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1 કાળ ૃતાંત
લેખક
1 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક વ શ રૂપે તેના લેખક ું નામ જણાવ ું નથી

અને યહૂદ પરપરા એઝરા શા ીને લેખક માને છે. 1 કાળ ૃતાંતની
શરૂઆત ઇઝરાયલના કુટુબોની યાદ થી થાય છે. પછ તે દાઉદના
ઇઝરાયલ કહેવાતા સંગ ઠત રા પરના શાસનના હેવાલ સાથે
આગળ વધે છે. આ ુસ્તક દાઉદ રાજાની વાતાર્ ું ઘ ન વણર્ન છે કે
જે જૂના કરારના મહાન ક્તઓમાંનો એક હતો. તેનો વશાળ ફલક
પ્રાચીન ઇઝરાયલનો રાજક ય તથા ધા મક ઇ તહાસઆવરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 450 થી 400 વચ્ચેનો છે.
1 કાળ ૃતાંત 3:19-24 માંની યાદ દાઉદની વંશાવળ ને

ઝરુબ્બાબેલ પછ છઠ્ઠ પેઢ ુધી વસ્તારે છે તે કારણે તે સ્પ
છે કે લખાણનો સમય ઇઝરાયલના બા બલના દેશ નકાલથી પાછા ફયાર્
બાદનો છે.

વાંચકવગર્
પ્રાચીન યહૂદ લોકો તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો.

હે ુ
1 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક દેશ નકાલ બાદમાં લખવામાં આ ું હ ું કે

જથેી જઓે ઇઝરાયલ પાછા ફરતા હતા તેઓને ઈ રની આરાધના
કેવી ર તે કરવી તેમાં મદદ મળે. ઇ તહાસ દ ક્ષણના રા પર એટલે કે
યહૂદા, બન્યામીન અને લેવીના કુળો પર ધ્યાન કે ન્દ્રત કરે છે. આ કુળો
ઈ રને વધારે વ ા ુ હોવા ું વલણ ધરાવતા હતા. ઈ રે પોતાના
દાઉદ સાથેના દાઉદ ું ઘર એટલે કે રા સદાકાળ ાપવાના કરારને
માનઆપ્ ુ.ં માનવીય રાજાઓતે કર શ ા નહ . દાઉદ અને ુલેમાન
દ્વારા ઈ રે પોતા ું ભ ક્ત ાન ા પત ક ુ કે ાં લોકો આરાધના
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કરવા આવી શકે. આક્રમણ કરતા બા બલના લોકોએ ુલેમાનના
ભ ક્ત ાનનો નાશ કય હતો.

ુદ્રાલેખ
ઇઝરાયલનો આ ત્મક ઇ તહાસ

રૂપરેખા
1. વંશાવળ ઓ— 1:1-9:44
2. શાઉલ ું મરણ— 10:1-14
3. દાઉદનો અ ભષેક અને રાજશાસન— 11:1-29:30

આદમથી ઇબ્રા હમ
ઉત્પ 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26

1 આદમ, શેથ, અનોશ, 2 કેનાન, માહલાલેલ, યારેદ; 3 હનોખ,
મ ૂશેલાહ, લામેખ, 4 ૂહ, શેમ, હામ તથા યાફેથ.

5 યાફેથના દ કરાઓ: ગોમેર, માગોગ, માદાય, યાવાન, ુબાલ,
મેશેખ તથા તીરાસ. 6 ગોમેરના દ કરા: આશ્કનાઝ, રફાથ અને
તોગામાર્. 7 યાવાનના દ કરા: એલીશા, તાશ શ, ક ીમ તથા દોદાનીમ.

8 હામના દ કરા: કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ તથા કનાન. 9 કૂશના દ કરા:
સબા, હવીલા, સાબ્તા, રામા તથા સાબ્તેકા. રામાના દ કરા: શેબા તથા
દેદાન. 10 કૂશનો દ કરો નમ્રોદ તે ૃથ્વી પરનો પ્રથમ વજતેા હતો.

11 મસરાઈમ એ ૂદ મ, અનામીમ, લહાબીમ, નાફ ુહ મ,
12 પાથરુસીમ, કાસ્ ુહ મ પ લસ્તીઓના ૂવર્જ તથા કાફતોર મનો
ૂવર્જ હતો.
13 કનાન પોતાના જયે દ કરા સદોન પછ હેથ, 14 ય ૂસી,

અમોર , ગગાર્શી, 15 હવ્વી, આક , સની, 16આવાર્દ , સમાર તથા
હમાથીઓનો ૂવર્જ હતો.

17શેમના દ કરા: એલામ,આશ્ ૂર,આપાર્કશાદ, ૂદ,અરામ, ઉસ,
હૂલ, ગેથેર તથા મેશેખ. 18આપાર્કશાદનો દ કરો શેલા, શેલાનો દ કરો
એબેર. 19 એબેરના બે દ કરા હતા: પેલેગ અને યોકટાન. પેલેગના
સમયમાં ૃથ્વીના વભાગ થયા હતા.
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20 યોકટાનના વંશજો: આલ્મોદાદ, શેલેફ, હસામાર્વેથ, યેરાહ,
21 હદોરામ, ઉઝાલ, દકલાહ, 22 એબાલ, અ બમાએલ, શેબા,
23ઓફ ર, હવીલા અને યોબાબ.

24શેમ,આપાર્કશાદ, શેલા, 25એબેર, પેલેગ, રેઉ, 26સરૂગ, નાહોર,
તેરાહ, 27અને ઇબ્રામ એટલે ઇબ્રા હમ.

ઈશ્માએલના વંશજો
ઉત્પ 25:12-16

28 ઇબ્રા હમના દ કરા: ઇસહાક તથા ઇશ્માએલ. 29 તેઓની
વંશાવળ આ છે: ઇશ્માએલના દ કરા: તેનો ે દ કરો નબાયોથ
પછ કેદાર, આદબએલ, મબ્સામ, 30 મશમા, દમુા, માસ્સા, હદાદ,
તેમા, 31 યટુર, નાફ શ તથા કેદમા. આઇશ્માએલના દ કરાઓ હતા.

32 ઇબ્રા હમની ઉપપત્ની કટૂરાના દ કરા: ઝમ્રાન, યોકશાન, મદાન,
મદ્યાન, યશ્બાક તથા ુઆ. યોકશાનના દ કરા: શેબા તથા દેદાન.
33 મદ્યાનના દ કરા: એફા,એફેર, હનોખ,અબીદા તથા એલ્દાહ.

એસાવના વંશજો
ઉત્પ 36:1-19

34 ઇબ્રા હમનો દ કરો ઇસહાક. ઇસહાકના દ કરા: એસાવ તથા
યાકૂબ ઇઝરાયલ હતા.

35એસાવના દ કરા: અ લફાઝ, રેઉએલ, યેઉશ, યાલામ તથા કોરા.
36અ લફાઝના દ કરા: તેમાન, ઓમાર, સફ , ગાતામ, કનાઝ, તમ્ના
તથા અમાલેક. 37 રેઉએલના દ કરા: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્મા તથા
મઝઝા.

અદોમના ૂળ વતનીઓ સેઈરના વંશજો
ઉત્પ 36:20-30

38સેઈરના દ કરા: લોટાન,શોબાલ, સબયોન,અના, દશોન,એસેર
તથા દશાન. 39 લોટાનના દ કરા: હોર તથા હોમામ. લોટાનની બહેન
તમ્ના. 40શોબાલના દ કરા: આલ્યાન, માનાહાથ,એબાલ, શફ તથા
ઓનામ. સબયોનના દ કરા: એયાહ તથા અના.

41 અનાનો દ કરો: દશોન. દશોનના દ કરા: હામ્રાન, એશ્બાન,
યથ્રાન તથા ખરાન. 42એસેરના દ કરા: બલ્હાન, ઝાવાન તથા યાકાન.
દશાનના દ કરા: ઉસ તથા આરાન.
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અદોમના રાજાઓ
ઉત્પ 36:31-43

43 ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજાએ રાજ ક ુ તે પહેલા આ બધા
રાજાઓએ અદોમ દેશમાં રાજ ક ુ હ ુ:ં બેઓરનો દ કરો બેલા. તેના
નગર ું નામ દનહાબા હ ુ.ં 44 બેલા મરણ પામ્યો ત્યારે બોસરાના
ઝેરાહના દ કરા યોબાબે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. 45 યોબાબ મરણ
પામ્યો, ત્યારે તેની જગ્યાએ તેમાનીઓના દેશના હુશામે રાજ ક ુ.

46 હુશામ મરણ પામ્યો, ત્યારે બદાદના દ કરા હદાદે રાજ ક .ુ તેણે
મોઆબીઓના દેશમાં મદ્યાનીઓને હરા ા અને માયાર્. તેના નગર ું
નામ અવીથ હ ુ.ં 47 હદાદ મરણ પામ્યો ત્યારે માસરેકાના સામ્લાએ
તેની જગ્યાએ રાજ ક ુર્. 48 સામ્લા મરણ પામ્યો ત્યારે નદ પરના
રહોબોથના શાઉલે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુર્.

49 શાઉલ મરણ પામ્યો ત્યારે આખ્બોરના દ કરા બાલ-હનાને તેની
જગ્યાએ રાજ ક ુ. 50 બાલ-હનાન મરણ પામ્યો ત્યારે હદાદે તેની
જગ્યાએ રાજ ક .ુ તેના નગર ું નામ પાઉ હ ુ.ં તેની પત્ની ું નામ
મહેટાબેલ હ ુ,ં તે મેઝાહાબની દ કર માટે્રદની દ કર હતી.

51હદાદ મરણ પામ્યો.
અદોમના સરદારો આ હતા: તમ્ના, આલ્વાહ, યથેથ,

52 ઓહોલીબામાહ, એલા, પીનોન, 53 કનાઝ, તેમાન, મબ્સાર,
54 માગ્દ એલ તથા ઇરામ. આબધા અદોમ કુળના સરદારો હતા.

2
યહૂદાના વંશજો

1 ઇઝરાયલના દ કરાઓ: રુબેન, શમયોન, લેવી, યહૂદા,
ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન, 2 દાન, ૂસફ, બન્યામીન, નફતાલી, ગાદ તથા
આશેર.

3 યહૂદાના દ કરાઓ: એર,ઓનાન તથા શેલા. તેઓ કનાની બાથ-
ૂઆથી જન્મ્યા હતા. યહૂદાનો જયે દ કરો એર ઈ રની દ્ર માં

દજુન હતો. ઈ રે તેને માર ના ો. 4 યહૂદાના દ કરા: પેરેસ અને
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ઝેરાહ. આદ કરાઓતેની વધવા ુત્રવ ૂ તામાર સાથેના તેના સંબંધથી
જન્મ્યા હતા. આમ યહૂદાને પાંચ દ કરાઓ હતા.

5 પેરેસના દ કરાઓ: હેસ્રોન તથા હા ૂલ. 6 ઝેરાહના દ કરાઓ:
ઝમ્રી, એથાન, હેમાન, કાલ્કોલ તથા દારા. તેઓ બધા મળ ને કુલ
પાંચ હતા. 7 કામ નો દ કરો: આખાન તે પ્ર ુને સમ પત વસ્ ુ બાબતે
ઉલ્લંઘન કર ને ઇઝરાયલ પર સંકટ લાવનાર હતો. 8એથાનનો દ કરો:
અઝાયાર્.

રાજા દાઉદની વંશાવળ
9 હેસ્રોનના ુત્રો: યરાહમેલ, રામ તથા ક ૂબાય. 10 રામનો દ કરો

આમ્મીનાદાબ,આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન. તે યહૂદાના વંશજોનો
આગેવાન થયો. 11 નાહશોનનો દ કરો સાલ્મા અને સાલ્માનો દ કરો
બોઆઝ. 12બોઆઝનો દ કરો ઓબેદ અને ઓબેદનો દ કરો યશાઈ.

13 યશાઈનો જયે દ કરો અ લયાબ, બીજો અબીનાદાબ, ત્રીજો
શીમઆ, 14 ચોથો નથાનએલ, પાંચમો રાદાય, 15 છઠ્ઠો ઓસેમ તથા
સાતમો દ કરો દાઉદ.

16 તેઓની બહેનો સરુયા તથા અ બગાઈલ. સરુયાના ત્રણ
દ કરાઓ: અ બશાય, યોઆબ તથા અસાહેલ. 17 અ બગાઈલે
અમાસાને જન્મ આપ્યો અને અમાસાનો પતા ઇશ્માએલી યેથેર હતો.

હેસ્રોનના વંશજો
18 હેસ્રોનનો દ કરો કાલેબ: તેની પત્ની અઝૂબાહ તથા તેની દ કર

યર ઓથ. યર ઓથના દ કરાઓ: યેશેર, શોબાબ તથા આદ ન.
19અઝૂબાહ મરણ પામી, ત્યારે કાલેબે એફ્રાથની સાથે લ ક ,ુ તેણે
હૂરને જન્મઆપ્યો. 20 હૂરનો દ કરો ઉર અને ઉર નો દ કરો બસાલેલ.

21 ત્યાર બાદ, હેસ્રોન સાઠ વષર્નો હતો ત્યારે તેણે ગલ્યાદના
પતા માખીરની દ કર સાથે લ ક .ુ તેણે સ ુબને જન્મ આપ્યો.
22 સ ુબનો દ કરો યાઈર, તેણે ગલ્યાદના ત્રેવીસ નગરોને પોતાના
નયંત્રણમાં રા ાં હતાં.
23 ગ ૂર અને અરામના લોકોએ યાઈર અને કનાથનાં નગરો પોતાને

તાબે કયાર્. બધાં મળ ને સાઠ નગરો પડાવી લીધાં. ત્યાંના રહેવાસીઓ
ગલ્યાદના પતા માખીરના વંશજો હતા. 24 હેસ્રોનના મરણ પછ
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કાલેબ તેના પતા હેસ્રોનની પત્ની એફ્રાથા સાથે ૂઈ ગયો. તેનાથી
તેણીએ તકોઆના પતા આશ્હૂરને જન્મઆપ્યો.

યરાહમેલના વંશજો
25 હેસ્રોનના ે દ કરા યરાહમેલના દ કરાઓ આ હતા: ે

દ કરો રામ પછ ૂના, ઓરેન, ઓસેમ તથા અ હયા. 26 યરાહમેલની
બીજી પત્ની ું નામ અટારા હ ુ.ં તે ઓનામની માતા હતી.
27 યરાહમેલના ે દ કરા રામના દ કરાઓ: માસ, યામીન તથા
એકેર. 28 ઓનામના દ કરાઓ: શામ્માય તથા યાદા. શામ્માયના
દ કરાઓ: નાદાબ તથા અ બ ુર.

29 અ બ ુરની પત્ની ું નામ અ બહાઈલ. તેણે આહબાન અને
મોલીદને જન્મઆપ્યો. 30નાદાબના દ કરાઓ: સેલેદ તથાઆ પાઈમ.
સેલેદ ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ્યો. 31 આ પાઈમનો દ કરો યીશી, ઈશીનો
દ કરો શેશાન, શેશાનનો દ કરો આહલાય. 32 શામ્માયના ભાઈ
યાદાના દ કરાઓ: યેથેર તથા યોનાથાન. યેથેર ન:સંતાન ૃત્ ુ પામ્યો.
33 યોનાથાનના દ કરાઓ: પેલેથ તથા ઝાઝા. આ બધા યરાહમેલના
વંશજો હતા.

34શેશાનને દ કરાઓ ન હતા પણ ફક્ત દ કર ઓજ હતી. શેશાનને
એક મસર ચાકર હતો,જે ું નામ યાહાર્ હ ુ.ં 35શેશાને પોતાની દ કર ું
લ તેના ચાકર યાહાર્ સાથે કરા ુ.ં તેણે આ ાયને જન્મઆપ્યો.

36આ ાયનો દ કરો નાથાન, નાથાનનો દ કરો ઝાબાદ. 37ઝાબાદનો
દ કરો એફલાલ, એફલાલનો દ કરો ઓબેદ. 38ઓબેદનો દ કરો યેહૂ,
યેહૂનો દ કરો અઝાયાર્.

39અઝાયાર્નો દ કરો હેલેસ, હેલેસનો દ કરોએલાસા. 40એલાસાનો
દ કરો સસ્માય, સસ્માયનો દ કરો શાલ્ ુમ. 41 શાલ્ ુમનો દ કરો
યકામ્યા, યકામ્યાનો દ કરો અ લશામા.

કાલેબના વંશજો
42 યરાહમેલના ભાઈ કાલેબના દ કરાઓ: જયે દ કરો મેશા,

મેશાનો દ કરો ઝ ફ. કાલેબનો બીજો દ કરો મારેશા, તેનો દ કરો હેબ્રોન.
43 હેબ્રોનના દ કરાઓ: કોરા, તા ુઆ, રેકેમ તથા શેમા. 44 શેમાનો
દ કરો રાહામ, રાહામનો દ કરો યોકાર્મ, રેકેમનો દ કરો શામ્માય.
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45 શામ્માયનો દ કરો માઓન, માઓનનો દ કરો બેથ- ૂર.
46 કાલેબની ઉપપત્ની એફાએ હારાન, મોસા તથા ગાઝેઝને જન્મ
આપ્યો. હારાનનો દ કરો ગાઝેઝ. 47 યહદાયના દ કરાઓ: રેગેમ,
યોથામ, ગેશાન, પેલેટ,એફા તથા શાફ.

48 કાલેબની ઉપપત્ની માકાએ શેબેર તથા તહનાને જન્મ આપ્યાં.
49 વળ તેણે માદમા ાના પતા શાફ, માખ્બેનાના પતા શવા તથા
ગબયાના પતાને જન્મઆપ્યાં. કાલેબની ુત્રી આખ્સાહ હતી.
50કાલેબના વંશજોઆહતા: એફ્રાથાથીજન્મેલો તેનો ે દ કરો

હૂર, તેનો દ કરો શોબાલ, તેનો દ કરો કયાર્થ-યાર મ. 51 બેથલેહેમનો
દ કરો સાલ્મા અને હારેફનો દ કરો બેથ-ગદેર.

52 કયાર્થ-યાર મના પતા શોબાલના વંશજો આ હતા: હારોએ,
મ ુહોથના અડધા ભાગના લોકો, 53 કયાર્થ-યાર મના કુટુબો:
યથ્રીઓ, ુથીઓ, ુમાથીઓ તથા મશ્રાઇઓ. સોરાથીઓ તથા
એશ્તાઓલીઓ,આલોકોના વંશજ હતા.

54 સાલ્માના વંશજો આ પ્રમાણે હતા: બેથલેહેમ, નટોફાથીઓ,
આટ્રોથ-બેથ-યોઆબ, માનાહાથીઓનો અડધો ભાગ તથા સોરાઈઓ.
55 યાબેસવાસી લ હયાઓનાં કુટુબો: તરાથીઓ, શમાથીઓ તથા
ુખાથીઓ. રેખાબના કુટુબનાં ૂવર્જ હામ્માથથી થયેલા જે કેનીઓ

તેઓ એ છે.

3
રાજા દાઉદનાં સંતાનો

1 દાઉદના દ કરાઓજે તેનાથી હેબ્રોનમાં જન્મ પામ્યા હતા તેઓઆ
છે:
પ્રથમજ નતઆમ્નોન,અ હનોઆમ યઝ્રએલીથી;
બીજો દા નયેલ,અ બગાઈલ કામલીથી;
2 ત્રીજો આબ્શાલોમ, જે ગ ૂરના રાજા તાલ્માયની દ કર માકાથી.
ચોથો દ કરો,અદો નયા જે હાગ્ગીથથી હતો.
3 પાંચમો, શફાટયા જે અબીટાલથી હતો;
છઠ્ઠો, યથ્રામ તેની પત્ની એગ્લાથી.
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4 દાઉદના આ છ દ કરાઓ, હેબ્રોનમાં કે ાં દાઉદે સાત વષર્ અને છ
માસ ુધી રાજ ક ુર્ ત્યાં તેને જન્મ્યા હતા. પછ તેણે યરુશાલેમમાં
તેત્રીસ વષર્ રાજ ક ુર્. 5 વળ આ ચાર દ કરાઓને દાઉદની પત્ની
આમ્મીએલની દ કર બાથશેબાએ યરુશાલેમમાં જન્મ આપ્યો હતો:
શમા, શોબાબ, નાથાન તથા ુલેમાન.
6 દાઉદના બીજા નવ દ કરાઓ;

ઈબ્હાર,અ લશામા,અ લફેલેટ,
7 નોગા, નેફેગ, યાફ આ,
8અ લશામા,એલ્યાદા તથા અ લફેલેટ હતા.
9તેની ઉપપત્નીઓના દ કરાઓ ઉપરાંતઆ સઘળા દાઉદના દ કરાઓ
હતા. તામાર તેઓની બહેન હતી.

10 ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ હતો.
રહાબામનો દ કરો અ બયા હતો.
અ બયાનો દ કરો આસા હતો.
આસાનો દ કરો યહોશાફાટ હતો.
11 યહોશાફાટનો દ કરો યહોરામ હતો.
યોરામનો દ કરો અહાઝયાહ હતો.
અહાઝયાહનો દ કરો યોઆશ હતો.
12 યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા હતો.
અમાસ્યાનો દ કરો અઝાયાર્ હતો.
અઝાયાર્નો દ કરો યોથામ હતો.
13 યોથામનો દ કરો આહાઝ હતો.
આહાઝનો દ કરો હઝ કયા હતો.
હઝ કયાનો દ કરો મનાશ્શા હતો.
14 મનાશ્શાનો દ કરો આમોન
અને આમોનનો દ કરો યો શયા હતો.

15 યો શયાના દ કરાઓ; તેનો જયે દ કરો યોહાનાન, બીજો
દ કરો યહોયાક મ, ત્રીજો દ કરો સદ કયા તથા ચોથો દ કરો શાલ્ ુમ.
16યહોયાક મનો દ કરો યકોન્યા, તેનો દ કરો સદ કયા,જે છેલ્લો રાજા
હતો.

રાજા યખોન્યા (યહોયાક ન) ના વંશજો
17 બંદ વાન યકોન્યાના દ કરાઓ; શાલ્તીએલ, 18 માલ્ક રામ,

પદાયા, શેનાસ્સાર, યકામ્યા, હોશામા તથા નદાબ્યા.
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19 પદાયાના દ કરાઓ; ઝરુબ્બાબેલ તથા શમઈ. ઝરુબ્બાબેલના
દ કરાઓ; મ ુલ્લામ તથા હનાન્યા; શલોમીથ તેઓની બહેન હતી;
20 હ ુબા, ઓહેલ, બેરે ા, હસાદ્યા તથા ુશાબ-હેસેદ, તેઓ પણ
ઝરુબ્બાબેલના બીજા પાંચ દ કરાઓ હતા. 21 હનાન્યાના વંશજો;
પલાટયા તથા યશાયા. રફાયાના દ કરાઓ; આનાર્નના દ કરાઓ,
ઓબાદ્યાના દ કરાઓ, શખાન્યાના દ કરાઓ.

22શખાન્યાનો દ કરો શમાયા. શમાયાના દ કરાઓ; હા શ, ઈગાલ,
બા રયા, નાયાર્ તથા શાફાટ. 23 નાયાર્ના ત્રણ દ કરાઓ;એલ્યોએનાય,
હઝ કયા તથા આઝ્ર કામ. 24 એલ્યોએનાયના સાત દ કરાઓ;
હોદા ા, એલ્યા શબ, પલાયા, આ ુબ, યોહાનાન, દલાયા તથા
અનાની.

4
યહૂદાના વંશજો

1 યહૂદાના વંશજો; પેરેસ, હેસ્રોન, કામ , હૂર તથા શોબાલ.
2 શોબાલનો દ કરો રાયા, રાયાનો દ કરો યાહાથ, યાહાથના દ કરા
આહુમાય અને લાહાદ. તેઓ સોરાથીઓનાં કુટુબોના વંશજો હતા.

3એટામના ુત્રો; યઝ્રએલ, યશ્મા તથા યદબાશ. તેઓની બહેન ું
નામ હાસ્સલેલ્પોની હ ુ.ં 4પ ુએલનો દ કરો ગદોર તથાએઝેરનો દ કરો
હૂશા. તેઓ બેથલેહેમના પતા એફ્રાથાના જયે દ કરા હૂરના વંશજો
હતા.

5 તકોઆના પતા આશ્હૂરને હેલા તથા નારા નામની બે પત્નીઓ
હતી. 6 નારાએ અહુઝઝામ, હેફેર, તેમેની અને હાહાશ્તાર ને જન્મ
આપ્યો. 7 હેલાના દ કરાઓ; સેરેથ, યસ્હાર તથા એથ્નાન. 8 અને
હા ોસના દ કરા;આ ૂમ તથા સોબેબા. હારુમના દ કરાઅહારહેલથી
કુટુબો થયા.ં

9યાબેસ પોતાના ભાઈઓકરતાં વધારે નામાં કત હતો. તેની માતાએ
તે ું નામ યાબેસ પા ુ.ં તેણે ક ું “કેમ કે તેના જન્મ વખતે મને ૂબ પીડા
થઈ હતી.” 10યાબેસે ઇઝરાયલના ઈ રને પ્રાથર્ના કર , “તમે મને ન ે
આશીવાર્દઆપો અને મારો પ્રદેશ વધારો. તમારો હાથ માર સાથે રાખો
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અને મને આપ થી બચાવો કે જથેી મારે દઃુખ સહન કર ું પડે ન હ!”
પ્ર ુએ તેની પ્રાથર્ના માન્ય કર .

અન્ય વંશાવળ ઓ
11 ુહાના ભાઈ ક ૂબનો દ કરો મહ ર અને મહ રનો દ કરો

એશ્તોન. 12એશ્તોનના દ કરાઓબેથરાફા, પાસેઆતથા નાહાશ નગર
વસાવનાર ત હ ા. આબધા રેખાહના કુટુબીઓ હતા.

13 કનાઝના દ કરાઓ; ઓથ્નીએલ તથા સરાયા. ઓથ્નીએલના
દ કરાઓ; હથાથ અને મોનોથાય. 14 મોનોથાયનો દ કરો ઓફ્રા. ગ-ે
હરાશીમનો પ્રણેતા સરાયાનો દ કરો યોઆબઅને યોઆબનો દ કરો ગ-ે
હરાશીમ,જેલોકો કાર ગર હતા. 15ય ેના દ કરા કાલેબના દ કરાઓ;
ઈરુ, એલા તથા નાઆમ. એલાનો દ કરો કનાઝ. 16 યહાલ્લેલેલના
દ કરાઓ; ઝ ફ, ઝ ફાહ, તીયાર્ અને અસારેલ.

17 એઝરાના દ કરાઓ; યેથેર, મેરેદ, એફેર તથા યાલોન. મેરેદની
મસર પત્નીએ મ રયમ, શામ્માય તથા યશ્બાને જન્મ આપ્યો અને
યશ્બાનો દ કરો એશ્તમોઆ. 18 તેની યહૂદ પત્નીએ યારેદને જન્મ
આપ્યો. યેરેદનો દ કરો ગદોર. હેબેરનો દ કરો સોખો તથા યકૂથીએલનો
દ કરો ઝાનોઆ. તેઓ બથ્યા નામની ફારુનની દ કર જનેી સાથે મેરેદે
લ ક ુ હ ું તેના દ કરાઓ હતા.

19 નાહામની બહેન હો દયાની પત્નીના બે દ કરા; તેમાંના એકનો
દ કરો કઈલાહ ગામ , બીજો માખાથી એશ્તમોઆ. 20 શમોનના
દ કરાઓ; આમ્મોન, ર ા, બેન-હાનાન તથા તલોન. ઈશીના
દ કરાઓ; ઝોહેથ તથા બેન-ઝોહેથ.

શેલાના વંશજો
21 યહૂદાના દ કરા શેલાના દ કરાઓ; લેખાનો પતા એર, મારેશાનો

પતા લાદા તથા બેથ-આશ્બેઆના રહેવાસીઓ, એટલે જઓે શણનાં
ઝ ણાં વ વણનારા હતા, તેઓનાં કુટુબો; 22 યોક મ, કોઝેબાના
માણસો, યોઆશ તથા સારાફ, જમેની પાસે મોઆબમાં સંપ હતી
પર ુ બેથલેહેમમાં પાછા રહેવા ગયા. આ મા હતી ુરાતન લેખોને
આધારે છે. 23 તેઓ કુભાર હતા જે નટાઈમ અને ગદેરામાં રહેતા હતા
અને રાજાને માટે કામ કરતા હતા.
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શમયોનના વંશજો
24 શમયોનના વંશજો; ન ુએલ, યામીન, યાર બ, ઝેરાહ તથા

શાઉલ. 25 શાઉલનો દ કરો શાલ્ ુમ, શાલ્ ુમનો દ કરો મબ્સામ,
મબ્સામનો દ કરો મશમા હતો. 26 મશમાના વંશજો; તેનો દ કરો
હા ુએલ, તેનો દ કરો ઝા ૂર તથા તેનો દ કરો શમઈ.

27 શમઈને સોળ દ કરા તથા છ દ કર ઓ હતી. પર ુ તેના
ભાઈઓને ઘણાં સંતાન ન હોવાથી તેઓ ું કુટુબ યહૂદાના કુટુબની
માફક ૃ દ્ધ પામ્ ું ન હ. 28 તેઓ બેરશેબામા,ં મોલાદામાં તથા હસાર-
ૂઆલમાં ર ા.
29 તેઓ બલ્લામા,ં એસેમમાં તથા તોલાદમાં, 30 બ ુએલમાં,

હોમાર્માં તથા સકલાગમા,ં 31 બેથ-માકાર્બોથમા,ં હસાર- ુસીમમાં,
બેથ- બરઈમાં તથા શારાઈમમાં પણ રહેતા હતા. દાઉદના શાસન ુધી
આ નગરોમાં તેઓનો વસવાટ હતો.

32 તેઓના પાંચ નગરો: એટામ, આઈન, રમ્મોન, તોખેન તથા
આશાન. 33 તથા બઆલ ુધી તે જ નગરોની ચારે તરફના સવર્ ગામો
પણ તેઓનાં હતા.ં તેમા તેઓનાં વસવાટ હતા અને તેઓએ પોતાની
વંશાવળ નો અહેવાલ રા ો હતો.

34 મેશોબાબ, યામ્લેખ, અમાસ્યાનો દ કરો યોશા; 35 યોએલ,
અસીએલના દ કરા સરાયાના દ કરા યો શબ્યાનો દ કરો યેહૂ;
36 એલ્યોએનાય, યાકોબા, યશોહાયા, અસાયા, અદ એલ,
યસીમીએલ, બનાયા; 37 અને શમાયાના દ કરા શમ્રીના દ કરા
યદાયાના દ કરા આલ્લોનના દ કરા શફઈનો દ કરો ઝ ઝાહ; 38 આ
બધા સરદારોનો પોતાના કુટુબોના નામ પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરવામાં આ ો
હતો, તેઓનાં કુટુબો બહુ ૃ દ્ધ પામ્યા.ં

39તેઓજાનવરોને માટે ઘાસચારો શોધવા ખીણની ૂવર્ બાજુ ગદોર
ુધી ગયા. 40 ત્યાં તેઓને ુષ્કળ પ્રમાણમાં સારો ઘાસચારો મ ો.

તે પ્રદેશ વશાળ, શાંત તથા ુલેહશાં તવાળો હતો. અગાઉ હામના
વંશજો ત્યાં રહેતા હતા. 41 આ નામવાર જણાવેલા આગેવાનો,
યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના સમયમાં તે પ્રદેશ પરચઢાઈ કર ને અગાઉ
હામના વંશજોનો વસવાટ હતો ત્યાં આ ા. મેઉનીમ ત્યાં જ મળ
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આ ા હતા. તેઓએ તેનો સં ૂણર્પણે નાશ કય અને ત્યાં ર ા કારણ
કે તેઓને પોતાના જાનવરો માટે ત્યાં ુષ્કળ પ્રમાણમાં ઘાસચારો મ ો.

42તેઓમાંના શમયોનના કુળમાંના પાંચસો ુરુષો સેઈર પવર્ત તરફ,
ઈશીના દ કરાઓપલાટયા, નાયાર્, રફાયાઅને ઉ ઝયેલનીઆગેવાનીમાં
ગયા. 43 ત્યાં બાક ના બચી ગયેલા અમાલેક ઓનો તેઓએસંહાર કય
અને તેઓ ત્યાં આજ ુધી વસી રહેલા છે.

5
રુબેનના વંશજો

1 ઇઝરાયલના જયે દ કરા રુબેનના દ કરાઓ; જો કે રુબેન
ઇઝરાયલનો જયે દ કરો હતો, પર ુ તેણે પોતાના પતાનો પલંગ
અ ુદ્ધ કય હતો તેથી તેના જયે પણાનો હક ઇઝરાયલના દ કરા
ૂસફના દ કરાઓને આપવામાં આ ો. તેથી તેને જયે દ કરા તર કે

ગણવામાં આ ો ન હ. 2 યહૂદા પોતાના ભાઈઓ કરતાં પરાક્રમી થયો
અને તેના વંશમાંથી આગેવાન આવશ.ે પણ જયે પણાનો હક તો
ૂસફનો જ ર ો. 3 ઇઝરાયલના જયે દ કરા રુબેનના દ કરાઓ;

હનોખ, પાલ્ ,ૂ હેસ્રોન તથા કામ હતા.
4 યોએલના વંશજો;

યોએલનો દ કરો શમાયા હતો,
શમાયાનો દ કરો ગોગ હતો,
ગોગનો દ કરો શમઈ હતો,
5 શમઈનો દ કરો મખા હતો,
મખાનો દ કરો રાયા હતો,
રાયાનો દ કરો બઆલ હતો,
6બઆલનો દ કરો બેરા હતો.
તેને આશ્ ૂરનો રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેર,
બંદ વાન કર ને લઈ ગયો હતો. બેરા રુબેનીઓના કુળનો સરદાર હતો.

7તેઓની વંશાવળ ના અહેવાલની નોંધ ુજબ, તેઓનાં કુળ પ્રમાણે
તેઓના ભાઈઓ આ હતા; ુ યેઈએલ તથા ઝખાયાર્, 8 યોએલના
દ કરા શેમાના દ કરા આઝાઝનો દ કરો બેલા. તેઓ અરોએરમાં છેક



1 કાળ ૃતાંત 5:9 xiii 1 કાળ ૃતાંત 5:17

નબો તથા બઆલ-મેઓન ુધી રહેતા હતા. 9 ૂવર્ દશામાં ફ્રાત નદ થી
અરણ્યની સરહદ ુધી તેમનો વસ્તાર હતો. કેમ કે ગલ્યાદ દેશમાં
તેઓના પ ુઓની સં ા ઘણી હતી.

10 શાઉલના દવસોમાં યોએલના દ કરાઓએ હાગ્રીઓ પર હુમલો
કય અને તેઓનો નાશ કય . તેઓ ગલ્યાદની ૂવર્ બાજુના સઘળા
પ્રદેશમાં પોતાના તં ુઓમાં વસ્યા.

ગાદના વંશજો
11 ગાદના કુળના સભ્યો બાશાન દેશમાં તેઓની સામી બાજુએ

સાલખા ુધી વસ્યા. 12 તેઓના આગેવાનો યોએલ, જે કુટુબનો ુ
હતો, કુટુબનો બીજો ુ શાફામ; યાનાઈ તથા શાફાટ બાશાનમાં
રહેતા હતા. 13 તેઓના સાત ભાઈઓ મખાએલ, મ ુલ્લામ, શેબા,
યોરાય, યાકાન, ઝ આ તથા એબેર.

14આનીચે ુજબની ક્તઓઅ બહાઈલના વંશજો;
ૂઝનો દ કરો યાહદો હતો,

યાહદોનો દ કરો ય શશાય હતો,
ય શશાયનો દ કરો મખાએલ હતો,
મખાએલનો દ કરો ગલ્યાદ હતો,
ગલ્યાદનો દ કરો યારોઆ હતો,
યારોઆનો દ કરો હૂર હતો,
હૂર નો દ કરો અ બહાઈલ.
15 ુનીનો દ કરો આ યેલનો દ કરો અહ , તેઓના પતાના કુટુબનો
ુ હતો.
16 તેઓ બાશાનમાંના ગલ્યાદમા,ં તેના નગરોમાં તથા શારોનની

સઘળ ઘાસચારાવાળ જમીનોમા,ં તેઓની સરહદ ુધી રહેતા
હતા. 17 યહૂદાના રાજા યોથામના દવસોમાં તથા ઇઝરાયલના રાજા
યરોબામના દવસોમા,ંઆબધાને તેઓની વંશાવળ પ્રમાણે ગણવામાં
આ ા હતા.

ૂવર્નાં કુળોનાં સૈન્ય
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18 રુબેનીઓ, ગાદ ઓ, તથા મનાશ્શા ું અડ ું કુળ જઓે ઢાલ
તથા તલવાર ઊંચકનાર, ધ ુ વદ્યા જાણનારાં તથા ુદ્ધમાં કુશળ એવા
ુંમાળ સહજારસૈ નકો હતા. 19તેઓએહાગ્રીઓ, યટુર, નાફ શ તથા

નોદાબ પર હુમલો કય .
20 ઇઝરાયલીઓને તેઓ વરુદ્ધ ઈ ર તરફથી સહાય મળ . આ

પ્રમાણે હાગ્રીઓ તથા જે સવર્ તેઓની સાથે હતા, તેઓ હાર ગયા.
કેમ કે ઇઝરાયલીઓએ ુદ્ધમાં ઈ રને વનંતી કર અને તેમણે તેઓની
વનંતી માન્ય કર , કારણ કે તેઓએ ઈ ર પર ભરોસો રા ો હતો.
21 તેઓએ તેમનાં જાનવરો,એટલે પચાસ હજાર ઊંટ, બે લાખ પચાસ
હજાર ઘેટા,ં બે હજાર ગધેડાં ઉપરાંત એક લાખ માણસોને કબજે કર
લીધા. 22 કેમ કે ઈ ર તેમના માટે લડ્યા. તેઓએ ઘણાં શ ુઓનો
સંહાર કય . બંદ વાસ થતાં ુધી તેઓ તેમના દેશમાં ર ા.

મનાશ્શાના ૂવર્ના અધર્કુળના લોકો
23 મનાશ્શા ું અડ ું કુળ, બાશાનના દેશથી બઆલ-હેમ ન તથા

સનીર જે હેમ ન પવર્ત છે ત્યાં ુધી વસ્ ુ.ં 24 તેઓના પતાના કુટુબોના
આગેવાનો આ પ્રમાણે હતા: એફેર, ઈશી, અ લયેલ, આઝ્ર એલ,
ય મયા, હોદા ા તથા યાહદ એલ. તેઓ પરાક્રમી, હમતવાન,
નામાં કત ુરુષો હતા તથા પોતાના પતાના કુટુબનાં આગેવાનો હતા.

ૂવર્ના કુળો દેશપાર કરાયાં
25 પણ તેઓ પોતાના પ ૃઓના ઈ રને અ વ ા ુ હતા. તેઓની

આગળથી દેશના જે લોકોનો વનાશ ઈ રે કય હતો તેઓના દેવોની
ૂજા કર ને તેઓ ધમર્ભ્ર થયા. 26 ઇઝરાયલના ઈ રે આશ્ ૂરના

રાજા ૂલ ું તથાઆશ્ ૂરના રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેર ું પણ મનઉશ્કે ુ.
તે તેઓને એટલે રુબેનીઓન,ે ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના અડધા કુળને
બંદ વાન કર ને લઈ ગયો. તેણે તેઓને હલાહ, હાબોર, હારા તથા
ગોઝાન નદ ને કનારે લાવીને વસા ા, ાં તેઓ આજ ુધી વસેલા
છે.
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6
લેવીકુળના પ્ર ુખ યાજકોની વંશાવળ

1 લેવીના દ કરાઓ: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર . 2 કહાથના
દ કરાઓ: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન તથા ઉ ઝયેલ. 3 આમ્રામના
દ કરાઓ: હારુન, ૂસા તથા દ કર મ રયમ. હારુનના દ કરાઓ:
નાદાબ,અબીહૂ,એલાઝાર તથા ઈથામાર.

4 એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ. ફ નહાસનો દ કરો અબી ૂઆ.
5 અબી ૂઆનો દ કરો ુ . ુ નો દ કરો ઉઝઝ . 6 ઉઝઝ નો
દ કરો ઝરાહયા. ઝરાહયાનો દ કરો મરાયોથ.

7 મરાયોથનો દ કરો અમાયાર્. અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ.
8 અ હટૂબનો દ કરો સાદોક. સાદોકનો દ કરો અ હમાઆસ.
9અ હમાઆસનો દ કરો અઝાયાર્. અઝાયાર્નો દ કરો યોહાનાન.

10 યોહાનાનનો દ કરો અઝાયાર્. ુલેમાને યરુશાલેમમાં જે
ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું તેમા જે સેવા કરતો હતો તે એ જ છે. 11અઝાયાર્નો
દ કરો અમાયાર્. અને અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ. 12અ હટૂબનો દ કરો
સાદોક. સાદોકનો દ કરો શાલ્ ુમ.

13 શાલ્ ુમનો દ કરો હ લ્કયા. હ લ્કયાનો દ કરો અઝાયાર્.
14અઝાયાર્નો દ કરો સરાયા. સરાયાનો દ કરો યહોસાદાક. 15જયારે
ઈ રે ન ૂખાદનેસ્સાર મારફતે યહૂ દયા અને યરુશાલેમના લોકોને
બંદ વાન બના ાં હતા ત્યારે યહોસાદાકને બંદ વાસમાં લઈ જવામાં
આ ો હતો.

લેવીકુળના અન્ય વંશજો
16 લેવીના દ કરાઓ: ગેશ ન, કહાથ તથા મરાર . 17 ગેશ મના

દ કરાઓ: લબ્ની તથા શમઈ. 18 કહાથના દ કરાઓ: આમ્રામ,
યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ.
19 મરાર ના દ કરાઓ: માહલી તથા ુશી. આ લેવીઓનાં કુળો

તેમના પતાના કુટુબો પ્રમાણ:ે 20ગેશ મનો દ કરો: લબ્ની.
લબ્નીનો દ કરો યાહાથ,
તેનો દ કરો ઝમ્મા.
21 તેનો દ કરો યોઆહ,
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તેનો દ કરો ઇદ્દો,
તેનો દ કરો ઝેરાહ,
તેનો દ કરો યેઆથરાય.

22 કહાથના વંશજો: તેનો દ કરો આમ્મીનાદાબ,
તેનો દ કરો કોરા, તેનો દ કરો આસ્સીર, 23 તેનો દ કરો એલ્કાના,
તેનો દ કરો એબ્યાસાફ,
તેનો દ કરો આસ્સીર,
24 તેનો દ કરો તાહાથ,
તેનો દ કરો ઉર એલ,
તેનો દ કરો ઉ ઝયા,
તેનો દ કરો શાઉલ.

25એલ્કાનાના દ કરાઓ: અમાસાય તથા અ હમોથ.
26એલ્કાનાનો બીજો દ કરો સોફાય,
તેનો દ કરો નાહાથ.
27 તેનો દ કરો અ લયાબ,
તેનો દ કરો યરોહામ,
તેનો દ કરો એલ્કાના.

28શ ુએલના દ કરાઓ: જયે ુત્ર યોએલ* તથા બીજો અ બયા.
29 મરાર નો દ કરો માહલી, તેનો દ કરો લબ્ની,
તેનો દ કરો શમઈ તથા તેનો દ કરો ઉઝઝા.
30 તેનો દ કરો શમા, તેનો દ કરો હા ગ્ગયા, તેનો દ કરો અસાયા.

મં દરના સંગીતકારો
31 કરારકોશને લાવીને એક જગ્યાએ પ્ર ા પત કયાર્ પછ

ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં દાઉદ રાજાએ ઈ રની સ્ ુ ત કરવા માટે
સંગીતકારો પર આગેવાનો નીમ્યા. 32 ાં ુધી ુલેમાને ઈ ર ું
ભ ક્ત ાન યરુશાલેમમાં બાંધ્ ું નહો ું, ત્યાં ુધી તેઓ ગાયન કર ને
ુલાકાતમંડપના તં ુ આગળ સેવા કરતા હતા. તેઓ તેમને આપેલા

કામના ક્રમ પ્રમાણે સેવા માટે હાજર રહેતા હતા.
33 જઓે સેવા કરતા હતા તેઓ તથા તેઓના દ કરાઓ:

કહાથીઓના કુટુબનો ગાયક હેમાન,
હેમાન યોએલનો દ કરો,
* 6:28 6:28 વસની
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યોએલ શ ુએલનો દ કરો,
34શ ુએલ એલ્કાનાનો દ કરો,
એલ્કાના યરોહામનો દ કરો,
યરોહામ અ લયેલનો દ કરો,
અ લયેલ તોઆનો દ કરો હતો.
35 તોઆ ૂફનો દ કરો,
ૂફ એલ્કાનાનો દ કરો,

એલ્કાના માહાથનો દ કરો,
માહાથ અમાસાયનો દ કરો,
36અમાસાય એલ્કાનાનો દ કરો,
એલ્કાના યોએલનો દ કરો,
યોએલ અઝાયાર્નો દ કરો,
અઝાયાર્ સફાન્યાનો દ કરો,
37સફાન્યા તાહાથનો દ કરો,
તાહાથ આસ્સીરનો દ કરો,
આસ્સીર એબ્યાસાફનો દ કરો,
એબ્યાસાફ કોરાનો દ કરો,
38 કોરા યસ્હારનો દ કરો,
યસ્હાર કહાથનો દ કરો,
કહાથ લેવીનો દ કરો,
લેવી ઇઝરાયલનો દ કરો.

39 હેમાનનો સાથીદાર આસાફ, જે તેને જમણે હાથે ઊભો રહેતો
હતો.
આસાફ બેરે ાનો દ કરો,
બેરે ા શમઆનો દ કરો.
40 શમઆ મખાએલનો દ કરો,
મખાએલ બાસેયાનો દ કરો,
બાસેયા મા લ્કયાનો દ કરો.
41 મા લ્કયા એથ્નીનો દ કરો,
એથ્ની ઝેરાનો દ કરો,
ઝેરા અદાયાનો દ કરો.
42અદાયા એથાનનો દ કરો,
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એથાન ઝમ્માનો દ કરો,
ઝમ્મા શમઈનો દ કરો.
43 શમઈ યાહાથનો દ કરો,
યાહાથ ગેશ મનો દ કરો,
ગેશ મ લેવીનો દ કરો.
44 હેમાનના ડાબા હાથે તેના સાથીદાર મરાર ના દ કરાઓ હતા.
તેઓમાં ક શીનો દ કરો એથાન.
ક શી આ નો દ કરો,
આ માલ્ ૂખનો દ કરો.
45 માલ્ ૂખ હશાબ્યાનો દ કરો,
હશાબ્યા અમાસ્યાનો દ કરો,
અમાસ્યા હ લ્કયાનો દ કરો.
46 હ લ્કયા આમ્સીનો દ કરો,
આમ્સી બાનીનો દ કરો,
બાની શેમેરનો દ કરો,
47શેમેર માહલીનો દ કરો,
માહલી ૂશીનો દ કરો,
ુશી મરાર નો દ કરો,

મરાર લેવીનો દ કરો.
48 તેઓના લેવી સાથીઓ ઈ રના મંડપની તમામ સેવાને માટે

નમાયેલા હતા.
હારુનના વંશજો

49 હારુન તથા તેના દ કરાઓએ પરમપ વત્ર ાનને લગ ું સઘ ું
કામ ક ુ. એટલે તેઓએ દહનીયાપર્ણની વેદ પર અપર્ણો ચઢા ાં.
તેઓએ ૂપવેદ પર ૂપ બા ું. સવર્ ઇઝરાયલને માટે પ્રાય ત કરવા
સારુ, તેઓએ ઈ રના સેવક ૂસાએ જે સવર્ આજ્ઞાઓઆપી હતી તે
પ્રમાણે કરતા હતા.

50હારુનના વંશજો:
હારુનનો દ કરો એલાઝાર,
એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ,
ફ નહાસનો દ કરો અબી ૂઆ,
51અબી ૂઆનો દ કરો ુ ,
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ુ નો દ કરો ઉઝઝ ,
ઉઝઝ નો દ કરો ઝરાહયા,
52ઝરાયાનો દ કરો મરાયોથ,
મરાયોથનો દ કરો અમાયાર્,
અમાયાર્નો દ કરો અ હટૂબ,
53અ હટૂબનો દ કરો સાદોક,
સાદોકનો દ કરો અ હમાઆસ હતો.

લેવીઓનાં વસવાટ- ાનો
54 જે જગ્યા હારુનના વંશજોને આપવામાં આવી હતી. એ

જગ્યાઓ આ હતી. કહાથીઓના કુટુબો માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને પહેલો
ભાગ તેમને આપવામાં આ ો હતો: 55 તેઓને યહૂદાના દેશમાં હેબ્રોન
તથા તેનીઆસપાસની ઘાસચારાવાળ જમીનોઆપવામાં આવી હતી.
56પણ તે નગરનાં ખેતરો તથા તેનીઆસપાસનાં ગામો તેઓએય ેના
દ કરા કાલેબને આપ્યાં.

57 હારુનના વંશજોને તેઓએ આશ્રયનગર એટલે હેબ્રોન આપ્ ુ.ં
વળ લબ્નાહ તેના ગોચરો સ હત યા ીર તથા એશ્તમોઆ તેના
ગોચરો સ હત, 58 હલેન તેના ગોચરો સ હત, દબીર તેના ગોચરો
સ હત, 59 હારુનના વંશજોને આશાન તેના ગૌચરો સ હત સાથે તથા
બેથ-શેમેશ તેના ગોચરો સ હત આપવામાં આ ા.ં 60 બન્યામીનના
કુળમાંથી ગેબા તેના ગોચરો સ હત,આલેમેથ તેના ગોચરો સ હત તથા
અનાથોથ તેના ગોચરો સ હત. કહાથીઓના કુટુબોનેઆસઘળાં મળ ને
તેર નગરો આપવામાં આ ા.

61 કહાથના બાક ના વંશજોને ચઠ્ઠ ઓ નાખીને એફ્રાઇમ, દાન, તથા
મનાશ્શાનાઅડધા કુળમાંથી દસ નગરોઆપવામાંઆ ા.ં 62ગેશ મના
વંશજોને તેઓનાં જુદાં જુદાં કુટુબો માટે ઇસ્સાખારના કુળમાંથી,
આશેરના કુળમાંથી, નફતાલીના કુળમાંથી તથા મનાશ્શાના કુળમાંથી
બાશાનમાં તેર નગરો આપવામાં આ ાં.

63મરાર ના વંશજોને, તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણ,ે રુબેનના, ગાદના તથા
ઝ ુલોનના કુળમાંથી ચઠ્ઠ ઓ નાખીને બાર નગરો આપવામાં આ ાં.
64 તેથી ઇઝરાયલના લોકોએ લેવીઓને આ નગરો તેઓનાં ગોચરો
સ હત આપ્યા.ં 65 તેઓએ યહૂદાના, શમયોનના તથા બન્યામીનના



1 કાળ ૃતાંત 6:66 xx 1 કાળ ૃતાંત 6:81

કુળમાંથી આ નગરો જઓેનાં નામ આપેલાં છે ત,ે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને
આપ્યા.ં

66 કહાથના કેટલાંક કુટુબોને એફ્રાઇમના કુળમાંથી નગરો આપવામાં
આ ાં. 67તેઓને એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાંઆવે ું શખેમઆશ્રય ું
નગર તેના ગોચરો સ હત, ગેઝેર તેના ગોચરો સ હતઆપવામાંઆ ાં.
68 યોકમામ તેના ગોચરો સ હત, બેથ-હોરોન તેના ગોચરો સ હત,
69 આયાલોન તેના ગોચરો સ હત તથા ગાથ- રમ્મોન તેના ગોચરો
સ હતઆપવામાં આ ાં.

70 મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથી આનેર તેના ગોચરો સ હત તથા
બલહામ તેના ગોચરો સ હત આપવામાં આ ા. આ સંપ બાક ના
કહાથીઓના કુટુબોની થઈ.

71 ગેશ મના વંશજોને મનાશ્શાના અડધા કુળમાંથી બાશાનમાં ું
ગોલાન તેના ગોચરો સ હત તથા આશ્તારોથ તેના ગોચરો સ હત
આપવામાં આ ાં. 72 ઇસ્સાખારના કુળમાંથી ગેશ મના વંશજોએ
કેદેશ તેના ગોચરો સ હત, દાબરાથ તેના ગોચરો સ હત, 73 રામોથ તેના
ગોચરો સ હત તથાઆનેમ તેના ગોચરો સ હત પણઆપવામાંઆ ાં.

74આશેરના કુળમાંથી તેઓને માશાલ તેના ગોચરો સ હત,આ ોન
તેના ગોચરો સ હત, 75 હુકોક તેના ગોચરો સ હત, રહોબ તેના ગોચરો
સ હત મ ાં. 76 નફતાલીના કુળમાંથી તેઓએ ગાલીલમાં ું કેદેશ
તેના ગોચરો સ હત, હામ્મોન તેના ગોચરો સ હત તથા કયાર્થાઈમ તેના
ગોચરો સ હત પ્રાપ્ત કયા.

77 બાક ના લેવીઓને એટલે મરાર ના વંશજોને ઝ ુલોનના
કુળમાંથી, રમ્મોન તેના ગોચરો સ હત તથા તાબોર તેના ગોચરો સ હત
આપવામાં આ ા. 78 તેઓના કુળોને યર ખોની પાસે યદનને પેલે પાર,
એટલે નદ ની ૂવર્ તરફ,અરણ્યમાં ું બેસેર તેના ગોચરો સ હત, યાહસા
તેના ગોચરો સ હત; 79 કદેમોથ તેના ગોચરો સ હત તથા મેફાથ તેના
ગોચરો સ હત રુબેનના કુળમાંથી આપવામાં આ ાં.

80ગાદના કુળમાંથી તેઓને ગલ્યાદમાં ું રામોથ તેના ગોચરો સ હત,
માહનાઇમ તેના ગોચરો સ હત, 81 હેશ્બોન તેના ગોચરો સ હત તથા
યાઝેર તેના ગોચરો સ હત નગરો આપવામાં આ ાં.
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7
ઇસ્સાખારના વંશજો

1 ઇસ્સાખારના ચાર દ કરાઓ: તોલા, ૂઆહ, યા ૂબ તથા
શમ્રોન. 2 તોલાના દ કરાઓ: ઉ ઝઝ, રફાયા, યર એલ, યાહમાય,
યબ્સામ તથા શ ુએલ. તેઓ તેમના પ ૃઓના કુટુબોના એટલે કે,
તોલાના કુટુબનાં આગેવાનો હતા. દાઉદ રાજાના સમયમાં તેઓની
સં ા બાવીસ હજાર છસોની હતી. 3 ઉ ઝઝનો દ કરો યઝાહયા.
યઝાહયાના દ કરાઓ: મખાએલ,ઓબાદ્યા, યોએલ તથા ય શ્શયા.
આપાંચ આગેવાનો હતા.

4 તેઓના પ ૃઓના કુટુબોની વંશાવળ પ્રમાણ,ે તેઓની પાસે
લડાઈને માટે હ થયારબંધ છત્રીસ હજાર માણસો હતા, કેમ કે તેઓની
ઘણી પત્નીઓ તથા દ કરાઓ હતા. 5 ઇસ્સાખારના કુળના પ ૃઓનાં
કુટુબો મળ ને તેઓના ભાઈઓની વંશાવળ પ્રમાણે ગણતાં તેઓ
સત્યાશી હજાર યોદ્ધાઓ હતા.

બન્યામીન અને દાનના વંશજો
6 બન્યામીનના ત્રણ દ કરાઓ: બેલા, બેખેર તથા યદ એલ.

7 બેલાના પાંચ દ કરાઓ; એસ્બોન, ઉ ઝઝ, ઉ ઝયેલ, ય રમોથ તથા
ઈર હતા. તેઓ કુટુબોના સૈ નકો તથા આગેવાનો હતા. તેઓની
ગણતર પ્રમાણે તેઓના યોદ્ધાઓની સં ા બાવીસ હજાર ચોત્રીસ
હતી.

8 બેખેરના દ કરાઓ: ઝ મરા, યોઆશ, એલીએઝેર, એલ્યોનાય,
ઓમ્રી, યેરેમોથ, અ બયા, અનાથોથ તથા આલેમેથ. આ બધા તેના
દ કરાઓ હતા. 9 તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે તેમની ગણતર કરતાં તેઓ
વીસ હજાર બસો ૂરવીર ુરુષો તથા કુટુબોના આગેવાનો હતા.
10 યદ એલનો દ કરો બલ્હાન હતો. બલ્હાનના દ કરાઓ: યેઉશ,
બન્યામીન,એહૂદ, કનાના, ઝેથાન, તાશ શ તથા અ હશાહાર.
11 આ બધા યદ એલના દ કરાઓ હતા. તેઓના કુટુબનાં સ ર

હજાર બસો આગેવાનો અને યોદ્ધા હતા. તેઓ લડાઈ વખતે સૈન્યમાં
જવાને લાયક હતા. 12 ઈરના વંશજો: ુ પીમ તથા હુ પીમ અને
આહેરનો દ કરો હુશીમ.
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નફતાલીના વંશજો
13 નફતાલીના દ કરાઓ; યાહસીએલ, ૂની, યેસેર તથા શાલ્ ુમ.

તેઓ બલ્હાના દ કરાઓ હતા.
મનાશ્શાના વંશજો

14 મનાશ્શાના ુત્રો; અરામી ઉપપત્નીથી જન્મેલા આસ્રીએલ અને
માખીર. તેને જ માખીરનો દ કરો ગલ્યાદ. 15 માખીરે હુ પીમ અને
ુ પીમકુળમાંથી બે પત્નીઓ સાથે લ કયાર્. એક ું નામ માકા હ ું.

મનાશ્શાના બીજા વંશજ ું નામ સલોફહાદ હ ુ,ં તેને દ કરાઓ ન હતા,
માત્ર દ કર ઓ જ હતી.

16માખીરની પત્ની માકાને દ કરો જન્મ્યો. તેણે તે ું નામ પેરેશ રા ું.
તેના ભાઈ ું નામ શેરેશ. તેના દ કરાઓ ઉલામ તથા રેકેમ. 17ઉલામનો
દ કરો બદાન. તેઓ મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના
વંશજો હતા. 18 ગલ્યાદની બહેન હામ્મોલેખેથે ઈશ્હોદ, અબીએઝેર
તથા માહલાને જન્મઆપ્યો. 19શ મદાના દ કરાઓ;આ ાન, શેખેમ,
લકહ તથા અનીઆમ.
20એફ્રાઇમના વંશજો નીચે પ્રમાણે છે;

એફ્રાઇમનો દ કરો ુથેલા હતો.
ુથેલાનો દ કરો બેરેદ હતો.

બેરેદનો દ કરો તાહાથ હતો.
તાહાથનો દ કરો એલાદા હતો.
એલાદાનો દ કરો તાહાથ હતો.
21 તાહાથનો દ કરો ઝાબાદ હતો.
ઝાબાદના દ કરા ુથેલા,એઝેર તથા એલાદ.
તેઓને દેશના ૂળ રહેવાસીઓ ગાથના ુરુષોએ માર ના ા,

કારણ કે તેઓનાં જાનવરને ૂંટ જવા માટે તેઓ આ ા હતા.
22 તેઓના પતા એફ્રાઇમે ઘણાં દવસો ુધી શોક કય , તેના ભાઈઓ
તેને દલાસો આપવા આ ા.

23 એફ્રાઇમની પત્ની ગભર્વતી થઈ તેણે ુત્રને જન્મ આપ્યો.
એફ્રાઇમે તે ું નામ બ રયા ભાગ્યહ ન રા ુ,ં કારણ કે તેના કુટુબની
દદુશા થઈ હતી. 24 તેને શેરા નામની એક દ કર હતી. તેણે નીચે ું
બેથ-હોરોન તથા ઉપર ું ઉઝ્ઝેન-શેરાહ એમ બે નગરો બાંધ્યા.
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25એફ્રાઇમના દ કરા રેફા તથા રેશેફ હતો.
રેશેફનો દ કરો તેલાહ હતો.
તેલાહનો દ કરો તાહાન હતો.
26 તાહાનનો દ કરો લાદાન હતો.
લાદાનનો દ કરો આ મહુદ હતો.
આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા હતો.
27અ લશામાનો દ કરો ૂન હતો.
ૂનનો દ કરો યહો ુઆ હતો.
28 તેઓનાં વતન તથા વસવાટ બેથેલ તથા તેની આસપાસનાં ગામો

હતા.ં તેઓ ૂવર્ તરફ નારાન, પ મ તરફ ગેઝેર તથા તેનાં ગામો, વળ
શખેમ તથા તેનાં ગામો અને અઝઝાહ તથા તેના ગામો ુધી વસ્તરેલા
હતા. 29 મનાશ્શાની સીમા પાસે બેથ-શેઆન તથા તેનાં ગામો, તાનાખ
તથા તેનાં ગામો, મ ગદ્દો તથા તેનાં ગામો, દોર તથા તેનાં ગામો હતા. આ
બધાં નગરોમાં ઇઝરાયલના દ કરા ૂસફના વંશજો રહેતા હતા.

આશેરના વંશજો
30 આશેરના દ કરાઓ: યમ્ના, ય ા, ય ી, બ રયા. સેરાહ

તેઓની બહેન હતી. 31 બ રયાના દ કરાઓ; હેબેર તથા માલ્ક એલ.
માલ્ક એલનો દ કરો બઝાર્ઈથ. 32 હેબેરના દ કરાઓ; યાફલેટ, શોમેર
તથા હોથામ. ુઆ તેઓની બહેન હતી.

33 યાફલેટના દ કરાઓ; પાસાખ, બમ્હાલ તથા આ ાથ. આ
યાફલેટના બાળકો હતા. 34 યાફલેટના ભાઈ શેમેરના દ કરાઓ;અહ ,
રોહગા, યહુબ્બા તથાઅરામ. 35શોમેરના ભાઈ હેલેમનાઆ દ કરાઓ
હતા; સોફાહ, ઇમ્ના, શેલેશ તથા આમાલ.

36 સોફાહના દ કરાઓ; ુઆ, હાનફેર, ુઆલ, બેર , યમ્રા,
37 બેસેર, હોદ, શામ્મા, શલ્શા, યથ્રાન તથા બેરા. 38 યેથેરના
દ કરાઓ; ય ે, પસ્પા, તથા અરા.

39 ઉલ્લાના વંશજો; આરાહ, હા ીએલ તથા રસ્યા. 40 એ બધા
આશેરના વંશજો હતા. તેઓ પોતાના પ ૃઓનાં કુટુબોના આગેવાનો,
પરાક્રમી, ૂરવીર, પ્ર સદ્ધ ુરુષો તથા ુ માણસો હતા. વંશાવળ
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પ્રમાણે ુદ્ધના કામ માટેની તેઓની ગણતર કરતાં તેઓછવ્વીસ હજાર
ુરુષો હતા.

8
બન્યામીનના વંશજો

1 બન્યામીનના પાંચ દ કરા; જયે દ કરો બેલા, આશ્બેલ,
અહારાહ, 2નોહા તથા રાફા. 3બેલાના દ કરાઓ;આદ્દાર,ગેરા,એહૂદ,
4અબી ુઆ, નામાન,અહોઆહ, 5ગેરા, શ ફાન તથા હૂરામ.

6આ એહૂદના વંશજો ગેબાના રહેવાસીઓના કુટુબોના આગેવાનો
હતા, તેઓને બંદ વાન કર ને માનાહાથમાં લઈ જવાયા. 7 નામાન,
અ હયા, ગેરા. ગેરાના દ કરાઓ; ઉઝઝા તથા અ હહુદ.

8 શાહરાઈમે તેની પત્નીઓ હુશીમ અને બારાને છૂટાછેડા આપી
દ ધા, પછ મોઆબ દેશમાં અન્ય પત્નીઓથી થયેલા તેના દ કરા;
9તેની પત્ની હોદેશથી,શાહરાઈમ યોબાબ, સબ્યા, મેશા તથા માલ્કામ,
10 યેઉસ, શા ા અને મમાર્. આ તેના દ કરાઓ તેઓના કુટુબોના
આગેવાનો હતા. 11 પત્ની હુશીમથી જન્મેલા દ કરા અ બટુબ તથા
એલ્પાલ.

બન્યામીનીઓ ગાથ અને આયાલોનમાં
12એલ્પાલના દ કરાઓ; એબેર, મશામ તથા શેમેદ. શેમેદે ઓનો

તથા લોદ નગરો તથા ગામો બંધા ા,ં 13 તેના બીજા દ કરાઓ; બ રયા
તથા શેમા. તેઓ આયાલોનમાં રહેતા કુટુબોના આગેવાનો હતા,
તેઓએ ગાથના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા.

14બ રયાના દ કરાઓ;
આ ો, શાશાક, યેરેમોથ,
15ઝબાદ્યા,અરાદ,એદેર,
16 મખાએલ, યશ્પા તથા યોહા.

બન્યામીનીઓ યરુશાલેમમાં
17એલ્પાલના દ કરાઓ;
ઝબાદ્યા, મ ુલ્લામ, હઝક , હેબેર,
18 યશ્મરાય, યઝલીઆ તથા યોબાબ.
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19 શમઈના દ કરાઓ;
યાક મ, ઝખ્રી, ઝા ,
20અ લએનાય, સલ્લાથાય,અલીએલ,
21અદાયા, બરાયા તથા શમ્રાથ તે શમઈના દ કરાઓ.
22શાશાકના દ કરાઓ;
યશ્પાન,એબેર,અલીએલ,
23આ ોન, ઝખ્રી, હાનાન,
24હનાન્યા,એલામ,આન્થો થયા,
25 યફદયા અને પ ુએલ એ શાશાકના ુત્રો.
26 યરોહામના દ કરાઓ;
શામ્શરાય, શહાયાર્,અથાલ્યા,
27 યારેશ્યા,એ લયા તથા ઝખ્રી.
28આ તેઓના કુટુબોના આગેવાનો તથા તેમના સમયોમાં ુ ુરુષો
હતા. તેઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.

બન્યામીનીઓ ગબ્યોન અને યરુશાલેમમાં
29 ગબ્યોનનો પતા યેઈએલ ગબ્યોનમાં રહેતો હતો. તેની પત્ની ું

નામ માકા હ ુ.ં 30 તેના દ કરાઓ; જયે દ કરો આ ોન અને ૂર,
ક શ, બઆલ, નાદાબ, 31ગદોર,આ ો તથા ઝેખેર.

શાઉલ ું કુટુબ
32યેઈએલનો બીજો દ કરો મકલોથ. તેનો દ કરો શમા. તેઓ પણ

યરુશાલેમમાં પોતાના ભાઈઓની સાથે રહેતા હતા. 33 નેરનો દ કરો
ક શ હતો.
ક શનો દ કરો શાઉલ હતો.
શાઉલના દ કરા; યોનાથાન, માલ્ક - ુઆ,અબીનાદાબ તથા એશ્બાલ.
34 યોનાથાનનો દ કરો મર બ્બાલ.
મર બ્બાલનો દ કરો મખા,
35 મખાના દ કરાઓ; પથોન, મેલેખ, તારેઆ તથા આહાઝ.
36આહાઝનો દ કરો યહોઆદ્દા.
યહોઆદ્દા દ કરાઓ;આલેમેથ,આઝમાવેથ તથા ઝમ્રી.
ઝમ્રીનો દ કરો મોસા.
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37 મોસાનો દ કરો બનઆ. બનઆનો દ કરો રાફા. રાફાનો દ કરો
એલાસા. એલાસાનો દ કરો આસેલ.

38આસેલના છ દ કરાઓ;આઝ્ર કામ, બોખરુ, ઇશ્માએલ, શાયાર્,
ઓબાદ્યા તથા હાનાન. 39આસેલના ભાઈ એશેકના દ કરાઓ;જયે
દ કરો ઉલામ, બીજો યેઉશ અને ત્રીજો અલીફેલેટ. 40 ઉલામના
દ કરાઓપરાક્રમી ૂરવીર ુરુષોઅને તીરદાજહતા, તેઓના દ કરાઓ
અને પૌત્રોની સં ા એકસો પચાસ જટેલી હતી. તેઓ સવર્
બન્યામીનના વંશજો હતા.

9
બં દવાસમાંથી પાછા ફરેલા લોકો

1 સવર્ ઇઝરાયલની ગણતર વંશાવળ પ્રમાણે કરવામાં આવી.
ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં તેની નોંધ કરવામાં આવેલી છે.
યહૂદાને તેના પાપને લીધે કેદ તર કે બા બલમાં લઈ જવામાં આ ો
હતો. 2 હવે પોતપોતાનાં વતનોના નગરોમાં પહેલા રહેવા આ ા તે
તો ઇઝરાયલીઓ, યાજકો, લેવીઓ, તથા ભ ક્ત ાનોના સેવકો હતા.
3 યહૂદાના, બન્યામીનના, એફ્રાઇમના તથા મનાશ્શાના વંશજોમાંના
જઓે યરુશાલેમમાં રહેતા હતા તેઓઆ છે.

4યહૂદાના દ કરા પેરેસના વંશજોમાંથી બાનીના દ કરા ઈમ્રીના દ કરા
ઓમ્રીના દ કરા આમ્મીહૂદનો દ કરો ઉથાય. 5 શીલોનીઓમાંથી તેનો
જયે દ કરો અસાયા તથા તેના દ કરાઓ. 6 ઝેરાહના વંશજોમાંથી
યેઉએલ. તથા કુટુબીઓ મળ ને કુલ છસો ને ું.

7 બન્યામીનના વંશજોમાંના હાસ્સે ુઆના દ કરા હોદા ાના દ કરા
મ ુલ્લામનો દ કરો સાલ્ .ૂ 8 યરોહામનો દ કરો ય બ્નયા, મખ્રીના
દ કરા ઉઝઝ નો દ કરો એલા, ય બ્નયાના દ કરા રેઉએલના દ કરા
શફાટયાનો દ કરો મ ુલ્લામ. 9 તેઓની વંશાવળ ઓ પ્રમાણે તેઓના
કુટુબીઓ નવસો છ પન. એ સવર્ ુરુષો પોતાના પ ૃઓના કુટુબોના
સરદારો હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા યાજકો
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10યાજકો; યદાયા, યહોયાર બ તથા યાખીન. 11અ હટૂબના દ કરા
મરાયોથના દ કરા સાદોકના દ કરા મ ુલ્લામના દ કરા હ લ્કયાનો
દ કરો અઝાયાર્ ઈ રના ઘરનો કારભાર હતો.

12 મા લ્કયાના દ કરા પાશહૂરના દ કરા યરોહામનો દ કરો અદાયા.
ઈમ્મેરના દ કરા મ શલ્લે મથના દ કરા મ ુલ્લામના દ કરા યાહઝેરાના
દ કરા અદ એલનો દ કરો માસાય. 13 તેઓના સગાંઓ, પોતાના
પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો એક હજાર સાતસો સાઠ હતા. તેઓ
ઈ રના ઘરની સેવાના કામમાં ઘણાં કુશળ ુરુષો હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા લેવીઓ
14 લેવીઓમાંના એટલે મરાર ના વંશજોમાંના; હશાબ્યાના દ કરા

આઝ્ર કામના દ કરા હાશ્ ૂબનો દ કરો શમાયા. 15 બાક-બા ાર,
હેરેશ તથા ગાલાલ, આસાફના દ કરા ઝખ્રીના દ કરા મખાનો
દ કરો મા ાન્યા. 16 યદૂ ૂનના દ કરા ગાલાલના દ કરા શમાયાનો
દ કરો ઓબાદ્યા, એલ્કાનાના દ કરા આસાનો દ કરો બેરે ા તેઓ
નટોફાથીઓના ગામોના રહેવાસી હતા.

યરુશાલેમમાં વસતા મં દરના દ્વારપાળો
17 દ્વારપાળો; શાલ્ ુમ, આ ુબ, ટાલ્મોન, અહ માન તથા તેઓના

વંશજો. શાલ્ ુમ તેઓનો આગેવાન હતો. 18 એ સમયે તે શાલ્ ુમ
રાજાના ૂવર્ તરફના ુ દરવાજાનો દ્વારપાળ હતો. તેઓ લેવી
વંશજોની છાવણીના દ્વારપાળો હતા. 19કોરાહના દ કરા એબ્યાસાફના
દ કરા કોરેનો દ કરો શાલ્ ુમ, તેના પતાના કુટુબનાં તેના ભાઈઓ,એટલે
કોરાહ ઓસેવાના કામ પર હતા તેઓ મંડપના દ્વારપાળો હતા. તેઓના
પ ૃઓ યહોવાહની છાવણી ું પ્રવેશદ્વાર સંભાળનારા હતા.
20 ગતકાળમાં એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ તેઓનો ઉપર હતો,

યહોવાહ તેમની સાથે હતા. 21 મશેલેમ્યાનો દ કરો ઝખાયાર્
“ ુલાકાતમંડપના” દ્વારપાળ હતો.

22 એ સવર્ જે દરવાજા ઉપર દ્વારપાળ તર કે પસંદ કરાયેલા હતા
તેઓ બસો બાર હતા. તેઓ પોતપોતાનાં ગામોમાં તેમની વંશાવળ
પ્રમાણે ગણાયા હતા. તેઓને દાઉદે તથા શ ુએલ પ્રબોધકે તેઓના



1 કાળ ૃતાંત 9:23 xxviii 1 કાળ ૃતાંત 9:34

ુકરર કરેલા કામ પર નીમ્યા હતા. 23 તેથી તેઓ ું તથા તેઓના
દ કરાઓ ું કામ યહોવાહની ભ ક્ત ાનના દ્વારોની એટલે મંડપની,
ચોક કર ને સંભાળ રાખવા ું હ ુ.ં 24 દ્વારપાળો* ચારે બાજુએ ફરજ
બજાવતા હતા,એટલે ૂવર્, પ મ, ઉ ર તથા દ ક્ષણ ગમ.

25તેઓના જે ભાઈઓ તેઓના ગામોમાં હતા, તેઓને સાત દવસને
અંતરે વારાફરતી તેઓની સાથે સેવામાં સામેલ થવા સારુ આવતા
હતા. 26 ચાર ુ દરવાજાના રક્ષકો જે લેવીઓ હતા તેઓ ઈ રના
સભા ાનનીઓરડ ઓ પર તથા ભંડારો પર નમાયેલા હતા. 27તેઓ
ઈ રના સભા ાનની આસપાસ તેમનાં કામ પ્રમાણે રહેતા હતા, કેમ
કે તેઓ તેની રક્ષા માટે જવાબદાર હતા. દર સવારે તેને ઉઘાડવા ું કામ
તેઓ ું હ ુ.ં

બીજા લેવીઓ
28 તેઓમાંના કેટલાકના હવાલામાં સેવાનાં પાત્રો હતા,ં તેઓ તે

ગણીને બહાર લઈ જવાની અને ગણીને અંદર લાવવાની જવાબદાર
હતી. 29 વળ તેઓમાંના કેટલાકને રાચરચી ુ,ં પ વત્ર ાનનાં સવર્
પાત્રો, મેંદો, દ્રાક્ષારસ, તેલ, લોબાન તથા ુગંધીદ્ર સાચવવા માટે
નીમવામાં આ ા હતા.

30 યાજકના દ કરાઓમાંના કેટલાક ુગંધીઓની મેળવણી તૈયાર
કરવાની ફરજ બજાવતા હતા. 31 શાલ્ ુમ કોરાહ નો જયે દ કરો
મા થ્યા,જેએક લેવી હતો, તેને અપર્ણો માટે રોટલીઓ તૈયાર કરવા ું
કામ સોંપવામાં આ ું હ ુ.ં 32 કહાથીઓના વંશજોમાંના કેટલાકને દર
વશ્રામવારે અપર્ણ કરવાની રોટલી તૈયાર કરવા ું કામ સોંપવામાં આ ું
હ ુ.ં

33 ગાનારાઓ અને લેવીઓના કુટુબનાં આગેવાનો પ વત્ર ાનના
ઓરડાઓમાં રહેતા હતા, તેઓને અન્ય ફરજો બજાવવાની ન હતી,
કેમ કે તેઓ રાત દવસ પોતાના જ કામમાં સ્ત રહેતા હતા. 34 તેઓ
લેવીઓના પ ૃઓના કુટુબનાં આગેવાનો હતા, એટલે પોતાની સવર્
પેઢ ઓમાં ુ ુરુષો હતા. તેઓ યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.

* 9:24 9:24 મં દરના દ્વારપાળો
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શાઉલના ૂવર્જો અને વંશજો
8:29-38

35 ગબ્યોનનો પતા યેઈએલ ગબ્યોનમાં રહેતો હતો, તેની પત્ની ું
નામ માકા હ ુ.ં 36 તેનો જયે દ કરો આ ોન, પછ ૂર, ક શ,
બઆલ, નેર તથા નાદાબ, 37 ગદોર, આ ો, ઝખાયાર્ તથા મકલોથ
હતા.

38 મકલોથનો દ કરો શમામ હતો. તેઓ પણ પોતાના ભાઈઓની
સાથે યરુશાલેમમાં રહેતા હતા.
39 નેરનો દ કરો ક શ હતો.
ક શનો દ કરો શાઉલ હતો. શાઉલના દ કરાઓ;
યોનાથાન, માલ્ક - ુઆ,અબીનાદાબ તથા એશ્બાલ.
40 યોનાથાનનો દ કરો મર બ્બાલ હતો.
મર બ્બાલનો દ કરો મખા હતો.

41 મખાના દ કરાઓ; પથોન, મેલેખ, તાહરેઆ તથા આહાઝ.
42આહાઝનો દ કરો યારા. યારાના દ કરાઓ;
આલેમેથ,આઝમાવેથ તથા ઝમ્રી.
ઝમ્રીનો દ કરો મોસા હતો.
43 મોસાનો દ કરો બનઆ હતો.
બનઆનો દ કરો રફાયા હતો.
રફાયાનો દ કરો એલાસા હતો.
એલાસાનો દ કરો આસેલ હતો.
44 આસેલના છ દ કરાઓ; આઝ્ર કામ, બોખરુ, ઇશ્માએલ, શાયાર્,

ઓબાદ્યા તથા હાનાન હતા.

10
શાઉલ ું કરુણ મોત
1 શ .ુ 31:1-13

1 હવે પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલની સામે ુદ્ધ ક .ુ ઇઝરાયલના
ુરુષો પ લસ્તીઓની આગળથી નાસી ગયા, ગલ્બોઆ પવર્ત પર

તેઓની કતલ થઈ. 2 પ લસ્તીઓ શાઉલ તથા તેના દ કરાની પાછળ
લગોલગ આવી પહોંચ્યા. પ લસ્તીઓએ શાઉલના દ કરા યોનાથાનને,
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અબીનાદાબને તથા માલ્ક - ુઆને માર ના ા. 3શાઉલની સામે ભારે
ુદ્ધ મચ્ ુ,ં ધ ુધાર્ર ઓએ તેને પકડ પાડ્યો અને તેને ઘાયલ કય .
4 ત્યારે શાઉલે પોતાના શ વાહકને ક ું, “તાર તલવાર તાણીને

મને વીંધી નાખ. રખેને એ બે ુ તીઓ આવીને મારુ અપમાન કરે.”
પણ તેના શ વાહકે ના પાડ , કેમ કે તે ઘણો બીતો હતો. તેથી શાઉલ
પોતાની જ તલવાર પર પડ ને મરણ પામ્યો.

5જયારે શ વાહકે જો ું કે શાઉલ મરણ પામ્યો હતો, ત્યારે તે પણ
પોતાની તલવાર પર પડ ને મર ગયો. 6 એમ શાઉલ તથા તેના ત્રણ
દ કરાઓ મરણ પામ્યા;એમ તેના ઘરના સભ્યો એકસાથે મરણ પામ્યા.

7જયારે ખીણમાં ઇઝરાયલના જે માણસો હતા તે સવર્એ જો ું કે
તેઓ નાસી ગયા છે અને શાઉલ તથા તેના દ કરાઓ માયાર્ ગયા છે,
ત્યારે તેઓ પોતાનાં નગરો ૂક ને નાસી ગયા. પછ પ લસ્તીઓ ત્યાં
આવીને તે નગરોમાં ર ા. 8 તેને બીજે દવસે એમ થ ું કે, પ લસ્તીઓ
ઘાયલ થયેલાઓને ૂંટવા સારુ ધસી આ ા, ત્યારે શાઉલ તથા તેના
દ કરાઓના દેહ ગલ્બોઆ પવર્ત પર પડલેા તેઓના જોવામાં આ ા.

9 તેઓએ એ ૃતદેહ પરથી સઘ ું ઉતાર લી ું અને શાઉલ ું મા ું
તથા તે ું કવચ લઈ લીધા. તેઓએ પોતાની ૂ તઓને તથા લોકોને
ુભ સમાચારઆપવા માટે ચારે તરફ પ લસ્તીઓના દેશમાં સંદેશવાહક

મોકલ્યા. 10 તેઓએ તે ું કવચ પોતાના દેવોના મં દરમાં ૂ ું અને
દાગોનના મં દરમાં તે ું મા ું લટકા ુ.ં

11 પ લસ્તીઓએ જે સવર્ શાઉલને ક ુ હ ું તે યાબેશ- ગલ્યાદના
બધા લોકોએસાંભ ુ,ં 12 ત્યારે સવર્ ૂરવીર ુરુષોએઊઠ ને શાઉલનો
ૃતદેહ તથા તેના દ કરાઓના ૃતદેહો લીધા અને તેમને યાબેશમાં

લા ા. તેઓએ યાબેશના એલોન ઝાડ નીચે તેઓના ૃતદેહોને
દફના ા અને સાત દવસ ુધી ઉપવાસ કય .

13શાઉલે ઈ ર ું વચન ન પાળવાથી તેમની વરુદ્ધજે પાપ ક ુ હ ું
અને ઈ રને ન ૂછતાં મેલી વદ્યા જાણનારની સલાહ લીધી હતી, તેને
લીધે તે મરણ પામ્યો. 14 આમ ઈ રે તેને માર ના ો અને રાજયને
યશાઈના દ કરા દાઉદના હાથમાં આપ્ ુ.ં
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11
દાઉદ યહૂ દયા અને ઇઝરાયલનો રાજા
2 શ .ુ 5:1-10

1 પછ સમગ્ર ઇઝરાયલે, હેબ્રોનમાં દાઉદની પાસે એકઠા થઈને ક ું,
“જો, અમારો તાર સાથે લોહ નો સંબંધ છે, તારા કુટુબીઓ છ એ.
2 ગતકાળમાં શાઉલ રાજા હતો ત્યારે પણ ઇઝરાયલને બહાર લઈ
જનાર તથા અંદર લાવનાર ું જ હતો. તારા પ્ર ુ યહોવાહે તને ક ું હ ું
કે, ‘ ું મારા ઇઝરાયલી લોકો ું પાલન કરશ,ે ું મારા ઇઝરાયલી લોકો
પર અ ધકાર થશે.” 3 પછ ઇઝરાયલના બધા વડ લો હેબ્રોનમાં રાજા
સમક્ષ આ ા, દાઉદે હેબ્રોનમાં યહોવાહની સમક્ષ તેઓની સાથે કરાર
કય . શ ુએલ મારફતે અપાયેલા યહોવાહના વચન પ્રમાણે તેઓએ
દાઉદને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય .

4 દાઉદ તથા સવર્ ઇઝરાયલ, યરુશાલેમ એટલે ય ૂસ ગયા. દેશના
રહેવાસી ય ૂસીઓ ત્યાં હતા. 5ય ૂસના રહેવાસીઓએ દાઉદને ક ું,
“તારાથી અંદર આવી શકાશે ન હ.” તો પણ દાઉદે સયોનનો કલ્લો
જીતી લીધો. તે જ દાઉદ નગર છે. 6 દાઉદે ક ું, જે કોઈ ય ૂસીઓને
પ્રથમ મારશે તે સેનાપ ત થશે.” સરુયાના દ કરા યોઆબે પ્રથમ હુમલો
કય , તે સેનાપ ત બન્યો.

7 પછ દાઉદ કલ્લામાં ર ો. માટે તેઓએ તે ું નામ દાઉદનગર
પા ુ.ં 8 તેણે મલ્લોથી લઈને ચોતરફ નગર બાંધ્ ું. યોઆબે બાક ના
નગરને સમા .ુ 9 દાઉદ વ ુ અને વ ુ મહાન થતો ગયો, કેમ કે સૈન્યના
ઈ ર તેની સાથે હતા.

દાઉદના પ્ર ાત ૂરવીરો
2 શ .ુ 23:8-39

10 દાઉદના ુ યોદ્ધાઓ કે જઓે, ઇઝરાયલ વષે ઈ રના
વચન પ્રમાણે તેને રાજા બનાવવા માટે ઇઝરાયલની સાથે દ્રઢપણે તેના
રાજયમાં તેની પડખે ર ા. 11 તેઓની દાઉદે ગણતર કર . તેઓ આ
છે: હાખ્મોનીનો દ કરો યાશોબામ એ ત્રણમાંનો ુ સેનાપ ત હતો.
તેણે પોતાની બરછ થી ત્રણસો માણસોને એક જ વખતે માર ના ા
હતા.



1 કાળ ૃતાંત 11:12 xxxii 1 કાળ ૃતાંત 11:23

12 તેના પછ અહોહ દોદોનો દ કરો એલાઝાર હતો, જે ત્રણ
યોદ્ધાઓમાંનો એક હતો. 13 પાસ-દામ્મીમમાં તે દાઉદની સાથે હતો,
ત્યાં જવના ખેતરમાં પ લસ્તીઓ લડાઈને સારુ એકઠા થયા હતા, લોકો
પ લસ્તીઓની આગળથી નાસતા હતા. 14 ત્યારે તેઓએ તે ખેતરની
વચ્ચે ઊભા રહ ને તેનો બચાવ કય , પ લસ્તીઓને માર ના ા. ઈ રે
મોટો જય કર ને તેઓને બચા ા.

15 ત્રીસ આગેવાનોમાંના ત્રણ દાઉદની પાસે અદલુ્લામની ુફામાં
ગઢ આગળ જઈ પહોંચ્યા. પ લસ્તીઓના સૈન્યએ રફાઈમના મેદાનમાં
છાવણી નાખી હતી. 16 દાઉદ તે સમયે ગઢમાં હતો, બેથલેહેમમાં
પ લસ્તીઓ ું થાણું હ ુ.ં 17 દાઉદે પાણી માટે આ ુર થઈને ક ું, “જો
કોઈ મને બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના વા ું પાણી પીવડાવે તો કે ું
સારુ!”

18 તેથી આ ત્રણ ૂરવીર ુરુષોએ પ લસ્તીઓની છાવણીમાં ધસી
જઈને તે દરવાજા પાસેના બેથલેહેમના કૂવામાંથી પાણી કા ુ.ં તેઓ
તે પાણી લઈને દાઉદની પાસે આ ા, પણ દાઉદે તે પાણી પીવાની ના
પાડ . પણ તેણે તે ઈ રનીઆગળ રેડ દ ુ.ં 19પછ તેણે ક ું, હુઆ
કેમ પીઉં? “મારા ઈ ર મને એ ું કરવા ન દો. આ ુરુષો કે જઓેએ
પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા છે તેઓ ું લોહ હુ કેમ પીઉં? કેમ કે
તેઓ તો પોતાના જીવના જોખમે તે લા ા છે.” માટે તે પીવાને રાજી ન
હતો. આ કાય એ ત્રણ યોદ્ધાઓએ કયા હતા.ં

20 યોઆબનો ભાઈ અ બશાય તે ત્રણનો ઉપર હતો. કેમ કે તેણે
પોતાની બરછ ત્રણસો માણસોની વરુદ્ધઉઠાવીને તેઓને માર ના ા.
એમ કર ને તેણે ત્રણમાં નામના મેળવી. 21 ત્રીસમાં તે વધારે નામાં કત
હતો અને તે તેઓનો ઉપર થયો. જો કે તે પેલા ત્રણની બરાબર કર
શ ો ન હ.

22 કાબ્સએલના પરાક્રમી કૃત્યો કરનાર ૂરવીર ુરુષના દ કરા
યહોયાદાનો દ કરો બનાયા હતો. તેણે મોઆબી અર એલના બે
દ કરાઓને માર ના ા. વળ તેણે હ મ પડ ું હ ું ત્યારે ુફામાં જઈને
એક સહને માર ના ો. 23વળ તેણે પાંચ હાથ ઊંચા મસર ુરુષને
પણ માર ના ો. તે મસર ના હાથમાં વણકરની તોરના જવેી એક
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બરછ હતી, પર ુ તે ફક્ત લાકડ લઈને તેની સામે થયો. તેણે તે બરછ
મસર ના હાથમાંથી છ નવી લઈને તેની જ બરછ થી તેને માર ના ો.
24 યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ એ કાય કયા, તેથી તે પેલા ત્રણ

યોદ્ધાઓના જવેો નામાં કત થયો. 25 તે પેલા ત્રીસ યોદ્ધાઓ કરતાં પણ
વધારે નામાં કત હતો, પણ તે પેલા ત્રણની બરાબર કર શ ો ન હ.
દાઉદે તેને પોતાના અંગરક્ષકોનો ઉપર ઠરા ો.

26 વળ સૈન્યમાં આ યોદ્ધાઓ પણ હતા: યોઆબનો ભાઈ
અસાહેલ, બેથલેહેમના દોદોનો દ કરો એલ્હાનાન, 27 શામ્મોથ હરોર ,
હેલેસ પલોની, 28તકોઈ ઇ ેશનો દ કરો ઈરા,અબીએઝેર અનાથોથી,
29 સબ્બખાય હુશાથી, ઈલાહ અહોહ .

30 મહારાય નટોફાથી, નટોફાથી બાનાહનો દ કરો હેલેદ,
31 બન્યામીન ુત્રોના ગબ્યાના રબાયનો દ કરો ઈથાય, બનાયા
પરઆથોની, 32 ગાઆશની ખીણવાળો હુરાય, અબીએલ આબાર્થી,
33આઝમાવેથ બાહરૂમી,એલ્યાહબા શાઆલ્બોની.

34 ગેઝોની હાશેમના દ કરાઓ, હારાર શાગેનો દ કરો યોનાથાન,
35 હારાર સાખારનો દ કરો અહ આમ, ઉરનો દ કરો અ લફાહ,
36 હેફેર મખેરાથી,અ હયા પલોની, 37 હેસ્રો કામલી,એઝબાયનો દ કરો
નારાય.

38 નાથાનનો ભાઈ યોએલ, હાગ્રીનો દ કરો મબ્હાર, 39 સેલેક
આમ્મોની, સરુયાના દ કરા યોઆબનો શ વાહક નાહરાય બેરોથી,
40 ઈરા યથ્રી, ગારેબ યથ્રી, 41 ઉ રયા હ ી, આહલાયનો દ કરો
ઝાબાદ.

42રુબેનીઓનો ુ રુબેની શઝાનો દ કરો અદ ના અને તેની સાથે
ત્રીસ સરદારો. 43 માકાનો દ કરો હાનાન, યોશાફાટ મથ્ની, 44 ઉ ઝયા
આશ્તારોથી,અરોએર હોથામના દ કરા શામા તથા યેઈએલ.

45 શમ્રીનો દ કરો યદ એલ, તેનો ભાઈ તીસી નો યોહા, 46અલીએલ
માહવી,એલ્નામના દ કરો યર બાઈ તથા યોશા ા, યથ્મા મોઆબણ,
47અલીએલ,ઓબેદ તથા યા સયેલ મસોબાથી.

12
દાઉદના બન્યામીનકુળના શરુઆતના સહાયકો
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1 હવે દાઉદ ક શના દ કરા શાઉલને લીધે હજી સંતાતો રહેતો હતો
તેવામાં તેની પાસે જઓે સકલાગ આ ા તેઓ આ છે: તેઓ તેને
ુદ્ધમાં સહાય કરનાર ૂરવીરોમાંના હતા. 2 તેઓ ધ ુધાર્ર ઓ હતા,

જમણે તથા ડાબે હાથે ગોફણથી પથ્થર ફેંક શકતા હતા તથા ધ ુષ્યથી
બાણ માર શકતા હતા. તેઓ બન્યામીની શાઉલના ભાઈઓમાંના
હતા.

3 ુ અહ એઝેર, પછ યોઆશ, તેઓ ગબ્યાથી શમ્માના દ કરા
હતા. આઝમાવેથ દ કરાઓ યઝ એલ તથા પેલેટ. બરાખા તથા
યેહૂ અનાથોથી, 4 ત્રીસમાંનો પરાક્રમી તથા ત્રીસનો સરદાર ઇશ્માયા
ગબ્યોની, ય મયા, યાહઝ એલ, યોહાનાન તથા યોઝાબાદ ગદેરાથી.
5 એ ુઝાય, ય રમોથ, બાલ્યા, શમાયાર્ તથા શફાટયા હરુફ ,

6 એલ્કાના, ય શ્શયા, અઝારેલ, યોએઝેર તથા યાશોબામ એ
કોરાહ ઓ હતા, 7 ગદોરના યરોહામના દ કરાઓ યોએલા તથા
ઝબાદ્યા.

8ગાદ ઓમાંથી કેટલાક ૂરવીર તથા ુદ્ધમાં કુશળ, ઢાલ તથા ભાલા
વાપર શકે એવા, સહના જવેા વકરાળ ુખવાળા, પવર્ત પરનાં હરણો
જવેા ચપળ ુરુષો જુદા પડ ને અરણ્યના ગઢમાં દાઉદ પાસે ગયા.

9 તેઓમાં આગેવાન એઝેર, બીજો ઓબાદ્યા, ત્રીજો અ લયાબ,
10 ચોથો મશ્મા ા, પાંચમો ય મયા, 11 છઠ્ઠો આ ાય, સાતમો
અલીએલ, 12આઠમો યોહાનાન, નવમોએલ્ઝાબાદ, 13 દસમો ય મયા,
અ ગયારમો માખ્બા ાઈ.

14ગાદના દ કરાઓસૈન્યના સરદારો હતા. જેસૌથી નાનો હતો તે સો
ની બરાબર હતો, સૌથી મોટો હતો તે હજારની બરાબર હતો. 15પહેલાં
મ હનામાં યદન પોતાના કનારા પરથી છલકાઈ હતી તે વખતે જઓે
તેની પાર ગયા, તેઓએ ૂવર્ના તથા પ મના નીચાણ પ્રદેશમાં રહેનારા
સવર્ને નસાડ ૂ ા હતા તેઓ એ છે.

બન્યામીન અને યહૂદાના કુળમાંથી સહાયકો
16 બન્યામીનના તથા યહૂદાના ુત્રોમાંના કેટલાક દાઉદની પાસે

ગઢમાંઆ ા. 17 દાઉદ તેઓને મળવા ગયોઅને તેઓને ઉ રઆપીને
ક ું, “જો તમે મને સહાય કરવા સારુ શાં તથી માર પાસેઆ ા હશો,
તો મારુ હૃદય તમાર સાથે એકરૂપ થશે. પણ હુ નદ ષ છતાં, જો
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તમે મને મારા વૈર ઓને સ્વાધીન કરવા માટે આ ા હો, તો તે જોઈને
આપણા પ ૃઓના ઈ ર તેને માટે શક્ષા કરો.”

18 ત્યારે ત્રીસમાંના ુ અમાસાય પર આત્મા આ ો. અમાસાયે
ક ું, “દાઉદ,અમે તારા છ એ. યશાઈના દ કરા અમે તારે પક્ષે છ એ.
તમને શાં ત થાઓ, શાં ત થાઓ, જઓે તમને મદદ કરે છે તેમને શાં ત
થાઓ. કેમ કે તમારા ઈ ર તમને સહાય કરનાર છે.” ત્યારે દાઉદ
તેઓનો અંગીકાર કય અને તેઓને લશ્કર જૂથોના સરદારો તર કે
નીમ્યા.

મનાશ્શાના કુળમાંથી સહાયકો
19 વળ જયારે દાઉદ પ લસ્તીઓની સાથે શાઉલની સામે ુદ્ધમાં

આ ો ત્યારે મનાશ્શામાંના પણ કેટલાક તેના પક્ષમાં આ ા, પણ
તેઓએ પ લસ્તીઓની સહાય કર ન હ, કેમ કે પ લસ્તીઓના
સરદારોએઅંદરોઅંદર સલાહ કર ને દાઉદને વદાય કય . તેઓએક ું,
“પોતાના મા લક શાઉલની તરફ ફર જઈને તે અમારા શર જોખમમાં
નાખશે.” 20 જયારે તે સકલાગમાં જતો હતો, ત્યારે મનાશ્શામાંના
આદના, યોઝાબાદ, યદ એલ, મખાએલ, યોઝાબાદ, અલીહૂ તથા
સલ્લથાય, મનાશ્શાના સહસ્રા ધપ તઓનીકળ ને તેના પક્ષમાંઆ ા.
21 તેઓએ ભટકતા ઘાડાં વરુદ્ધ દાઉદને સહાય કર , કેમ કે તેઓ

સવર્ ૂરવીરો હતા. પછ તેઓ સૈન્યમાં સરદારો થયા. 22 તે સમયે
દરરોજ દાઉદને સહાય કરવા માટે લોકો તેની પાસે આવતા, જથેી તે ું
સૈન્ય ઈ રના સૈન્ય જે ું મોટુ થ ુ.ં

દાઉદના લશ્કરની યાદ
23સૈન્ય માટે તૈયાર થયેલા જે લોકો ઈ રના વચન પ્રમાણે શાઉલ ું

રાજય દાઉદને અપાવવા માટે તેની પાસે હેબ્રોનમાં આ ા, તેઓના
ઉપર ઓની સં ા આ પ્રમાણે છે: 24 યહૂદાના ુત્રો ઢાલ તથા બરછ
ધારણ કર ને જે સૈન્ય ુદ્ધને માટે તૈયાર થ ું હ ુ,ં તેઓ છ હજાર
આઠસો હતા. 25 શમયોનીઓમાંથી ુદ્ધને માટે ૂરવીર ુરુષો સાત
હજાર એકસો. 26 લેવીઓમાંથી ચાર હજાર છસો. 27 હારુનના
વંશજનો આગેવાન યહોયાદા હતો, તેની સાથેના ત્રણ હજાર સાતસો.
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28 સાદોક એક જુવાન તથા ૂરવીર ુરુષ તથા તેના પતાના કુટુબનાં
બાવીસઆગેવાન તેની સાથે હતા.

29 બન્યામીનના ુત્રોમાંથી શાઉલના ભાઈઓત્રણહજારહતા. કેમ
કે હજી ુધી તેઓનો મોટો ભાગ શાઉલના કુટુબ પ્રત્યે વફાદાર ર ો
હતો. 30 એફ્રાઇમના ુત્રોમાંથી વીસ હજાર આઠસો, તેઓ પોતાના
પતાના કુટુબમાં નામાં કત ૂરવીર ુરુષો હતા. 31 મનાશ્શાના અડધા
કુળમાંથીઅઢાર હજારનામાં કત માણસોજઓે દાઉદને રાજાબનાવવા
માટે આ ા હતા.

32 ઇસ્સાખારના ુત્રોમાંથી તે સમયે બસો એવા માણસો હતા કે
જઓે તે સમયે શાની જરૂર છે, ઇઝરાયલે ું કર ું જોઈએ, તે સમજતા
હતા. તેઓના સવર્ ભાઈઓ તેઓની આજ્ઞાને આધીન રહેતા હતા.
33 ઝ ુલોનમાંથી સૈન્યમાં જઈ શકે તેવા તથા સવર્ પ્રકારના ુદ્ધશ ો
સ હત ુદ્ધ- ૂહ રચી શકે એવા પચાસ હજાર ૂરવીર ુરુષો હતા
તેઓ સં ૂણર્પણે વફાદાર હતા.

34 નફતાલીમાંથી એક હજાર સરદાર, તેઓની સાથે ઢાલ તથા
બરછ વાળા સાડત્રીસ હજાર ુરુષો હતા. 35 દાનીઓમાંથી ૂહરચના
કર શકે એવા અઠાવીસ હજાર છસો ુરુષો હતા.

36 આશેરમાંથી ુદ્ધમાં જઈ શકે એવા તથા ૂહરચના કર શકે
એવા ચાળ સ હજાર ુરુષો હતા. 37યદનને પેલે પાર રુબેનીઓમાંથી,
ગાદ ઓમાંથી તથા મનાશ્શાનાઅડધા કુળમાંથી ુદ્ધને માટે સવર્ પ્રકારના
શ સ હત એક લાખ વીસ હજાર ુરુષો હતા.

38 સવર્ લડવૈયા તથા ુદ્ધને માટે તૈયાર એવા માણસો દાઉદને સવર્
ઇઝરાયલ ઉપર રાજાબનાવવાના દ્રઢ ઇરાદાથી હેબ્રોનમાં આ ા હતા.
દાઉદને રાજા બનાવવા માટે બાક ના સવર્ ઇઝરાયલીઓ પણ સંમત
હતા. 39 તેઓ ખાઈપીને ત્યાં ત્રણ દવસ ુધી દાઉદની સાથે ર ા,
કેમ કે તેઓના ભાઈઓએ તેઓને માટે તૈયાર કરેલી હતી. 40 વળ
જઓે તેઓની પાસેના હતા એટલે ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન તથા નફતાલી
ુધીના જઓે હતા, તેઓગધેડાં પર,ઊંટો પર,ખચ્ચરો પર,બળદો પર

ખોરાક એટલે રોટલી, દ્રાક્ષની ૂમો, અંજીરના ચકતા,ં દ્રાક્ષારસ, તેલ,



1 કાળ ૃતાંત 13:1 xxxvii 1 કાળ ૃતાંત 13:11

ગધેડાંઓ તથા ઘેટાં ુષ્કળ પ્રમાણમાં લા ા હતા. કેમ કે ઇઝરાયલમાં
સવર્ત્ર આનંદોત્સવ થઈ ર ો હતો.

13
કરારકોશ કયાર્થ-યાર મથી યરુશાલેમ લાવવામાં આ ો
2 શ .ુ 6:1-11

1 દાઉદે સહ ા ધપ તઓની તથા શતા ધપ તઓની એટલે સવર્
સરદારોની સલાહલીધી. 2દાઉદે ઇઝરાયલનીઆખીસભાને ક ું, “જો
તમને સારુલાગે અને જોઆપણા યહોવાહની ઇચ્છા હોય, તોઆપણા
જે ભાઈઓ ઇઝરાયલના દેશમાં છે તેઓને તથા પોતાના શહેરોમાં
રહેતા યાજકોને અને લેવીઓની પાસે સંદેશાવાહકોને મોકલીને તેઓને
આપણી સાથે જોડાવા માટે જણાવીએ. 3આપણા ઈ રનો કરારકોશ
આપણી પાસે ફર થી લાવીએ કેમ કે શાઉલના સમયમાં આપણે તેની
ઇચ્છાને શોધતા નહોતા.” 4 તે બાબતમાં આખી સભા સહમત થઈ,
કેમ કે બધા લોકોની દ્ર માં એ જ યોગ્ય હ ુ.ં

5 તેથી દાઉદે ઈ રના કરારકોશને કયાર્થ-યાર મથી લાવવા માટે,
મસરના શહોરથી તે હમાથના નાકા ુધીના સવર્ ઇઝરાયલને ભેગા
કયાર્. 6 કરુબો પર બરાજમાન ઈ ર, જે યહોવાહના નામથી
ઓળખાય છે, તેમનો કોશ ત્યાંથી લાવવા માટે દાઉદ અને બધા
ઇઝરાયલીઓ,બાલાહમાં એટલે યહૂદાના કયાર્થ-યાર મમાં ભેગા થયા.

7તેઓએઈ રનો કોશ નવા ગાડામાં ૂ ો. તેઓતેઅબીનાદાબના
ઘરમાંથી લઈ આ ા હતા. ઉઝઝા તથા આ ો ગાડુ હાંકતા હતા.
8 દાઉદ તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓ ગીતો ગાતા હતા અને વીણા, સતાર,
ખંજર , ઝાંઝ તથા રણ શગડાં વગાડ ને ૂબ આનંદથી ઈ રની સમક્ષ
ઉત્સવ કરતા હતા.

9 ારે તેઓ કદ્રોનની ખળ આગળઆ ા, ત્યારે બળદોને ઠોકર
વાગી એટલે ઉઝઝાએ કોશને સંભાળવા માટે પોતાનો હાથ લંબાવીને
કોશને પકડ્યો. 10 તેથી યહોવાહનો કોપ ઉઝઝા પર સળગી ઊઠ્યો
અને તેને માર ના ો. કેમ કે ઉઝઝા તે કોશને અડ ો હતો. તે ત્યાં
ઈ ર સમક્ષ ૃત્ ુ પામ્યો. 11 દાઉદને ઘણું ખોટુ લાગ્ ું કેમ કે યહોવાહે
ઉઝઝાને શક્ષા કર હતી. તેથી તે જગ્યા ું નામ પેરેસ-ઉઝઝા પ ુ,ંજે
આજ ુધી તે જ નામે ઓળખાય છે.
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12 તે દવસે દાઉદને ઈ રનો ડર લાગ્યો અને તે બોલ્યો, “હુ મારા
ઘરે ઈ રનો કોશ કેવી ર તે લા ુ?ં” 13 તેથી દાઉદ કોશને પોતાને ત્યાં
દાઉદનગરમાં લા ો ન હ, પણ તેને બીજે ળે એટલે ગ ી ઓબેદ-
અદોમના ઘરમાં લઈ ગયો. 14 ઈ રનો કોશ ઓબેદ-અદોમના ઘરમાં
તેના કુટુબની સાથે ત્રણ મ હના ર ો. તેથી યહોવાહે, તેના કુટુબને તથા
તેના સવર્સ્વને આશીવાર્દ આપ્યો.

14
યરુશાલેમમાં દાઉદની પ્ર ૃ
2 શ .ુ 5:11-16

1 પછ ૂરના રાજા હ રામ,ે દાઉદને માટે મહેલ બાંધવા સારુ તેની
પાસે સંદેશાવાહકો સાથે દેવદાર ૃક્ષ, ક ડયા તથા ુતારો મોકલ્યા.
2 દાઉદજાણતો હતો કે યહોવાહે, તેને ઇઝરાયલના રાજા તર કે ાપ્યો
છે અને તેના ઇઝરાયલી લોકો માટે તેના રા નો મ હમા ઘણો વધાય
છે.

યરુશાલેમમાં દાઉદને થયેલા સંતાનો
3 યરુશાલેમમા,ં દાઉદે વધારે પત્નીઓ કર અને તે બીજા ઘણાં

દ કરા-દ કર ઓનો પતા થયો. 4 યરુશાલેમમાં તેના જે દ કરાઓ
જન્મ્યા તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: શામ્ ૂઆ, શોબાબ, નાથાન,
ુલેમાન, 5 ઈબ્હાર, અલી ૂઆ, એલ્પેલેટ, 6 નોગા, નેફેગ, યાફ આ,

7અ લશામા, બેલ્યાદા તથા અ લફેલેટ.
પ લસ્તીઓ ઉપર વજય
2 શ .ુ 5:17-25

8હવે ારે પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે દાઉદ આખા ઇઝરાયલ પર
રાજા તર કે અ ભ ષક્ત થયો છે, ત્યારે તેઓ સવર્ તેની સામે લડાઈ
કરવાને આ ા. પણ તે સાંભળ ને દાઉદ તેઓની સામે બહાર નીક ો.
9 હવે પ લસ્તીઓએ આવીને રફાઈમની ખીણમાં હુમલો કર ને ૂંટ
ચલાવી.

10 પછ દાઉદે યહોવાહની સલાહ લીધી. તેણે ૂ ું, “ ું હુ
પ લસ્તીઓ પર આક્રમણ કરુ? ું તમે મને તેઓ પર વજય
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અપાવશો?” યહોવાહે તેને ક ું, “આક્રમણ કર, હુ તેઓને તારા હાથમાં
સોંપી દઈશ.” 11તેથી દાઉદઅને તેના માણસો,બાલ-પરાસીમઆગળ
આ ા અને ત્યાં દાઉદે તેમને હરા ા. દાઉદે ક ું; “જમે પાણીના
જોરથી પાળ ૂટ પડે છે તેમ ઈ રે મારા દશુ્મનોનો સંહાર કય છે.”
તેથી તે જગ્યા ું નામ બાલ-પરાસીમ રાખવામાં આ ું. 12 પ લસ્તીઓ
પોતાના દેવોને ત્યાં જ પડતા ૂક ને નાસી ગયા હતા, દાઉદની આજ્ઞાથી
તેઓને બાળ નાખવામા આ ા.

13 પછ પ લસ્તીઓએ ફર થી બીજી વાર ખીણમાં ૂંટ ચલાવી.
14 તેથી દાઉદે ફર થી ઈ રની સલાહ માગી. ઈ રે તેને ક ું, “ ું
તેઓના ઉપર સામેથી હુમલો કર શ ન હ, પણ ફર ને તેમની પાછળજઈ
શે ૂરના ૃક્ષોની સામેથી તેઓ પર હુમલો કરજ.ે

15 ારે શે ૂર ૃક્ષોની ટોચમાં કૂચ થતી હોવાનો અવાજ તને
સંભળાય, ત્યારે ું બહાર નીકળ ને હુમલો કરજ.ે કેમ કે પ લસ્તીઓના
સૈન્યનો સંહાર કરવા માટે ઈ ર તાર આગળ ગયા છે.” 16 ઈ રે
દાઉદને આજ્ઞા કર હતી તેમ તેણે ક .ુ તેણે ગબ્યોનથી તે છેક ગેઝેર
ુધી પ લસ્તીઓના સૈન્યનો સંહાર કય . 17 પછ દાઉદની ક ત સવર્

દેશોમાં પ્રસર ગઈ અને યહોવાહે, સવર્ પ્રજાઓને તેનાથી ભયભીત
બનાવી દ ધી.

15
કરારકોશના ળાંતરની તૈયાર

1 દાઉદનગરમા,ં દાઉદે પોતાને માટે મહેલો બના ાં. તેણે ઈ રના
કોશને સારુ જગ્યા તૈયાર કર ને ત્યાં તેને માટે મંડપ બાંધ્યો. 2 પછ
દાઉદે ક ું, “ફક્ત લેવીઓઆઈ રના કોશને ઊંચકે, કેમ કે યહોવાહે,
તેઓને કોશ ઊંચકવા માટે તથા સદા તેમની સેવા કરવા માટે પસંદ કયાર્
છે.” 3 પછ દાઉદે યહોવાહના કોશને માટે જે જગ્યા તૈયાર કર હતી,
ત્યાં તેને લઈ જવા માટે યરુશાલેમમાં સવર્ ઇઝરાયલીઓને ભેગા કયા.

4 દાઉદે હારુનના વંશજોને તથા લેવીઓને એકત્ર કયાર્.
5 તેઓમાં કહાથના વંશજોમાંના ુ આગેવાન ઉર એલ તથા તેના

ભાઈઓ,એક સો વીસ હતા.
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6 મરાર ના વંશજોમાંના ુ આગેવાન અસાયા તથા તેના ભાઈઓ,
બસો વીસ હતા.

7 ગેશ મના વંશજોમાંના ુ આગેવાન યોએલ તથા તેના ભાઈઓ,
એકસો ત્રીસ હતા.

8 અ લસાફાનના વંશજોમાંના ુ આગેવાન શમાયા તથા તેના
ભાઈઓ, બસો હતા.

9 હેબ્રોનના વંશજોમાંના ુ આગેવાન અલીએલ તથા તેના ભાઈઓ,
એંશી હતા.

10 ઉ ઝયેલના વંશજોમાંના ુ આગેવાન આમ્મીનાદાબ તથા તેના
ભાઈઓ,એકસો બાર હતા.

11 દાઉદે સાદોક અને અબ્યાથાર યાજકોને તથા ઉર એલ,અસાયા,
યોએલ, શમાયા, અલીએલ તથા આમ્મીનાદાબ લેવીઓને બોલા ા.
12 તેણે તેઓને ક ુ,ં “તમે લેવીઓનાં કુટુબોના આગેવાનો છો. તમે
તથા તમારા ભાઈઓ બ ે પ્રકારના સેવકો પોતાને ુદ્ધ કરો, એ માટે કે
જે જગ્યા મેં ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહના કોશને માટે તૈયાર કર છે,
ત્યાં તમે તેને લઈઆવો.

13 તમે અગાઉ તેને ઊંચ ો ન હતો. તે માટે આપણા ઈ ર
યહોવાહ, આપણા પર શક્ષા લા ા કેમ કે આપણે નયમ પ્રમાણે
તેમની હજૂરમાં ગયા ન હ.” 14 તેથી યાજકોએ તથા લેવીઓએ
ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહનો કોશ લઈ આવવા સારુ પોતાને ુદ્ધ
કયાર્. 15 તેથી ઈ રના વચન પ્રમાણે ૂસાએ જે આજ્ઞા આપી હતી, તે
પ્રમાણે લેવીઓએ પોતાના ખભા પર ઈ રનો કોશ તેની અંદરનાં દાંડા
વડે ઉપાડ્યો.

16 દાઉદે લેવીઓના આગેવાનોને વા જત્રો, એટલે સતાર, વીણા,
ઝાંઝ ઊંચે સ્વરે વગાડવા માટે તથા ઉત્સાહથી મોટ ગજના કરવા માટે
પોતાના ગાયક ભાઈઓને નીમવાને ક ું. 17 માટે લેવીઓએ યોએલના
ુત્ર હેમાનને, તેના ભાઈઓમાંના બેરે ાના ુત્ર આસાફને તથા

તેઓના ભાઈઓ,એટલે મરાર ના વંશજોમાંના કૂશાયાના ુત્ર એથાનને
નીમ્યા. 18 તેઓની સાથે તેઓના બીજા યોદ્ધા ભાઈઓને, એટલે
ઝખાર્યા, બની, યઝ એલ, શ મરામોથ, યહ એલ, ઉ ી, અ લયાબ,
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બનાયા, માસેયા, મા થ્યા,અ લફલેહુ, મકનેયા,ઓબેદ-અદોમ તથા
યેઈએલને દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા.

19 હેમાન,આસાફ તથા એથાન,એગાયકોને પ ળની ઝાંઝ મોટેથી
વગાડવા સારુ નીમવામાં આ ા. 20 સતારો વગાડવા માટે ઝખાયાર્,
અઝ એલ, શ મરામોથ, યહ એલ, ઉ ી, અ લયાબ, માસેયા તથા
બનાયાને પસંદ કયાર્. 21 વીણા વગાડવા માટે મા થ્યા, અ લફલેહુ,
મકનેયા,ઓબેદ-અદોમ, યેઈએલ તથાઅઝાઝયાને નીમવામાંઆ ા.
22 લેવીઓનો આગેવાન કનાન્યા ગાયક તર કે પ્રવીણ હતો. તે

ગાયકોને માગર્દશર્ન આપતો હતો. 23 બેરે ા તથા એલ્કાના કોશના
દ્વારપાળો હતા. 24 શબાન્યા, યોશાફાટ, નથાનએલ, અમાસાય,
ઝખાયાર્, બનાયા, એ લએઝેર યાજકો, ઈ રના કોશની આગળ
રણ શગડાં વગાડનારા હતા. ઓબેદ-અદોમ તથા ય હયા કોશના
દ્વારપાળો હતા.

કરારકોશ યરુશાલેમમાં લા ા
2 શ .ુ 6:12-22

25 પછ દાઉદ તથા ઇઝરાયલના વડ લો અને સહસ્રા ધપ તઓ,
આનંદથી ઓબેદ-અદોમના ઘરમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લઈ આવવા
ગયા. 26 જયારે ઈ ર યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચકનારા લેવીઓને
સહાય કર , ત્યારે તેઓએ સાત બળદો તથા સાત ઘેટાંઓ ું અપર્ણ
ક ુ.

27દાઉદે કોશઊંચકનારા સવર્ લેવીઓ,ગાયકો તથા ગાયકોના ઉપર
કનાન્યાની જમે ુંદર શણનો એફોદ ઝભ્ભો પહેરેલો હતો. દાઉદે ુંદર
શણનો એફોદ પહેરેલો હતો. 28 તેથી સવર્ ઇઝરાયલીઓ યહોવાહના
કરારકોશને હષર્નાદ સ હત તથા શરણાઈ, રણ શગડા,ં ઝાંઝ, સતાર
તથા વીણા વગાડ ઊંચા અવાજો સાથે લઈઆ ા.

29 યહોવાહનો કરારકોશ દાઉદનગરમાં લાવવામાં આ ો, ત્યારે
શાઉલની ુત્રી મખાલે બાર માંથી બહાર જો ું. તેણે દાઉદ રાજાન,ે
ૃત્ય કરતો તથા ઉજવણી કરતો જોયો. તેથી તેણે પોતાના મનમાં તેને
ુચ્છકાય .
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16
1 તેઓએ ઈ રના કોશને અંદર લાવીને, તેને માટે દાઉદે બાંધેલા

મંડપની વચ્ચે તેને ૂ ો. તેઓએ ઈ રની આગળ દહનીયાપર્ણો તથા
શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં. 2 જયારે દાઉદ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો
ચઢાવી ર ો, ત્યારે તેણે યહોવાહને નામે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો.
3 તેણે ઇઝરાયલના દરેક ુરુષ તથા ીને, એક એક ભાખર , માંસનો
કટકો તથા ૂક દ્રાક્ષનો એકેક ઝૂમખો વહેંચી આપ્યો.

4 યહોવાહના કોશની આગળ સેવા કરવા તથા ઇઝરાયલના
ઈ ર યહોવાહનાં ગીત ગાવા, આભાર માનવા, સ્ ુ ત કરવા તથા
તેમની સં ુખ ઉજવણી કરવા માટે દાઉદે કેટલાક લેવીઓને નીમ્યા.
5આસાફઆગેવાન હતો. તેનાથી ઊતરતે દરજ્જે ઝખાયાર્, યઝ એલ,
શ મરામોથ, યહ એલ, મા થ્યા, અ લયાબ, બનાયા, ઓબેદ-અદોમ
તથા યેઈએલ હતા. તેઓ સતાર અને વીણા વગાડતા હતા. આસાફ
મોટેથી ઝાંઝ વગાડતો હતો. 6 બનાયા તથા યાહઝ એલ યાજકો
ઈ રના કરારકોશની આગળ નય મત રણ શગડાં વગાડતા હતા.

7 પછ તે દવસે દાઉદે આસાફ તથા તેના ભાઈઓની મારફતે
યહોવાહની સ્ ુ ત માટે નીમ્યા.

સ્ ુ તગાન
8ઈ રનો આભાર માનો, તેમના નામે પ્રાથર્ના કરો;
લોકોમાં તેમના અદ્દ ુત કાય જાહેર કરો.
9 તેમના ુણગાન ગાઓ, તેમનાં સ્ ુ તગાન કરો;
તેમનાં સવર્ અદ્દ ુત કાય ું મનન કરો.
10 તમે તેમના પ વત્ર નામ ું ગૌરવ જાળવો;
યહોવાહના ભક્તોનાં હૃદયો આનંદમાં રહો.
11 યહોવાહને તથા તેમના સામથ્યર્ને તમે શોધો;
સદાસવર્દા તેમના ુખને શોધો.
12જે અદ્દ ુત કામો તેમણે કયા છે તે યાદ રાખો,
તેમના ચમત્કારો તથા તેમના ુખનાં ન્યાયવચનો યાદ રાખો.
13 તમે ઈ રના સેવક ઇઝરાયલના* વંશજો છો,
* 16:13 16:13 ઇબ્રાહ મના
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તમે યાકૂબના લોકો, તેમના પસંદ કરેલા છો.
14 તે આપણા ઈ ર, યહોવાહ છે.
તેમની સ ા સમગ્ર ૃથ્વી પર છે.
15 તેમના કરાર તમે સદાકાળ યાદ રાખો,
એટલે હજારો પેઢ ઓ ુધી કાયમ રાખવા ું જે વચન તેમણે આપ્ ું, તે

યાદ રાખો.
16ઇબ્રા હમની સાથે જે કરાર તેમણે કય
અને ઇસહાકની સાથે જે પ્ર તજ્ઞા તેમણે કર .
17એજ વચન યાકૂબને માટે નયમ તર કે
અને ઇઝરાયલને માટે સદાકાળના કરાર તર કે રહેશે.
18 તેમણે ક ું, “હુ તને આ કનાન દેશ આપીશ,
તે તારા વારસાનો ભાગ થશે.”
19જયારે મેં આ ક ું ત્યારે તમે સં ામાં થોડા જ હતા,
તદ્દન થોડા જ અને તમે અજાણ્યા હતા.
20 તેઓ એક દેશથી બીજે દેશ
અને એક રા માંથી બીજા રા માં ભટ ા કરતા હતા.
21 ત્યારે ઈ રે તેઓ પર કોઈને જુલમ કરવા દ ધો ન હ;
તેઓને લીધે તેમણે રાજાઓને શક્ષા કર .
22 તેમણે ક ું, “મારા અ ભ ષક્તોને અડશો ન હ
અને મારા પ્રબોધકોને ુકસાન પહોંચાડશો ન હ.”
23 હે આખી ૃથ્વીના લોકો, યહોવાહના ુણગાન કરો;
દનપ્ર ત દન તેમના તારણને જાહેર કરો.
24 રા ોમાં તેમનો મ હમા પ્રગટ કરો.
સવર્ દેશજા તઓમાં તેમનાં અદ્દ ુત કાય જાહેર કરો.
25 કેમ કે યહોવાહ મહાન છે તથા અ ત વશેષ સ્ ુ તપાત્ર છે,
અને બીજા દેવો કરતાં તેઓ ું ભય રાખ ું યોગ્ય છે.
26 કેમ કે લોકોના સવર્ દેવો ૂ તઓ જ છે,
પણ યહોવાહે તો આકાશો બના ાં છે.
27 તેમની સં ુખ ગૌરવ તથા મ હમા છે.
તેમના ભ ક્ત ાનમાં સામથ્યર્ તથા આનંદ છે.
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28 હે લોકોનાં કુળો, તમે યહોવાહન,ે
હા, યહોવાહને જ, ગૌરવ તથા સામથ્યર્ ું માન આપો.
29 યહોવાહના નામને ઘ ટત ગૌરવ આપો.
અપર્ણ લઈને તેમની હજૂરમાં આવો.
પ વત્ર વ ો ધારણ કર ને યહોવાહની આગળ નમો.
30સમગ્ર ૃથ્વી તેમની સમક્ષ ૂજ.ે
જગત પણ એવી ર તે પાયે ું છે કે, તેને હલાવી શકાય તેમ નથી.
31આકાશો આનંદ કરે તથા ૃથ્વી હરખાય;
વદેશીઓ મધ્યે એ ું કહેવાય કે, “યહોવાહ રાજ કરે છે.”
32સ ુદ્ર તથા તેમા જે છે તે ગજના કરે છે.
ખેતરો તથા તેઓમાં જે છે, તે સવર્ ઉત્સાહ કરે છે.
33 પછ જગલનાં ૃક્ષો યહોવાહની આગળ હષર્નાદ કરશે,
કેમ કે તેઓ ૃથ્વીના લોકોનો ન્યાય કરવા આવે છે.
34 યહોવાહનો આભાર માનો, કેમ કે તેઓ કૃપા ુ છે,
કેમ કે તેમ ું વ ા ુપણું સદાકાળ રહે છે.
35બોલો, “હે અમારા ઉદ્ધારનાર ઈ ર અમારો ઉદ્ધાર કરો.
બીજી પ્રજાઓથી અમાર રક્ષા કરો અને અમને એક ત્રત કરો,
કે જથેી અમે તમારા પ વત્ર નામનો આભાર માનીએ
અને તમાર સ્ ુ ત ગાઈએ.”
36ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ
અના દકાળથી તે અનંતકાળ માટે સ્ ુત્ય થાઓ.
પછ સવર્ લોકોએ “આમીન” કહ ને યહોવાહની સ્ ુ ત કર .

યરુશાલેમ અને ગબ્યોનમાં ભજનભ ક્ત
37 ત્યાર પછ દાઉદે ત્યાં યહોવાહના કરારકોશની સેવા કરવા માટે

આસાફની તથા તેના ભાઈઓની, કોશની આગળ રોજના કામની
જરૂ રયાત પ્રમાણે નત્ય સેવા માટે નમ ૂક કર . 38 તેમ જ યદૂ ૂનનો
ુત્ર ઓબેદ-અદોમ તથા હોસા અને તેઓના અડસઠ સંબંધીઓને

દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા. 39સાદોક યાજકને તથા તેના સાથી યાજકોને
ગબ્યોનમાંના ઘમર્ ાનોમાં યહોવાહના મંડપની સેવા માટે પસંદ કય .
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40 યહોવાહે, ઇઝરાયલને ફરમાવેલા નયમશા માં જે સવર્ લખે ું
છે, તે પ્રમાણે દરરોજ સવારે તથા સાંજે દહનીયાપર્ણની વેદ પર
યહોવાહને દહનીયાપર્ણો ચઢાવવા માટે તેઓને નીમ્યા. 41તેઓની સાથે
તેણે હેમાન તથા યદૂ ૂન તથા બાક ના પસંદ કરેલા અન્યો કે જઓે
નામવાર નોંધાયેલા હતા, તેઓને યહોવાહ કે જમેની કરુણા સવર્કાળ
ુધી ટકે છે તેમની આભારસ્ ુ ત કરવા માટે નીમ્યા.
42 હેમાન તથા યદૂ ૂનને ગીતોને માટે રણ શગડાં, ઝાંઝ તથા

અન્ય વા જત્રો આપવામાં આ ા.ં યદૂ ૂનના ુત્રોને દ્વારપાળો ું કામ
સોંપવામાં આ ું હ ું. 43 પછ સવર્ લોકો પાછા પોતપોતાને ઘરે ગયા
અને દાઉદ પોતાના કુટુબનાં માણસોને આશીવાર્દ આપવા માટે પોતાના
મહેલમાં પાછો ગયો.

17
દાઉદને નાથાનનો સંદેશો
2 શ .ુ 7:1-17

1 દાઉદ પોતાના મહેલમાં રહેવા ગયો, ત્યાર પછ તેણે નાથાન
પ્રબોધકને ક ું, “જો, હુ દેવદારના મહેલમાં રહુ છુ, પર ુ ઈ રનો
કરારકોશ મંડપમાં રહે છે.” 2 પછ નાથાને દાઉદને ક ું, “જા, તારા
મનમાં જે હોય તે કર, કેમ કે ઈ ર તાર સાથે છે.”

3 પણ તે જ રાત્રે ઈ રની વાણી નાથાનની પાસે આવી, 4 “જા
અને મારા સેવક દાઉદને કહે કે, ‘યહોવાહ એ ું કહે છે: તારે મારે
માટે રહેવા ું ભ ક્ત ાન બાંધ ું ન હ. 5 કેમ કે હુ ઇઝરાયલને કાઢ
લા ો તે દવસથી તે આજ ુધી હુ ભ ક્ત ાનમાં ર ો નથી. પણ
એક તં ુથી તે બીજા તં ુમાં તથા એક મંડપથી તે બીજા મંડપમાં ફરતો
ર ો છુ. 6 જે બધી જગ્યાઓમાં હુ સવર્ ઇઝરાયલીઓ સાથે ચાલ્યો
છુ, ત્યાં ઇઝરાયલના જે આગેવાનોને મેં મારા લોકો ું પોષણ કરવાની
આજ્ઞા આપી હતી, તેઓમાંના કોઈને મેં કદ ૂ ું છે કે, “મારા માટે
તમે દેવદાર ું ભ ક્ત ાન કેમ બાંધ્ ું નથી?”

7માટે હવે, મારા સેવક દાઉદને કહે, ‘સવર્સમથર્ યહોવાહનાંઆવચન
છે: “ ું ઘેટાંને ચરાવતો હતો ત્યાંથી મેં તને મારા ઇઝરાયલીઓનો ઉપર
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થવા માટે બોલાવી લીધો. 8અને ું ાં કહ ગયો, ત્યાં હુ તાર સાથે
ર ો છુ, તાર આગળથી તારા શ ુઓનો મેં નાશ કય છે. હવે પછ હુ
તને ૃથ્વીના મહાન ુરુષો જવેો વ ાત બનાવીશ.

9 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને માટે એક ાન ઠરાવીને તેઓને
ત્યાં ઠર ઠામ કર શ કે જથેી તેઓ પોતાના ળમાં રહે અને તેઓ
ુશ્કેલીમાં ન આવે. ફર થી તેમને કદ કોઈ ખસેડનાર ન હ હોય.

10અગાઉની માફક તથા જે સમયે મેં ન્યાયાધીશોને મારા ઇઝરાયલીઓ
પરઆ ધપત્ય કરવાનો હુકમ કય ત્યારથી થ ું આ ું છે તેમ, હવે પછ
દુ માણસો તેમનો ક્ષય કરશે ન હ. હુ તારા સવર્ શ ુઓને વશ કર શ.
વળ હુ તને કહુ છુ કે યહોવાહ તારુ કુટુબ કાયમ રાખશ.ે

11એમથશે કે તારા દવસો ૂરા થતાં તારે તારા પ ૃઓની સાથે જ ું
પડશે, ત્યારે હુ તારા પછ તારા વંશજોને તાર જગ્યાએ ા પત કર શ
અને તારા વંશજોમાંથી જે રાજા થશે તે ું રા હુ કાયમ રાખીશ. 12તે
મારે માટે ભ ક્ત ાન બાંધશે અને હુ તે ું રા ાસન સદાકાળ રાખીશ.

13 હુ તેનો પતા થઈશ અને તે મારો ુત્ર થશે. તેની પાસેથી મારા
કરાર ું વ ા ુપણું હુ લઈ લઈશ ન હ જમે મેં તાર અગાઉના શાસક,
શાઉલ પ્રત્યેથી લઈ લી ું હ ું તેમ. 14 હુ તેને મારા ઘર તથા મારા
રા માં સદાકાળ રાખીશ અને તે ું રા ાસન સદાના માટે ાપીશ.”
15 નાથાને દાઉદને આ સવર્ વચનોનો અહેવાલ તથા સવર્ દશર્ન સંબંધી
ક ું.

દાઉદની આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
2 શ .ુ 7:18-29

16 પછ દાઉદ રાજા અંદર જઈને યહોવાહની સમક્ષ બેઠો અને
બોલ્યો, “હે ઈ ર યહોવાહ, હુ કોણ અને મારુ કુટુબ કોણ કે, તમે
મને આવા ઉચ્ચ ાને લા ા છો? 17 હે ઈ ર એ પણ તમાર દ્ર માં
ઓછુ જણા ું, એટલે તમારા સેવકના કુટુબ સંબંધીના ઉજળા ભા વ
વષે તમે મને વચનઆપ્ ું છે. હે ઈ ર યહોવાહ, તમે મને ઉચ્ચ પદવીના
માણસની પં ક્તમાં ૂ ો છે. 18 તમે આ તમારા સેવક દાઉદને જે માન
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આપ્ ું છે તે વષે તો હુ વ ુ ું કહુ? તમે તમારા સેવકને ખાસઓળખો
છો.

19 હે યહોવાહ, તમારા સેવકની ખાતર તમારા ઉદે્દશ ૂરા કરો, તમારા
અંતઃકરણ પ્રમાણે તમે આ સવર્ મહાન કાય પ્રગટ કયા છે. 20 હે
યહોવાહ, અમારા સાંભળવા પ્રમાણે તમારા જવેા બીજા કોઈ નથી
અને તમારા સવાય અન્ય કોઈ ઈ ર નથી. 21 ૃથ્વી પર તમારા લોક
ઇઝરાયલ કે જનેે તમે, ઈ ર, મહાનઅને અદ્દ ુત કૃત્યો કર ને, પોતાના
નામના મ હમા સારુ મસરમાંથી છોડા ા હોય, તેના જવેી બીજી કઈ
પ્રજા છે? તમારા લોક જઓેને તમે મસરમાંથી છોડાવી લા ા તેઓની
આગળથી બીજી પ્રજાઓને હાંક કાઢ .

22 તમે તમારા ઇઝરાયલ લોકોને સદાને માટે તમારા પોતાના લોક
ગણ્યા છે અને હે યહોવાહ, તમે તેઓના ઈ ર બન્યા છો. 23તેથી હવે,
હે યહોવાહ, તમે તમારા સેવક તથા તેના કુટુબ સંબંધી જે બોલ્યા છો
તે ૂરુ કરો. 24જથેી સદાકાળ તમારા નામનો મ હમા થાય અને લોકો
કહે કે, ‘સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર છે’ હા, ઇઝરાયલના
હકમાં તેઓ ઈ ર છે. અને તમારા સેવક દાઉદ ું કુટુબ તમાર આગળ

ા પત થાઓ.
25 હે મારા ઈ ર, તમારા આ સેવકને તમે સ્પ ક ું છે કે તમે તેના

કુટુબને ટકાવી રાખશો. માટે આ તમારા સેવકે તમાર આગળ પ્રાથર્ના
કરવાની હમત કર છે. 26હવે હે યહોવાહ, તમે જ ઈ ર છો અને તમે
તમારા સેવકને ખાતર દાયક વચન આપ્ ું છે: 27 હવે તમારા સેવક ું
કુટુબ તમાર આગળ સવર્કાળ ટક રહે, માટે તેને આશીવાર્દ આપવા ું
તમને સારુ લાગ્ ુ.ં હે યહોવાહ, તમે તેને આશીવાર્દ આપ્યો છે અને તે
સદાને માટે આશીવાર્ દત થ ું છે.”

18
દાઉદના લશ્કર વજયો
2 શ .ુ 8:1-18

1 દાઉદે પ લસ્તીઓ પર હુમલો કર ને તેઓને હરા ા અને તેઓના
હાથમાંથી ગાથ નગર અને તેની આસપાસનાં ગામો પોતાના તાબે કર
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લીધાં. 2 તેણે મોઆબીઓને પણ હરા ા, તેઓ દાઉદના દાસો બનીને
તેને કર આપવા લાગ્યા.

3એપછ દાઉદે સોબાહના રાજાહદાદેઝેરને હમાથઆગળહરા ો
અને હદારએઝેર ફ્રાત નદ નીઆસપાસના જે પ્રદેશ પર પોતા ું નયંત્રણ

ાપવા માગતો હતો તે પર દાઉદે કબજો કય . 4 દાઉદે તેની પાસેથી
તેનાએકહજાર રથો,સાત હજારઘોડસેવારોઅને વીસ હજારપાયદળ
સૈ નકોને કબજે કયાર્. તેણે રથોના સવર્ ઘોડાના પગની નસો કાપી નાખી,
પણ તેણે પોતાના સો રથોને માટે ૂરતા ઘોડાઓનો બચાવ કય .

5 દમસ્કસના અરામીઓ સોબાહના રાજા હદાદેઝેરની સહાય કરવા
આ ા ત્યારે દાઉદે બાવીસ હજાર અરામી સૈ નકોને માર ના ા.
6 પછ દાઉદે દમસ્કસના અરામીઓના વસ્તારમાં લશ્કરો ગોઠ ા.
તેઓ દાઉદના દાસો બની ગયાઅને તેઓતેને કરઆપવા લાગ્યા. દાઉદ

ાં કઈ ગયો ત્યાં યહોવાહે તેને વજય અપા ો.
7 દાઉદ હદાદેઝેર રાજાના સેવકોની સોનાની ઢાલો યરુશાલેમમાં લઈ

આ ો. 8વળ દાઉદે હદાદેઝેરના નગરો ટબ્હાથઅને કૂનમાંથી ુષ્કળ
પ ળ મેળ ું તેમાંથી ુલેમાને પ ળનો મોટો હોજ, સ્તંભો અને
પ ળનાં વાસણો ભ ક્ત ાન માટે તૈયાર કરા ા.ં
9 હમાથના રાજા તોઉએ સાંભ ું કે દાઉદે સોબાહના રાજા

હદાદેઝેરને હરાવીને તેના સૈન્યનો સંહાર કય છે, 10 ત્યારે તેણે પોતાના
ુત્ર હદોરામને દાઉદ પાસે સો ું, ચાંદ અને પ ળનાં વાસણો લઈને

તેને સન્માનવા અને હદાદેઝેરને ુદ્ધમાં હરાવવા બદલ ધન્યવાદઆપવા
મોકલ્યો. કારણ કે, હદાદેઝેરને તોઉ સાથે ુદ્ધ ચાલ્યા કર ું હ ું.
11 દાઉદે તે બધાં પાત્રો યહોવાહના સભા ાનની સેવા માટે અપર્ણ
કયાર્. તે જ ર તે, તેણે જીતેલી બધી પ્રજાઓ અદોમ, મોઆબીઓ,
આમ્મોનીઓ, પ લસ્તીઓ અને અમાલેક ઓ પાસેથી મેળવે ું સો ું
ચાંદ પણ તેણે ઈ રને અપર્ણ ક .ુ

12 સરુયાના ુત્ર અ બશાયે મીઠાની ખીણમાં અઢાર હજાર
અદોમીઓને માર ના ા. 13 તેણે સમગ્ર અદોમ પ્રદેશમાં લશ્કર
છાવણીઓ ગોઠવી. બધા અદોમીઓ હવે દાઉદના દાસ બની ગયા.
આમ, દાઉદ ાં કઈ ગયો, ત્યાં યહોવાહે તેને વજય અપા ો.

14 દાઉદ આખા ઇઝરાયલ પર રાજ કરતો હતો અને તેના સવર્
લોકોનો ન્યાય કર ને તેમનો ઇનસાફ કરતો હતો. 15 સરુયાનો
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ુત્ર યોઆબ સૈન્યનો સેનાપ ત હતો. અહ ૂદનો ુત્ર યહોશાફાટ
ઇ તહાસકાર હતો. 16અ હટૂબનો ુત્ર સાદોક અને અબ્યાથારનો ુત્ર
અબીમેલેખ યાજકો હતા. શાવ્શા શા ી હતો. 17 યહોયાદાનો ુત્ર
બનાયા રાજાના અંગરક્ષકો કરેથીઓ અને પલેથીઓનો ઉપર હતો.
અને દાઉદના દ કરાઓ રાજાની સમક્ષ ુ સલાહકારો* હતા.

19
દાઉદ આમ્મોનીઓ અને અરામીઓને હરાવે છે
2 શ .ુ 10:1-19

1આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ મરણ પામ્યો. તેના પછ તેનો દ કરો
ગાદ નશીન થયો. 2 દાઉદે ક ું, “હુ નાહાશના દ કરા હા ૂન પર દયા
રાખીશ, કેમ કે તેના પતાએ પણ મારા પ્રત્યે ભલાઈ રાખેલી હતી.”
તેથી દાઉદે તેના પતાના મરણ સંબંધી તેને દલાસો આપવા સારુ
સંદેશાવાહકોને આમ્મોનીઓના દેશમાં મોકલ્યા. 3 ત્યારે આમ્મોની
સરદારોએ હા ૂનને ક ું, “ ું ું એમ માને છે કે, તારા પતાને માન
આપવાના હે ુથી દાઉદેઆ માણસોનેઆ ાસનઆપવા મોકલ્યા છે?
એમાણસો તો તેનાજા ૂસો છે અનેઆ દેશને શી ર તે જીતી લેવો એની
બાતમી મેળવવા આ ા છે.”

4 તેથી હા ૂને દાઉદ રાજાના સંદેશાવાહકો ું અપમાન ક ુર્. તેઓની
દાઢ અડધી ૂંડાવી નાખી, તેઓનાં વ ો કમરથી મધ્યભાગ ુધી
કાપી ના ાં પછ તેણે તેઓને શરમજનક તમાં દાઉદ પાસે પાછા
મોકલ્યા. 5 ારે દાઉદને આ બાબતની ખબર મળ કે તેના માણસોના
ૂરા હાલ કરવામાં આ ા છે, ત્યારે તેણે તેઓને મળવા માણસો

મોકલ્યા, કારણ કે, તેઓ છોભીલા પડ ગયા હતા. દાઉદ રાજાએ
તેઓને કહેવડા ું કે, “તમાર દાઢ પાછ ઊગે ત્યાં ુધી યર ખોમાં
રહેજો, પછ જ અહ પાછા આવજો.

6 ારે આમ્મોનીઓને ભાન થ ું કે તેઓ દાઉદની નજરમાં
ધ ારપાત્ર બન્યા છે, ત્યારે હા ૂને અને આમ્મોનીઓએ અરામ-
નાહરાઈમમાંથી, માકામાંથી અને સોબાહમાંથી રથો તેમ જ ઘોડસેવારો

* 18:17 18:17 યાજકો
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ભાડથેી મેળવવા માટે ચોત્રીસ હજાર કલો ચાંદ મોકલી આપી.
7 તેણે બત્રીસ હજાર રથો ભાડે રા ા અને માકાના રાજા તથા તેના
સમસ્ત સૈન્યનો પગાર ૂકવી આપવા ગોઠવણ કર . તેઓનાં સવર્
સૈન્યોએ મેદબા આગળ છાવણી નાખી. જે આમ્મોનીઓ પોતપોતાનાં
નગરોમાંથી ભેગા થયા હતા તેઓ ત્યાં ુદ્ધ કરવાને તેઓની સાથે
જોડાયા.ં

8 દાઉદને ારે આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તેણે યોઆબને તેના
સવર્ સૈન્ય સાથે તેઓનો સામનો કરવા મોકલ્યા. 9આમ્મોનીઓ બહાર
આવીને શહેરના દરવાજા આગળ ુદ્ધ કરવાને ગોઠવાઈ ગયા અને
તેઓની મદદેઆવેલા રાજાઓએકબાજુ ુલ્લાં મેદાનમાં ચાલ્યા ગયા.

10 ારે યોઆબે જો ું કે, પોતાની સામે આગળ પાછળ બં ે
બાજુએથી હુમલો થવાનો છે. ત્યારે તેણે ઇઝરાયલના પસંદ કરેલા
લડવૈયાઓને અરામીઓની સામે ગોઠવી દ ધાં. 11 બાક ું સૈન્ય
તેણે પોતાના ભાઈ અ બશાયની સરદાર હેઠળ ૂ ું. અને તેઓએ
આમ્મોનીઓની સામે ુદ્ધ કરવાની ૂહરચના કર .

12 યોઆબે તેના ભાઈને ક ું, “જો અરામીઓ મારા પર વજયી
થાય, તો ું આવીને મને મદદ કરજે અને જો આમ્મોનીઓ તારા પર
વજય પામે તો, હુ આવીને તને મદદ કર શ. 13 હમતવાન થા અને
બળવાન થા,આપણે ઈ રનાં નગરોને માટે બહાદરુ બતાવીએ, કેમ કે
યહોવાહ, પોતાના ઇરાદાની ૂણર્તા માટે સારુ કરશે.”

14 ારે યોઆબ અને તેના સૈ નકો અરામીઓ સામે ુદ્ધ કરવા
નજીક આ ા ત્યારે અરામીઓ તેઓની સામેથી પલાયન થઈ ગયા.
15અને આમ્મોનીઓએ જો ું કે અરામીઓ નાસી ગયા છે ત્યારે તેઓ
પણ યોઆબના ભાઈ અ બશાયથી નાસીને નગરમાં પાછા ફયાર્. પછ
યોઆબપણઆમ્મોની લોકો પાસેથી પાછો યરુશાલેમઆવી પહોંચ્યો.

16અરામીઓ સમજી ગયા કે પોતે ઇઝરાયલીઓથી પરા જત થયા
છે. એટલે તેમણે સંદેશાવાહકો મોકલીને નદ પારના બીજાઅરામીઓને
હદાદેઝેરના સેનાપ ત શોફાખની આગેવાની હેઠળ બોલાવી લીધા.
17 આ સમાચાર મળતાં જ દાઉદે ઇઝરાયલ ું આ ું સૈન્ય ભે ું ક ુ
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અને યદન નદ ને પાર કર તેઓની સામે ુદ્ધની ુહરચના કર .
ઇઝરાયલીઓએઅરામીઓને ુદ્ધમાં હરાવી દ ધા.

18 અરામીઓ ફર થી ઇઝરાયલીઓ આગળથી નાસવા લાગ્યા.
દાઉદે અરામના સાત હજાર ઘોડસેવારોને અને ચાલીસ હજાર બીજા
લડવૈયાઓનો સંહાર કય . અરામના સૈન્યના સેનાપ ત શોફાખને પણ
તેણે માર ના ો. 19 ારે હદાદેઝેરના સેવકોએ જો ું કે તેઓ
ઇઝરાયલીઓની સામે હાર ગયા છે, ત્યારે તેઓએ દાઉદ સાથે ુલેહ
કર અને તેની સેવા કર . તે પછ અરામીઓઆમ્મોનીઓને મદદ કરતાં
બીવા લાગ્યા. તેથી અરામીઓ આમ્મોનીઓની મદદ કરવા રાજી ન
હતા.

20
રાબ્બા ઉપર આક્રમણ
2 શ .ુ 12:26-31

1 સામાન્ય ર તે વસંતઋ ુ બેસતાં રાજાઓ ુદ્ધ કરવા જાય છે. તે
વખતે યોઆબે સૈન્યનીઆગેવાની કર અનેઆમ્મોનના પ્રદેશનો સં ૂણર્
નાશ કર ના ો. પછ તેણે રાબ્બા આવીને તેને પણ પોતાને તાબે ક ુ.
પણ દાઉદ યરુશાલેમમાં જ ર ો. યોઆબે રાબ્બા પર હુમલો કય અને
તેને જીતી લી ુ.ં

2 દાઉદે રાબ્બાના રાજા મલ્કોમના મસ્તક પરથી ુગટ લઈ લીધો
અને તેને તેના પોતાના મસ્તક પર ૂ ો. આ ુગટ સોનાનો બનેલો
હતો. અને તેમા રત્નો જડલેાં હતા. તે ું વજન એક તાલંત હ ું. દાઉદે
નગરમાંથી ૂંટનો ુષ્કળ માલ ભેગો કય હતો. 3 તેણે નગરના લોકોને
બહાર લાવીને તેઓની પાસે કરવતો, તીકમો અને કુહાડ ઓથી કામ
કરા ું. દાઉદ આમ્મોનીઓના રાજા અને લોકો સાથે આ ર તે વતર્તો
હતો. પછ દાઉદ અને તે ું આ ું સૈન્ય યરુશાલેમમાં પાછુ આ ું.

પ લસ્તીઓ સામેના ુદ્ધો
2 શ .ુ 21:15-22

4 ત્યાર બાદ પ લસ્તીઓની સાથે ગેઝેરમાં ુદ્ધ થ ું. એ વખતે
હુશાના સબ્બખાય,ે રફાઈમના એક વંશજ સ પાયને માર ના ો.
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અને પ લસ્તીઓની હાર થઈ. 5 પ લસ્તીઓ સાથે ફર ુદ્ધ થ ુ.ં અને
યાઈરના ુત્ર એલ્હાનાન,ે લાહમીને માર ના ો. તે ગાથના ગ ી
ગોલ્યાથનો ભાઈ હતો અને તેના ભાલાનો હાથો વણકરની તોર જવેો
હતો.

6 ગાથમાં ફર ુદ્ધ થ ુ.ં ત્યાં એક કદાવર માણસ હતો જનેા હાથે
છ આંગળ ઓ અને પગે પણ છ આંગળ હતી. તે રફાઈમનો વંશજ
હતો. 7 ારે તેણે ઇઝરાયલના સૈન્યનો ધ ાર કય , ત્યારે દાઉદના
ભાઈ શમઆના ુત્ર યોનાથાને તેને માર ના ો. 8આ બધા ગાથના
રફાઈમના વંશજો હતા. તેઓ દાઉદના અને તેના સૈ નકોના હાથે માયાર્
ગયા.

21
દાઉદની અમંગળ વસ્તીગણતર
2 શ .ુ 24:1-25

1ઇઝરાયલની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચવા માટે શેતાને દાઉદને ઇઝરાયલની
વસ્તી ગણતર કરવાને લલચા ો. 2 દાઉદે યોઆબ અને લશ્કર
વડા અ ધકાર ઓને ક ું, “જાઓ, બેરશેબાથી તે દાન ુધી ઇઝરાયલ
પ્રજાની વસ્તી ગણતર કરો. અને પાછાઆવીને મને અહેવાલઆપો કે,
હુ તેઓની સં ા જાણું.” 3 યોઆબે ક ું, ઈ ર તેમના લોકને જટેલા
છે તેના કરતા સોગણાં વધારો. પણ મારા મા લક રાજા, ું તેઓ સવર્
મારા મા લકની સેવા નથી કરતા? મારા મા લક કેમઆ ું ઇચ્છે છે? શા
માટે ઇઝરાયલ પર દોષ લાવવો?”

4 પણ રાજા ું ફરમાન યોઆબને માન ું પ ુ.ં તેથી યોઆબ ત્યાંથી
નીકળ ને આખા ઇઝરાયલ દેશમાં ફર ને તે યરુશાલેમમાં પાછોઆ ો.
5 પછ યોઆબે લડવૈયા માણસોની ગણતર નો કુલ આંકડો દાઉદને
જણા ો. ઇઝરાયલમાં અ ગયાર લાખ તલવાર ચલાવી શકે તેવા
ુરુષો હતા. એકલા યહૂ દયામાં ચાર લાખ સ ેર હજાર સૈ નકો હતા.
6 પણ લેવી અને બન્યામીનના વંશજોનો સમાવેશ ગણતર માં કય

નહોતો કેમ કે યોઆબને રાજાનીઆજ્ઞા ૃણાસ્પદ લાગી હતી. 7ઈ ર
આ કામથી નારાજ થયા, તેથી તેમણે ઇઝરાયલને શક્ષા કર . 8 દાઉદે
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ઈ રને ક ું, “આ કામ કર મેં મહા પાપ ક ુ છે. હવે તમારા સેવકનો
અપરાધ દૂર કરો, કેમ કે મેં મોટ ૂખાર્ઈ કર છે.”

9 યહોવાહે, દાઉદના પ્રબોધક ગાદને ક ું, 10 “જા દાઉદને કહે કે:
‘યહોવાહ એમ કહે છે કે: “હુ તને ત્રણ વકલ્પો આ ું છુ. તેમાંથી ગમે
તે એક પસંદ કર.”

11 તેથી ગાદ દાઉદ પાસે ગયો અને તેને ક ું, “યહોવાહ આ ુજબ
કહે છે: ‘આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક પસંદ કર. 12 ત્રણ વષર્ દકુાળ પડે
અથવા ત્રણ મ હના ુધી તારા શ ુઓ તારો પીછો કરે અને તેઓની
તલવારથી તને પકડ પાડે અથવા ત્રણ દવસ ુધી દેશમાં યહોવાહની
તલવારરૂપી મરક ચાલે એટલે યહોવાહનો દૂત ઇઝરાયલના આખા
પ્રદેશમાં વનાશ કરતો ફરે.’ તો હવે, મને મોકલનારને મારે શો જવાબ
આપવો તે વષે ું નણર્ય કર.”

13 પછ દાઉદે ગાદને ક ું, “હુ ભારે દ્વધામાં ુકાયો છુ. મને
માણસોના હાથમાં પડવા કરતાં યહોવાહના હાથમાં પડ ું એ વધારે
સારુ લાગે છે, કેમ કે તેમની કૃપા અત્યંત છે.” 14 તેથી યહોવાહે,
ઇઝરાયલમાં મરક મોકલી અને સ ેર હજાર માણસો મરણ પામ્યા.
15 ઈ રે યરુશાલેમનો નાશ કરવા એક દૂતને મોકલ્યો. જયારે તે નાશ
કરવાની તૈયાર માં હતો ત્યારે યહોવાહે, નાશ જોઈ પોતાનો વચાર
બદલ્યો. તેમણે નાશ કરનાર દૂતને ક ું, “બસ કર! હવે તારો હાથ
પાછો ખેંચી લે.” એ વખતે યહોવાહનો દૂત ઓનાર્ન ય ૂસીની ખળ
પાસે ઊભો હતો. 16 દાઉદે ઊંચે નજર કર ને જો ું તો, યહોવાહનો
દૂત, આકાશ અને ૃથ્વી વચ્ચે ઉઘાડ તલવાર લઈને, યરુશાલેમ તરફ
પોતાના હાથ લંબાવી ઊભો હતો. પછ દાઉદ અને વડ લોએ, ટાટ
પહેર , ૂ મ પર લાંબા થઈ પ્રણામ કયાર્. 17 દાઉદે ઈ રને ક ું,
“સૈન્યની ગણતર કરવાની આજ્ઞા આપનાર ું હુ નથી? આ દુ તા
મેં કર છે. પણ આ ઘેટાંઓ, તેઓએ ું ક ુ છે? હે યહોવાહ, મારા
ઈ ર, કૃપા કર તમારા હાથે, મને અને મારા કુટુબને શક્ષા કરો, પણ
આ મરક થી તમારા લોકોનો નાશ ન કરો.”
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18તેથી યહોવાહના દૂતે ગાદનેઆજ્ઞા કર કે, દાઉદને કહે કે, તે જઈને
ય ૂસી ઓનાર્નની ખળ મા,ં યહોવાહને માટે એક વેદ બાંધ.ે 19 તેથી
યહોવાહના નામ,ેજે ુચના ગાદેઆપી હતી, તે અ ુસાર કરવાને, દાઉદ
ગયો. 20જયારે ઓનાર્ન ઘઉં મસળતો હતો, ત્યારે તેણે પાછળ નજર
કરતાં દૂતને જોયો. તેથી તે તથા તેના ચાર ુત્રો સંતાઈ ગયા.

21 ારે દાઉદઓનાર્નની પાસેઆ ો ત્યારેઓનાર્ને દાઉદને જોયો.
તે ખળ માંથી બહાર આ ો અને તેણે દાઉદને સા ાંગ દડવ પ્રણામ
કયાર્. 22 ત્યારે દાઉદે ઓનાર્નને ક ું, “આ ખળ મને આપ, જથેી હુ
ઈ રને માટે વેદ બાં .ુ હુ તેની ૂરે ૂર કમત આપીશ, જથેી લોકોમાં
પ્રસરેલી મરક બંધ થાય.” હુ તને એની ૂરે ૂર કમત ૂકવીશ.”

23 ઓનાર્ને દાઉદને ક ું, “મારા મા લક રાજા, તે તારુ જ છે તેમ
સમજીને તેને લઈ લે. તાર દ્ર માં જે સારુ લાગે તે કર. જો હુ
દહનીયાપર્ણો માટે બળદો, કણસલાં ઝૂડવા માટે લાકડાંનાં પા ટયાં અને
ખાદ્યાપર્ણ માટે ઘઉં, એ બ ું તને આપીશ.” 24 રાજા દાઉદે ઓનાર્નને
ક ું, “ના, હુ તે ૂરે ૂર કમતઆપી ખર દ શ. યહોવાહને દહનીયાપર્ણ
કરવા માટે, જે તારુ છે, જનેે માટે મેં કમત ૂકવી નથી, તે અપર્ણ હુ
ન હ લઉં.”

25 દાઉદે એ જગ્યા માટે છસો શેકેલ સો ું આપ્ ુ.ં 26 દાઉદે ત્યાં
યહોવાહને માટે વેદ બાંધી અને તેના પર દહનીયાપર્ણો અને શાંત્યપર્ણો
ચઢા ાં. તેણે યહોવાહને વનંતી કર , તેમણે દહનીયાપર્ણની વેદ પર
આકાશમાંથી અ મોકલી તેને ઉ રઆપ્યો. 27 પછ યહોવાહે, દૂતને
આજ્ઞા આપી અને દૂતે પોતાની તલવાર મ્યાન કર .

28 ારે દાઉદે જો ું કે ઓનાર્ન ય ૂસીની ખળ માં યહોવાહે તેને
ઉ રઆપ્યો છે, ત્યારે તે જસમયે, તેણે ત્યાં યજ્ઞ કય . 29 કેમ કે ૂસાએ
અરણ્યમાં બનાવેલો યહોવાહનો ુલાકાતમંડપ તથા દહનીયાપર્ણની
વેદ , તે સમયે ગબ્યોનના ઉચ્ચપ્રદેશમાં હતી. 30જોકે, દાઉદ ઈ રના
માગર્દશર્ન માટે ત્યાં જઈ શ ો ન હ, કારણ કે તેને યહોવાહના દૂતની
તલવારનો ડર હતો.
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22
1 પછ દાઉદે ક ું, “અહ યા,ં ઈ ર યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન,

ઇઝરાયલ માટેની દહનીયાપર્ણની વેદ સાથે થશે.”

મં દર બાંધવાની તૈયાર
2 દાઉદે ઇઝરાયલમાં રહેતા સવર્ વદેશીઓને ભેગા કરવાની આજ્ઞા

આપી. તેણે તેઓને, ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે પથ્થર
કાપનારાઓ તર કે નીમી, પથ્થરો કાપવાના કામે લગાડ દ ધા.

3 દાઉદે બારણાં માટે ખીલા અને મજાગરા બનાવવા ુષ્કળ લોખંડ
ૂરુ પા ુ.ં તેણે વ ુલ પ્રમાણમાં પ ળ પણ ૂરુ પા ુ,ં 4 અને

ઢગલાબંધ દેવદાર ૃક્ષ પણ એકઠાં કયાર્. સદોન અને ૂરના લોકો
દાઉદ માટે એરેજ ૃક્ષોનાં અસં લાકડાં લા ા હતા. 5 દાઉદે ક ું,
“મારો ુત્ર ુલેમાન ુવાન તથા બનઅ ુભવી છે અને યહોવાહ માટે
જે ભ ક્ત ાન બાંધવા ું છે તે ૂબ ભ હો ું જોઈએ, જથેી બીજા
સવર્ પ્રદેશોમાં તે વ ાત અને શોભાયમાન થાય. તેથી હુ તેની તૈયાર
કર શ.” તેથી દાઉદે, પોતાના ૃત્ ુ અગાઉ ુષ્કળ તૈયાર કર .

6 પછ તેણે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને બોલા ો અને ઇઝરાયલના
ઈ ર યહોવાહના ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે તેને આજ્ઞાઆપી. 7 દાઉદે
ુલેમાનને ક ું “મારા ુત્ર, મારા ઈ ર યહોવાહના નામને માટે,

ભ ક્ત ાન બાંધવાનો મારો ઇરાદો હતો. 8 પણ યહોવાહે માર પાસે
આવીને ક ું કે, ‘તેં ઘણું લોહ વહેવડા ું છે અને ું ઘણાં ુદ્ધો લડ્યો
છે. ું મારા નામને માટે ભ ક્ત ાન બાંધશે ન હ કારણ કે તેં, ૃથ્વી પર,
માર નજર સમક્ષ, ઘણું લોહ વહેવડા ું છે.

9 જો કે, તને એક ુત્ર થશે જે શાં તશીલ માણસ હશ.ે હુ તેને
ચારેતરફના શ ુઓથી રાહત આપીશ. તે ું નામ ુલેમાન અપાશે અને
તેના રા કાળ દર મયાન ઇઝરાયલમાં ુલેહ તથા શાં ત જળવાશે.
10 તે મારા નામને સારુ ભ ક્ત ાન બાંધશે. તે મારો ુત્ર થશે અને
હુ તેનો પતા થઈશ. હુ ઇઝરાયલ પર તે ું રા સવર્કાળ માટે

ા પત કર શ.’ ” 11 “હવે, મારા ુત્ર ુલેમાન, યહોવાહ તાર સાથે
હો અને સફળ થવા માટે તને સહાય કરો. અને તેમના ક ા પ્રમાણે
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ું ભ ક્ત ાન બાંધ. 12 યહોવાહે, તને ઇઝરાયલીઓ પર અ ધકાર
ઠરા ો છે, માટે તે તને ડહાપણ અને વવેક ુ દ્ધ આપ,ે જથેી ું તારા
ઈ ર યહોવાહનો નયમ પાળે. 13 યહોવાહે, ઇઝરાયલને માટે ૂસાને
જે નયમો અને કા ૂનોઆપ્યાં છે તે ું ું કાળજી ૂવર્ક પાલન કરશે ત્યારે
ું સફળ થશ.ે બળવાન તથા હમતવાન થા. બીશ ન હ કે ગભરાઈશ

ન હ.
14 હવે, જો, મેં યહોવાહના ભ ક્ત ાન માટે ુષ્કળ મહેનત કર ને

એક લાખ તાલંત સો ું, દસ લાખ તાલંત ચાંદ , પ ળ અને લોખંડ
ુષ્કળ પ્રમાણમાં એકત્ર કયાર્ છે. લાકડાં અને પથ્થર એ બ ું તને આ ું

છુ. તેમા ું વધારો કર શકે છે. 15તાર પાસે ઘણાં પથ્થર કાપનારાઓ,
ક ડયાઓ, ુથારો અને દરેક કામમાં ન ુણ ુષ્કળ કાર ગરો છે,
16 તેઓ સોના, ચાંદ , કાંસા અને લોખંડના ઉપયોગવાળા કામ પણ
કર શકે છે. માટે હવે બાંધકામ શરૂ કર દે અને યહોવાહ તાર સાથે
હો.”

17 પછ દાઉદે, પોતાના ુત્ર ુલેમાનને સહાય કરવાની આજ્ઞા,
ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનોને કર ને ક ું કે, 18 “યહોવાહ, તમારા
ઈ ર તમાર સાથે છે અને તેમણે ચારેતરફ તમને શાં ત આપી છે.
પ્રદેશના રહેવાસીઓને મારા હાથમાં સોંપ્યા છે. યહોવાહ તથા તેમના
લોકોની સામે, પ્રદેશ પરા જત થયો છે. 19 હવે ૂરા હૃદયથી યહોવાહ
તમારા ઈ રની ભ ક્તમાં મન લગાડો. તૈયાર થઈજાઓઅને યહોવાહ
ઈ ર માટે પ વત્ર ાન બાંધો. પછ તમે યહોવાહના કરારકોશને અને
ઈ રનાં પ વત્ર પાત્રોને યહોવાહના નામે જે ભ ક્ત ાન બાંધવામાં
આવે છે તેમાં લાવો.”

23
લેવીઓની ફરજો

1જયારે દાઉદ ઘણો ૃદ્ધ થયો. ત્યારે તેણે રાજપદેથી ન ૃ લીધી.
અને તેણે તેના ુત્ર ુલેમાનને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે નીમ્યો. 2 દાઉદે
ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનોને, યાજકોને અને લેવીઓને એકઠા કયાર્.
3ત્રીસ વષર્નાઅને તેથી વધારે વય ધરાવતા લેવીઓની ગણતર કરવામાં
આવી. તેઓની સં ા આડત્રીસ હજાર થઈ.
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4તેઓમાંના ચોવીસ હજારને ઈ રના ભ ક્ત ાનના કામની દેખરેખ
સોંપવામાં આવી અને છ હજારને અમલદારો અને ન્યાયાધીશો તર કે
નીમ્યા. 5 ચાર હજારને દ્વારપાળો તર કે નીમ્યા. દાઉદે પોતે બનાવેલા
વા જત્રો સાથે ઈ રની સ્ ુ ત કરવા માટે, ચાર હજાર ગાયકોને નમ ૂક
આપી. 6 દાઉદે તેઓને; ગેશ ન, કહાથ અને મરાર , એમ ત્રણ
વભાગમા,ં લેવીઓના ુત્રોના નામ પ્રમાણે વહેંચ્યા.
7ગેશ નના કુળના વંશજો: લાદાન અને શમઈ.

8લાદાનના ત્રણ દ કરા: યહ એલ ઝેથામ અને યોએલ.
9 શમઈના ત્રણ દ કરા: શલોમોથ, હઝ એલ, હારાન. તેઓ લાદાનના

કુળના ુ આગેવાનો હતા.
10 શમઈના ચાર દ કરા: યાહાથ, ઝ ના, યેઉશ,અને બ રયા.
11યાહાથ ે હતો, તેની પછ બીજા ક્રમે ઝ ઝાહ, પણ યેઉશ અને

બ રયાને ઘણાં ુત્રો ન હતા, તેથી તેઓ એક જ કુટુબ તર કે
ગણાયા.

12 કહાથના ચાર દ કરા:
આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ.
13આમ્રામના દ કરા : હારુન અને ૂસા. હારુન અને તેના વંશજોન;ે
પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ અપર્વા, યહોવાહ આગળ ૂપ બાળવા,
તેમની સેવા કરવા અને તેમના નામે આશીવાર્દ આપવા માટે કાયમી

ધોરણ,ે
પસંદ કરવામાં આ ા હતા.
14 પણ ઈ રના સેવક ૂસાના સંદભર્મા,ં
તેના દ કરાઓન,ે લેવીઓમાં ગણવામાં આ ા હતા.
15 ૂસાના દ કરા: ગેશ મ અને એ લએઝેર.
16ગેશ મના વંશજોમાં શ ુએલ, ે હતો.
17એ લએઝેરનો ે દ કરો રહાબ્યા.
એલીએઝેરને બીજા દ કરા ન હતા, પણ રહાબ્યાનાં ઘણાં સંતાનો હતા.
18 યસ્હારનો ે દ કરો, શલો મથ.
19 હેબ્રોનના દ કરા: સૌથી મોટો ય રયા,
બીજો અમાયાર્, ત્રીજો યાહઝ એલ અને ચોથો યકામામ.
20ઉ ઝયેલના દ કરામાં ે મખા અને બીજો ય શ્શયા.
21 મરાર ના દ કરા માહલી અને ુશી.
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માહલીના દ કરા: એલાઝાર અને ક શ.
22એલાઝાર ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેને એકપણ દ કરો નહોતો.
તેને ફક્ત દ કર ઓ જ હતી.
ક શના દ કરાઓએ તેઓની સાથે લ કયાર્.
23 ુશીના ત્રણ દ કરા: માહલી,એદેર અને યેરેમોથ.

24 તેઓ પોતાનાં કુટુબો પ્રમાણે લેવીઓના દ કરા હતા. જઓે
નામવાર ગણતર માં ગણાયા હતા. તેઓ વીસ તથા તેથી વધારે ઉંમરના
હતા. તેઓ યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં સેવા ું કામ કરતા હતા. તેઓ
પોતાના કુટુબોનાં ુ આગેવાનો હતા. 25 દાઉદે ક ું, “ઇઝરાયલના
ઈ ર યહોવાહે, તેમના લોકોને વશ્રામ આપ્યો છે. તેઓ* સવર્કાળ
યરુશાલેમમાં નવાસ કરશે. 26 હવે લેવીઓન,ે પ વત્ર મંડપ અને તેની
સેવાને સારુ સામગ્રી ઊંચકવાની જરૂર ન હ પડ.ે”

27 દાઉદના અં તમ શ ોથી, વીસ અને તેથી વધારે વષર્ની વયના
લેવી ુત્રોની ગણતર કરવામાં આવી હતી. 28 તેઓ ું કામ, યહોવાહના
ભ ક્ત ાનમાં સેવાને સારુ હારુનના ુત્રોને મદદ કરવા ું હ ુ.ં તેઓએ
આંગણાઓમાં, ઓરડાઓમા,ં સવર્ પ વત્ર વસ્ ુઓના ુ દ્ધકરણમાં
અને ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં સેવાના કામમા,ં હારુન ુત્રોને સહાયરૂપ
થવા ું કામ કરવા ું હ ુ.ં 29 ઈ રને અપલી રોટલી માટે, ખાદ્યાપર્ણો
માટેના લોટ માટે, ખમીર વગરની રોટલીના કે તવામાં શેકેલા કે તળેલા
ખાદ્યાપર્ણ માટે અને તમામ વસ્ ુઓના તોલઅને માપ માટે પણ તેઓએ
ધ્યાન રાખવા ું હ ુ.ં

30 વળ તેઓએ દરરોજ સવારે યહોવાહનો આભાર માનવા અને
સ્ ુ ત કરવા માટે ઊભા રહેવા ું હ ુ.ં એ જ ર તે સાંજે પણ 31 તથા
યહોવાહની આગળ કાયમના ઠરાવેલા કા ૂન પ્રમાણે વશ્રામવારે તથા
ચંદ્રદશર્ન અને નયત તહેવારોને દવસે ઠરાવેલી સં ામાં યહોવાહને
દહનીયાપર્ણો અપર્ણ કરવાની સેવામાં ઊ ું રહેવા ું હ ુ.ં

32 યહોવાહના સભા ાનની સેવાને સારુ ુલાકાતમંડપની,
પ વત્ર ાનની અને તેમના ભાઈઓ હારુનના ુત્રોની સંભાળ રાખવી
એ તેઓની જવાબદાર હતી.
* 23:25 23:25 ઈ ર
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24
યાજકોને સોંપવામાં આવેલાં કામ

1 હારુનના ુત્રો; નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર તથા ઈથામાર.
2 નાદાબ અને અબીહૂ પોતાના પતાની અગાઉ મરણ પામ્યા હતા.
તેઓને સંતાન ન હતા, તેથી એલાઝાર તથા ઈથામાર યાજક ું કામ
કરતા હતા. 3સાદોક,એલાઝારના વંશજોમાંનો એક અને અહ મેલેખે,
ઈથામારના વંશજોમાંનોએકની સાથે મળ , દાઉદે, યાજકો તર કેના કામ
માટે તેઓને વ વધ જૂથોમાં ગોઠ ા.

4એલાઝારના ુત્રોમા,ં ઈથામારના ુત્રો કરતાં ુ ુરુષો સં ામાં
વધારે હતા, તેથી એલાઝારના ુત્રોના સોળ વગર્ પાડવામાં આ ાં.
ઈથામારના ુત્રોનાં કુટુબોનાઆઠ ુ ુરુષો હતા, માટે તેઓનાઆઠ
વગર્ પાડવામાં આ ા. 5 તેમણે ચઠ્ઠ ઓ નાંખી બનપક્ષપાતીપણે
તેઓને ન ુક્ત કયાર્ તેથી પ વત્ર ાનના કારભાર ઓ તથા ઈ રના
કારભાર ઓ,એલાઝાર અને ઈથામાર, બ ેના વંશજોમાંથી હતા.

6 નથાનએલનો ુત્ર શમાયા ચીટનીસ, લેવીઓમાંનો એક હતો.
તેણે રાજાની, સરદારોની, સાદોક યાજકની, અબ્યાથારના ુત્ર
અહ મેલેખની તથા યાજકો અને લેવીઓના કુટુબોના ુ ુરુષોની
સમક્ષ તેઓની નોંધ કર . એલાઝાર તથા ઈથામારના કુટુબ,
વારાફરતી એક પછ એક ગણવામાં આવ ું હ ુ.ં 7 પહેલી
ચઠ્ઠ યહોયાર બની અને બીજી યદાયાની નીકળ . 8 ત્રીજી
હાર મની, ચોથી સેઓર મની, 9પાંચમી મા લ્કયાની, છઠ્ઠ મીયામીનની,
10સાતમી હા ોસની,આઠમીઅ બયાની, 11નવમી યે ૂઆની, દસમી
શખાન્યાની, 12અ ગયારમીએલ્યા શબની,બારમી યાક મની, 13તેરમી
હુ પાની, ચૌદમી યશેબાબની, 14 પંદરમી બલ્ગાની, સોળમી ઈમ્મેરની,
15 સ રમી હેઝ રની, અઢારમી હા પીસ્સેસની, 16 ઓગણીસમી
પથા ાની, વીસમી હઝ કયેલની, 17એકવીસમી યાખીનની, બાવીસમી
ગા ૂલની, 18 ત્રેવીસમી દલાયાની અને ચોવીસમી ચઠ્ઠ માઝયાની
નીકળ હતી.

19 ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહે તેઓના પતા હારુનને આપેલી
આજ્ઞા ુજબ તેની મારફતે અપાયેલા હુકમ ુજબ સેવા કરવાને
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યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં આવવાનો તેઓનો અ ુક્રમ એ ુજબનો
હતો.

લેવીઓની નામ-યાદ
20લેવીના બાક ના ુત્રો નીચે ુજબ છે:

આમ્રામના ુત્રોમાંનો ુબાએલ; ુબાએલના ુત્રોમાંનો યહદયા.
21 રહાબ્યાના ુત્રોમાંનો ય શ્શયા જે આગેવાન હતો.
22ઈસહાર ઓમાંનો શલોમોથ. શલોમોથના ુત્રોમાં યાહાથ.
23 હેબ્રોનના ુત્રોમાં સૌથી મોટો ય રયા, બીજો અમાયાર્, ત્રીજો

યાહઝ એલ અને ચોથો યકામામ.
24ઉ ઝયેલનો ુત્ર મખા. મખાના ુત્રોમાંનો શામીર.
25 મખાનો ભાઈ ય શ્શયા. ય શ્શયાનો ુત્ર ઝખાયાર્.
26 મરાર ના ુત્રો: માહલી તથા ુશી. યા ઝયાનો ુત્ર બનો.
27 મરાર ના ુત્રો: યા ઝયાનો બનો, શોહામ, ઝા ૂર અને ઈબ્રી.
28 માહલીના ુત્રો એલાઝાર, તે ન:સંતાન હતા.
29 ક શનો ુત્ર: યરાહમેલ.
30 ુશીના ુત્રો: માહલી,એદેર તથા ય રમોથ.
તે બધા તેમના કુટુબ પ્રમાણે લેવીઓ હતા. 31 તેઓએ પણ હારુનના
ુત્રોની માફક દાઉદ રાજા, સાદોક, અહ મેલેખ અને યાજકો તથા

લેવીઓનાં કુટુબનાં ુ ુરુષોની હાજર માં ચઠ્ઠ ઓ નાખી. કુટુબના
ુ માણસોએ પોતાના નાના ભાઈઓની કુટુબોની માફક જ ચઠ્ઠ ઓ

નાખી.

25
મં દરના સંગીતકારો

1 દાઉદે અને સૈન્યના અમલદારોએ સેવાને માટે આસાફના, હેમાનના
અને યદૂ ૂનના ુત્રોમાંથી કેટલાકને વીણા, સતાર અને ઝાંઝ વડે
સ્તોત્ર ગાવા સારુ જુદા કયાર્. તેઓને સોંપેલી સેવા પ્રમાણે ફરજ
બજાવનારાઓની યાદ આ ુજબ છે: 2આસાફના ુત્રો:
ઝા ૂર, ૂસફ, નાથાન્યા અને અશારેલા;
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આસાફના હાથ નીચે હતા.
રાજાની દેખરેખમા,ંઆસફ પ્રબોધવાણી ું કામ કરતો હતો.
3 યદૂ ૂનના છ ુત્રો :
ગદાલ્યા, સર , યશાયા, શમઈ, હશાબ્યા અને મા થ્યા.
તેઓ પોતાના પતા યદૂ ૂન કે જે વીણા વડે આભાર માનતો તથા

ઈ રની સ્ ુ ત કરતી વખતે બોધક ું કામ કરતો હતો,
તેના હાથ નીચે હતા.

4 હેમાનના ુત્રો:
ુ યા, મા ાન્યા, ઉ ઝયેલ, શ ુએલ, ય રમોથ, હનાન્યા, હનાની,

અ લયાથા, ગદાલ્તી, રોમામ્તી-એઝેર, યોશ્બકાશા, માલ્લોથી, હોથીર
અને માહઝ ઓથ.

5 તેઓ રાજાના દ્ર ા હેમાનના ુત્રો હતા.
તેઓ શગ વગાડનારા હતા.
ઈ રે હેમાનને ચૌદ ુત્રો અને ત્રણ ુત્રીઓઆપ્યાં હતા.

6 તેઓ સવર્ પોતાના પતાના હાથ નીચે ફરજ બજાવતા હતા. અને
ઈ રના ભ ક્ત ાનમાં ઝાંઝો, સતાર અને વાદન તથા ગાયન કર ને
પ્ર ુની સેવા કરતા હતા. આસાફ, યદૂ ૂન તથા હેમાન પોતે તો રાજાના
હાથ નીચે હતા. 7 તેઓના ભાઈઓ ઈ રની આગળ સંગીતમાં કુશળ
તથા બાહોશ ગાયકો હતા. તેઓની કુલ સં ા બસો અઠ્ઠયાસી હતી.
8 તેઓએ સરખે ભાગ,ે નાના તેમ જ મોટાએ, ુરુએ તેમ જ શષ્યએ,
ચઠ્ઠ ઓ નાખીને પોતા ું કામ વહેંચી લી ું.
9 પહેલી ચઠ્ઠ આસાફના ુત્ર ૂસફની નીકળ .

બીજી ચઠ્ઠ ગદાલ્યાની, ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

10 ત્રીજી ચઠ્ઠ ઝા ૂરની. તે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર
હતા;

11 ચોથી ચઠ્ઠ યસ્રીની ત,ે તેના ુત્રો અને તેના ભાઈઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

12 પાંચમી ચઠ્ઠ નાથાન્યાની. તે, તેના ભાઈઓ અને ુત્રો મળ ને કુલ
બાર હતા.

13છઠ્ઠ ુ યાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
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14 સાતમી યશારેલાની. તે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર
હતા;

15 આઠમી યશાયાની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

16 નવમી મા ાન્યાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

17 દસમી શમઈની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
18 અ ગયારમી અઝારેલની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ

બાર હતા.
19 બારમી હશાબ્યાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
20 તેરમી ુબાએલની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
21ચૌદમી મા થ્યાની. તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર હતા.
22પંદરમી યેરેમોથની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓમળ ને કુલ બાર હતા.
23 સોળમી હનાન્યાની, ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા;
24સ રમી યોશ્બકાશાની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
25 અઢારમી હનાનીની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા;
26ઓગણીસમી માલ્લોથીની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ

બાર હતા.
27 વીસમી અલીયાથાની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
28એકવીસમી હોથીરની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
29બાવીસમી ગદાલ્તીની. તે, તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ બાર

હતા.
30 ત્રેવીસમી માહઝ ઓથની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને કુલ

બાર હતા.
31 ચોવીસમી રોમામ્તી-એઝેરની. ત,ે તેના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ ને

કુલ બાર હતા.
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26
મં દરના દ્વારપાળો

1 દ્વારપાળો*ની ટુકડ ઓ નીચે દશાર્ ાં પ્રમાણે પાડવામાં આવી
હતી: કોરાહ ઓમાં, આસાફના ુત્રોમાંના કોરેનો ુત્ર મશેલેમ્યા.
2 મશેલેમ્યાના ુત્રો: ે ુત્ર ઝખાયાર્ બીજો યદ એલ, ત્રીજો
ઝબાદ્યા,ચોથો યાથ્નીએલ, 3પાંચમોએલામ,છઠ્ઠો યહોહાનાન,સાતમો
એલ્યહોએનાય.
4ઓબેદ-અદોમના ુત્રો: જયે શમાયા, બીજો યહોઝાબાદ,
ત્રીજો યોઆહ, ચોથો શાખાર, પાંચમો નથાનએલ,
5છઠ્ઠો આમ્મીએલ, સાતમો ઇસ્સાખાર,આઠમો ુલ્લથાઈ.
ઈ રે ઓબેદ-અદોમને આશીવાર્દ આપ્યો હતો.
6તેના ુત્ર શમાયાને પણ ુત્રો હતા તેઓ તેઓના કુટુબનાં અ ધકાર ઓ

હતા;
કેમ કે તેઓ ૂરવીર હતા.
7શમાયાના ુત્રો: ઓથ્ની, રફાએલ,ઓબેદ,અને એલઝાબાદ.
તેના ભાઈઓઅ લહૂ અને સમા ા ૂરવીર ુરુષો હતા.
8 તેઓ સવર્ ઓબેદ-અદોમના ુત્રો હતા.
તેઓ, તેમના ુત્રો અને ભાઈઓ ુલાકાતમંડપ ની સેવાને માટે ૂરવીર

અને શ ક્તશાળ ુરુષો હતા.
ઓબેદ-અદોમના બાસઠ વંશજો હતા.
9 મશેલેમ્યાના ુત્રો અને ભાઈઓ મળ અઢાર ૂરવીર ુરુષો હતા.
10 મરાર ના ુત્રોમાંના હોસાનાને પણ ુત્રો હતા.
તેઓમાં ુ શમ્રી જો કે તે જયે ુત્ર ન હતો,
પણ તેના પતાએ તેને ુ ઠરા ો હતો.
11બીજો હ લ્કયા, ત્રીજો ટબાલ્યા, ચોથો ઝખાર્યા.
હોસાના ુત્રો અને ભાઈઓ કુલ મળ ને તેર હતા.

12 એ ુ દ્વારપાળોની તેમના આગેવાનો દ્વારા ક્રમવાર ટુકડ ઓ
પાડવામાં આવી હતી. તેઓને પોતાના ભાઈઓની માફક ઈ રના
ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા ું કામ સોંપવામાં આ ું હ ું. 13 તેઓએ

* 26:1 26:1 મં દરના દ્વારપાળો
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નાનાએ તેમ જ મોટાએ પોતાના કુટુબો પ્રમાણે દરેક દરવાજાને માટે
ચઠ્ઠ ઓ નાખી. 14 ૂવર્ તરફની ચઠ્ઠ શેલેમ્યાની નીકળ . ત્યાર બાદ
તેનો ુત્ર ઝખાયાર્ જે ુ દ્ધમાન મંત્રી હતો તેને માટે તેઓએ ચઠ્ઠ ઓ
નાખી. અને તેની ચઠ્ઠ ઉ ર તરફની નીકળ .

15 ઓબેદ-અદોમની દ ક્ષણ તરફના દરવાજાની અને તેના ુત્રોની
ચીઠ્ઠ ભંડારના દરવાજાની નીકળ . 16 ુ પીમ તથા હોસાની ચઠ્ઠ
પ મ તરફના દરવાજાની એટલે ચઢતા ઢોળાવની સડક ઉપરઆવેલા
શાલ્લેખેથ દરવાજા પાસેની સામસામી બીજી ચોક ના દરવાજાની
નીકળ .

17 ૂવર્ તરફના દરવાજે રોજ છ લેવીઓ હાજર રહેતા હતા, તથા
ઉ ર તરફના દરવાજે ચાર, ‘દ ક્ષણ તરફના દરવાજે ચાર અને દરેક
દરવાજાને માટે બબ્બ.ે 18પ મના દરવાજાનીઓસર તરફ સડક પર
ચાર દ્વારપાળો અને ઓસર તરફ બે દ્વારપાળો હતા. 19 કોરાહ તથા
મરાર ના વંશજોને દ્વારપાળો તર કે ું કામ વહેંચીઆપવામાંઆ ું હ ું.

લેવીઓની મં દરને લગતી અન્ય ફરજો
20 લેવીઓ પૈક અ હયા ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારો તથા

અ પત વસ્ ુઓના ભંડાર પર હતો. 21 લાદાનના વંશજો: ગેશ નના
કુટુબમાં ુ યહ એલી જે તેમનોઆગેવાન હતો. 22 ઝેથામ અને તેનો
ભાઈ યોએલ ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારોની સંભાળ રાખતા હતા.

23 આમ્રામીઓ, ઈસહાર ઓ, હેબ્રોનીઓ અને ઉ ઝયેલીઓમાંથી
પણ ટુકડ ઓ પસંદ કરવામાં આવી હતી. 24 ૂસાના ુત્ર ગેશ મનો
ુત્ર શ ુએલ ભંડારો પર કારભાર હતો. 25 શ ુએલનાં ભાઈઓ:

એ લએઝેરનો ુત્ર રહાબ્યા,
રહાબ્યાનો ુત્ર યશાયા,
યશાયાનો ુત્ર યોરામ,
યોરામનો ુત્ર ઝખ્રી,
ઝ ખ્રીનો ુત્ર શેલોમોથ.

26 આ શલોમોથ અને તેના કુટુબીઓ પ વત્ર વસ્ ુઓના જે સવર્
ભંડારો દાઉદ રાજાએતેના કુટુબોનાઆગેવાનોએ,સહસ્રા ધપ તઓએ
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શતા ધપ તઓએ સૈન્યના સરદારોએ અપર્ણ કયા હતા, તેની
જવાબદાર સંભાળતા હતા. 27 તે લોકોએ ુદ્ધ દર મયાન મળેલી
ૂંટમાંનો કેટલોક ભાગ ઈ ર ું ભ ક્ત ાન સમારવા માટેઆપ્યો હતો.

28જે બ ું શ ુએલ પ્રબોધકે, ક શના ુત્ર શાઉલે, નેરના ુત્ર આબ્નેરે
તથા સરુયાના ુત્ર યોઆબે અપર્ણ ક ુ હ ુ.ં તથા જે કઈ બીજા
કોઈએ અપર્ણ ક ુ હ ુ.ં તે સાચવવા ું શલોમોથ અને તેના ભાઈઓના
હવાલામાં હ ુ.ં

29 ઈસહાર ઓના વંશજોમાંથી કનાન્યા અને તેના ુત્રો બહારના
કામ માટે ઇઝરાયલ પર અ ધકાર ઓ તથા ન્યાયાધીશો હતા.
30 હેબ્રોનીઓમાંના હશાબ્યા તથા તેના ભાઈઓ એક હજાર સાતસો
ૂરવીર ુરુષો હતા. તેઓ ઈ રના સવર્ કામ માટે તથા રાજાની સેવાની

માટે યદન પાર પ મ તરફના ઇઝરાયલના અ ધકાર ઓ હતા.
31 હેબ્રોનીઓના પ ૃઓના વંશજોના કુટુબીઓમાં ુ ય રયા

આગેવાન હતો. દાઉદની કાર કદ ના ચાળ સમાં વષર્માં તેઓની ૂંટણી
થઈ અને તેઓમાંના કેટલાક પરાક્રમી ુરુષો ગલ્યાદમાં આવેલા
યાઝેરમાં મળ આ ા. 32 ય રયાના ભાઈઓમાં પરાક્રમી ુરુષો તથા
તેઓના કુટુબોના સરદારોની સં ા બે હજાર સાતસો હતી. તેઓને
દાઉદ રાજાએઈ રસંબંધી પ્રત્યેકબાબતને માટે તથા રાજાના કામ માટે
રુબેનીઓ, ગાદ ઓ, તથા મનાશ્શાના અધર્કુળ પર દેખરેખ રાખવાની
જવાબદાર સોંપી.

27
લશ્કર અને ૂલક વ ા

1 ઇઝરાયલ ુત્રોની સં ા, એટલે તેઓનાં કુટુબોના સરદારો,
સહસ્રા ધપ તઓ,શતા ધપ તઓતથા સૈન્યનાઅ ધકાર ઓ,જઓેની
ટુકડ ઓમાંથી એકેક ટુકડ ના સૈ નકો પોતાના નયતક્રમ પ્રમાણે વષર્માં
માસવાર ફરજ બજાવતા હતા. તથા જઓે દરેક બાબતમાં રાજાની
સેવા કરતા હતા. દરેક ટુકડ ઓમાં તેઓની સં ા ચોવીસ હજારની
હતી.
2 પહેલા માસને માટે ટુકડ નો ઉપર ઝા એલનો ુત્ર યાશોબામ હતો.
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તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર હતા.
3 તે પેરેસના ુત્રોમાંનો હતો. તે પ્રથમ માસની ટુકડ ના સવર્ સરદારોનો

ઉપર હતો.
4બીજા માસની ટુકડ નો ઉપર દોદાય અહોહ હતો. મક્લોથ બીજા

ક્રમે હતો.
તેની ટોળ માં ચોવીસ હજાર માણસો હતા.
5 ત્રીજા માસની ટુકડ નો ઉપર સૈન્યનો આગેવાન યહોયાદા યાજકનો

ુત્ર બનાયા હતો.
તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
6 જે ત્રીસ ૂરવીરોમાં પરાક્રમી તથા તેમનો જે સરદાર હતો તે જ એ

બનાયા હતો.
તેની ટુકડ માં તેનો ુત્ર આમ્મીઝાબાદ હતો.

7ચોથા માસને માટે ટુકડ નો ઉપર યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ હતો.
તેના પછ તેનો ુત્ર ઝબાદ્યા હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો
હતા. 8 પાંચમા માસને માટે પાંચમો સરદાર શામ્હૂથ યઝાહ નો વંશજ
હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા. 9છઠ્ઠા માસને માટે છઠ્ઠો
સરદાર તકોઈ ઇ ેશનો ુત્ર ઈરા હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર
ુરુષો હતા.
10 સાતમા માસને માટે સાતમો સરદાર એફ્રાઇમ ુત્રોમાંનો હેલેસ

પલોની હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા. 11 આઠમા
માસને માટે આઠમો સરદાર ઝેરાહ ઓમાંનો સબ્બખાય હુશાથી હતો.
તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા. 12 નવમા માસને માટે નવમો
સરદાર બન્યામીનીઓમાંનાઅબીએઝેરઅનાથોથી હતો. તેની ટુકડ માં
ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.

13 દસમા માસને માટે દસમો સરદાર ઝેરાહ ઓમાંનો મહારાય
નટોફાથી હતો. તેની ટુકડ ઓમાં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
14 અ ગયારમા માસને માટે અ ગયારમો સરદાર એફ્રાઇમ ુત્રોમાંનો
બનાયા પરઆથોની હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.
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15બારમા માસને માટે બારમો સરદારઓથ્નીએલનો હેલદાઈ નટોફાથી
હતો. તેની ટુકડ માં ચોવીસ હજાર ુરુષો હતા.

16તે ઉપરાંત ઇઝરાયલનાં કુળો પર નમાયેલા અ ધકાર ઓની યાદ :
રુબેનીઓનો અમલદાર ઝખ્રીનો ુત્ર એ લએઝેર,
શમયોનીઓનો માકાનો ુત્ર શફાટયા,
17લેવીના કુળનો ક ુએલનો ુત્ર હશાબ્યા, હારુનના ુત્રોમાંનો સાદોક,
18 યહૂદાકુળનો અલીહૂ, તે દાઉદના ભાઈઓમાંનો એક હતો.
ઇસ્સાખારકુળનો, મખાએલનો ુત્ર ઓમ્રી,
19ઝ ુલોનનાકુળનો ઓબાદ્યાનો ુત્ર ઇશ્માયા, નફતાલી
કુળનો આઝ્ર એલનો ુત્ર ય રમોથ,
20એફ્રાઇમકુળના અઝાઝયાનો ુત્ર હો શયા,
મનાશ્શાના અધર્કુળનો પદાયાનો ુત્ર યોએલ,
21 ગલ્યાદમાં મનાશ્શાના અધર્કુળનો ઝખાયાર્ ુત્ર ઇદ્દો,
બન્યામીનકુળનો,આબ્નેરનો ુત્ર યા સયેલ,
22 દાનકુળનો યરોહામનો ુત્ર અઝારેલ,
તેઓ ઇઝરાયલનાં કુળોના અ ધકાર ઓ હતા.

23દાઉદે તેની પ્રજામાંથી વીસ વષર્ના તથા તેથીઓછ વયના લોકોની
વસ્તી ગણતર કરાવી નહોતી, કારણ કે યહોવાહે, ઇઝરાયલીઓની
સં ા આકાશના તારાઓની જમે વધારવા ું વચન આપ્ ું હ ું.
24 સરુયાના ુત્ર યોઆબે વસ્તી ગણતર શરૂ કર પણ તેણે ૂર કર
નહોતી. ગણતર કરવાને લીધે ઇઝરાયલ પર કોપ આ ો. દાઉદ
રાજાના કાળ ૃ ાંતના ઇ તહાસમાં આ ગણતર નોંધાવામાં આવી ન
હતી.

રાજાની મલકતના વહ વટદારો
25 રાજાના ભંડારો ઉપર અદ એલનો ુત્ર આઝમાવેથ નમાયેલો

હતો. સીમમાંના નગરોમાંના, ગામોમાંના અને કલ્લાઓમાંના ભંડારો
ઉપર ઉ ઝયાનો ુત્ર યોનાથાન નમાયેલો હતો. 26 ખેતી કરનારાઓ
ઉપર દેખરેખ રાખવા ક ૂબનો ુત્ર એઝ્ર હતો. 27 રામાથી શમઈ
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દ્રાક્ષવાડ ઓ ઉપર દેખરેખ રાખતો હતો, દ્રાક્ષારસના ભંડાર પર ઝા
શફ્મી દેખરેખ રાખતો હતો.
28જૈ ૂન ૃક્ષો તથા ુલ્લર ૃક્ષો નીચાણના પ્રદેશમાં જે હતાં, તેઓપર

બાલ-હાનાન ગદેર દેખરેખ રાખતો હતો. યોઆશનીજવાબદાર તેલના
ભંડાર પર હતી. 29શારોનમાં ચરનારાં જાનવરો પર શટ્રાય શારોની અને
અદલાયનો ુત્ર શાફાટ ખીણોમાં ચરતાં જાનવરો પર દેખરેખ રાખતા
હતા.

30 ઓ બલ ઇશ્માએલી ઊંટોની અને મેરોનોથી યહદયા ગધેડાંની
સંભાળ રાખતા હતા. યાઝ ઝ હાગ્રી ઘેટાંબકરાં સંભાળતો હતો. 31આ
બધા માણસો દાઉદ રાજાની સંપ સંભાળનારા અ ધકાર ઓ હતા.

દાઉદના અંગત સલાહકારો
32 દાઉદના કાકા યોનાથાન, કુશળ સલાહકાર અને ચીટનીસ

હતો. હાખ્મોનીનો ુત્ર યહ એલ રાજાના ુત્રોનો શક્ષક હતો.
33 અ હથોફેલ રાજાનો સલાહકાર હતો અને હુશાય આક રાજાનો
અંગત સલાહકાર હતો. 34 બનાયાનો ુત્ર યહોયાદા અને અબ્યાથાર
એ બ ે અ હથોફેલના મદદનીશો હતા. અને યોઆબ રાજાના સૈન્યનો
સેનાપ ત હતો.

28
મં દર અંગેના દાઉદનાં ૂચનો

1 દાઉદે ઇઝરાયલના તમામ અ ધકાર ઓ, કુળના આગેવાનો,
રાજાની સેવા કરનારા ઉપર ઓ, સહસ્રા ધપ તઓઅને શતા ધપ તઓ
તથા રાજાની અને તેના ુત્રોની તમામ સંપ અને જાનવરોને
સંભાળનાર કારભાર ઓ તેમ જ અમલદારો તથા પરાક્રમી ુરુષો અને
બધા ૂરવીરોને યરુશાલેમમાં એકત્ર કયાર્.

2 દાઉદ રાજાએ તેઓ સમક્ષ ઊભા થઈને સંબોધન ક ુર્, “મારા
ભાઈઓ અને મારા પ્રજાજનો, માર વાત સાંભળો. યહોવાહના
કરારકોશને માટે તથા આપણા ઈ રના પાયાસનને માટે વશ્રાં ત ું
ભ ક્ત ાન બાંધવા ું મારા મનમાં હ ું અને મેં તેની તૈયાર ઓ પણ કર
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હતી. 3 પણ ઈ રે મને ક ું, ‘ ું મારે નામે ભ ક્ત ાન બાંધીશ ન હ,
કારણ કે, તેં ઘણાં ુદ્ધો કયાર્ છે અને ુષ્કળ લોહ વહેવડા ું છે.’ ”

4 તેમ છતાં ઇઝરાયલના ઈ ર પ્ર ુએ મારા પતાના આખા
કુટુબમાંથી ઇઝરાયલ પર રાજા થવા માટે મને પસંદ કય છે. યહૂદાના
કુળમાંથી મારા પતાના કુટુબને પસંદ ક ુ છે અને તેઓ મારા પર એટલા
બધાં કૃપા ુ હતા કે પતાના ુત્રોમાંથી તેમણે મને પસંદ કર ને આખા
ઇઝરાયલનો રાજા બના ો. 5યહોવાહે મને ઘણાં ુત્રો આપ્યાં તેમાંથી
ઇઝરાયલ પર ઈ ર ું જે રા છે તેના સહાસન પર બેસવા માટે મારા
ુત્ર ુલેમાનને જ પસંદ કય .
6ઈ રે મને ક ું કે, ‘તારો ુત્ર ુલેમાન મારે માટે ભ ક્ત ાનબાંધશે,

કારણ કે, મેં તેને મારા ુત્ર તર કે પસંદ કય છે. અને હુ તેનો પતા
થઈશ. 7જો તે માર આજ્ઞાઓ તથા ૂચનો ું પાલન આજે કરે છે તે
પ્રમાણે દૃઢતાથી કાયમ કરતો રહેશે, તો હુ તે ું રા સદાને માટે ાપન
કર શ.’ ”

8 માટે હવે ઈ રની પ્રજા એટલે સવર્ ઇઝરાયલના જોતાં તથા
આપણા ઈ રના સાંભળતાં કહુ છુ કે, તમે પોતાના ઈ ર પ્ર ુની સવર્
આજ્ઞાઓ પાળો તથા તે પર ધ્યાન રાખો, કે તમે આ સારા દેશ ું વતન
ભોગવો અને તમારાં બાળકોને માટે સદાને માટે તેનો વારસો ૂક જાઓ.

9 “વળ મારા ુત્ર ુલેમાનને જણા ું છુ કે, ું તારા પતાના ઈ રને
ઓળખઅને સં ૂણર્ અંત: કરણથી અને રાજી ુશીથી તેમની સેવા કર,
ઈ ર સવર્નાં અંત: કરણો તપાસે છે, અને તેઓના વચારોની સવર્
કલ્પનાઓતે સમજે છે. જો ું પ્ર ુને શોધશે તો તે તને પ્રાપ્ત કરશ.ે પણ
જો ું તેમનો ત્યાગ કરશે તો તેઓ તને સદાને માટે તજી દેશે. 10 ું યાદ
રાખજે કે, ઈ રે તને ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે પસંદ કય છે. બળવાન
થા,અને કાળજી ૂવર્ક તે કામ ૂરુ કરજ.ે”

11 પછ દાઉદે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને સભા ાનનો, તેના
આંગણાનો, તેના ઓરડાઓનો ભંડારોનો, તેના માળ પરના અને
અંદરના ખંડોનો અને દયાસનની જગાની રૂપરેખાનો નકશો પણ
આપ્યો. 12 ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં આંગણાને માટે ચારે તરફના
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સવર્ ઓરડાઓને યહોવાહના ભ ક્ત ાનનાં ભંડારો માટે તથા અ પત
વસ્ ુઓના ભંડારોને માટે જે કઈ ઈ રના આત્માએ તેના મનમાં ના ું
હ ું તે સવર્ વગતો એ નકશામાં દશાર્વેલી હતી.

13યાજકોઅને લેવીઓની વારા પ્રમાણે ટુકડ ઓ ન ુક્ત કરવા માટે,
યહોવાહના સભા ાનની સેવાના સવર્ કામને માટે તથા યહોવાહના
સભા ાનની સેવાનાં પાત્રોને માટે કરેલી સવર્ વ ા દાઉદે ુલેમાને
કહ જણાવી. 14સવર્ પ્રકારની સેવાનાં તમામ પાત્રોને માટે જોઈ ું સો ું
તથા દરેક જાતની સેવાને માટે રૂપાનાં તમામ પાત્રોને સારુ જોઈ ું ચાંદ
પણ તેણે તોળ ને આપ્ ુ.ં 15 સોનાનાં દ પ ૃક્ષોને માટે તથા તેઓની
સોનાની દ વીઓને માટે જોઈ ું સો ું તથા રૂપાનાં દ પ ૃક્ષોને માટે તથા
તેઓની દ વીઓને માટે જોઈ ું ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં

16 અ પત રોટલીની મેજોને સારુ જોઈ ું સો ું અને રૂપાની મેજોને
સારુ જોઈ ું ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં 17 વળ તેણે ચોખ્ખા સોનાનાં
ત્રપાંખી સાધનો, થાળ ઓ, વાટકાઓ અને પ્યાલાંને સારુ સો ું અને
રૂપાનાં પ્યાલાને સારુ ચાંદ તોળ ને આપ્ ુ.ં

18 ૂપ વેદ માટે ગાળે ું સો ું અને રથ માટે એટલે યહોવાહના
કરારકોશ ઉપર પાંખો પ્રસાર ને તે ું આચ્છાદન કરનાર કરુબોનો
પ્ર તકૃ તને માટે જોઈ ું સો ું પણ તોળ ને આપ્ ુ.ં 19 દાઉદે ક ું, “આ
નકશાની સવર્ વગતો અને સવર્ કામ વષેના યહોવાહ તરફના લેખની
મને સમજણ પાડવામાં આવી છે.”

20 વળ દાઉદે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને ક ું કે, બળવાન અને ૂબ
હમતવાન થઈને એ કામ કરજ.ે બીશ ન હ અને ગભરાઈશ પણ
ન હ. કેમ કે ઈ ર યહોવાહ, મારા ઈ ર, તાર સાથે છે. ાં ુધી
યહોવાહના સભા ાનની સવર્ સેવા ું કામ સં ૂણર્ થાય ત્યાં ુધી તે તને
સહાય કયાર્ વગર રહેશે ન હ. અને તને તજી દેશે ન હ. 21 યાજકોની
અને લેવીઓની યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા માટે ટુકડ ઓ
ન ુક્ત કરેલી છે. બધાં કામોમાં કુશળ કાર ગરો તને રાજી ુશીથી મદદ
કરશે અને બધા અમલદારો તેમ જ લોકો પણ તાર આજ્ઞા ું પાલન તને
આધીન રહેશે.”
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29
મં દરના બાંધકામ માટે ભેટો

1 પછ દાઉદ રાજાએ સમગ્ર સભાને ક ું, ઇઝરાયલીઓમાંથી
મારા ુત્ર ુલેમાન ને જ ઈ રે પસંદ કય છે, તે હજી જુવાન અને
બનઅ ુભવી છે અને કામ મોટુ છે, કારણ કેઆભ ક્ત ાન માણસને
માટે ન હ પણ ઈ ર યહોવાહને માટે છે. 2 મેં માર તમામ શ ક્ત
અ ુસાર મારા ઈ રના ભ ક્ત ાન માટે સોનાની વસ્ ુઓ માટે સો ું,
રૂપાની વસ્ ુઓ માટે ચાંદ , પતળની વસ્ ુઓ માટે પતળ, લોખંડની
વસ્ ુઓ માટે લોખંડ એકત્ર કયાર્ છે. અને લાકડાની વસ્ ુઓ માટે લાકડુ,
મ ણ જડાવકામને સારુ દરેક જાતનાં ૂલ્યવાન જવા હરો,અક ક તથા
સંગેમરમરના ુષ્કળ પાષાણો તૈયાર કરા ાં છે.

3 તદપુરાંત, પ વત્ર ાનના બાંધકામ માટે મારા ફાળા રૂપે મારા
ભંડારમાં જે કઈ સો ું અને ચાંદ છે તે બ ું હુ મારા ઈ રના ભ ક્ત ાન
માટે આપી દઉં છુ. 4 સભા ાનની ઇમારતોની દ વાલોને મઢવા માટે
ઓફ રમાંથી ત્રણ હજાર તાલંત સો ું એકસો દસ ટન અને સાત હજાર
તાલંત ચોખ્ખી ચાંદ બસો સાઠ ટન; 5 કાર ગરો જે વસ્ ુઓબનાવવાના
છે તેને માટે હુ સો ું ચાંદ આ ું છુ. હવે આજે તમારામાંથી બીજા કોણ
યહોવાહને માટે રાજી ુશીથી ઉદારતા ૂવર્ક પોતાનો ફાળોઆપવા ઇચ્છે
છે?”

6પછ પ ૃઓના કુટુબોના વડાઓ, ઇઝરાયલના કુળોનાઆગેવાનો,
હજારના અને સેના અ ધપ તઓ તથા રા સેવાના અ ધકાર ઓએ
રાજી ુશીથી અપર્ણ આપ્યા.ં 7 તેઓએ ઈ રના ભ ક્ત ાનના કાયર્
માટે સ્વેચ્છાથી પાંચ હજાર તાલંત* સો ું, દસ હજાર સોનાની દાર ક†,
દસ હજાર તાલંત ચાંદ ‡ અને અઢાર હજાર તાલંત પ ળ§ તેમ જ
એક લાખ તાલંત લોખંડ*આપ્ ુ.ં

8 વળ , જમેની પાસે રત્નો હતાં તેમણે તે રત્નો યહોવાહના
ભ ક્ત ાનના ભંડારમાં આપી દ ધા.ં તેનો વહ વટ ગેશ નનો વંશજ
* 29:7 29:7 લગભગ 188 ટન સો ું † 29:7 29:7 10,000 સોનાનો સ ો
‡ 29:7 29:7 લગભગ 375 ટન ચાંદ § 29:7 29:7 લગભગ 675 ટન પ ળ
* 29:7 29:7 લગભગ 3,750 ટન લોખંડ
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યહ એલ કરતો હતો. 9 તેઓએ સવર્ રાજી ુશીથી યહોવાહને માટે
ઉદાર મનથી આપ્ ું હોવાથી લોકો ઘણાં હરખાયા. રાજા દાઉદ પણ
ઘણો ુશ થયો.

દાઉદની આભાર પ્રાથર્ના
10 સમગ્ર સભાની સમક્ષ દાઉદે યહોવાહની સ્ ુ ત કરતાં ક ું,

“અમારા પ ૃઓના, ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ, સદા સવર્દા તમાર
સ્ ુ ત હો! 11 યહોવાહ તમે જ મહાન, શ ક્તશાળ , ગૌરવવંત, ભ
અને પ્રતાપી છો. આ ૃથ્વી પર અનેઆકાશમાં જે કઈ છે તે સવર્ તમારુ
છે. હે યહોવાહ રા તમારુ છે અને એ બધાં પર તમારો જ અ ધકાર
છે.

12તમારાથી જ ધન અને પ્રતાપ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે જ સવર્ પ્રજા પર
શાસન કરો છો. સામથ્યર્ અને સ ા તમારા જ હાથમાં છે. તમે જ સૌને
મહાન તથા બળવાન કરો છો, 13 હવે અત્યારે, હે અમારા ઈ ર,અમે
તમારો આભાર માનીએ છ એ અને તમારા મ હમાવંત નામની સ્ ુ ત
કર એ છ એ.

14 પર ુ હુ કે માર પ્રજા કોણ કે રાજી ુશીથી અપર્ણ આપવા માટે
અમે સમથર્ હોઈએ? કારણ કે જે સવર્સ્વને અમે પોતા ું માનીએ છ એ
તે તમારાથી જ અમને મળે ું છે અને જે અમે તમને આપીએ છ એ
તે સવર્ તમારુ જ છે. 15 કેમ કે અમે અમારા ૂવર્જોની જમે તમાર
આગળ ુસાફર તથા પરદેશી જવેા છ એ, આ ૃથ્વી પરના અમારા
દવસો પડછાયા જવેા છે. ૃથ્વી પર અમને કઈ જઆશા નથી.
16 યહોવાહ અમારા ઈ ર, તમારા પ વત્ર નામને માટે ભ ક્ત ાન

બાંધવા સારુ અમે ભેગી કરેલી બધી સંપ તમારા તરફથી મળેલી છે,
એ બ ું તમારુ જ છે. 17 હુ જાણું છુ, મારા ઈ ર કે તમે અંત:કરણને
તપાસો છો અને મન ું ખરાપણું તમને આનંદ પમાડે છે. આ બ ું મેં
સ્વેચ્છાએ સાચા હૃદયથી અપ્ ુ છે અને અત્યારે અહ હાજર રહેલ
તમામ લોકોને રાજી ુશીથી અપર્ણ કરતા જોઈને મને આનંદ થાય છે.

18 હે યહોવાહ, અમારા પ ૃઓ, ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ તમારા લોકોનાં હૃદય અને વચારો સદા એવા જ
રાખો અને તેમના હૃદયને તમાર તરફ વાળો. 19 મારા ુત્ર ુલેમાનને
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સં ૂણર્ સમ પત હૃદય આપો જથેી તે તમાર બધી જ આજ્ઞાઓ,
વ ધઓઅને નયમો ું પાલન કરે અને આ બધાં કામો કરે. જે મહેલને
માટે મેં તૈયાર કર છે તે મહેલ પણ તે બાંધ.ે”

20 દાઉદે સમગ્ર સભાના લોકોને ક ું, “યહોવાહ તમારા ઈ રની
સ્ ુ ત કરો!” અને આખી સભાએ યહોવાહ તેમના પ ૃઓના ઈ ર
સમક્ષ પોતાના માથા નમાવીને તેમની આરાધના કર અને રાજા ું
અ ભવાદન ક ુર્. 21 બીજે દવસે યહોવાહના માટે તેઓએ બ લદાન
આપ્યાં અને દહનીયાપર્ણ ચઢા ા. તેઓએ એક હજાર બળદો, એક
હજારહલવાનઅનેએકહજારઘેટાંનાઅપર્ણસ હતઆખાઇઝરાયલ
માટે પેયાપર્ણ ક .ુ

22 તે દવસ,ે તેઓએ યહોવાહ સમક્ષ ખાં ુપી ું અને ૂબ આનંદ
કય .
તેમણે દાઉદના ુત્ર ુલેમાનને બીજીવાર રાજાજાહેર કય અને તેનો

યહોવાહના નામે શાસક તર કે અને સાદોકને ઈ રના યાજક તર કે
અ ભષેક કય . 23 પછ ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદના અ ુગામી
તર કે યહોવાહે ાપેલા સહાસન પર બરાજયો. તે સ ૃદ્ધ થયો અને
સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો તેને આધીન થયા. 24 તમામ અ ધકાર ઓએ
અને યોદ્ધાઓએ તેમ જ રાજા દાઉદના બધા ુત્રોએ રાજા ુલેમાન
પ્રત્યે વફાદાર ના શપથ લીધાં. 25 યહોવાહે, ુલેમાનને ઇઝરાયલની
નજરમાં ૂબ મહાન કય અને ઇઝરાયલના કોઈ પણ રાજાએ પહેલાં
કદ મેળવી ના હોય તેવી જાહોજલાલી તેને આપી.

દાઉદના રા કાળ ું સાર ૃ ાંત
26 યશાઈના ુત્ર દાઉદે આખા ઇઝરાયલ પર શાસન ક ુ. 27 તેણે

ઇઝરાયલ પર ચાળ સવષર્ ુધી સ ા ભોગવી. તેણે સાત વષર્ હેબ્રોનમાં
અને તેત્રીસ વષર્ યરુશાલેમમાં રાજય ક ુર્ હ ુ.ં 28સંપ અને સન્માન
સાથે દ ધાર્ ુથી પ ર ૂણર્ થઈને તે ૃત્ ુ પામ્યો અને તેના પછ તેના ુત્ર
ુલેમાને રાજય ક .ુ
29 રાજા દાઉદના શાસનમાં બનેલા બધા જ બનાવો પહેલેથી છેલ્લે
ુધી પ્રબોધક શ ુએલ, પ્રબોધક નાથાનઅને પ્રબોધક ગાદના ુસ્તકોમાં

લખેલા છે. 30 તેની આખી કાર કદ , તેના પરાક્રમ તથા તેના ઉપર
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ઇઝરાયલ પર તેમ જ દેશોના સવર્ રા ો ઊપર જે સમય ુજાય તે
સવર્ વષે તેમાં લખે ું છે.
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