ള
അേമ്മാന്യരാജ്യത്തിെന്റ പകുതിയും;
26 െഹശ്േബാൻമുതൽ രാമാത്ത്-
മിസ്പായും െബേതാനീമുംവെരയും,
മഹനയീംമുതൽ െദബീർവെരയും,
27 താഴ്വരയിൽ െഹശ്േബാൻരാജാവായ
സീേഹാെന്റ രാജ്യത്തിൽ േശഷിച്ച ്രപേദശവും
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േബത്-ഹാരാം, േബത-്നി്രമാ, സൂേക്കാത്ത,്
സാേഫാൺ എന്നീ പട്ടണങ്ങള ം ആയിരുന്നു.
ഇതിേനാടുേചർന്ന് േയാർദാെന്റകിഴക്കുവശം,
കിെന്നെരത്തുതടാകംവെരയുമുള്ള
ഭൂ്രപേദശവുംഅവർക്ക്അവകാശെപ്പട്ടതായിരുന്നു.

28 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയിെല
്രഗാമങ്ങള ം ആയിരുന്നു ഗാദ്യർക്കു
കുലംകുലമായി ലഭിച്ചഓഹരി.

29 േമാശ മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിെന്റ
പകുതിക്ക,് മനെശ്ശയുെട
പിൻഗാമികള െട കുടുംബത്തിെന്റ
പകുതിക്ക,് കുലംകുലമായി െകാടുത്ത
അവകാശഭൂമി ഇതാണ്:

30 മഹനയീംമുതൽ ബാശാൻമുഴുവനും
ഉൾെപ്പടുന്ന ഭൂ്രപേദശം, ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗിെന്റ രാജ്യം മുഴുവൻ, ബാശാനിൽ
യായീരിെന്റ സ്ഥലങ്ങളായ അറുപതു
പട്ടണങ്ങൾ; 31 ഗിെലയാദിെന്റ പകുതി,
ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജകീയ
പട്ടണങ്ങളായഅസ്തേരാത്തുംഎെ്രദയിയും.
ഇവയായിരുന്നു മനെശ്ശയുെട മകനായ
മാഖീരിെന്റ പിൻഗാമികൾക്ക്—
മാഖീരിെന്റ പിൻഗാമികളിൽ
പകുതിേപർക്കുതെന്ന—
കുലംകുലമായി ലഭിച്ചഓഹരി.

32 േമാശ െയരീേഹാവിനു കിഴക്ക്
േയാർദാനക്കെര േമാവാബ്
സമതല്രപേദശങ്ങളിൽെവച്ച
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ഭാഗിച്ച െകാടുത്ത ഓഹരി
ഇവയായിരുന്നു. 33 എന്നാൽ
േലവിേഗാ്രതത്തിന് േമാശ ഒരു
അവകാശവും െകാടുത്തില്ല.
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവതെന്ന, താൻ അവേരാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല,അവരുെട ഓഹരി
ആകുന്നു.

14
േയാർദാെന്റ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭൂ്രപേദശത്തിെന്റ

വിഭജനം
1 കനാൻേദശത്ത് ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
ലഭിച്ച അവകാശഭൂമി ഇതാണ:് എെലയാസാർ
പുേരാഹിതനും നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയും
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതത്തലവന്മാരും േചർന്ന്
അവർക്കു വിഭജിച്ച െകാടുത്തു. 2 യേഹാവ
േമാശയിൽക്കൂടി കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഒൻപതരേഗാ്രതങ്ങൾക്ക് ഓഹരി
ഭാഗിച്ച െകാടുത്തത് നറുക്കിട്ടായിരുന്നു.
3 രണ്ടര േഗാ്രതങ്ങൾക്കു േമാശ േയാർദാനു
കിഴക്ക് അവരുെട ഓഹരി െകാടുത്തിരുന്നു.
എന്നാൽ േലവ്യർക്കു മറ്റ ള്ളവരുെട ഇടയിൽ
ഓഹരി െകാടുത്തില്ല; 4 േയാേസഫിെന്റ
മക്കൾ മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്ന രണ്ടു
േഗാ്രതങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്നു. േലവ്യർക്കു
േദശത്തിെന്റ ഓഹരി ലഭിച്ചില്ല; എന്നാൽ
താമസിക്കുന്നതിനു പട്ടണങ്ങള ം,
ആടുമാടുകൾക്കും മൃഗസമ്പത്തിനും
പുൽേമടുകള ം ലഭിച്ചിരുന്നു. 5 യേഹാവ
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േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇ്രസാേയൽമക്കൾേദശംവിഭജിച്ച .
കാേലബിനുള്ളഓഹരി

6 ഇതിനുേശഷം െയഹൂദയുെട മക്കൾ
ഗിൽഗാലിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽവന്നു;
െകനിസ്യനായ െയഫുന്നയുെട മകൻ
കാേലബ് അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ ൈദവപുരുഷനായ േമാശേയാട്
എെന്നയും നിെന്നയുംകുറിച്ച് കാേദശ്-
ബർേന്നയയിൽെവച്ച പറഞ്ഞകാര്യം നിനക്ക്
അറിയാമേല്ലാ. 7 യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാശ കാേദശ്-ബർേന്നയയിൽനിന്ന് എെന്ന
േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻഅയയ്ക്കുേമ്പാൾ
എനിക്കു നാൽപ്പതുവയസ്സായിരുന്നു. ഞാൻ
തിരിെകവന്ന് സത്യസന്ധമായ ഒരു വിവരണം
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി. 8എന്നാൽഎേന്നാടുകൂടി
േപാന്ന എെന്റ സേഹാദരന്മാർ, ജനഹൃദയം
ഭയംെകാണ്ട് ഉരുകുമാറാക്കി. ഞാേനാ, എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണമനേസ്സാെട
പിൻതുടർന്നു. 9 അതുെകാണ്ട് േമാശ അന്ന്
എേന്നാട,് ‘നീ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
പൂർണമനേസ്സാെട പിൻതുടർന്നതുെകാണ്ട*്
നിെന്റ പാദസ്പർശേമറ്റിട്ട ള്ള േദശംമുഴുവൻ
നീയും നിെന്റ മക്കള ം എെന്നേന്നക്കുമായി
അവകാശമാക്കും’എന്നുശപഥംെചയ്തു.

10 “യേഹാവ ഇതു േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുമുതൽ ഇേപ്പാൾവെര,
ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുവർഷം,
* 14:9 ആവ. 1:36
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മരുഭൂമിയിൽക്കൂടിയുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ
്രപയാണകാലത്ത,്യേഹാവവാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
എെന്ന ജീവേനാെട െവച്ചിരിക്കുന്നു.
എനിക്കിേപ്പാൾ എൺപത്തഞ്ചു
വയസ്സായിരിക്കുന്നു. 11 േമാശ എെന്ന
അയച്ച അന്നെത്തേപ്പാെല ഇന്നും ഞാൻ
ആേരാഗ്യവാനാണ്. അന്നെത്തേപ്പാെല
യുദ്ധംെചയ്യാൻ േപാകത്തക്കവണ്ണം ഇന്നും ഞാൻ
ഊർജസ്വലനാണ്. 12 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
അന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്ത ഈ മല്രമ്പേദശം
എനിക്കു തരിക. അനാക്യർ അവിെട ഉെണ്ടന്നും
അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ വിസ്തൃതെമന്നും
േകാട്ടെകട്ടി ബലെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ളവെയന്നും നീ
അന്നു േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ, എന്നാൽ, യേഹാവയുെട
സഹായത്താൽ അവിടന്നു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻഅവെരതുരത്തും.”

13 അേപ്പാൾ േയാശുവ െയഫുന്നയുെട
മകനായ കാേലബിെന അനു്രഗഹിച്ച്
െഹേ്രബാൻ അവന് അവകാശമായി
െകാടുത്തു; 14 അങ്ങെന െഹേ്രബാൻ
ഇന്നുവെര െകനിസ്യനായ െയഫുന്നയുെട
മകൻ കാേലബിന് അവകാശമായിരിക്കുന്നു.
അവൻ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ പൂർണമനേസ്സാെട
പിൻതുടർന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന. 15 െഹേ്രബാനു
പണ്ടു കിര്യത്ത-്അർബാ എന്നു േപരായിരുന്നു.
അനാക്യരിൽഅതിമഹാനായിരുന്നുഅർബാ.

അങ്ങെന േദശത്തുനിന്ന് യുദ്ധം മാറി,
സമാധാനംൈകവന്നു.
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15
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിനുള്ളഅവകാശഭൂമി

1 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി ലഭിച്ച അവകാശഭൂമി
െതേക്ക േദശത്തിെന്റ ഏറ്റവും
െതേക്ക അറ്റത്ത് ഏേദാം
േദശംവെരയും സീൻമരുഭൂമിവെരയും
വ്യാപിച്ച കിടന്നു.

2 അവരുെട െതേക്ക അതിര് ഉപ്പ കടലിെന്റ*
െതേക്ക അറ്റത്തുള്ള ഉൾക്കടലിൽ
തുടങ്ങി; 3 അ്രകബീം മലമ്പാതയുെട
െതക്കുഭാഗം കടന്നു, സീനിൽക്കൂടി
കാേദശ്-ബർേന്നയയുെട െതക്കുവെര
നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു. അവിെടനിന്നും
െഹേ്രസാൻ കടന്ന് ആദാരിൽ
കയറി കാർക്കെയ ചുറ്റി; 4 വീണ്ടും
അസ്േമാനിേലക്കു കടന്ന് ഈജിപ്റ്റിെന്റ
േതാടുമായി േയാജിച്ച െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതാണ്
അവരുെട† െതേക്കഅതിര്.

5 കിഴേക്ക അതിര് േയാർദാൻനദി ഉപ്പ കടലിൽ
െചന്നുേചരുന്നഅഴിമുഖംവെരയാകുന്നു.
വടേക്ക അതിര് േയാർദാെന്റ അഴിമുഖത്തുള്ള
ഉൾക്കടലിൽ തുടങ്ങി, 6 േബത്-െഹാഗ്ലായിൽ
െചന്ന് േബത-്അരാബയുെട വടക്കുകൂടി
കടന്ന് രൂേബെന്റ മകനായ േബാഹാെന്റ
കല്ല വെര കിടക്കുന്നു. 7 പിെന്ന

* 15:2 അതായത്,ചാവുകടൽ † 15:4 അഥവാ,നിങ്ങള െട
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ആ അതിര് ആേഖാർതാഴ്വരമുതൽ
െദബീരിൽ കയറി, വടേക്കാട്ട തിരിഞ്ഞ്,
മലയിടുക്കിന് െതക്കുള്ള അദുമ്മീം
മലമ്പാതയ്െക്കതിേരയുള്ള ഗിൽഗാലിൽ
എത്തുന്നു. അവിെടനിന്ന് ഏൻ-േശെമശ്
അരുവിയിേലക്കു കടന്ന് ഏൻ-േരാേഗലിൽ
എത്തുന്നു. 8 പിെന്ന ആ അതിര് െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽക്കൂടി കയറി,
െയബൂസ്യപട്ടണമായ െജറുശേലമിെന്റ
െതേക്ക ചരിവിൽക്കൂടി കടന്ന്, െരഫായീം
താഴ്വരയുെട വടേക്ക അറ്റത്തുള്ള ഹിേന്നാം
താഴ്വരയുെട പടിഞ്ഞാറുള്ള മലമുകളിേലക്കു
കയറുന്നു. 9 മലമുകളിൽനിന്ന് അത്
െനപ്േതാഹയിെല നീരുറവയിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് എേ്രഫാൻ മലയിെല പട്ടണങ്ങളിൽ
എത്തുന്നു;അവിെടനിന്ന് കിര്യത്ത്-െയയാരീം
എന്ന ബാലായിേലക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. 10 പിെന്ന
അത് ബാലാമുതൽ േസയിർമലവെര
പടിഞ്ഞാേറാട്ട വളഞ്ഞു െകസാേലാൻഎന്ന
െയയാരിം മലയുെട വടേക്ക ചരിവിൽക്കൂടി
േബത്-േശെമശിേലക്കിറങ്ങി തിമ്നയിൽ
എത്തുന്നു. 11 പിെന്ന എേ്രകാെന്റ വടേക്ക
ചരിവിൽ െചന്നു ശിേ്രകാനിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
ബാലാമലയിേലക്കു കടന്നു യബ്േനലിൽ
എത്തി െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു.

12 പടിഞ്ഞാേറ അതിര് െമഡിറ്റേറനിയൻ
മഹാസമു്രദത്തിെന്റതീരംതെന്ന.

െയഹൂദാമക്കൾക്കു കുലംകുലമായി
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ലഭിച്ച അവകാശത്തിെന്റ അതിരുകൾ
ഇവയാണ്.

13 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടനുസരിച്ച്
േയാശുവ െയഹൂദയുെട ഒരു ഭാഗമായ കിര്യത്ത്-
അർബാ എന്ന െഹേ്രബാൻ െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന് െയഹൂദാമക്കള െട
ഇടയിൽ ഓഹരിയായിട്ട െകാടുത്തു. (അർബാ
അനാക്കിെന്റ പൂർവപിതാവ് ആയിരുന്നു)
14 െഹേ്രബാനിൽനിന്ന് േശശായി, അഹീമാൻ,
തൽമായി എന്നിങ്ങെന അനാക്കിെന്റ
പിൻഗാമികളായ മൂന്ന് അനാക്യകുലങ്ങെള
കാേലബ് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 15 അവിെടനിന്ന്
അേദ്ദഹം െദബീർനിവാസികൾെക്കതിേരയുള്ള
യുദ്ധത്തിന്അണിനിരന്നു. െദബീറിെന്റപഴയേപർ
കിര്യത്ത-്േസെഫർ എന്നായിരുന്നു. 16അേപ്പാൾ
കാേലബ,് “കിര്യത്ത-്േസെഫർ ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കുന്നവന് ഞാൻ എെന്റ മകൾഅക്സെയ
വിവാഹംെചയ്തുെകാടുക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
17 കാേലബിെന്റ സേഹാദരനായ െകനസിെന്റ
മകൻ ഒത്നിേയൽ അതു കീഴടക്കി; അങ്ങെന
കാേലബ് തെന്റ മകൾ അക്സെയ അവനു
ഭാര്യയായി െകാടുത്തു.

18 അക്സ ഒത്നിേയലിെന വിവാഹംകഴിച്ച
ദിവസം, തെന്റ പിതാവിെന്റ ഒരു വയൽ
േചാദിക്കാൻ അവൾ ഒത്നിേയലിെന േ്രപരിപ്പിച്ച ;‡
അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ
കാേലബ് അവേളാട,് “നിനക്കു ഞാൻ എന്തു
‡ 15:18 ചി.ൈക.്രപ. േചാദിക്കാൻ ഒത്നിേയൽ അക്സെയ
േ്രപരിപ്പിച്ച .



േയാശുവ 15:19 lxii േയാശുവ 15:33

െചയ്തുതരണം?”എന്നു േചാദിച്ച .
19അവൾ മറുപടിയായി, “ഒരു അനു്രഗഹംകൂടി
എനിക്കു തരണേമ; അങ്ങ് എനിക്കു
െതേക്കേദശമാണേല്ലാ തന്നിരിക്കുന്നത.്
നീരുറവകള ംകൂടി എനിക്കു തേരണെമ”
എന്നേപക്ഷിച്ച . അതുെകാണ്ട് കാേലബ്
അവൾക്കു മലകളിലും താഴ്വരകളിലും
നീരുറവകൾെകാടുത്തു.

20 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി കിട്ടിയ അവകാശഭൂമി
ഇതാണ:്

21 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന് ഏേദാമിെന്റ
അതിർത്തിക്കു സമീപം െതേക്കഅറ്റത്തുള്ള
പട്ടണങ്ങൾഇവയാകുന്നു:
കബ്െസേയൽ, ഏെദർ, യാഗൂർ, 22 കീനാ,
ദിേമാനാ, അദാദാ, 23 േകേദശ്,
ഹാേസാർ, ഇത്നാൻ; 24 സീഫ,് േതെലം,
െബയാേലാത്ത,് 25 ഹാേസാർ-ഹദത്ഥാ,
െകരീേയാത്ത-്െഹേ്രസാൻ എന്ന
ഹാേസാർ; 26 അമാം, േശമ, േമാലാദാ
27 ഹസർ-ഗദ്ദാ, െഹശ്േമാൻ, േബത്-
േപെലത,് 28 ഹസർ-ശൂവാൽ, േബർ-
േശബ, ബിേസാത്യാ, 29 ബാലാ, ഇയ്യീം,
ഏെസം; 30 എൽേതാലദ്, െകസീൽ,
േഹാർമാ, 31 സിക്ലാഗ്, മദ്മന്ന, സൻസന്ന;
32 െലബാേയാത്ത, ശിൽഹിം, ആയിൻ,
രിേമ്മാൻ; ഇങ്ങെന ഇരുപെത്താൻപതു
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംതെന്ന.

33പടിഞ്ഞാറൻകുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിൽ:
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എസ്താേയാൽ, േസാരാ, അശ്നാ;
34 സേനാഹ, ഏൻ-ഗന്നീം, തപ്പ ഹ,
ഏനാം, 35 യർമൂത്ത,് അദുല്ലാം, േസാേഖാ,
അേസക്ക, 36 ശയരയീം, അദീഥയീം,
െഗേദരാ അഥവാ, െഗെദേരാഥയീം;
ഇങ്ങെന പതിന്നാലു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

37െസനാൻ,ഹദാശ, മിഗ്ദൽ-ഗാദ,് 38 ദിലാൻ,
മിസ്പാ, െയാെക്തേയൽ, 39 ലാഖീശ്,
െബാസ്കത്ത,് എേഗ്ലാൻ, 40 കേബ്ബാൻ,
ലഹ്മാസ,് കിത്ലീശ;് 41 െഗേദേരാത്ത്,
േബത-്ദാേഗാൻ, നയമാ, മേക്കദാ
ഇങ്ങെന പതിനാറുപട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം;

42 ലിബ്നാ, ഏെഥർ,ആശാൻ; 43യിഫ്താഹ്,
അശ്നാ, െനസീബ;് 44െകയീല,അക്സീബ്,
മാേരശാ; ഇങ്ങെന ഒൻപതു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

45 എേ്രകാനും അതിനപ്പ റമുള്ള
അധീനനഗരങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം;
46 എേ്രകാനു പടിഞ്ഞാറ് അശ്േദാദിെന്റ
സമീപ്രപേദശങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം, 47 അശ്േദാദും അതിെന്റ
അധീനനഗരങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം
ഗസ്സായും െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിെന്റ
തീരം, ഈജിപ്റ്റ േതാട് എന്നിവവെരയുള്ള
അതിെന്റഅധീനനഗരങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം;

48മലനാട്ടിൽ:
ശമീർ, യത്ഥീർ, േസാേഖാ; 49 ദന്ന, െദബീർ
എന്ന കിര്യത്ത-്സന്ന, 50 അനാബ,്
എസ്െതേമാ, ആനീം, 51 േഗാെശൻ,
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േഹാേലാൻ,ഗീേലാ;ഇ്രപകാരം പതിെനാന്നു
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

52 അരാബ്, രൂമാ, എശാൻ, 53 യാനീം,
േബത-്തപ്പ ഹാ, അേഫക്കാ, 54 ഹുമ്ത,
െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത-്അർബാ,
സീേയാർ; ഇങ്ങെന ഒൻപതു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

55 മാേവാൻ, കർേമൽ, സീഫ,് യുത്ത;
56 െയ്രസീൽ, േയാക്െദയാം, സേനാഹ,
57 കയീൻ, ഗിെബയാ, തിമ്ന—ഇങ്ങെന
പത്തുപട്ടണവുംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

58 ഹൽ-ഹൂൽ, േബത്ത-്സൂർ, െഗേദാർ,
59 മാരാത്ത,് േബത്-അേനാത്ത,്
എൽെതേക്കാൻ—ഇങ്ങെന ആറു
പട്ടണവുംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

60 കിര്യത്ത്-െയയാരീം എന്ന കിര്യത്ത്-
ബാൽ, രബ്ബ; ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം.

61മരുഭൂമിയിൽ:
േബത്-അരാബ, മിദ്ദീൻ, െസഖാഖാ:

62 നിബ്ശാൻ, ഉപ്പ പട്ടണം, എൻ-െഗദി—
ഇങ്ങെന ആറു പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം.

63 െജറുശേലമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
െയബൂസ്യെര െയഹൂദയ്ക്കു നീക്കിക്കളയാൻ
സാധിച്ചില്ല. ഇന്നുവെര െയബൂസ്യർ അവിെട
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട താമസിച്ച വരുന്നു.

16
എ്രഫയീമിെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും

അവകാശഭൂമി
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1േയാേസഫിെന്റഓഹരിെയരീേഹാനീരുറവകൾക്കു
കിഴക്കുള്ള െയരീേഹാവിെല േയാർദാനിൽ
ആരംഭിച്ച മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി േമൽേപ്പാട്ട
മലനാടായ േബേഥലിേലക്കു കടക്കുന്നു.
2 ലൂസ് എന്ന േബേഥലിൽനിന്ന*്അർഖ്യരുെട
്രപേദശേത്തക്ക്അതാേരാത്തിൽക്കൂടി കടന്ന്
3 പടിഞ്ഞാേറാട്ട് യേഫ്ലത്യരുെട േദശമായ
താഴെത്ത േബത-്േഹാേരാൻവെര താേഴാട്ട്
െചന്ന്, േഗെസരും കടന്ന്, െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു.

4 അങ്ങെന േയാേസഫിെന്റ
പിൻഗാമികളായ മനെശ്ശയ്ക്കും
എ്രഫയീമിനുംഓഹരി ലഭിച്ച .

5 എ്രഫയീമിനു കുലംകുലമായി കിട്ടിയ
അവകാശഭൂമി ഇതാകുന്നു:

അവരുെട േദശത്തിെന്റ അതിര് കിഴക്ക്
അെതേരാത്ത്-അദാറിൽനിന്നു
മുകളിലെത്ത േബത-്േഹാേരാനിേലക്കു
കടക്കുന്നു; 6തുടർന്ന്അതു െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദത്തിേലക്കു േപാകുന്നു; വടക്കുള്ള
മിക് െമഥാത്തിൽനിന്നും കിഴേക്കാട്ട വളഞ്ഞ്
താനത്ത്-ശിേലാവിെന്റ സമീപം കൂടി
കിഴക്കുള്ള യാേനാഹയിൽ എത്തുന്നു.
7 അവിെടനിന്ന് അതാേരാത്തും നയരായും
ഇറങ്ങി െയരീേഹാവിെന സ്പർശിച്ച െകാണ്ട്

* 16:2 ചി.ൈക.്രപ. േബേഥലിൽനിന്നു ലൂസ് വെര
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േയാർദാനിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു.
8 തപ്പ ഹയിൽനിന്ന് ആ അതിര്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് കാനാമലയിടുക്കുവെര
െചന്നു െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിങ്കൽ
അവസാനിക്കുന്നു. എ്രഫയീം േഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി ലഭിച്ചഓഹരി ഇതായിരുന്നു.

9 മനശ്ശ രുെട അവകാശത്തിനിടയിൽ
എ്രഫയീമ്യർക്ക് േവർതിരിച്ചിട്ടിരുന്ന
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംകൂടി
ഇതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.

10 അവർ േഗെസരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യെര നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഇന്നുവെര കനാന്യർ എ്രഫയീമ്യരുെട ഇടയിൽ
നിർബന്ധിതമായി േജാലിെചയ്തു പാർക്കുന്നു.

17
1 േയാേസഫിെന്റ ആദ്യജാതനായ മനെശ്ശയുെട
േഗാ്രതത്തിനുള്ള അവകാശമായി മനെശ്ശയുെട
ആദ്യജാതൻ മാഖീറിനു ലഭിച്ച ഓഹരി ഇതാണ്.
മാഖീർ ഗിെലയാദ്യരുെട പൂർവികനായിരുന്നു.
മാഖീര്യർ നല്ല യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നതിനാൽ
അവർക്കു ഗിെലയാദും ബാശാനും ലഭിച്ച .
2 മനെശ്ശയുെടേശഷം പു്രതന്മാരായ
അബിേയെസർ, േഹെലക,്അ്രസീേയൽ, േശേഖം,
േഹെഫർ, െശമീദ എന്നിവരുെട കുലങ്ങൾക്കും
ഓഹരി ലഭിച്ച . ഇവർ കുലംകുലമായി
േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട
പിൻഗാമികളായപുരുഷന്മാരായിരുന്നു.
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3 എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ
മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ േഹെഫരിെന്റ
മകൻ െസേലാഫഹാദിന് പു്രതിമാരല്ലാെത,
പു്രതന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ മഹ്ലാ, േനാവാ,
െഹാഗ്ലാ, മിൽക്കാ, തിർസാ എന്നിവരായിരുന്നു.
4അവർ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയുെടയും
ഇ്രസാേയല്യേനതാക്കന്മാരുെടയും
അടുത്തുെചന്ന് അവേരാട്, “ഞങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരു ഓഹരി
ഞങ്ങൾക്കു തരാൻ യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടു
േയാശുവ യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
അവരുെട പിതൃസേഹാദരന്മാരുെട
അവകാശത്തിെന്റകൂെട അവർക്കും
ഓഹരിെകാടുത്തു. 5 േയാർദാനു
കിഴക്കുള്ള ഗിെലയാദും ബാശാനും കൂടാെത
പത്തുേമഖലകൾ മനെശ്ശയുെട ഓഹരിയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു; 6 മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിെല
പു്രതിമാർക്കും പു്രതന്മാരുെടകൂെട ഓഹരി
കിട്ടിയതുെകാണ്ടാണ.് മനെശ്ശയുെട
പിൻഗാമികളിൽ േശഷിക്കുന്നവർക്കു
ഗിെലയാദുേദശം ലഭിച്ച .

7 മനെശ്ശയുെട േമഖല ആേശർമുതൽ
േശേഖമിനു കിഴക്കുള്ള മിക് െമഥാത്തുവെര
വ്യാപിച്ച കിടന്നു. േമഖലയുെട അതിര്
അവിെടനിന്നു െതേക്കാട്ട െചന്ന് ഏൻ-
തപ്പ ഹയിെലനിവാസികള െടഅടുക്കേലാളം
നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. 8 (തപ്പ ഹേദശം
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മനെശ്ശയുേടതായിരുന്നു. എങ്കിലും
മനെശ്ശയുെട അതിരിലുള്ള തപ്പ ഹപട്ടണം
എ്രഫയീമ്യരുെട വകയായിരുന്നു.) 9അതിര്
െതക്കുവശേത്തക്ക,് കാനാമലയിടുക്കുവെര
വ്യാപിച്ചിരുന്നു. മനെശ്ശയുെട
പട്ടണങ്ങൾക്കിടയിൽഎ്രഫയീമ്യപട്ടണങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട
അതിര് മലയിടുക്കിെന്റ വടക്കുവശത്തുകൂടി
െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 10 െതക്കുഭാഗം
എ്രഫയീമിനും വടക്കുഭാഗം മനെശ്ശക്കും
ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെര െചന്നിരുന്നു: അതിെന്റ വടക്ക്
ആേശരും കിഴക്ക് യിസ്സാഖാരുംആയിരുന്നു.

11 യിസ്സാഖാരിലും ആേശരിലും മനെശ്ശക്കു
േബത്-ശയാനും യിെബ്ലയാമും, േദാർ, എൻ-
േദാർ, താനാക്ക,് െമഗിേദ്ദാ എന്നിവിടങ്ങളിെല
നിവാസികള ംഅവയുെടഅധീനനഗരങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമേത്തത് നാേഫാത്ത്*
ആകുന്നു.

12 എന്നാൽ മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്ക്
ആ പട്ടണങ്ങളിെല നിവാസികെള
നീക്കിക്കളയാൻ സാധിച്ചില്ല; കനാന്യർ
അവിെടത്തെന്ന താമസിക്കാൻ ഉറച്ചിരുന്നു.
13 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ബലവാന്മാരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ കനാന്യെര
പൂർണമായും ഓടിച്ച കളയാെത

* 17:11 അതായത,്നാഫത്ത-്േദാർ
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അവെരെക്കാണ്ടു നിർബന്ധിതമായി
േജാലിെചയ്യിച്ച .

14 ഇതിനുേശഷം േയാേസഫിെന്റ ആള കൾ
േയാശുവേയാട,് “ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ
ജനസമൂഹമായിട്ട ം യേഹാവ ഞങ്ങെള
സമൃദ്ധമായി അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം
നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും അതിെന്റ ഒരു
അംശംമാ്രതവും തന്നെതന്ത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

15 “നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ അ്രത വലുതും
നിങ്ങള െട എ്രഫയീം മല്രമ്പേദശം
വിസ്താരത്തിൽ െചറുതുെമങ്കിൽ,
െപരിസ്യരുെടയുംമല്ലന്മാരായേരഫാര്യരുെടയുംവക
മല്രമ്പേദശേത്തക്കുെചന്ന് കാടു െവട്ടിെത്തളിച്ച
സ്ഥലം എടുത്തുെകാൾക” എന്നു േയാശുവ
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

16 അതിനു േയാേസഫിെന്റ ആള കൾ,
“ഞങ്ങൾക്കു മല്രമ്പേദശം േപാരാ; േബത്-
ശയാൻ, അതിെന്റ അധീനനഗരങ്ങൾ,
െയ്രസീൽതാഴ്വര എന്നീ സമതല്രപേദശങ്ങളിൽ
താമസിക്കുന്ന കനാന്യർെക്കല്ലാം
ഇരുമ്പുരഥങ്ങൾഉണ്ടേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

17 എന്നാൽ േയാശുവ േയാേസഫിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങളായ മനെശ്ശേയാടും എ്രഫയീമിേനാടും,
“നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിലും ശക്തിയിലും
വലുപ്പമുള്ളവർതെന്ന. നിങ്ങൾക്കു കിേട്ടണ്ടത്
ഒരു ഓഹരിമാ്രതമല്ല. 18 വനനിബിഡമായ
മലനാട് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കണം. അതു
കാടാണ് എങ്കിലും അതു െവട്ടിെത്തളിക്കുക.
അതിെന്റ അേങ്ങയറ്റംവെരയുള്ള ്രപേദശം
നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു. കനാന്യർക്ക് ഇരുമ്പു
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രഥമുെണ്ടങ്കിലും,അവർബലവാന്മാരാെണങ്കിലും
നിങ്ങൾഅവെരഓടിച്ച കളയും”എന്നുപറഞ്ഞു.

18
േശഷം േദശത്തിെന്റവിഭജനം

1 േദശം ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
നിയ്രന്തണത്തിലാക്കിയതിനുേശഷം
ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും ശീേലാവിൽക്കൂടി
അവിെട സമാഗമകൂടാരം സ്ഥാപിച്ച .
2 എന്നാൽ ഇനിയും ഓഹരി ലഭിക്കാത്ത ഏഴ്
ഇ്രസാേയല്യേഗാ്രതങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു.

3അതുെകാണ്ട്േയാശുവഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുതന്ന
േദശം ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതിനു നിങ്ങൾ
എ്രതമാ്രതം കാത്തിരിക്കും? 4 ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും മൂന്നുേപെര നിയമിക്കുക.
അവർ േദശം നിരീക്ഷിച്ച്, ഓേരാ േഗാ്രതത്തിനും
കിേട്ടണ്ട അവകാശമനുസരിച്ച് വിവരണം
തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ അവെര അയയ്ക്കും.
അവർ വിവരണവുമായി എെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവേരണം. 5 േദശം ഏഴായി ഭാഗിക്കണം.
െയഹൂദാേഗാ്രതം ദക്ഷിണ്രപേദശത്തും
േയാേസഫിെന്റ േഗാ്രതങ്ങൾ ഉത്തര്രപേദശത്തും
താമസിക്കെട്ട. 6 േദശത്തിെന്റ ഏഴു
ഭാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള വിവരണം തയ്യാറാക്കി
എെന്റഅടുക്കൽ വരിക,ഞാൻ ഇവിെട നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നറുക്കിടും. 7 േലവ്യർക്ക്
യേഹാവയുെട പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
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അവകാശമായിരിക്കുകയാൽ,നിങ്ങള െടയിടയിൽ
്രപേത്യക ഓഹരിയില്ല. ഗാദിനും രൂേബനും
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിനും
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ അവർക്കു
േയാർദാെന്റ കിഴേക്ക തീരത്തു നൽകിയ ഓഹരി
ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

8 േദശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ആ പുരുഷന്മാർ
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ േയാശുവ അവേരാട,് “നിങ്ങൾ
േദശം േനാക്കി മനസ്സിലാക്കി വിവരണവും
എഴുതി എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരിക.
ഞാൻ ഇവിെട ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ച നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നറുക്കിടും” എന്നു പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന ആ
പുരുഷന്മാർ േപായി േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച .
അവർ പട്ടണംപട്ടണമായി ഒരു വിവരണം
ഏഴുഭാഗങ്ങളായി ഒരു പുസ്തകച്ച രുളിൽ
എഴുതി, ശീേലാവിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
പാളയത്തിൽമടങ്ങിവന്നു.

10 േയാശുവ ശീേലാവിൽെവച്ച
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അവർക്കുേവണ്ടി നറുക്കിട്ട ;
അവിെടെവച്ച ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക്
േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം േദശം വിഭജിച്ച .

െബന്യാമീനുള്ളഅവകാശഭൂമി
11 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി ആദ്യെത്ത
നറുക്കുവീണു. അവരുെട
അവകാശഭൂമി െയഹൂദയുെടയും
േയാേസഫിെന്റയും േഗാ്രതങ്ങള െട
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അവകാശങ്ങള െട ഇടയിൽ
ആയിരുന്നു.

12 അതിെന്റ വടേക്ക അതിര്
േയാർദാൻനദിയിൽ ആരംഭിച്ച്,
െയരീേഹാവിെന്റ വടേക്ക ചരിവ് കടന്ന്,
പടിഞ്ഞാറ് മലനാട്ടിൽ ്രപേവശിച്ച്
േബത്-ആെവൻ മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
പുറത്തുവരുന്നു. 13അവിെടനിന്നും േബേഥൽ
എന്ന ലൂസിെന്റ െതേക്ക ചരിവിേലക്കു
കടന്ന് താഴെത്ത േബത-്േഹാേരാെന്റ
െതക്കുവശത്തുള്ളകുന്നിെലഅെതേരാത്ത്-
അദാരിേലക്കിറങ്ങുന്നു.

14 െതക്കുവശത്തുള്ള േബത-്േഹാേരാന്
എതിേരയുള്ള കുന്നിൽനിന്ന് ആ
അതിര് വീണ്ടും െതേക്കാട്ട തിരിഞ്ഞു
പടിഞ്ഞാറുവശത്തുകൂടി െയഹൂദാമക്കള െട
പട്ടണമായ കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്ന
കിര്യത്ത-്ബാലിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു
പടിഞ്ഞാേറ ഭാഗം.

15 െതേക്ക ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിെന്റ അതിരുമുതൽ െനപ്േതാഹാ
നീരുറവകളിൽ എത്തുന്നു. 16 പിെന്ന
ആ അതിര് െരഫായീം താഴ്വരയുെട
വടക്കുവശത്തുള്ള െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴ്വരയുെട എതിേരയുള്ള കുന്നിെന്റ
അടിവാരേത്തക്കിറങ്ങുന്നു. പിെന്ന
െയബൂസ്യപട്ടണത്തിെന്റ െതേക്ക
ചരിവിൽക്കൂടി ഹിേന്നാം താഴ്വരയിേലക്കു
തുടരുകയും ഏൻ-േരാേഗൽവെര
എത്തുകയും െചയ്യന്നു. 17 അവിെടനിന്നു
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വടേക്കാട്ട വളഞ്ഞ് ഏൻ-േശെമശിേലക്കു
കയറി അദുമ്മീം മലമ്പാതയ്െക്കതിേരയുള്ള
െഗലീേലാത്തിേലക്കും െചന്ന് രൂേബെന്റ
മകനായ േബാഹാെന്റ കല്ല വെര ഇറങ്ങുന്നു.
18 തുടർന്ന് േബത-്അരാബയുെട വടേക്ക
ചരിവിേലക്ക് ഇറങ്ങി അരാബയിൽ
എത്തുന്നു. 19 പിെന്ന അത് േബത്-
െഹാഗ്ലായുെട വടേക്ക ചരിവിൽ െചന്ന്
ഉപ്പ കടലിെന്റ* വടേക്ക ഉൾക്കടലിൽ
േയാർദാെന്റ അഴിമുഖത്ത് െതക്കുഭാഗത്ത്
അവസാനിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു െതേക്ക
അതിര്.

20 കിഴക്കുവശെത്ത അതിര്
േയാർദാൻനദിയായിരുന്നു.
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിന്
കുലംകുലമായി കിട്ടിയ
അവകാശത്തിെന്റഎല്ലാവശങ്ങളിലുമുള്ള
അതിരുകൾഇവയായിരുന്നു.

21 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി ലഭിച്ച പട്ടണങ്ങൾ
ഇവയാണ്:

െയരീേഹാ, േബത്-െഹാഗ്ലാ,ഏെമക-്െകസീസ്;
22 േബത-്അരാബ, െസമരായീം, േബേഥൽ,
23അവ്വീം,പാറാ, ഒ്രഫ; 24െകഫാർ-അേമ്മാനി,
ഒഫ്നി, േഗബാ— ഇങ്ങെന പ്രന്തണ്ടു
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;

25 ഗിെബേയാൻ, രാമാ, േബേരാത്ത് 26 മിസ്പാ,
െകഫീരാ, േമാസ, 27 േരെക്കം, യിർേപ്പൽ,

* 18:19 അതായത,്ചാവുകടലിെന്റ



േയാശുവ 18:28 lxxiv േയാശുവ 19:9

തരലാ, 28 േസല, ഹെലഫ്, െജറുശേലം എന്ന
െയബൂസ്യനഗരം, ഗിെബയത്ത്, കിര്യത്ത—്
ഇങ്ങെന പതിന്നാലു പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം.
ഇവയാകുന്നു െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി കിട്ടിയഓഹരി.

19
ശിെമേയാനുള്ളഅവകാശഭൂമി

1 രണ്ടാമെത്ത നറുക്ക് കുലംകുലമായി
ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിനുവീണു.
അവരുെട ഓഹരി െയഹൂദയുെട
അവകാശത്തിന് ഇടയിലായിരുന്നു.
2അവരുെട ഭൂ്രപേദശം:

േബർ-േശബാ അഥവാ, േശബാ,* േമാലാദാ,
3 ഹസർ-ശൂവാൽ, ബാലാ, ഏെസം,
4എൽേതാലദ്, േബഥൂൽ, േഹാർമാ, 5സിക്ലാഗ്,
േബത്-മർക്കാേബാത്ത,് ഹസർ-സൂസ,
6 േബത്-െലബാേയാത്ത,് ശാരൂെഹൻ—
ഇങ്ങെന പതിമ്മൂന്നു പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം;

7 ആയിൻ, രിേമ്മാൻ, ഏെഥർ, ആശാൻ—
ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം; 8 െതേക്കേദശെത്ത രാമ എന്ന
ബാലത്ത്-േബർവെര ഈ പട്ടണങ്ങള െട
ചുറ്റ മുള്ളഎല്ലാ ്രഗാമങ്ങള ം ഉൾെപ്പടുന്നു.
ഇതായിരുന്നു ശിെമേയാന്യേഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി കിട്ടിയ
ഓഹരി. 9 െയഹൂദയുെട

* 19:2 അഥവാ, േബർ-േശബാ അഥവാ, േശബാ; 1 ദിന. 4:28-ൽ
േശബാഎന്നുകാണുന്നില്ല.
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ഭാഗം അവർക്കു േവണ്ടതിൽ
കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു
ശിെമേയാന്യരുെട ഓഹരി
െയഹൂദയുെട ഓഹരിയിൽനിന്ന്
എടുത്തു. അങ്ങെന ശിെമേയാന്യർക്ക്
അവരുെട ഓഹരി െയഹൂദയുെട
അവകാശഭൂമിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച .

െസബൂലൂെന്റഅവകാശഭൂമി
10 മൂന്നാമെത്ത നറുക്ക് കുലംകുലമായി
െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിനുവീണു.

അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ അതിര്
സാരീദുവെര െചന്നു. 11 ആ അതിര്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട െചന്ന്, മരലയിൽ കയറി,
ദേബ്ബേശത്തിെന സ്പർശിച്ച െകാണ്ട്
െയാക്െനയാമിനു സമീപമുള്ള
മലയിടുക്കുവെര നീണ്ടുകിടന്നു.
12 സാരീദിൽനിന്ന് അതു കിഴേക്കാട്ട
സൂേര്യാദയത്തിനുേനേര കിസ്േളാത്ത-്
താേബാരിെന്റ അതിരിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
ദാെബരത്തിൽ െചന്നു യാഫിയയിൽ
എത്തുന്നു. 13 കിഴേക്കാട്ട െചന്ന്
ഗത്ത-്േഹെഫരിലും ഏത്ത-്കാസീനിലും
്രപേവശിച്ച് രിേമ്മാനിൽക്കൂടി പുറത്തുവന്ന,്
േനയായിേലക്കു തിരിയുന്നു. 14അവിെട ആ
അതിര് വടേക്കാട്ട ചുറ്റി ഹന്നാേഥാനിൽ
കടന്നു യിഫ്താഹ-്ഏൽ താഴ്വരയിൽ
അവസാനിക്കുന്നു.

15 കത്താത്ത,് നഹലാൽ, ശിേ്രമാൻ,
യിദല, േബത്ലേഹം—ഇങ്ങെന പ്രന്തണ്ടു
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പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ഇതിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

16 െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിനു
കുലംകുലമായി ലഭിച്ച
അവകാശമായിരുന്നുഈപട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം.

യിസ്സാഖാറിെന്റഅവകാശഭൂമി
17 നാലാമെത്ത നറുക്ക് കുലംകുലമായി
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിനുവീണു.

18 െയ്രസീൽ, െകസുേല്ലാത്ത,് ശൂേനം,
19 ഹഫാരയീം, ശീേയാൻ, അനാഹരാത്ത്,
20രബ്ബീത്ത,്കിേശ്യാൻ,ഏെബസ;് 21േരെമത്ത,്
ഏൻ-ഗന്നീം, എൻ-ഹദ്ദാ, േബത-്പേസ്സസ്
എന്നിവ ഉൾെപ്പടുന്നതായിരുന്നു അവരുെട
േദശം.

22 അവരുെട അതിര് താേബാർ, ശഹസൂമ,
േബത്-േശെമശ് എന്നിവയിൽ എത്തി
േയാർദാൻനദിയിൽഅവസാനിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന പതിനാറുപട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

23 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം ആയിരുന്നു യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിനു കുലംകുലമായി ലഭിച്ച
ഓഹരി.

ആേശരിെന്റഅവകാശഭൂമി
24അഞ്ചാമെത്തനറുക്ക് കുലംകുലമായി
ആേശർ േഗാ്രതത്തിനുവീണു.
25അവരുെട േദശം:

െഹൽക്കത്ത്, ഹലി, േബെതൻ, അക്ശാഫ്,
26 അലാേമ്മേലക,് അമാദ,് മിശാൽ
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എന്നിവയായിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
അതിെന്റ അതിര് കർേമൽ, സീേഹാർ-
ലിബ്നാത്ത് എന്നിവെയ സ്പർശിച്ചിരുന്നു.
27 അവിെടനിന്ന് കിഴേക്കാട്ട േബത്-
ദാേഗാനിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് െസബൂലൂൻ,
യിഫ്താഹ്-ഏൽ താഴ്വര എന്നിവെയ
സ്പർശിച്ച െകാണ്ട,് വടക്ക് േബത്-
ഏെമക്ക,് െനയീേയൽ എന്നിവയിൽ
കടന്ന്, ഇടത്ത് കാബൂലിൽക്കൂടി
28 അബ്േദാൻ,† െരേഹാബ്, ഹേമ്മാൻ,
കാനാ എന്നിവയിലും മഹാനഗരമായ
സീേദാനിലും െചല്ല ന്നു. 29-30 ആ അതിര്
പിന്നീട് രാമായിേലക്കും േകാട്ടയാൽ
ചുറ്റെപ്പട്ട േസാർപട്ടണത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ്,
േഹാസയിേലക്കുെചന്ന് അക്സീബ,് ഉമ്മ,
അേഫക്ക്, െരേഹാബ്, എന്നീ പട്ടണങ്ങള െട
േമഖലയിൽ, െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു.
ഇരുപത്തിരണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ംഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

31 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം ആയിരുന്നു
കുലംകുലമായിആേശർേഗാ്രതത്തിനു
ലഭിച്ചഓഹരി.

നഫ്താലിയുെടഅവകാശഭൂമി
32ആറാമെത്ത നറുക്ക് കുലംകുലമായി
നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിനുവീണു.

33അവരുെട അതിര് േഹെലഫും സാനന്നീമിെല
കരുേവലകവും തുടങ്ങി,അദാമീ-െനേക്കബ്,

† 19:28 ചി.ൈക.്രപ.എേ്രബാൻ
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യബ്േനൽ, ലക്കൂം എന്നിവ കടന്ന്,
േയാർദാൻനദിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
34 പിെന്ന ആ അതിര് പടിഞ്ഞാേറാട്ട്
അസ്േനാത്ത്-താേബാരിൽക്കൂടി
െചന്ന്, അവിെടനിന്നും െസബൂലൂെന
െതക്കുവശത്തും ആേശരിെന പടിഞ്ഞാറും
േയാർദാെന‡ കിഴക്കും സ്പർശിച്ച െകാണ്ട്
ഹുേക്കാക്കിൽഅവസാനിക്കുന്നു.

35 സിദ്ദിം, േസർ, ഹമാത്ത്, രക്കത്ത്,
കിെന്നെരത്ത;് 36 അദമ, രാമാ, ഹാേസാർ,
37 േകേദശ,് എെ്രദയി, എൻ-ഹാേസാർ,
38യിേരാൻ, മിഗ്ദൽ-ഏൽ, േഹാേരം, േബത്-
അനാത്ത്, േബത-്േശെമശ് എന്നിങ്ങെന
േകാട്ടയാൽ ചുറ്റെപ്പട്ട ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം
ആയിരുന്നു.
ആെകപെത്താൻപതു പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

39 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള മായിരുന്നു കുലംകുലമായി
നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിനു ലഭിച്ചഓഹരി.

ദാനിെന്റഅവകാശഭൂമി
40 ഏഴാമെത്ത നറുക്ക് കുലംകുലമായി
ദാൻേഗാ്രതത്തിന്നുവീണു. 41അവരുെട
അവകാശഭൂമി ഉൾെപ്പട്ട ്രപേദശം
ഇതായിരുന്നു:

േസാരാ, എസ്താേയാൽ, ഈർ-േശെമശ്,
42 ശാലബ്ബീൻ, അയ്യാേലാൻ, യിത്ല,
43 ഏേലാൻ, തിമ്ന, എേ്രകാൻ, 44 എൽ-
െതേക്ക, ഗിെബ്ബേഥാൻ, ബാലാത്ത,്

‡ 19:34 മൂ.ഭാ. െയഹൂദഎന്നേയാർദാെന



േയാശുവ 19:45 lxxix േയാശുവ 19:50

45 േയഹൂദ,് െബെന-െബരാക,് ഗത്ത്-
രിേമ്മാൻ, 46 േമ-യർേക്കാൻ, രേക്കാൻ
എന്നിവയും േയാപ്പയ്െക്കതിേരയുള്ള
േദശവുംആയിരുന്നു.

47 (എന്നാൽ ദാന്യർക്ക് അവരുെട
്രപേദശം ൈകവശമാക്കുന്നതിൽ
്രപയാസം േനരിട്ട , അേപ്പാൾ അവർ
േപായി േലേശമിെന ആ്രകമിച്ച ;
അതിെന പിടിച്ച് അവിെടയുള്ളെതല്ലാം
വാളിനിരയാക്കി, അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച . അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച അവർ തങ്ങള െട
അപ്പനായ ദാനിെന്റ േപരിൻ്രപകാരം
അതിന് ദാൻഎന്നു േപരിട്ട .)

48 ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം ആയിരുന്നു
ദാൻേഗാ്രതത്തിനു കുലംകുലമായി
കിട്ടിയഓഹരി.

േയാശുവയുെടഅവകാശഭൂമി
49 േദശം ഭാഗംെവച്ച തീർന്നേശഷം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ നൂെന്റ മകനായ
േയാശുവയ്ക്കും യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം തങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഒരു ഓഹരിെകാടുത്തു. 50 അേദ്ദഹം
ആവശ്യെപ്പട്ടപട്ടണമായഎ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
തിമ്നത്ത്-േസരഹ§് എന്ന പട്ടണംതെന്ന
അേദ്ദഹത്തിനു െകാടുത്തു. അവൻ ആ
പട്ടണംപുതുക്കിപ്പണിത്അവിെട താമസിച്ച .

§ 19:50 തിമ്നത്ത-്േഹെരസ്എന്നുംഅറിയെപ്പടുന്നു. ന്യായാ. 2:9
കാണുക.
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51 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ,
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ,
ഇ്രസാേയലിെല ്രപമുഖരായ
േഗാ്രതപിതാക്കന്മാർ എന്നിവർ
ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടത്തിൽ
നറുക്കിട്ട് അവകാശഭൂമിയായി
വിഭജിച്ച െകാടുത്ത ്രപേദശങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു. അങ്ങെന അവർ
േദശവിഭജനംഅവസാനിപ്പിച്ച .

20
സേങ്കതനഗരങ്ങൾ

1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േയാശുവേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഞാൻ
േമാശയിൽക്കൂടി ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
കൽപ്പിച്ച്രപകാരം, അഭയസ്ഥാനമായിരിേക്കണ്ട
പട്ടണങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ നീ
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക.
3 അവിചാരിതമാേയാ അബദ്ധവശാേലാ
ഒരാെള െകാന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിേടക്ക്
ഓടിേപ്പായി രക്ത്രപതികാരകനിൽനിന്നു
രക്ഷേനടാനായിട്ടാണ് ഈ ്രകമീകരണം.
4 ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലേക്കാടിെച്ചല്ല ന്ന
വ്യക്തി പട്ടണകവാടത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു
കാര്യത്തിെന്റ നിജസ്ഥിതി പട്ടണത്തലവന്മാെര
അറിയിക്കണം. അങ്ങെന േഗാ്രതത്തലവന്മാർ
ആ മനുഷ്യെന പട്ടണത്തിൽ ്രപേവശിപ്പിച്ച,്
തങ്ങള െടകൂെട പാർേക്കണ്ടതിനു സ്ഥലം
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െകാടുക്കുകയും േവണം. 5 രക്ത്രപതികാരകൻ
ആ മനുഷ്യെന പിൻതുടർന്നുെചന്നാൽ,
കുറ്റവാളി മനഃപൂർവമല്ലാെതയും
പൂർവൈവരമില്ലാെതയും തെന്റ
അയൽവാസിെയ െകാന്നുേപായതാകുകയാൽ,
േഗാ്രതത്തലവന്മാർ ആ മനുഷ്യെന
വിട്ട െകാടുക്കരുത.് 6 അവൻ
സഭയുെടമുമ്പാെകയുള്ള വിസ്താരം
തീരുംവെരേയാ അന്നെത്ത മഹാപുേരാഹിതെന്റ
മരണംവെരേയാ ആ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കണം.
അതിനുേശഷം അവന,് താൻ വിേട്ടാടിേപ്പാന്ന
പട്ടണത്തിെല സ്വന്തഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാം.”

7 അങ്ങെന അവർ നഫ്താലിമലനാട്ടിെല
ഗലീലായിലുള്ള േകേദശ്, എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല
േശേഖം, െയഹൂദാമലനാട്ടിെല
െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത-്അർബാ,
8 െയരീേഹാവിെല േയാർദാൻനദിയുെട
കിഴക്കുവശത്തുള്ള മരുഭൂമിയിൽ
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിെല പീഠഭൂമിയിലുള്ള
േബെസർ, ഗാദ്േഗാ്രതത്തിെല ഗിെലയാദിലുള്ള
രാേമാത്ത,് മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിെല
ബാശാനിലുള്ള േഗാലാൻ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ
േവർതിരിച്ച . 9 ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ
ആെരങ്കിലുേമാ അവരുെടയിടയിൽ
താമസിച്ച ്രപവാസികളിൽ ആെരങ്കിലുേമാ
അബദ്ധവശാൽ ഒരാെള െകാന്നുേപായാൽ
ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലേക്കാടിേപ്പാകാനും,
സഭയുെടമുമ്പാെകയുള്ള വിസ്താരം
തീരുന്നതുവെര രക്ത്രപതികാരകനാൽ
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വധിക്കെപ്പടാതിരിക്കാനുമാണ്ഈ ്രകമീകരണം.

21
േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങൾ

1-2 ഇതിനുേശഷം േലവ്യരുെട
കുടുംബത്തലവന്മാർ—കനാനിെല
ശീേലാവിൽെവച്ച്—പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാർ, നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ,
ഇ്രസാേയലിെല മറ്റ േഗാ്രതത്തലവന്മാർ
എന്നിവരുെട അടുക്കൽവന്ന് അവേരാട:്
“ഞങ്ങൾക്കു താമസിക്കാൻ പട്ടണങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട കന്നുകാലികൾക്കു പുൽേമടുകള ം
തരാൻ യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
തങ്ങള െടസ്വന്തഅവകാശത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
ഈ പട്ടണങ്ങള ം പുൽേമടുകള ം
േലവ്യർക്കു െകാടുത്തു:

4 െകഹാത്യർക്കു കുലംകുലമായി ആദ്യെത്ത
നറുക്കുവീണു. പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികളായ േലവ്യർക്ക്,
െയഹൂദാ, ശിെമേയാൻ, െബന്യാമീൻ, എന്നീ
േഗാ്രതങ്ങള െട അവകാശത്തിൽനിന്നു
പതിമ്മൂന്നു പട്ടണങ്ങൾലഭിച്ച .

5 െകഹാത്തിെന്റ മറ്റ പിൻഗാമികൾക്ക്,
എ്രഫയീംേഗാ്രതം, ദാൻേഗാ്രതം,
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതം എന്നിവരുെട
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അവകാശത്തിൽനിന്നു പത്തു പട്ടണങ്ങൾ
ലഭിച്ച .

6 െഗർേശാെന്റ പിൻഗാമികൾക്ക്,
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതം, ആേശർേഗാ്രതം,
നഫ്താലിേഗാ്രതം, ബാശാനിെല
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതം എന്നിവരുെട
അവകാശത്തിൽനിന്ന് പതിമ്മൂന്നു
പട്ടണങ്ങൾലഭിച്ച .

7 െമരാരിയുെട പിൻഗാമികൾക്കു
കുലംകുലമായി രൂേബൻ, ഗാദ്, െസബൂലൂൻ
എന്നീ േഗാ്രതങ്ങള െട അവകാശത്തിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ടുപട്ടണങ്ങൾലഭിച്ച .

8 ഇ്രപകാരം ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
േലവ്യർക്ക് ഈ പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം
യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം
കൽപ്പിച്ചതിൻ്രപകാരം
വിഭജിച്ച െകാടുത്തു.

9 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും താേഴ
േപരുപറയുന്ന പട്ടണങ്ങെള െകാടുത്തു.
10 (േലവ്യരിൽ െകഹാത്യകുലങ്ങളിൽെപ്പട്ട
അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികൾക്കാണ് ഇവ
ലഭിച്ചത്. കാരണം ആദ്യെത്ത നറുക്ക്
അവർക്കാണുവീണത.്)
11 െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ െഹേ്രബാൻ എന്ന
കിര്യത്ത-്അർബയും ചുറ്റ പാടുമുള്ള
പുൽേമടുകള ം അവർക്കു െകാടുത്തു.
(അനാക്കിെന്റ പൂർവപിതാവായിരുന്നു
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അർബാ.) 12 എന്നാൽ പട്ടണത്തിനു
ചുറ്റ മുള്ള നിലങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
അവർ െയഫുന്നയുെട മകനായ
കാേലബിന് അവകാശമായി െകാടുത്തു.
13 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
പിൻഗാമികൾക്ക് അവർ െഹേ്രബാൻ
(െകാലെചയ്തവർക്കുള്ള അഭയപട്ടണം),
ലിബ്നാ, 14 യത്ഥീർ, എസ്െതേമാവ,
15 േഹാേലാൻ, െദബീർ, 16ആയിൻ, യുത്ത,
േബത-്േശെമശ് എന്നീ പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം ഇങ്ങെന ഈ
രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നായി ഒൻപതു
പട്ടണങ്ങള ം;

17െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
ഗിെബേയാൻ, േഗബാ, 18 അനാേഥാത്ത്,
അൽേമാൻ എന്നിവയും അവയുെട
പുൽേമടുകള മായി നാലു പട്ടണങ്ങള ം
െകാടുത്തു.

19 ഇങ്ങെന അഹേരാെന്റ
പിൻഗാമികളായപുേരാഹിതന്മാർെക്കല്ലാംകൂടി
പതിമ്മൂന്നു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
പുൽേമടുകള ം ലഭിച്ച .

20 േലവ്യരിൽ െകഹാത്യകുലത്തിൽ
േശഷിച്ചവർക്ക്എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
പട്ടണങ്ങൾലഭിച്ച .

21എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ
േശേഖം (െകാലെചയ്തവർക്കുള്ള
അഭയപട്ടണം), േഗെസർ, 22 കിബ്സയീം,
േബത-്േഹാേരാൻ, ഇങ്ങെന നാലു
പട്ടണവുംഅവയുെട പുൽേമടുകള ം,
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23ദാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
എൽ-െതേക്ക,ഗിെബ്ബേഥാൻ, 24അയ്യാേലാൻ,
ഗത്ത-്രിേമ്മാൻ ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണവും
അവയുെട പുൽേമടുകള ം,

25മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
താനാക്ക,് ഗത്ത-്രിേമ്മാൻ ഇങ്ങെന രണ്ടു
പട്ടണവുംഅവയുെട പുൽേമടുകള ം;

26 ഈ പത്തു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
പുൽേമടുകള ം െകഹാത്യകുലത്തിൽ
േശഷിച്ചവർക്കു ലഭിച്ച .

27 േലവിേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട
െഗർേശാന്യർക്ക്,

മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന:്
ബാശാനിെലേഗാലാൻ (െകാലെചയ്തവർക്കുള്ള
അഭയപട്ടണം), െബെയസ്േതര
ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
പുൽേമടുകള ം,

28യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
കിേശ്യാൻ, ദാെബരത്ത്, 29 യർമൂത്ത്,
ഏൻ-ഗന്നീം ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം;

30ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
മിശാൽ, അബ്േദാൻ, 31 െഹൽക്കത്ത്,
െരേഹാബ് ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം;

32നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
ഗലീലായിെലേകേദശ് (െകാലെചയ്തവർക്കുള്ള
അഭയപട്ടണം), ഹേമ്മാത്ത-്േദാർ,
കർഥാൻ. ഇങ്ങെന മൂന്നു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം;
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33 ആെക പതിമ്മൂന്നു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം
െഗർേശാന്യർക്ക് കുലംകുലമായി
ലഭിച്ച .

34 േശഷം േലവ്യരിൽ െമരാര്യകുലത്തിന,്
െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന.്
െയാക്െനയാം, കർഥ, 35 ദിമ്നി, നഹലാൽ.
ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
പുൽേമടുകള ം

36രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന:്
േബെസർ, യാഹാസ്, 37 െകേദേമാത്ത്,
േമഫാത്ത് ഇങ്ങെന നാലു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം;

38ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
ഗിെലയാദിെലരാേമാത്ത് (െകാലെചയ്തവർക്കുള്ള
അഭയപട്ടണം), മഹനയീം, 39 െഹശ്േബാൻ,
യാേസർ എന്നീ നാലു പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുൽേമടുകള ം.

40 ഇങ്ങെന ആെക പ്രന്തണ്ടു
പട്ടണങ്ങൾ, േശഷം േലവ്യരിൽെപ്പട്ട
െമരാര്യകുലത്തിനു ലഭിച്ച .

41ഇ്രസാേയല്യരുെടഅവകാശത്തിൽനിന്ന്
േലവ്യർക്ക് ആെക നാൽപ്പെത്തട്ട
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
പുൽേമടുകള ം ലഭിച്ച .
42 ഓേരാ പട്ടണത്തിനുചുറ്റ ം
പുൽേമടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള െടയും
ഭൂ്രപകൃതി ഏകേദശം
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ഒരുേപാെലതെന്നയായിരുന്നു.

43 അങ്ങെന യേഹാവ, ഇ്രസാേയലിന്, താൻ
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുക്കുെമന്നു
ശപഥംെചയ്ത േദശെമല്ലാം െകാടുത്തു;
അവർ അതു ൈകവശെപ്പടുത്തി അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച . 44 പിതാക്കന്മാേരാടു
ശപഥംെചയ്തതുേപാെല യേഹാവ എല്ലാ
ഭാഗത്തുനിന്നും അവർക്കു സ്വസ്ഥതനൽകി.
ശ്രതുക്കളിൽ ഒരുവനുേപാലും അവരുെടേനേര
നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല; അവരുെട
ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം യേഹാവ അവരുെട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . 45 യേഹാവ
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതത്തിനു നൽകിയ
നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാലും
നിറേവറെപ്പടാതിരുന്നില്ല;അവെയല്ലാം നിറേവറി.

22
കിഴക്കുള്ള േഗാ്രതങ്ങൾ സ്വേദശേത്തക്കു

മടങ്ങുന്നു
1 ഇതിനുേശഷം േയാശുവ രൂേബന്യർ,
ഗാദ്യർ, മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതം
എന്നിവെര വിളിച്ച് അവേരാടു ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: 2 “യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചെതാെക്കയും നിങ്ങൾ
െചയ്യ കയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ചെതാെക്കയും
അനുസരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 ഈ
കാലമ്രതയും—ഇന്നുവെരയും—നിങ്ങൾനിങ്ങള െട
സഹയി്രസാേയല്യെര ഉേപക്ഷിച്ച കളയാെത,
യേഹാവയായ ൈദവം നിങ്ങെള ഏൽപ്പിച്ച



േയാശുവ 22:4 lxxxviii േയാശുവ 22:8

ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ േശഷം
േഗാ്രതങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങേളാടു
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല അവർക്കു
സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ,
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ േയാർദാനക്കെര
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള സ്വേദശേത്തക്കു
നിങ്ങൾ മടങ്ങിേപ്പാകുക. 5 എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുക, അവിടെത്ത എല്ലാ
വഴികളിലും നടക്കുക, അവിടെത്ത
കൽപ്പനകെള ആചരിക്കുക, അവിടേത്താടു
പറ്റിേച്ചർന്നുനിന്നുെകാണ്ട് പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണമനേസ്സാടുംകൂടി അവിടെത്ത േസവിക്കുക
എന്നിങ്ങെന യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാശ നിങ്ങൾക്കുതന്ന കൽപ്പനകള ം
ന്യായ്രപമാണവും അനുസരിക്കുന്നതിൽ
അതീവ്രശദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം.”

6 പിന്നീടു േയാശുവ അവെര അനു്രഗഹിച്ച
യാ്രതയയച്ച , അവർ അവരുെട വീടുകളിേലക്കു
േപാകുകയും െചയ്തു. 7 (മനെശ്ശയുെട പകുതി
േഗാ്രതത്തിന് േമാശ ബാശാനിൽ സ്ഥലം
െകാടുത്തിരുന്നു; മേറ്റ പകുതിേഗാ്രതത്തിനു
േയാശുവ േയാർദാെന്റ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
അവരുെട സേഹാദരങ്ങേളാടുകൂടി സ്ഥലം
െകാടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.) േയാശുവ
അവെര അനു്രഗഹിച്ച് വീടുകളിേലക്കയച്ചേപ്പാൾ
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 8 “നിരവധി കന്നുകാലികൾ,
െവള്ളി, സ്വർണം, െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,് വളെര
വസ്്രതങ്ങൾ തുടങ്ങി വമ്പിച്ച സമ്പേത്താടുകൂടി
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നിങ്ങൾ വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങുക. നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കളിൽനിന്നു ലഭിച്ച െകാള്ളമുതൽ
നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങള മായി പങ്കിടുകയും
െചയ്യണം.”

9അങ്ങെന രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതവും, േമാശയിൽക്കൂടി യേഹാവ
കൽപ്പിച്ച്രപകാരം അവർക്ക് അവകാശമായി
ലഭിച്ചിരുന്ന അവരുെട സ്വന്തം േദശമായ
ഗിെലയാദിേലക്ക,് കനാനിെല ശീേലാവിൽനിന്ന്
ഇ്രസാേയൽമക്കെളവിട്ട പുറെപ്പട്ട .

10 കനാൻേദശത്ത് േയാർദാനു സമീപമുള്ള
ഗലീേലാത്തിൽ അവർ വന്നേപ്പാൾ രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതവുംകൂടി
അവിെട േയാർദാനരികിൽ വളെര വലുപ്പമുള്ള
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. 11 േയാർദാനു സമീപം
കനാെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള ഗലീേലാത്തിൽ
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ഭാഗത്ത് രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതവുംകൂടി ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു എന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
േകട്ട . 12 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
സഭമുഴുവനും അവേരാടു യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനു
േപാകാൻശീേലാവിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി.

13 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസിെന
രൂേബന്യരുെടയും ഗാദ്യരുെടയും
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും
അടുക്കൽ ഗിെലയാദിേലക്ക് അയച്ച .
14 അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ഒരു
കുലത്തിന് ഒരു തലവൻവീതം പത്തു
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തലവന്മാെരയും അയച്ച . അവരിൽ
ഓേരാരുത്തനും ഇ്രസാേയല്യകുലങ്ങളിെല
കുടുംബവിഭാഗങ്ങള െടേമൽവിചാരകനായിരുന്നു.

15 അവർ ഗിെലയാദിൽ രൂേബന്യരുെടയും
ഗാദ്യരുെടയുംമനെശ്ശയുെടപകുതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു:
16 “യേഹാവയുെട സഭമുഴുവനും ഇ്രപകാരം
പറയുന്നു: ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവേത്താടു
വിശ്വാസത്യാഗം കാണിക്കത്തക്കവിധം ഇ്രപകാരം
െചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന കഴിഞ്ഞു?
യേഹാവെയ വിട്ട മാറി അവിടേത്താടു
മത്സരിച്ച് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരു യാഗപീഠം
പണിതത് എന്തിന?് 17 െപേയാരിൽെവച്ച് നാം
െചയ്ത പാപം േപാരാേയാ? അതുനിമിത്തം
ഒരു ബാധ യേഹാവയുെട സമൂഹത്തിന്
ബാധിെച്ചങ്കിലും ഇതുവെര നാം നെമ്മത്തെന്ന
ആ പാപത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി
ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. 18 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
യേഹാവെയവിട്ട മാറാൻ േപാകുകയാേണാ?

“ ‘ഇന്നു നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു
മത്സരിക്കുെന്നങ്കിൽ നാെള അവിടന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭേയാടും േകാപിക്കാൻ
ഇടയാകും. 19നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചഅവകാശേദശം
അശുദ്ധെമങ്കിൽ യേഹാവയുെട സമാഗമകൂടാരം
നിൽക്കുന്ന യേഹാവയുെട േദശേത്തക്കു വരിക.
അവിെട ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഓഹരി തരാം.
എന്നാൽ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠമല്ലാെത നിങ്ങള േടതായിട്ട് ഒരു
യാഗപീഠം പണിതു യേഹാവയ്െക്കതിരായിേട്ടാ
ഞങ്ങൾെക്കതിരായിേട്ടാ മത്സരിക്കരുത.്
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20 േസരഹിെന്റ മകനായ ആഖാൻ
അർപ്പിതവസ്തുക്കള െട കാര്യത്തിൽ
വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുകയാൽ േകാപം
ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയുെടേമലുമേല്ല
വീണത?് അവെന്റ പാപംമൂലം
അവൻമാ്രതമല്ലേല്ലാ മരണത്തിനിരയായത!്’ ”

21 അതിനു രൂേബന്യരും, ഗാദ്യരും,
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതവും
ഇ്രസാേയലിെന്റ കുലത്തലവന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു: 22 “സർവശക്തനായ ൈദവം,
യേഹാവയായ സർവശക്തൻ, ൈദവമായ
യേഹാവ, അവിടന്ന് അറിയുന്നു! ഇ്രസാേയൽ
അറിയെട്ട! ഇതു യേഹാവേയാടുള്ള മത്സരേമാ
അനുസരണേക്കേടാ എങ്കിൽ ഇന്നുതെന്ന
ഞങ്ങെള ജീവേനാെട െവേച്ചക്കരുത!്
23 യേഹാവെയ വിട്ട മാറി േഹാമയാഗങ്ങള ം
േഭാജനയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കാനാണു ഞങ്ങൾ ഈ യാഗപീഠം
പണിതെതങ്കിൽ, യേഹാവ ഞങ്ങേളാടുതെന്ന
പകരം േചാദിക്കെട്ട.

24 “അങ്ങെനയല്ല, പിൽക്കാലത്ത്
നിങ്ങള െട പിൻഗാമികൾ ഞങ്ങള െട
പിൻഗാമികേളാട,് ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
അവകാശമാണുള്ളത?് 25 ഞങ്ങള ം നിങ്ങൾ
രൂേബന്യരും ഗാദ്യരുംതമ്മിലുള്ള അതിരായി
യേഹാവ േയാർദാൻനദിെയ െവച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്കു യേഹാവയിൽ യാെതാന്നും
അവകാശെപ്പടാനില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങള െട
പിൻഗാമികൾ ഞങ്ങള െട പിൻഗാമികെള
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യേഹാവെയ ആരാധിക്കുന്നതിൽനിന്നു*
വിലക്കും എന്ന ഭീതിെകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതു
െചയ്തത്.

26 “അതുെകാണ്ടാണ് ഒരു യാഗപീഠം
പണിയാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത;്
അല്ലാെത േഹാമയാഗങ്ങൾേക്കാ മറ്റ
യാഗങ്ങൾേക്കാ അല്ല. 27 േനേരമറിച്ച,്
യേഹാവയുെട തിരുനിവാസത്തിൽത്തെന്ന
ഞങ്ങൾ േഹാമയാഗങ്ങള ം ഹനനയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കും എന്നതിന്
ഇത് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മേധ്യയും
ഇനി വരാനുള്ള തലമുറകൾക്കും ഒരു
സ്മാരകമായിരിേക്കണ്ടതാണ.് അേപ്പാൾ
ഭാവിയിൽ നിങ്ങള െട പിൻഗാമികൾക്കു
ഞങ്ങള െട പിൻഗാമികേളാട്, ‘നിങ്ങൾക്കു
യേഹാവയിൽ യാെതാന്നും അവകാശെപ്പടാനില്ല’
എന്നുപറയാൻകഴിയുകയില്ലേല്ലാ.

28 “കൂടാെത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ‘ഇങ്ങെന
ഞങ്ങേളാേടാ ഞങ്ങള െട പിൻഗാമികേളാേടാ
എെന്നങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞാൽ,
േഹാമയാഗങ്ങൾേക്കാ മറ്റ യാഗങ്ങൾേക്കാ
അല്ല, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മേധ്യ ഒരു
സ്മാരകമായിരിേക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ നിർമിച്ച യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിരൂപം കാണുക എന്ന്
ഉത്തരം പറയും.’

29 “ഞങ്ങൾനമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയുെട
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മുൻപിലുള്ള യാഗപീഠം
ഒഴിെകേഹാമയാഗത്തിേനാേഭാജനയാഗത്തിേനാ

* 22:25 മൂ.ഭാ. ഭയക്കുന്നതിൽനിന്നു
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ഹനനയാഗത്തിേനാ േവെറാരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കുകവഴി യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കാേനാ
ഇന്ന് അവിടെത്ത വിട്ട മാറാേനാ ഞങ്ങൾക്ക്
ഒരിക്കലും ഇടയാക്കാതിരിക്കെട്ട.”

30 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
മക്കള ം പറഞ്ഞവാക്കുകൾ പുേരാഹിതനായ
ഫീെനഹാസും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഇ്രസാേയല്യരുെട കുലത്തലവന്മാരായ
സഭാേനതാക്കന്മാെരല്ലാവരും േകട്ടേപ്പാൾ
അവർക്കു സേന്താഷമായി. 31 പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ്
രൂേബന്യേരാടും ഗാദ്യേരാടും മനെശ്ശയുെട
മക്കേളാടും: “നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ
യേഹാവേയാട് അവിശ്വസ്തത കാട്ടാത്തതിനാൽ
യേഹാവ നേമ്മാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ
ഇ്രസാേയലിെന യേഹാവയുെട ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

32 പിെന്ന പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ
മകൻ ഫീെനഹാസും സഭാേനതാക്കന്മാരും
രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും വിട്ട്
ഗിെലയാദിൽനിന്നു കനാനിൽ െചന്ന്
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു വസ്തുതകൾഅറിയിച്ച .
33 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ഇതു േകട്ട് ആനന്ദിച്ച
ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ച . രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
താമസിച്ച േദശം നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു
യുദ്ധത്തിനു േപാകുന്നതിെനക്കുറിച്ച പിെന്ന
സംസാരിച്ചിേട്ടയില്ല.

34 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും, “യേഹാവ ആകുന്നു
ൈദവം എന്നതിന് ഇതു നമ്മുെട മേധ്യ സാക്ഷി”
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എന്നു പറഞ്ഞ് ആ യാഗപീഠത്തിനു ഏദ†് എന്നു
േപരിട്ട .

23
േയാശുവയുെട വിടവാങ്ങൽസേന്ദശം

1 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിന്, അതിനുചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാ ശ്രതുക്കളിൽനിന്നും സ്വസ്ഥതനൽകി.
ഇങ്ങെന വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞു,അേപ്പാേഴക്കും
േയാശുവ വേയാവൃദ്ധനായിത്തീർന്നു.
2 അേപ്പാൾ മുഴുവൻ ഇ്രസാേയലിെനയും—
അവരുെട േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും
േനതാക്കന്മാെരയും ന്യായാധിപന്മാെരയും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും—വിളിച്ച് േയാശുവ
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻവൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു.
3 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഈ
രാഷ്്രടങ്ങേളാെടാെക്കയും നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തിരിക്കുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾതെന്ന
കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവതെന്നയേല്ലാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യുദ്ധം െചയ്തത്. 4 േയാർദാൻമുതൽ
പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദംവെര
േശഷിച്ച എല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങള െടയും—ഞാൻ
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കിയഎല്ലാരാഷ്്രടങ്ങള െടയും—
ഭൂ്രപേദശം മുഴുവൻ നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി ഭാഗിച്ച തന്നത് നിങ്ങൾ
ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. 5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവതെന്ന അവെര നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. അവെര
നീക്കിയതിനുേശഷം, നിങ്ങള െട ൈദവമായ
† 22:34 സാക്ഷിഎന്നർഥം.
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യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ
അവരുെട േദശം ൈകവശെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ ം.

6 “ആകയാൽ നല്ല കരുത്തുള്ളവരായിരിക്കുക.
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാെക്കയും, വലേത്താേട്ടാ
ഇടേത്താേട്ടാ മാറാെത, അനുസരിച്ച
നടക്കുന്നതിൽ ്രശദ്ധെവക്കുക. 7 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േദശവാസികേളാട്
ഇടകലരരുത.് അവരുെട േദവന്മാരുെട
േപരുകൾ ്രപസ്താവിക്കുകേയാ ആ േപരു
പറഞ്ഞ് ശപഥംെചയ്യ കേയാ അരുത.് അവെയ
േസവിക്കുകേയാ നമസ്കരിക്കുകേയാ അരുത.്
8 നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര െചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
പറ്റിേച്ചർന്നു നിൽക്കുക.

9 “യേഹാവ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് വലുപ്പവും
ബലവുമുള്ള േദശവാസികെള ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.
നിങ്ങേളാട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ ഇന്നുവെര
ഒരുത്തനുംസാധിച്ചിട്ടില്ല. 10നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല,
താൻതെന്ന നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം
െചയ്തതിനാൽ, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ
ആയിരംേപെരഓടിച്ചിരിക്കുന്നു. 11അതുെകാണ്ടു
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുന്നതിൽഏറ്റവും ജാ്രഗതപാലിക്കുക.

12 “എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ്
േദശവാസികളിൽ േശഷിച്ചവേരാട്
ഇടകലരുകയുംഅവരുമായിമി്രശവിവാഹബന്ധത്തിലും
മറ്റ ബന്ധങ്ങളിലും ഏർെപ്പടുകയും
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െചയ്താൽ, 13 േമലാൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയിെല്ലന്നും, പകരം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നൽകിയഈനല്ല േദശത്തു
കിടന്നു നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നതുവെര, അവർ
നിങ്ങൾക്കു കുരുക്കും െകണിയും മുതുകത്തു
ചമ്മട്ടിയും കണ്ണിൽ മുള്ള ം ആയിരിക്കുെമന്നും
അറിഞ്ഞുെകാൾക.

14 “ഇതാ, ഞാൻ സർവഭൂവാസികള ം
േപാേകണ്ട ആ വഴിേയ േപാകാറായിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നൽകിയ നല്ല
വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാലും പരാജയെപ്പട്ടിട്ടില്ല
എന്നു നിങ്ങൾക്കു പൂർണമായും അറിയാമേല്ലാ.
സകലവാഗ്ദാനവും നിറേവറി; ഒന്നിനും
വീഴ്ചവന്നിട്ടില്ല. 15 എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയഎല്ലാ
നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങള ം നിറേവറിയതുേപാെലതെന്ന,
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഈ നല്ല
േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ
തിന്മകള ം നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തുന്നതിനും
യേഹാവയ്ക്കു കഴിയും. 16 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ
ലംഘിക്കുകേയാ അന്യൈദവങ്ങള െട
അടുക്കൽേപായി അവെയ േസവിക്കുകേയാ
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങള െടേമൽ ജ്വലിക്കുകയും,
അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള
ഈ നല്ല േദശത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ േവഗം
നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം.”
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24
േശേഖമിൽെവച്ച് ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം േയാശുവ ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം േശേഖമിൽകൂട്ടി;അവരുെട
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും േനതാക്കന്മാെരയും
ന്യായാധിപന്മാെരയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും
വിളിച്ച .അവർൈദവസന്നിധിയിൽവന്നു.

2 േയാശുവ സർവജനേത്താടുമായി പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘വളെരക്കാലം
മുമ്പ് അ്രബാഹാമിെന്റയും നാേഹാരിെന്റയും
പിതാവായ േതരഹ് ഉൾെപ്പെടയുള്ള
നിങ്ങള െട പൂർവികർ യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്കക്കെര
താമസിച്ച് അന്യേദവന്മാെര ഭജിച്ച വന്നു.
3 എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്കക്കെരനിന്നു
െകാണ്ടുവന്നു; കനാൻേദശത്തുകൂടി നടത്തി;
അേദ്ദഹത്തിന് നിരവധി പിൻഗാമികെള
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഞാൻഅേദ്ദഹത്തിന്
യിസ്ഹാക്കിെന നൽകി, 4 യിസ്ഹാക്കിനു
ഞാൻ യാേക്കാബിെനയും ഏശാവിെനയും
െകാടുത്തു. ഏശാവിനു ഞാൻ േസയീർപർവതം
അവകാശമായി െകാടുത്തു; എന്നാൽ
യാേക്കാബും അവെന്റ മക്കള ംഈജിപ്റ്റിേലക്കു
േപായി.

5 “ ‘പിെന്നഞാൻേമാശെയയുംഅഹേരാെനയും
അയച്ച ;ഞാൻഅവിെടെചയ്ത ്രപവൃത്തികളാൽ
ഈജിപ്റ്റ കാെര പീഡിപ്പിച്ച , നിങ്ങെള
സ്വത്രന്തരാക്കി പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്നു.
6 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
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പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
െചങ്കടലിനരിെകവന്നു. ഈജിപ്റ്റ കാർ
രഥങ്ങേളാടും കുതിരപ്പട്ടാളേത്താടുംകൂടി
അവെര പിൻതുടർന്ന് ആ കടൽവെര
െചന്നു. 7 അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവേയാടു
സഹായത്തിനു നിലവിളിച്ച , അവിടന്ന്
അവർക്കും ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും ഇടയ്ക്ക്
അന്ധകാരം വരുത്തി. കടൽ അവരുെടേമൽ
മൂടി അവെര മുക്കിക്കളഞ്ഞു; ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാടു െചയ്തതു നിങ്ങള െട
കണ്ണിനാൽതെന്ന കണ്ടു. ഇതിനുേശഷം നിങ്ങൾ
ഒരു നീണ്ടകാലയളവു മരുഭൂമിയിൽതാമസിച്ച .

8 “ ‘പിെന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള േയാർദാെന്റ
കിഴക്കുഭാഗത്തു താമസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യരുെട
േദശത്തു െകാണ്ടുവന്നു; അവർ നിങ്ങേളാടു
യുദ്ധംെചയ്തു; എന്നാൽ ഞാൻ അവെര
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച .
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു; അവരുെട േദശം
നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കി. 9 േമാവാബ്
രാജാവായ സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ ബാലാക്ക്
ഇ്രസാേയലിനുേനേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ
ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ നിങ്ങെള ശപിക്കാൻ
െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാമിെന
വിളിപ്പിച്ച ; 10എങ്കിലും ബിെലയാമിെന്റ അേപക്ഷ
ഞാൻ േകൾക്കായ്കയാൽ, അവൻ നിങ്ങെള
വീണ്ടും വീണ്ടും അനു്രഗഹിച്ച . ഇങ്ങെന ഞാൻ
നിങ്ങെളഅവെന്റൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച .

11 “ ‘പിെന്ന നിങ്ങൾ േയാർദാൻ
കടന്ന് െയരീേഹാവിൽ എത്തി;
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െയരീേഹാപട്ടണനിവാസികള ം,
അതുേപാെലതെന്ന അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ,
കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ, എന്നിവരും നിങ്ങേളാടു
യുദ്ധംെചയ്തു; എന്നാൽ ഞാൻ അവെര
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച .
12 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി കടന്നലിെന
അയച്ച ; അവ അവെരയും ആ
രണ്ട് അേമാര്യരാജാക്കന്മാെരയും
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു;
നിങ്ങള െട വാൾെകാേണ്ടാ വില്ല െകാേണ്ടാ
അല്ല ഇതു േനടിയത.് 13 നിങ്ങൾ
്രപയത്നം െചയ്യാത്ത േദശവും പണിയാത്ത
പട്ടണങ്ങള ം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നു;
നിങ്ങൾ അവയിൽ പാർക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
നട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുന്തിരിേത്താപ്പ കള െടയും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള െടയും അനുഭവം നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നു.’

14 “ആകയാൽ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട
പരിപൂർണ വിശ്വസ്തതേയാെട അവിടെത്ത
േസവിപ്പിൻ. ഈജിപ്റ്റിലും യൂ്രഫട്ടീസ്
നദിക്കക്കെരയുംെവച്ച നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
ഭജിച്ച വന്ന േദവന്മാെര വലിെച്ചറിയുകയും
യേഹാവെയ േസവിക്കുകയും െചയ്യ ക.
15 എന്നാൽ യേഹാവെയ േസവിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് അഭിലഷണീയമെല്ലന്നു
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ, ഇന്നുതെന്ന നിങ്ങൾ ആെര
േസവിക്കുെമന്ന—്നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്കക്കെര േസവിച്ച േദവന്മാെരേയാ
അഥവാ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന േദശെത്ത
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അേമാര്യരുെട േദവന്മാെരേയാ—ഇന്നുതെന്ന
െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക. എന്നാൽ ഞാനും
എെന്റ കുടുംബവുേമാ, ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ
േസവിക്കും.”

16 അതിനു ജനം ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു:
“യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യേദവന്മാെര
േസവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവരരുേത!
17 ഞങ്ങെളയും ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരയും
അടിമനാടായഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും
ഞങ്ങൾ കാൺെക വലിയ ചിഹ്നങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കയും യാ്രതയിലും ഞങ്ങൾ
കടന്നുേപാന്ന എല്ലാ േദശവാസികള െട
ഇടയിലും ഞങ്ങെള സുരക്ഷിതരായി
കാക്കുകയും െചയ്തതു ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവതെന്നയേല്ലാ. 18 േദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യർ ഉൾെപ്പെട
എല്ലാ േദശവാസികെളയും അവിടന്ന്
ഞങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
ആകയാൽ ഞങ്ങള ം യേഹാവെയ േസവിക്കും.
അവിടന്നേല്ലാഞങ്ങള െടൈദവം.”

19 േയാശുവ ജനേത്താടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു
യേഹാവെയ േസവിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല;
അവിടന്ന് പരിശുദ്ധനായ ൈദവം ആകുന്നു;
തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവവും ആകുന്നു.
നിങ്ങള െട അതി്രകമവും പാപവും അവിടന്ന്
ക്ഷമിക്കുകയില്ല. 20 നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചാൽ മുേമ്പ
നിങ്ങൾക്കു നന്മ െചയ്തതുേപാെല അവിടന്ന്
ഇേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞു തിന്മ െചയ്തു നിങ്ങെള
ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം.”
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21 എന്നാൽ ജനം േയാശുവേയാട:്
“അങ്ങെനയുണ്ടാകുകയില്ല, ഞങ്ങൾ
യേഹാവെയത്തെന്നേസവിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

22 അേപ്പാൾ േയാശുവ ജനേത്താട്:
“നിങ്ങൾ യേഹാവെയ േസവിക്കും എന്നു
െതരെഞ്ഞടുത്തതിനു നിങ്ങൾക്കുനിങ്ങൾതെന്ന
സാക്ഷികളായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.
അവർ മറുപടിയായി: “അേത, ഞങ്ങൾതെന്ന
സാക്ഷികൾആകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 “ആകയാൽ നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള
അന്യേദവന്മാെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു ഹൃദയം
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
സമർപ്പിക്കുക,”എന്നു േയാശുവപറഞ്ഞു.

24 ജനം േയാശുവേയാട:് “ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഞങ്ങൾ േസവിക്കും.
അവിടെത്ത വാക്കു ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

25 ആ ദിവസം േയാശുവ ജനത്തിനുേവണ്ടി
ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി അവിെട േശേഖമിൽെവച്ച്
അതിനുേവണ്ട ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
ഉറപ്പിച്ച . 26 േയാശുവ ഈ കാര്യങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തി. പിെന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു വലിയ കെല്ലടുത്ത് യേഹാവയുെട
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്നരിെകയുള്ള
കരുേവലകത്തിൻകീഴിൽസ്ഥാപിച്ച .

27 േയാശുവ സകലജനേത്താടും: “ഇതാ!
ഈ കല്ല നമുക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട;
യേഹാവ നേമ്മാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
വചനങ്ങെളാെക്കയും അതു േകട്ടിരിക്കുന്നു.
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ആകയാൽ നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത നിങ്ങൾ
നിേഷധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന,് അതു നിങ്ങൾക്കു
സാക്ഷിയായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

28 പിെന്ന േയാശുവ ജനെത്ത
ഓേരാരുത്തെരയും അവരുെട
അവകാശഭൂമിയിേലക്കു പറഞ്ഞയച്ച .

േയാശുവയുെട മരണം
29 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം, യേഹാവയുെട
ദാസനായ നൂെന്റ മകൻ േയാശുവ,
നൂറ്റിപ്പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ച .
30 അേദ്ദഹെത്ത എ്രഫയീംമലനാട്ടിലുള്ള
തിമ്നത്ത-്േസരഹിൽ,* ഗായശുമലയുെട
വടക്കുവശത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അവകാശഭൂമിയിൽഅടക്കംെചയ്തു.

31 േയാശുവയുെട ജീവകാലംമുഴുവനും
അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനു
െചയ്തെതാെക്കയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ട ള്ള
േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട ജീവകാലംമുഴുവനും
ഇ്രസാേയൽയേഹാവെയ േസവിച്ച .

32 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന േയാേസഫിെന്റ അസ്ഥികൾ
അവർ േശേഖമിൽ, യാേക്കാബ് േശേഖമിെന്റ
പിതാവായ ഹാേമാരിെന്റ മക്കളിൽനിന്ന്
നൂറു െവള്ളിക്കാശിനു† വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത്
അടക്കംെചയ്തു. അതു േയാേസഫിെന്റ
പിൻഗാമികൾക്ക്അവകാശമായിത്തീർന്നു.

* 24:30 തിമ്നത്ത-്േഹെരസ് എന്നും അറിയെപ്പടുന്നു. ന്യായാ.
2:9 കാണുക. † 24:32 മൂ.ഭാ. നൂറ് െകശിതാ െകശിതാ എന്ന
പണത്തിെന്റമൂല്യേമാ തൂക്കേമാ ലഭ്യമല്ല.
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33 അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാരും
മരിച്ച . എെലയാസാരിെന എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ഫീെനഹാസിന്
െകാടുത്തിരുന്നഗിെബയാപട്ടണത്തിൽഅടക്കി.
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