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1 શ ુએલ
લેખક
આ ુસ્તક તેના લેખક વષે દાવો કર ું નથી. તો પણ, શ ુએલે તે

લ ું હોય શકે,અને તેણે ચો સ 1શ ુએલ 1:1 - 24:22 ની મા હતી
ૂર પાડ હશે કે જે તેના જીવન અને જીવનના અંત ુધીના સેવાકાયર્ ું

જીવનચ રત્ર છે. તે ૂબ જ સંભ વત છે આ ુસ્તકનો કેટલોક ભાગ
શ ુએલ પ્રબોધકે લ ો હતો. 1 શ ુએલ ું ુસ્તક લખવામાં ફાળો
આપનાર બીજા પ્રબોધકો અને ઇ તહાસકારો નાથાન અને ગાદ છે. (1
કાળ ૃતાંત 29:29).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1050 થી 722 વચ્ચેનો છે.
લેખકેઆ ુસ્તક ઇઝરાયલ તથા યહૂદા વચ્ચે રા ના ભાગલા થયા

તે બાદ લ ું હ ું કારણ કે ઇઝરાયલઅને યહૂદા એમ બે વશેષ એકમો
વષેના ઘણા સંદભ આ સ્પ કરે છે (1 શ ુએલ 11:8; 17:52;
18:16; 2 શ ુએલ. 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9).

વાંચકવગર્
ુસ્તકના ૂળ વાંચકો ઇઝરાયલ તથા યહૂદાની વભા જત

રાજાશાહ ના સભ્યો હતા કે જઓેને દાઉદના રાજવંશની માન્યતા અને
હે ુ સંબંધી ઈ ર ય દ્ર કોણની જરૂર હતી.

હે ુ
પ્રથમ શ ુએલ ું ુસ્તક કનાન દેશમાં ઇઝરાયલ કે જઓે

ન્યાયાધીશોના શાસનમાંથી રાજાઓ હેઠળના સંગ ઠત રા માં બદલાય
છે તેનો ઇ તહાસ નોંધે છે. શ ુએલ અં તમ ન્યાયાધીશ તર કે ઉભરે છે
અને તે શાઉલ અને દાઉદ એમ બે પ્રથમ રાજાઓનો અ ભષેક કરે છે.

ુદ્રાલેખ
પર વતર્નકાળ
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રૂપરેખા
1. શ ુએલ ું જીવન તથા સેવા— 1:1-8:22
2. ઇઝરાયલના પ્રથમ રાજા તર કે શાઉલ ું જીવન— 9:1-12:25
3. રાજા તર કે શાઉલની નષ્ફળતા— 13:1-15:35
4. દાઉદ ું જીવન— 16:1-20:42
5. ઇઝરાયલના રાજા તર કે દાઉદનો અ ુભવ— 21:1-31:13

શીલોમાં એલ્કાના અને તે ું કુટુબ
1 એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશના રામાથાઈમ-સોફ મ નગરનો એક

માણસ હતો, તે ું નામ એલ્કાના હ ુ,ં જે એફ્રાઇમી ૂફનો દ કરા,
અલીહૂના દ કરા, જે તોહૂના દ કરા, જે ૂફના દ કરા, જે અલીહૂના
દ કરા યરોહામનો દ કરો હતો. 2 તેને બે પત્નીઓ હતી, એક ું નામ
હા ા અને બીજી પત્ની ું નામ પ ન ા હ ુ.ં પ ન ાને બાળકો હતા,ં
પણ હા ાને બાળકો ન હતા.ં 3 આ માણસ પોતાના નગરમાંથી વષ
વષર્ શીલોમાં સૈન્યના ઈ ર ું ભજન કરવા તથા બ લદાનઆપવા સારુ
જતો હતો. ત્યાં એલીના બે દ કરા હોફની તથા ફ નહાસ ઈ રના
યાજક હતા. 4જયારે એલ્કાનાનો વષર્ પ્રમાણે બ લદાન કરવાનો દવસ
આવતો, ત્યારે તે હમેશા પોતાની પત્ની પ ન ાને તથા તેણીના દ કરા
દ કર ઓને હસ્સો વહેંચી આપતો.

5 પણ હા ાને તે હમેશા બમણો ભાગ આપતો, કેમ કે તે હા ા પર
વધારે પ્રેમ રાખતો હતો, પણ ઈ રે તે ું ગભર્ ાન બંધ ક ુ હ ું. 6તેથી
તેની શો પત્ની તેને ૂબ જ ચીડવતી અને ખીજવતી હતી. 7જયારે
વષ વષર્, તે પોતાના કુટુબ સાથે ઈ રના ઘરમાં જતી, ત્યારે તેની શો
હમેશા તેને ઉશ્કેરતી. તેથી તે રડતી અને ક ું પણ ખાતી ન હતી. 8 માટે
તેનો પ ત એલ્કાના હમેશા તેને કહેતો, “હા ા, ું કેમ રડે છે? ું કેમ
ખાતી નથી? તારુ હૃદય કેમ ઉદાસ છે?’ હુ તને દસ ુત્ર કરતાં અ ધક
નથી ુ?ં

હાન ્ના અને યાજક એલી
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9 તેઓ શીલોમાં ખાઈ પી ર ા પછ હા ા ઊઠ . એલી યાજક
ઈ રના ઘરનાં દરવાજા પાસે પોતાની બેઠક પર બેઠેલો હતો. 10 તે
ઘણી દઃુખી હતી; તેણે ઈ રને પ્રાથર્ના કર અને ૂબ રડ .

11માનતા માનીને તેણે ક ું, “સૈન્યના ઈ ર,જો તમે તમાર દાસીના
દઃુખ તરફ જોશો અને મને સંભારશો અને આ તમાર દાસીને વીસરશો
ન હ, પણતેને દ કરોઆપશો, તો હુ તેને તેનાઆ ુષ્યનાં સવર્ દવસોભર
ઈ રને અપર્ણ કર શ,અ ો તેના માથા પર કદ ફરશે ન હ.” 12જયારે
ઈ રનીઆગળસતત પ્રાથર્ના કરવામાં તે મશ ૂલ હતી, ત્યારે એલીએ
તેના ુખ તરફ જો ુ.ં 13હા ા પોતાના હૃદયમાં બોલતી હતી, તેના હોઠ
હાલતા દેખાતા હતા, પણ તેની વાણી સંભળાતી ન હતી. માટે એલીને
એ ું લાગ્ ું કે તે નશામાં છે. 14 એલીએ તેને ક ું કે, “ ું ાં ુધી
નશામાં રહ શ? દ્રાક્ષારસ પીવા ું બંધ કર.”

15 હા ાએ ઉ ર આપ્યો કે, “ના, મારા મા લક, હુ હૃદયમાં દઃુખી
ી છુ. મેં દ્રાક્ષારસ કે દારૂ પીધો નથી, પણ હુ ઈ ર આગળ મારુ

હૃદય ખાલી કરતી હતી.” 16 “તાર દાસી ખરાબ છે એ ું માનીશ ન હ;
કેમ કે હુ અત્યાર ુધી અ તશય ચતા અને ગમગીનીમાં બોલતી રહેલી
છુ.”

17 ત્યારે એલીએ ઉ ર આપીને ક ું, “શાં તએ જા; ઇઝરાયલના
ઈ રની આગળ તેં જે વનંતી કર છે, તે ઈ ર સફળ કરે.” 18 તેણે
ક ું, “તાર દાસી ઉપર તાર કૃપાદ્ર થાઓ.” પછ હા ા પોતાને માગ
ચાલી ગઈઅને તેણે ખોરાક ખાધો. ત્યાર પછ તેના ુખ પર ઉદાસીનતા
રહ ન હ.

19સવારે વહેલા ઊઠ ને તેઓએ ઈ રની આગળ ભજન ક ,ુ પછ
તેઓ રામામાં પોતાને ઘરે પાછા આ ાં. એલ્કાના પોતાની પત્ની
હા ાની સાથે ૂઈ ગયો અને ઈ રે તેને સંભાર . 20સમય પસાર થતાં
એમ થ ું કે, હા ા ગભર્વતી થઈ. પછ દ કરાને જન્મઆપ્યો. તેણે તે ું
નામ શ ુએલ રા ુ.ં અને ક ુ,ં “મેં તેને ઈ ર પાસેથી માગી લીધો છે.”

21 ફર થી, એલ્કાના પોતાના આખા કુટુબ સ હત, ઈ રની આગળ
વા ષક બ લદાન તથા પોતાની માનતા ચઢાવવા ગયો. 22પણહા ા ગઈ



1 શ ુએલ 1:23 iv 1 શ ુએલ 2:3

ન હ; તેણે તેના પ તને ક ું, “બાળક દૂધ છોડે ન હ ત્યાં ુધી હુ જઈશ
ન હ; પછ હુ તેને લઈ જઈશ, જથેી તે ઈ રની સમક્ષ હાજર થઈને
સદા ત્યાં જ રહે.” 23એલ્કાનાએ તેને ક ું, “તને જે સારુ લાગે તે કર.”
ું તેને દૂધ છોડાવે ત્યાં ુધી રાહ જો; એટ ું જ કે ઈ ર પોતા ું વચન

પ ર ૂણર્ કરો.” માટે તે ી ત્યાં રહ અને પોતાના દ કરા ું દૂધ છોડા ું
ત્યાં ુધી તે ું પોષણ ક .ુ

24 તેણે તે ું દૂધ છોડા ું ત્યાર પછ , તેણે તેને પોતાની સાથે લીધો,
ત્રણવષર્નો એકબળદો,એકએફાહઆશરે 20 કલો લોટ,એક કૂડ માં
દ્રાક્ષાસવ પણ લીધો, આ બ ું તેઓ શીલોમાં ઈ રના ઘરમાં લા ા.
બાળક હજી નાનો હતો. 25 તેઓએ બળદ ું બલીદાન ક ુ અને તેઓ
તે બાળ શ ુએલને એલી પાસે લા ા.

26 હા ાએ ક ું, “ઓ, મારા મા લક! તારા જીવના સમ કે જે ી
ઈ રને પ્રાથર્ના કરતી હતી તે હુ છુ. 27 આ બાળક સારુ હુ પ્રાથર્ના
કરતી હતી અને ઈ ર સમક્ષ મેં જે પ્રાથર્ના કર હતી તે તેમણે ફળ ૂત
કર છે. 28 માટે મેં તેને ઈ રને અ પત કરેલો છે; તે જીવે ત્યાં ુધી
ઈ રને અપર્ણ કરેલો છે.” અને એલ્કાના તથા તેના કુટુબે ત્યાં ઈ ર ું
ભજન ક ુ. શ ુએલ ભજન કરવા ત્યાં જ ર ો.

2
હાન ્નાની પ્રાથર્ના

1હા ાએ પ્રાથર્ના કરતાં ક ું કે,
“મારુ હૃદય ઈ રમાં આનંદ કરે છે;
મારુ શગ ઈ રમાં ઊં ું કરા ું છે;
મારુ ુખ મારા શ ુઓ સામે હમતથી બોલે છે,
કેમ કે હુ તમારા ઉદ્ધારમાં આનંદ કરુ છુ.
2 ત્યાં ઈ ર જવેા અન્ય કોઈ પ વત્ર નથી,
કેમ કે ત્યાં તેમના સવાય બીજો કોઈ નથી;
ત્યાં અમારા ઈ ર જવેો બીજો કોઈ ખડક નથી.
3અ ત ગવર્થી બડાઈ કરશો ન હ;
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તમારા ુખમાંથી ઘમંડ નીકળે ન હ.
કેમ કે પ્ર ુ તો ડહાપણના ઈ ર છે;
તેમનાંથી કાય ની ુલના કરાય છે.
4 પરાક્રમી ુરુષોનાં ધ ુષ્યો ભાંગી નંખાયા છે,
પણ ઠોકર ખાનારાઓ બળથી વે ત કરાયા છે.
5જઓે ૃપ્ત હતા તેઓ રોટલી સારુ મજૂર કરે છે;
જઓે ૂ ા હતા તેઓ હવે એશઆરામ કરે છે.
નઃસંતાન ીએ સાત બાળકોને જન્મ આપ્યો છે,
પણ ીને ઘણાં બાળકો છે તે તડપે છે.
6ઈ ર મારે અને જીવાડે છે.
તે શેઓલ ુધી નમાવે છે અને તેમાંથી બહાર કાઢે છે.
7ઈ ર માણસને નધર્ન બનાવે છે અને તે ધનવાન પણ કરે છે.
તે નીચા પાડે છે અને તે ઊંચે પણ ચઢાવે કરે છે.
8 તે ગર બોને ૂળમાંથી બેઠા કરે છે; તે
જરૂ રયાત મંદોને ઉકરડા પરથી ઊભા કર ન,ે
તેઓને રાજકુમારોની સાથે સહાસન પર બેસાડે છે,
અને ગૌરવનો વારસો પમાડે છે.
કેમ કે ૃથ્વીના સ્તંભો ઈ રના છે;
તેમના પર તેમણે જગતને ાપ્ ું છે.
9 તે પોતાના વ ા ુ લોકોના પગ ું રક્ષણ કરે છે,
પણ દશુ્મનોને અંધકારમાં ૂપ કર દેવામાં આવશ,ે
કેમ કે કોઈ બળથી વજય પામી શક ું નથી.
10જે કોઈ ઈ રની વરુદ્ધ થશે તેઓના ટુકડે ટુકડાં કર નંખાશે;
આકાશમાંથી તેઓની સામે તે ગજના કરશે.
ઈ ર ૃથ્વીના છેડાઓ ુધી ન્યાય કરશ;ે
તે પોતાના રાજાને બળઆપશે અન,ે
પોતાના અ ભ ષક્ત ું શગ ઊં ું કરશે.”

11 પછ એલ્કાના રામામાં પોતાને ઘરે ગયો. છોકરો એલી યાજકની
આગળ ઈ રની સેવા કરતો હતો.

એલીના ુત્રો
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12હવે એલીના દ કરાઓ દુ ુરુષો હતા. તેઓઈ રનેઓળખતા
નહોતા. 13 લોકો સાથે યાજકોનો રવાજ એવો હતો કે જયારે કોઈ
માણસ યજ્ઞાપર્ણ કરતો અને જયારે માંસ બફા ું હોય ત્યારે યાજકનો
ચાકર પોતાના હાથમાં ત્રણ અણીવા ું સાધન લઈને આવતો. 14 તેના
ઉપયોગ દ્વારા તવા, કડાઈ, દેગ, ઘડામાંથી જટે ું માંસ બહાર આવ ું
તે બ ું યાજક પોતાને સારુ લેતો. જયારે સવર્ ઇઝરાયલીઓ શીલોમાં
આવતા ત્યારે તેઓઆજ પ્રમાણે કરતા.

15 વળ તેઓ ચરબી ું દહન કરે તે અગાઉ, યાજકનો ચાકર ત્યાં
આવતો અને જે માણસ યજ્ઞ કરતો હોય તેને કહેતો, “યાજકને માટે
શેકવા ું માંસ આપ; કેમ કે તે તાર પાસેથી બાફે ું ન હ, પણ ફક્ત
કા ું માંસ સ્વીકારશ.ે” 16જો તે માણસ તેને એ ું કહે, “તેઓને પહેલાં
ચરબી ું દહન કર દેવા દે, પછ તારે જોઈએ તેટ ું માંસ લઈ જજ.ે”
તો તે કહેતો કે, “ના, ું મને હમણાં જ આપ; જો ન હ આપે તો હુ
જબરદસ્તીથી લઈ લઈશ.” 17એ જુવાનો ું પાપ ઈ ર આગળ ઘણું
મોટુ હ ુ,ં કેમ કે તેઓ ઈ રના અપર્ણની અવગણના કરતા હતા.

શ ુએલ શીલોમાં
18 શ ુએલ બાળપણમાં શણનો એફોદ પહેર ને ઈ રની હજૂરમાં

સેવા કરતો હતો. 19જયારે તેની માતા હા ા પોતાના પ ત સાથે વા ષક
બ લદાન ચઢાવવાને આવતી, ત્યારે તે તેને માટે નાનો ઝભ્ભો બનાવી દર
વષ લાવતી.

20 એલીએ એલ્કાનાને તથા તેની પત્નીને આશીવાર્દ આપીને
એલ્કાનાને ક ું, “તાર આ પત્ની દ્વારા ઈ ર તને અન્ય સંતાનો પણ
આપો. કેમ કે તેણે ઈ ર સમક્ષ અપર્ણ ક ુ છે.” ત્યાર પછ તેઓ
પોતાને ઘરે પાછા ગયા.ં 21 ઈ રે ફર થી હા ા પર કૃપા કર અને તે
ગભર્વતી થઈ. તેણે ત્રણ દ કરાઓ અને બે દ કર ઓને જન્મ આપ્યો.
તે દર મયાન, બાળ શ ુએલ ઈ રની હજૂરમાં મોટો થતો ગયો.

એલી અને તેના ુત્રો
22 હવે એલી ઘણો ૃદ્ધ હતો; તેણે સાંભ ું કે તેના દ કરાઓ સવર્

ઇઝરાયલ સાથે ખરાબ વતર્ન કરતા હતા અને તેઓ ુલાકાતમંડપના
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દ્વાર આગળ કામ કરનાર ીઓ સાથે કુકમર્ કરતા હતા. 23 તેણે
દ કરાઓને ક ું, “તમે આવાં કૃત્યો કેમ કરો છો? કેમ કે આ સઘળા
લોકો પાસેથી તમારાં દુ કમ વષે મને સાંભળવા મળે છે.” 24 ના,
મારા દ કરાઓ; કેમ કે જે વાતો હુ સાંભ ું છુ તે યોગ્ય નથી. તમે લોકો
પાસે ઈ રની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરાવો છો.

25 “જો કોઈએકમાણસબીજામાણસની વરુદ્ધપાપ કરે, તો ઈ ર
તેનો ન્યાય કરશે; પણજો કોઈ માણસઈ રની વરુદ્ધ પાપ કરે, તો તેને
સારુ કોણ વનંતી કરે?” પણતેઓએપોતાના પતાની શખામણપાળ
ન હ, કેમ કે ઈ રે તેઓને માર નાખવાનો નણર્ય કય હતો. 26બાળ
શ ુએલ મોટો થતો ગયો અને ઈ રની તથા માણસોની કૃપામાં પણ
વધતો ગયો.

એલીના કુટુબની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
27 ઈ રના એક ભક્તે એલી પાસે આવીને તેને ક ું, “ઈ ર કહે

છે, ‘જયારે તમારા પ ૃઓ મસરમાં ફારુનના ઘરમાં ુલામીમાં હતા,
ત્યારે મેં ું પોતાને તમારા પ ૃઓનાં ઘરનાંઓની સમક્ષ જાહેર કય
નહોતો? 28 મેં તને ઇઝરાયલના સઘળાં કુળોમાંથી મારો યાજક થવા,
મારો યજ્ઞવેદ પર યજ્ઞ કરવા, ૂપ બાળવા, માર આગળએફોદ પહેરવા
માટે પસંદ કય હતો. ું મેં તારા પ ૃઓના ઘરનાઓને ઇઝરાયલલોકોને
સવર્ અ થી કરેલ અપર્ણ યજ્ઞો આપ્યાં નહોતા?

29 ત્યારે, શા માટે, મારાં જે બ લદાનો અને અપર્ણો કરવાની મેં તને
આજ્ઞાઆપી છે તેનો તરસ્કાર કર ને ાં હુ રહુ છુ ત્યાં મારા ઇઝરાયલ
લોકોનાં સવર્ ઉ મ અપર્ણોથી ુ બનીને ું મારા કરતાં તારા પોતાના
દ કરાઓ ું માન વધારે કેમ રાખે છે?’ 30માટે પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ ર,
કહે છે, ‘મેં વચન આપ્ ું હ ું કે તારુ ઘર અને તારા પ ૃઓ ું ઘર, સદા
માર સમક્ષ ચાલશ.ે’ પણ હવે ઈ ર કહે છે, ‘હુ આ ું કર શ ન હ, કેમ
કે જઓે મને માન આપે છે તેઓને હુ પણ માન આપીશ, પણ જઓે
મને ુચ્છકારે છે તેઓ હલકા ગણાશ.ે

31 જુઓ, એવા દવસો આવે છે જયારે હુ તારુ બળ અને તારા
પતાના ઘરના ું બળ ન કર નાખીશ, જથેી કર ને તારા ઘરમાં કોઈ
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માણસ ૃદ્ધ થાય ન હ. 32 મારા નવાસમાં ું વપ જોશ.ે જે સવર્
સ ૃ દ્ધ ઇઝરાયલનેઆપવામાંઆવશે તેમાં પણ તારા ઘરમાં સદાને માટે
કોઈ માણસ ૃદ્ધ થશે ન હ. 33 તારા વંશજોમાંનાં એકને હુ માર વેદ
પાસેથી કાપી નાખીશ ન હ, તે ું જીવન બચી ગયે ું છે જનેા દ્વારા તારા
હૃદયની થા તાર આંખોમાં આં ુ સાથે બહાર આવશ.ે અને તારા
બીજા બધા વંશજો નાની ઉંમરમાં મરણ પામશે.

34આતારા માટે ચ રૂપ થશે કે જે તારા બે દ કરાઓ, હોફની તથા
ફ નહાસ પર આવશે તેઓ બ ે એક જ દવસે મરણ પામશ.ે 35 મારા
અંતઃકરણ તથા મારા મનમાં જ છે તે પ્રમાણે કરે એવા એક વ ા ુ
યાજકને હુ મારે સારુઊભો કર શ. હુ તેને સારુએક ર ઘરબાંધીશ;
અને તે સદા મારા અ ભ ષક્તની સં ુખ ચાલશ.ે

36 તારા કુળમાંથી જે તારા બચી ગયા હશે તે બધા આવશે અને તે
ક્તને નમન કર ને ચાંદ ના એક સ ા અને રોટલીના એક ટુકડાને

તેને નમન કરશે અને કહેશે, “કૃપા કર યાજકને લગ ું કઈ પણ કામ મને
આપ જથેી હુ રોટલીનો ટુકડો ખાવા પા ુ.ં”

3
શ ુએલને ઈ ર ું દશર્ન

1બાળ શ ુએલ એલીની પાસે રહ ને ઈ રની સેવા કરતો હતો. તે
દવસોમાં ઈ રની વાણી દલુર્ભ હતી; ત્યાં વારવાર પ્રબોધક ય સંદશર્ન
થતાં નહોતા. 2તે સમયે,જયારે એલીની,આંખોની દ્ર ઝાંખી થવાથી
તે સાર ર તે જોઈ શકતો નહોતો, ત્યારે તે પોતાની પથાર માં ૂતો હતો,
3ઈ રનો દ વો હજી હોલવાયો ન હતો. ત્યારે શ ુએલ ઈ રના ઘરમાં
જે ઠેકાણે ઈ રનો કોશ હતો ત્યાં ઊંઘતો હતો. 4ઈ રે શ ુએલને હાંક
માર , તેણે જવાબઆપ્યો, “હુ આ ર ો.”

5શ ુએલે એલીની પાસે દોડ જઈને ક ું, “હુઆ ર ો, કેમ કે તેં મને
બોલા ો.” એલીએ ક ું, “મેં તને બોલા ો નથી; પાછો જઈને ઊંઘી
જા.” જથેી શ ુએલ જઈને ઊંઘી ગયો. 6 ઈ રે ફર થી હાંક માર ,
“શ ુએલ.” ફર થી શ ુએલઊઠ ને એલી પાસે ગયો અને ક ું, “હુઆ



1 શ ુએલ 3:7 ix 1 શ ુએલ 3:18

ર ો, કેમ કે તેં મને બોલા ો.” એલીએ જવાબ આપ્યો, “મેં તને નથી
બોલા ો, મારા દ કરા; પાછો જઈને ઊંઘી જા.”

7હવે શ ુએલને હજી ુધી ઈ રનો કોઈપણ પ્રકારનો પ રચય થયો
નહોતો, ારેય ઈ રનો કોઈ સંદેશ તેને પ્રગટ થયો ન હતો. 8 ફર થી
ઈ રે શ ુએલને ત્રીજી વાર હાંક માર . શ ુએલ ઊઠ ને એલી પાસે
ગયો અને ક ું, “હુ આ ર ો, કેમ કે તેં મને બોલા ો.” પછ એલીને
સમજા ું કે ઈ ર છોકરાંને બોલાવી ર ા છે.

9 માટે એલીએ શ ુએલને ક ું, “જઈને પાછો ૂઈ જા; જો તે તને
ફર થી બોલાવ,ે તો તારે કહે ું, ‘બોલો, ઈ ર, કેમ કે તમારો સેવક
સાંભળે છે.’ જથેી શ ુએલ ફર થી પોતાની પથાર માં જઈને ઊંઘી ગયો.

10ઈ રઆવીને ઊભા ર ા; પહેલાંની જમે જ તેમણે અવાજ કય ,
“શ ુએલ, શ ુએલ.” ત્યારે શ ુએલે ક ું, “બોલો, કેમ કે તમારો સેવક
સાંભળે છે.” 11ઈ રે શ ુએલને ક ું, “જો, હુ ઇઝરાયલમાં એક એ ું
કાયર્ કરનાર છુ કે તે વષે જે સાંભળશે તેના બ ે કાન કાંપશ.ે

12 મેં એલીની વરુદ્ધ તેના ઘર સંબંધી જે સઘ ું ક ું છે તે બ ું
આરભથી તે અંત ુધી, હુ તે દવસે ૂરુ કર શ. 13 મેં તેને ક ું હ ું
કે જે દુ તાની તેને ખબર છે તેને લીધે હુ તેના ઘરનો ન્યાય સદાને માટે
કર શ, કારણ કે તેના દ કરાઓ પોતા પર શાપ લા ા અને તેણે તેઓને
અટકા ા ન હ. 14આકારણમાટેએલીના ઘર વષે મેં એવા સમખાધા
છે કે એલીના ઘરની દુ તા ું પ્રાય ત બ લદાનથી અથવા અપર્ણથી
કદા પ થશે ન હ.”

15 શ ુએલ સવાર ુધી ઊંઘી ર ો; પછ તેણે ઈ રના ઘરનાં
બારણાં ઉઘાડ્યા.ં પણ શ ુએલ એ સંદશર્ન એલીને કહેતાં ગભરાયો.
16 ત્યારે એલીએ શ ુએલને હાંક માર અને ક ું, “શ ુએલ, મારા
દ કરા.” શ ુએલે ક ુ,ં “હુ આ ર ો.”

17 તેણે ક ું, “તેમણે તાર સાથે શી વાત કર ? કૃપા કર તે મારાથી
છુપાવી રાખીશ ન હ. તેમણે જે બધી વાતો તને કહ તેમાંથી કોઈપણ
જો ું મારાથી છુપાવે તો ઈ ર એ ું અને એ કરતાં પણ વધારે તને
કરો.” 18 ત્યારે શ ુએલે તેને સવર્ વાત કહ ; તેનાથી તેણે ક ું છુપા ું
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ન હ. એલીએ ક ું, “તે ઈ ર છે. તેમની નજરમાં જે સારુ લાગે તે
તેઓ કરે.”

19શ ુએલ મોટો થયો, ઈ ર તેની સાથે હતા અને ઈ રે શ ુએલના
પ્રબોધક ય શ ોને નષ્ફળ થવા દ ધા ન હ. 20 દાનથી તે બેરશેબા
ુધીના સવર્ ઇઝરાયલીઓએ જાણ્ ું કે શ ુએલ ઈ રના પ્રબોધક

તર કે નમાયો છે. 21 ઈ રે ફર થી શીલોમાં તેને દશર્ન આપ્ ુ,ં કેમ કે
ઈ ર પોતાના વચન દ્વારા શીલોમાં શ ુએલને પોતા ું દશર્ન આપતા
રહેતા હતા.

4
કરાર કોશ શ ુઓના હાથમાં

1શ ુએલ ું વચન સવર્ ઇઝરાયલીઓ પાસે આવ ું હ ું.
હવે ઇઝરાયલીઓ પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ કરવા ગયા. તેઓએ

એબેન-એઝેરમાં છાવણી નાખી અને પ લસ્તીઓએ અફેકમાં છાવણી
નાખી. 2 પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલીઓ વરુદ્ધ ુદ્ધ માટે ૂહરચના
કર . જયારે ુદ્ધ થ ુ,ં ત્યારે પ લસ્તીઓની સામે ઇઝરાયલીઓ
હાર ગયા, પ લસ્તીઓએ ુદ્ધના મેદાનમાં આશરે ચાર હજાર
ઇઝરાયલીઓનો સંહાર કય .

3 જયારે લોકો છાવણીમાં આ ા, ત્યારે ઇઝરાયલના વડ લોએ
ક ું, “શા માટે આજે ઈ રે પ લસ્તીઓની સામે આપણને હરા ા?
ચાલો આપણે શીલોમાંથી ઈ રનો કરારકોશ પોતાની પાસે લાવીએ,
કે તે આપણી સાથે અહ રહે, જથેી આપણને આપણા શ ુઓના
હાથમાંથી બચાવે.” 4જથેી લોકોએશીલોમાં માણસો મોકલ્યા; તેઓએ
ત્યાંથી સૈન્યના ઈ ર જે કરુબીમની વચ્ચે બરાજમાન છે, તેમના
કરારકોશને લા ા. એલીના બે દ કરાઓ, હોફની તથા ફ નહાસ,
ઈ રના કરારકોશ સાથે ત્યાં આ ા હતા.

5 જયારે ઈ રના કરારનો કોશ છાવણીમાં આ ો, ત્યારે સવર્
ઇઝરાયલીઓએ મોટેથી પોકાર કય અને ૃથ્વીમાં તેના પડઘા પડ્યા.
6પ લસ્તીઓએએઅવાજસાંભ ો, ત્યારે તેઓએક ું, “ હ ૂઓની
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છાવણીમાંથી આવા મોટેથી પોકારો કેમ થાય છે?” તેઓ સમ ા કે
ઈ રનો કોશ તેઓની છાવણીમાં આ ો છે.

7 પ લસ્તીઓ ભયભીત થયા; તેઓએ ક ું, “ઈ ર છાવણીમાં
આ ા છે.” તેઓએ ક ું, “આપણને અફસોસ! પહેલાં ારેય આ ું
બન્ ું નથી! 8 આપણને અફસોસ! આ પરાક્રમી ઈ રના હાથમાંથી
આપણને કોણ છોડાવશે? આ એ જ ઈ ર છે કે જમેણે અરણ્યમાં
મસર ઓને સવર્ પ્રકારની મરક થી માયાર્ હતા. 9ઓપ લસ્તીઓ, તમે
બળવાન થાઓ, હમત રાખો, જમે હ ૂઓ તમારા ુલામ થયા હતા,
તેમ તમે તેઓના ુલામ ન થાઓ. હમત રાખીને લડો.”

10 પ લસ્તીઓ લડયા, ઇઝરાયલીઓની હાર થઈ. પ્રત્યેક માણસ
પોતપોતાના તં ુમાં નાસી ગયો અને ઘણો મોટો સંહાર થયો; કેમ કે
ઇઝરાયલીઓમાંથી ત્રીસ હજાર સૈ નકો માયાર્ ગયા. 11 પ લસ્તીઓ
ઈ રનો કોશ લઈ ગયા તથા એલીના બે દ કરા, હોફની તથા ફ નહાસ,
માયાર્ ગયા.

એલી ું ૃત્ ુ
12 બન્યામીનનો એક ુરુષ સૈન્યમાંથી ભાગ્યો, તેના વ ફાટ

ગયેલાં હતા, તેના માથામાં ૂળ સાથે તે જ દવસે તે શીલોમાં આવી
પહોંચ્યો. 13 તે આ ો ત્યારે, એલી રસ્તાની કોરે આસન ઉપર બેસીને
રાહ જોતો હતો કેમ કે તે ું હૃદય ઈ રના કોશ વષે ૂબ જ ગભરા ું
હ ુ.ં જયારે તે માણસે નગરમાં આવીને તે ખબર આપી, ત્યારે આ ું
નગર પોક ૂક ને ર ું. 14જયારે એલીએ તે રુદનનોઅવાજસાંભ ો,
ત્યારે તેણે ક ું,” આ શોરબકોર શાનો છે?” તે માણસે ઉતાવળથી
આવીને એલીને જાણ કર . 15એલી તો અઠ્ઠાણું વષર્ની ઉંમરનો હતો;
તેની આંખો એટલી બધી ઝાંખી પડ ગઈ હતી, કે તે જોઈ શકતો
નહોતો. 16 તે માણસે એલીને ક ું, “ ુદ્ધમાંથી જે આ ો તે હુ છુ.
આજે હુ સૈન્યમાંથી નાસી આ ો છુ. “તેણે ક ું, “મારા દ કરા, ત્યાં
ું થ ુ.ં?” 17જે માણસ સંદેશો લા ો હતો તેણે ઉ ર આપીને ક ું,

“ઇઝરાયલીઓ પ લસ્તીઓ આગળથી ભાગ્યા છે. વળ ઘણાં લોકો
ૃત્ ુ પામ્યા છે. તારા બ ે દ કરા, હોફની તથા ફ નહાસ, મરણ પામ્યા
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છે અને ઈ રનો કોશ શ ુઓ લઈ ગયા છે. 18 જયારે તેણે ઈ રના
કોશ વષે ક ું, ત્યારેએલી દરવાજાની પાસેનાઆસનઉપરથી ચ ોપાટ
પડ ગયો. તેની ગરદન ભાંગી ગઈ, તે મરણ પામ્યો, કેમ કે તે ૃદ્ધ તથા
શર રે ભારે હતો. તેણે ચાળ સ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય હતો.

ફ નહાસની વધવા ું ૃત્ ુ
19 તેની ુત્રવ ,ૂ જે ફ નહાસની પત્ની હતી તે ગભર્વતી હતી અને

તેની પ્ર ૂ તનો સમય નજીક હતો. તેણે જયારે એવી ખબર સાંભળ કે
ઈ રના કોશ ું હરણ થ ું છે, તેના સસરા તથા તેનો પ ત મરણ પામ્યા
છે, ત્યારે તેણે વાંક વળ ને બાળકને જન્મઆપ્યો, તેને ભારે પ્ર ૂ તવેદના
થતી હતી. 20અને તે વખતે જે ીઓ તેની પાસે ઊભેલી હતી તેઓએ
ક ું કે,” બી મા, કેમ કે તને દ કરો જન્મ્યો છે.” પણ તેણે કશો ઉ ર
આપ્યો ન હ. અને કઈ પણ પરવા કર ન હ. 21 તેણે છોકરા ું નામ
ઇખાબોદ* પાડ ને, ક ું, “ઇઝરાયલમાંથી ગૌરવ જ ું ર ું છે!” કારણ
કે ઈ રનો કોશ લઈ જવાયો હતો, તેના સસરા ું તથા પ ત ું ૃત્ ુ થ ું
હ ુ.ં 22અને તેણે ક ું, “હવે ઇઝરાયલમાંથી ગૌરવ જ ું ર ું છે, કેમ
કે ઈ રના કોશ ું હરણ થ ું છે.”

5
પ લસ્તીઓ કરારકોશ લઈ ગયા

1 હવે ઈ રનો કોશ પ લસ્તીઓના હાથમાં આ ો હતો, તેને તેઓ
એબેન-એઝેરમાંથીઆશ્દોદમાં લા ા. 2પ લસ્તીઓએઈ રનો કોશ,
દાગોનના મં દરમાં લાવીને દાગોનની પાસે ૂ ો. 3જયારે બીજે દવસે
આશ્દોદ ઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે, જુઓ, દાગોને ઈ રના કોશ
આગળ ૂ મ પર ઊંધો પડલેો હતો. તેથી તેઓએ દાગોનને લઈને તેના
અસલ ાને પાછો બેસાડ્યો.

4બીજે દવસે તેઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા, ત્યારે પણ, ઈ રના કોશ
આગળ દાગોન ૂ મ પર ઊંધો પડલેો હતો. દાગોન ું શર તથા તેના
બ ે હાથો દરવાજાના ઉંબરાભાંગી પડલેાં હતા.ં કેવળ દાગોન ું ધડ ર ું

* 4:21 4:21 ઈ રનો ગૌરવ ાં છે
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હ ુ.ં 5 માટે, દાગોનના યાજક તથા જે કોઈ દાગોનના મં દરમાં આવે છે
તેઓઆજે પણઆશ્દોદમાં દાગોનના દરવાજાના ઉંબરા પર પગ ૂકતા
નથી.

6 ઈ રનો હાથ આશ્દોદ ઓ ઉપર ભારે હતો. તેમણે તેઓનો નાશ
કય , તેઓને એટલે આશ્દોદ તથા તેની સરહદમાં રહેનારાઓને ગાંઠના
રોગથી માયાર્. 7 જયારે આશ્દોદના માણસોએ જો ું કે આમ થ ું છે
ત્યારે તેઓએ ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ આપણી વચ્ચે રખાય
ન હ; કેમ કે તેમનો હાથઆપણા ઉપરઆપણા દેવ દાગોન ઉપર સખત
છે.”

8 માટે તેઓએ માણસ મોકલીને પ લસ્તીઓના સવર્ અ ધકાર ઓને
એકઠા કયાર્; તેઓએ તેમને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ રના કોશ ું અમારે
ું કર ું?” તેઓએઉ રઆપ્યો કે, ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશઅહ થી

ગાથમાં લઈ જાઓ, અને તેઓ ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ ત્યાં લઈ
ગયા. 9 પણ તેઓ તેને ત્યાં લઈ ગયા પછ , ઈ ર તેઓના પર
કોપાયમાન થયા. તેમણે તે નગરનાં નાનાં મોટાં માણસો પર કેર વતાર્ ો;
તેઓનાં અંગ પર ગાંઠો ટ નીકળ .

10 તેથી તેઓએ ઈ રના કોશને એક્રોનમાં મોકલ્યો. પણ જયારે
ઈ રનો કોશ એક્રોનમાં આ ો ત્યારે એમ થ ું કે,એક્રોનીઓએ રડ ન,ે
ક ું, “તેઓ અમારો તથા અમારા લોકોનો સંહાર કરવાને ઇઝરાયલના
ઈ રનો કોશ અમાર પાસે લા ા છે.” 11 માટે તેઓએ માણસ
મોકલીને પ લસ્તીઓના સવર્ અ ધકાર ઓને એકઠા કયાર્; તેઓએતેમને
ક ું, ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ મોકલી દો, તેને પોતાની જગ્યાએ પાછો
જવા દો, કે તે અમારો તથા અમારા લોકોનો સંહાર ન કરે.” કેમ કે
આખા નગરમાં ભયંકર સંહાર થયો હતો; ઈ રનો હાથ ત્યાં ઘણો ભારે
થયો હતો. 12અને જે માણસો મયાર્ ન હ તેઓને ગાંઠો ટ નીકળ , તે
નગરનો પોકાર આકાશ ુધી પહોંચ્યો.

6
પ લસ્તીઓએ કરારકોશ પાછો મોકલ્યો
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1 ઈ રનો કોશ પ લસ્તીઓના દેશમાં સાત મ હના ર ો.
2 પ લસ્તીઓએ યાજકોને તથા ુકન જોનારાઓને બોલાવીને; તેઓને
ક ું કે, “ઈ રના કોશ ું અમે ું કર એ? અમે તેને તેની જગ્યાએ કેવી
ર તે મોકલીએ એ અમને જણાવો.”

3 તેઓએ ક ું, “જો તમે ઇઝરાયલના ઈ રનો કોશ પાછો મોકલો,
તો તેને ક ું અપર્ણ કયાર્ વના મોકલશો ન હ; ન ે તેની સાથે
દોષાથાર્પર્ણ મોકલજો. તો જ તમે સાજા થશો, અને તમને સમજાશે
કે તેમનો હાથ અત્યાર ુધી તમારા ઉપરથી કેમ દૂર થયો નથી.” 4 ત્યારે
તેઓએ ક ું, “અમે તેમને કે ું દોષાથાર્પર્ણ મોકલીએ?” તેઓએ
ક ું, પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓની ગણના પ્રમાણે સોનાની પાંચ
ગાંઠો, સોનાનાં પાંચ ઉંદરો મોકલો; કેમ કે તમને સવર્ને તથા તમારા
અ ધકાર ઓને એક જજાતનો રોગ લાગ્યો છે.

5 માટે તમાર ગાંઠોની અને તમારા ઉંદરો જે દેશમાં રજાડ કરે છે,
તેઓની પ્ર તમા બનાવીને ઇઝરાયલનાં ઈ રને મ હમા આપો. કદાચ
તે પોતાનો હાથ તમારા ઉપરથી, તમારા દેવો ઉપરથી અને દેશ પરથી
ઉઠાવી લ.ે 6 મસર ઓએ અને ફારુને પોતાના હૃદય કઠણ કયાર્ તેમ
તમે તમારાં અંતઃકરણો કેમ કઠણ કરો છો? તેણે તેઓ મધ્યે અદ્દ ૂત
કૃત્યો કયાર્ અને તેઓએ લોકોને જવા દ ધા અને પછ તેઓ ગયા.

7તો હવે એક, ન ું ગાડુ તૈયાર કરો,બે દૂઝણી ગાયો,જઓેઉપર કદ
ઝંૂસર ૂકાઈ ન હોય તે લો. ગાયોને તે ગાડા સાથે જોડો, પણ તેઓના
વાછરડા તેઓથી દૂર લઈ ઘરે લાવો. 8 પછ ઈ રનો કોશ લઈને તે
ગાડા ઉપર ૂકો. જે સોનાના દાગીના તમે દોષાથાર્પર્ણ તર કે તેની પ્રત્યે
મોકલો છો તેઓને તેની બાજુએ એક ડબ્બામાં ૂકો અને તેને વદાય
કરો કે પોતાના રસ્તે જાય. 9 પછ જુઓ; તે પોતાના માગ બેથ-શેમેશ
તરફ જાય, તો તે જ ઈ ર આપણા પર આ મોટ આફત લા ા છે.
પણ જો તેમ ન હ, તો આપણે જાણી ું કે તેમના હાથે આપણને દઃુખી
કયાર્ નથી; પણછતાં, ઈ રે ન મત કયાર્ ુજબએઆપણને થ ું હ ુ.ં”

10 તે માણસોએ તેમને જમે ક ું હ ું તેમ ક ુ; એટલે તેઓએ બે
દઝુણી ગાયો લઈને, તેમને ગાડા સાથે જોડ અને તેમના વાછરડાને
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ઘરમાં બંધ રા ા. 11 તેઓએ ઈ રના કોશને ગાડામાં ૂ ો, સોનાના
ઉંદરો તથા ગાંઠોની પ્ર તમા ડબ્બામાં રાખીને તેની સાથે ગાડામાં ૂ ાં.
12 ગાયો સીધી બેથ-શેમેશના રસ્તા તરફ ગઈ. તેઓ એક રાજમાગ
ચાલતી અને ૂમો પાડતી ગઈ અને તેઓ જમણી કે ડાબી ગમ વળ જ
ન હ. અને પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓ તેઓની પાછળ બેથ-શેમેશની
સીમા ુધી ગયા.

13 હવે બેથ-શેમેશના લોકો ખીણમાં ઘઉં કાપતા હતા. તેઓએ
પોતાની આંખો ઊંચી કર ને કોશ જોયો અને તેઓઆનંદ પામ્યા. 14 તે
ગાડુ બેથ-શેમેશીના નગરમાંથી યહો ુઆના ખેતરમાં આ ું અને ત્યાં
થોભ્ ુ.ં એક મોટો પથ્થર ત્યાં હતો, તેઓએ ગાડામાં લાકડાં ચીર ને,
ઈ ર આગળ તે ગાયો ું દહનીયાપર્ણ ક ુ. 15 લેવીઓએ ઈ રના
કોશને તથા તેની સાથેની દાગીનાની પેટ ને જનેે સોનાનો આકડો હતો,
તેઓને મોટા પથ્થર પર તેને ૂ ો. બેથ-શેમેશના માણસોએ તે જ
દવસે ઈ રને દહનીયાપર્ણો કયાર્ તથા બ લદાનો ચઢા ા.ં
16પ લસ્તીઓના પાંચ અ ધકાર ઓએઆજો ુ,ં તેજ દવસે તેઓ

એક્રોનમાં પાછા આ ા. 17સોનાની ગાંઠો પ લસ્તીઓએ દોષાથાર્પર્ણ
માટે પાછ ઈ રને આપી હતી તે આ હતી: આશ્દોદની એક, ગાઝાની
એક, એક આશ્કલોનની, ગાથની એક, એક્રોનની એક. 18 જે મોટા
પથ્થર પર તેઓએ ઈ રનો કોશ ૂ ો હતો, જે આજ દન ુધી
યહો ુઆ બેથ-શેમેશીના ખેતરમાં છે તે પથ્થર ુધીના પ લસ્તીઓનાં
સવર્ કલ્લાવાળાં નગરો તથા સીમનાં ગામડાંઓ જે તે પાંચ સરદારોના
હતા,ં તે પ લસ્તીઓનાં પાંચ અ ધકાર ઓની સં ા ુજબ સોનાના
ઉંદરો હતા.

કયાર્થ-યાર મમાં કરાક કોશ
19 ઈ રે બેથ-શેમેશના માણસો પર હુમલો કય , કેમ કે તેઓએ

ઈ રના કોશમાં જો ુ,ં તેમણે પચાસ હજારઅને સ ેર માણસોને માર
ના ા. લોકોએ વલાપ કય , કેમ કે ઈ રે તેમને માર ને મોટો સંહાર
કય હતો. 20બેથ-શેમેશના માણસોએ ક ું કે, “કોણ આ પ વત્ર પ્ર ુ
ઈ રની આગળ ઊ ું રહેવા સક્ષમ છે? અમાર પાસેથી કોને ત્યાં તે
જાય?”
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21 તેઓએ કયાર્થ-યાર મના લોકો પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને
કહેવડા ું કે, “પ લસ્તીઓ ઈ રના કોશને પાછો લા ા છે; તમે નીચે
આવીને તે તમારે ત્યાં લઈ જાઓ.”

7
1 કયાર્થ-યાર મના માણસોઆ ા, તેઓ ઈ રનો કોશ લઈ, પવર્ત

ઉપર અબીનાદાબના ઘરમાં લા ા, તેઓએ તેના દ કરા એલાઝારને
ઈ રના કોશની સંભાળ રાખવાને અ ભ ષક્ત કય . 2જે દવસથી કોશ
કયાર્થ-યાર મમાં ર ો, ત્યાર પછ લાંબો સમય વીતી ગયો એટલે કે
વીસ વષર્ થઈ ગયા.ં ઇઝરાયલના ઘરોનાં સઘળાંએ વલાપ કય અને
ઈ ર તરફ પાછા ફરવાની ઇચ્છા રાખી.

ઇઝરાયલ ઉપર શ ુએલ ું શાસન
3 ત્યારે શ ુએલે ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને ક ું કે, “જો તમે પોતાના
ૂરા હૃદયથી ઈ રની તરફ ફરતા હો, તો તમારા મધ્યેથી અન્ય દેવો તથા

આશ્તારોથને દૂર કરો, તમારાં અંતઃકરણો ઈ રની પ્રત્યે લગાડો, કેવળ
તેમની સ્ ુ ત કરો,એટલે તે તમને પ લસ્તીઓના હાથમાંથી છોડાવશે.”
4 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ બઆ લમ તથા આશ્તારોથને દૂર કર ને
કેવળ ઈ રની સ્ ુ ત શરૂ કર .

5 પછ શ ુએલે ક ું, સવર્ ઇઝરાયલીઓને મસ્પામાં એકઠા કરો.
હુ તમારે સારુ ઈ રને પ્રાથર્ના કર શ.” 6 તેઓ મસ્પામાં એકઠા થયા,
તેઓએ પાણી કાઢ ને ઈ ર આગળ રે ું. તે દવસે તેઓએ ઉપવાસ
કય અને ક ું, “અમે ઈ ર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.” શ ુએલે ત્યાં
ઇઝરાયલના લોકોની તકરારનો ન્યાય કય અને આગેવાની આપી.

7 પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે ઇઝરાયલના લોકો મસ્પામાં એકઠા
થયા છે, ત્યારે પ લસ્તીઓના અ ધકાર ઓએ ઇઝરાયલ ઉપર હુમલો
કય . જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ તે સાંભ ુ,ં ત્યારે તેઓ
પ લસ્તીઓથી ભયભીત થયા. 8 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ શ ુએલને
ક ું, “આપણા ઈ રઆગળઅમારે સારુ વનંતી કરવા ું પડ ું ન ૂક,
કે જથેી ઈ ર અમને પ લસ્તીઓના હાથમાંથી બચાવ.ે”
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9 શ ુએલે ધાવણું હલવાન લઈને તે ું સં ૂણર્ દહનીયાપર્ણ ઈ રને
ક ુ અને તેણે ઇઝરાયલને સારુઈ રનીઆગળપોકાર કય અને ઈ રે
તેને ઉ ર આપ્યો.

10 જે વખતે શ ુએલ દહનીયાપર્ણ કરતો હતો, એટલામાં
પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલ સામે લડાઈ કરવાને પાસે આ ા; પણ તે
દવસે ઈ રે પ લસ્તીઓ ઉપર મોટા અવાજ સાથે ગજના કર અને
તેઓને ગભરાવી દ ધા, તેઓને ઇઝરાયલીઓઆગળથી હાંક કાઢ્યાં.
11 ઇઝરાયલના માણસો મસ્પામાંથી નીક ા, તેઓએ પ લસ્તીઓની
પાછળ લાગીને બેથ-કારની તળેટ એ પહોંચતાં ુધી તેઓને માયાર્.

12 ત્યારે શ ુએલે એક પથ્થર લઈને મસ્પા તથા શેન*ની વચ્ચે
ઊભો કય . તે ું નામ એબેન-એઝેર† પાડ ને, ક ું, “અત્યાર ુધી
ઈ રે આપણી સહાય કર છે.” 13 આ ર તે પ લસ્તીઓ પરાજીત
થયા, તેઓ ફર થી ઇઝરાયલની હદમાં આ ા ન હ. શ ુએલના
સવર્ દવસોમાં ઈ રનો હાથ પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ હતો. 14 જે નગરો
પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલ પાસેથી લીધાં હતા,ં ઇઝરાયલના હાથમાં
પાછાં આ ાં, એક્રોનથી છેક ગાથ ુધી તેઓની હદ ઇઝરાયલે
પ લસ્તીઓના હાથમાંથી લઈ લીધી. અને ત્યાં ઇઝરાયલીઓ તથા
અમોર ઓ વચ્ચે મન-મેળ હતો.

15 શ ુએલે પોતાના આ ુષ્યનાં સવર્ દવસભર ઇઝરાયલનો ન્યાય
કય . 16દર વષ તે બેથેલ, ગલ્ગાલ, મસ્પામાં જતો હતો;એબધે ળે
તે ઇઝરાયલીઓની તકરારનો ન્યાય કરતો હતો. 17 પછ રામામાં પાછો
આવતો હતો, કેમ કે ત્યાં તે ું ઘર હ ુ;ં ત્યાં પણ તે ઇઝરાયલીઓની
તકરારનો ન્યાય કરતો હતો. ત્યાં પણ તેણે ઈ રને સારુ વેદ બાંધી.

8
લોકોની રાજા માટે માગણી

1 જયારે શ ુએલ ૃદ્ધ થયો, ત્યારે તેણે પોતાના દ કરાઓને
ઇઝરાયલ ઉપર ન્યાયાધીશો બના ા.ં 2 તેના ે દ કરા ું નામ
યોએલ હ ુ,ં તેના બીજા દ કરા ું નામ અ બયા હ ુ.ં તેઓ બેરશેબામાં

* 7:12 7:12 જસે્સાના † 7:12 7:12 સહાય ું પથ્થર



1 શ ુએલ 8:3 xviii 1 શ ુએલ 8:15

ન્યાયાધીશો હતા. 3 તેના દ કરાઓ તેના માગ માં ચાલ્યા ન હ, પણ
દ્ર લોભ તરફ ભટક ગયા. તેઓએ લાંચ લઈને ન્યાયપ્ર ક્રયાને ભ્ર
કર .

4 પછ ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો એકત્ર થઈને શ ુએલ પાસે રામામાં
આ ા. 5 તેઓએ તેને ક ું, “જો, ું ૃદ્ધ થયો છે અને તારા દ કરાઓ
તારા માગર્માં ચાલતા નથી. સવર્ દેશોની જમે અમારો ન્યાય કરવા સારુ
અમને એક રાજા નીમી આપ.”

6 પણ શ ુએલ તેઓનાથી ના ુશ થયો, જયારે તેઓએ ક ું,
“અમારો ન્યાય કરવા સારુ અમને રાજાઆપ.” ત્યારે શ ુએલે ઈ રને
પ્રાથર્ના કર . 7 ઈ રે શ ુએલને ક ું, “લોકો જે સવર્ બાબતો તને કહે
છે તેમાં તેઓ ું કહે ું ું સ્વીકાર; કેમ કે તેઓએ તને નકાય નથી, પણ
તેઓ પર હુ રાજ કરુ તે માટે મને નકાય છે.

8 હુ તેઓને મસરમાંથી કાઢ લા ો તે દવસથી તે આજ ુધી જે
સવર્ કામ તેઓએ કયાર્ છે, મને છોડ ને, અન્ય દેવોની સેવા કર છે,
તે પ્રમાણે તેઓ તાર સાથે પણ વત છે. 9 હવે તેઓ ું સાંભળ; પણ
તેઓને ગંભીરતા ૂવર્ક ચેતવણી આપ અને તેમને જણાવ કે તેઓ પર
કેવા પ્રકારના રાજા રા કરશે.”

10 જથેી શ ુએલે તેને ઈ રે જે ક ું તે જઓે રાજા માંગતા હતા
તેઓને જણા ુ.ં 11 તેણે ક ું, “જે રાજા તમારા પર શાસન કરશે
તે આવો થશ.ે તે તમારા દ કરાઓને પકડ ને પોતાના રથોને સારુ
તેઓને નીમશે અને તેઓને પોતાના ઘોડસેવારો કરશે, તેના રથોઆગળ
તેઓ દોડશ.ે 12 તે પોતાને માટે હજાર ઉપર અને પચાસ ઉપર ુકાદમ
સરદારો નીમશે. અને કેટલાકને પોતાની જમીન ખેડવા, કેટલાકને તેના
પાકને ભેગો કરવા, કેટલાકને ુદ્ધમાં હ થયાર બનાવવાઅને તેના રથોનાં
સાધનો બનાવવાના કામે લગાડશ.ે

13 તે તમાર દ કર ઓને પણ પકડ ને મીઠાઈ બનાવનાર , રસોઈ
બનાવવાના અને ભ ઠયારણો થવા સારુ લઈ જશે. 14 તે તમારાં
ફળદ્રપ ખેતરો, તમાર દ્રાક્ષવાડ ઓ અને જૈ ૂનવાડ ઓ લઈ લેશે અને
તે પોતાના ચાકરોને આપશે. 15 તે તમારા અનાજમાંથી અને તમાર
દ્રાક્ષવાડ ઓમાંથી દસમો ભાગ લઈને પોતાના અ ધકાર ઓને તથા
પોતાના ચાકરોને આપશે.
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16 તે તમારા દાસોન,ે તમાર દાસીઓને, તમારા શ્રે જુવાન
ુરુષો*ને અને તમારા ગધેડાંઓને લઈ લેશે અને પોતાના કામે લગાડશે.

17 તે તમારા ઘેટાંનો દસમો ભાગ લઈ લેશે અને તમે તેના ુલામો થશો.
18 તમારા પસંદ કરેલા રાજાને કારણે તમે મને તે દવસે પોકારશો; પણ
ઈ ર તે દવસે તમને ઉ ર આપશે ન હ.”

19 પણ લોકોએ શ ુએલ તરફથી આ બ ું સંભાળવાની ના પાડ ;
તેઓએ ક ું, “એમ ન હ! અમારે તો અમારા ઉપર રાજા જોઈએ જ
20તેથી અમે પણઅન્ય પ્રજાઓના જવેા થઈએ,અમારો રાજાઅમારો
ન્યાય કરે,અમાર આગળ ચાલે અને અમારા ુદ્ધોમાં લડાઈ કરે.”

21 ત્યારે શ ુએલે લોકોનાં સવર્ શ ો સાંભળ ને તેણે ધીમે અવાજે
તે ઈ રને કહ સંભળા ા. 22 ઈ રે શ ુએલને ક ું, “તેઓની
વાણી સાંભળ અને તેઓને સારુ રાજા ઠરાવી આપ.” તેથી શ ુએલે
ઇઝરાયલી માણસોને ક ું, “દરેક માણસ પોતપોતાના નગરમાં જાઓ.”

9
શાઉલ શ ુએલને મળે છે

1 બન્યામીનીઓમાંનો એક માણસ હતો. જે પ્રભાવશાળ હતો. તે ું
નામ ક શ હ ુ,ં તે બન્યામીનીઓમાંના અ ફયાનો દ કરો, બખોરોથનો
દ કરો, સરોરનો દ કરો,અબીએલનો દ કરો હતો. 2 તેને શાઉલ નામનો
એક દ કરો હતો, તે જુવાન ુંદર ુરુષ હતો. ઇઝરાયલ લોકોમાં તેના
કરતાં વધારે ુંદર કોઈ નહોતો. તેના ખભાથી ઉપરનોભાગસવર્ લોકોથી
ઊંચો હતો.

3 હવે શાઉલના પતા, ક શના ગધેડાં ખોવાઈ ગયાં હતા.ં તેથી
ક શે પોતાના દ કરા શાઉલને ક ું, “ ું તાર સાથે ચાકરોમાંથી એકને
લે; ઊઠ અને જઈને ગધેડાંની શોધ કર.” 4 તેથી શાઉલ અને તેનો
ચાકર એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ પસાર કર ને શાલીશા દેશ વટા ો,
પણ તેઓને ગધેડાં મ ાં ન હ. તેઓએ શાલીમ દેશ પસાર કય
પણ ત્યાંથીય ગધેડાં મ ાં ન હ. પછ તેઓએ બન્યામીનીઓનો દેશ
ઓળંગ્યો, ત્યાં પણ ગધેડાંનો પ ો લાગ્યો ન હ.
* 8:16 8:16અથવા પાલ ું જાનવરો
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5 તેઓ ૂફ દેશમાં આ ા, ત્યારે શાઉલે પોતાનો ચાકર જે તેની
સાથે હતો તેને ક ું, “ચાલ,આપણે પાછા જઈએ, ન હ તો મારા પતા
ગધેડાંની ચતા છોડ દઈને આપણા માટે ચતા કરવા લાગશે.” 6 પણ
ચાકરે તેને ક ું, “સાંભળ, આ નગરમાં ઈ રનો એક ઈ રભક્ત રહે
છે. તે પ્ર ત ત માણસ છે; જે કઈ તે કહે છે તે ન ે સા ું પડે છે.
તો ચાલોઆપણે ત્યાં જઈએ; કદાચ તે આપણને કહ બતાવશે કે કયા
માગ આપણે જ ુ.ં”

7 ત્યારે શાઉલે પોતાના ચાકરને ક ું, “પણજોઆપણે જઈએ, તો તે
માણસને માટે આપણે ું લઈ જઈ ુ?ં કેમ કે આપણા પાત્રોમાં રોટલી
થઈ રહ છે અને ત્યાં ઈ રના માણસને ભેટ આપવા માટે ક ું ર ું
નથી. આપણી પાસે બીજુ ું છે?” 8 ચાકરે શાઉલને જવાબ આપીને
ક ું, “માર પાસે પા શેકેલ* ચાંદ છે તે હુ ઈ રભક્તને આપીશ, કે તે
આપણને ા માગ જ ું તે જણાવ.ે”

9 અગાઉ ઇઝરાયલમા,ં જયારે કોઈ માણસ ઈ રની સલાહ લેવા
જતો, તે કહેતો, “ચાલો, આપણે પ્રેરક પાસે જઈએ.” કેમ કે આજના
પ્રબોધક અગાઉ પ્રબોધક કહેવાતા હતા. 10 ત્યારે શાઉલે પોતાના
ચાકરને ક ું, “તેં ઠ ક ક ું. ચાલ,આપણે જઈએ.” તેથી તેઓ નગરમાં

ાં ઈ રભક્ત રહેતો હતો ત્યાં ગયા.
11જયારે તેઓનગરમાં જવા સારુ પવર્ત ચઢતા હતા, ત્યારે જે પાણી

ભરવાને બહારઆવતી ુવતીઓતેઓને મળ . શાઉલ તથા તેના સેવકે
તેઓને ૂ ુ,ં “ ું પ્રબોધક અહ છે?” 12 તેઓએ ઉ રઆપ્યો, “હા,
તે છે; જુઓ, તે તમાર આગળ ગયો છે; હવે વહેલા જાઓ, કેમ કે
આજે તે નગરમાં આ ો છે; કારણ કેઆજે ઉચ્ચ ાને લોકો બ લદાન
કરવાના છે. 13તમે નગરમાં પેસશો કે તરત, ઉચ્ચ ાને તે જમવા જાય
તે પહેલાં તે તમને મળશ.ે કેમ કે તે આવીને બ લદાનને આશીવાર્દ ન હ
દે; ત્યાં ુધી લોકો ખાશે ન હ, પછ જઓે નોતરેલા છે તેઓ ખાશ.ે તો
હવે જાઓ, તે તમને આ વખતે તરત જ મળશ.ે”

14તેઓ નગરમાં ગયા. તેઓ નગરમાં પ્રવેશતા હતા, ત્યારે શ ુએલને
તેમની તરફ આવતો જોયો, તે ઉચ્ચ ાને જતો હતો, ત્યાં તે તેઓને

* 9:8 9:8 ત્રણ ગ્રામનો એક નાનો સ ો
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મ ો.
15 હવે શાઉલના આ ાના એક દવસ અગાઉ, ઈ રે શ ુએલને

જણા ું હ ું કે: 16 “કાલે આશરે આ સમયે, બન્યામીનના વતનમાંથી
એક માણસને હુ તાર પાસે મોકલીશ, મારા લોક ઇઝરાયલનો સરદાર
થવા સારુ તેનો અ ભષેક ું કરજ.ે અને તે પ લસ્તીઓના હાથમાંથી
મારા લોકોને છોડાવશે; કેમ કે મારા લોકોનો પોકાર માર પાસે આ ો
છે, માટે મેં તેઓ પર કૃપાદ્ર કર છે.”

17 જયારે શ ુએલે શાઉલને જોયો, ત્યારે ઈ રે તેને ક ું, “જે
માણસ વષે મેં તને ક ું હ ું કે જે મારા લોક પર અ ધકાર ચલાવશે તે
આજ છે.” 18 ત્યારે શાઉલે શ ુએલની નજીક દરવાજા પાસે આવીને
ક ું, “પ્રબોધક ું ઘર ાં છે એ મને કહે?” 19શ ુએલે શાઉલને ઉ ર
આપીને ક ું, હુ જ પ્રબોધક છુ. માર અગાઉ ઉચ્ચ ાને જાઓ, કેમ કે
આજે તમારે માર સાથે જમવા ું છે. સવારમાં હુ તને જવા દઈશ અને
તારા મનમાં જે છે તે સવર્ હુ તને કહ બતાવીશ.

20 વળ તારાં ગધેડાં જે ત્રણ દવસ પહેલાં ખોવાઈ ગયાં હતા,ં
તેની ચતા કર શ ન હ, કેમ કે તે મ ાં છે. અને ઇઝરાયલની સઘળ
આશા કોના પર છે? ું તે તારા પર અને તારા પતાના ઘરના સવર્ પર
નથી?” 21 શાઉલે ઉ ર આપીને ક ું, “હુ ઇઝરાયલના સૌથી નાના
બન્યામીનીઓના કુળનો નથી? મારુ કુટુબ બન્યામીન કુળના કુટુબોમાં
સૌથી ના ું નથી ુ?ં તો ું માર સાથે આવી વાત કેમ કરે છે?”

22 શ ુએલ શાઉલ તથા તેના ચાકરન,ે મોટા ખંડમાં લઈ આ ો,
જઓેને નોતરેલા હતા તેઓ મધ્યે તેઓને સૌથી અગ્ર ાને બેસાડ્યા,
તેઓઆશરે ત્રીસ માણસ હતા.

23શ ુએલે રસોઈયાને ક ું કે, “જે ભાગ મેં તને આપ્યો તે લાવ અને
જે વષે મેં તને ક ું હ ુ,ં ‘તે બાજુ પર ૂક.’ 24 હવે રસોઈયાએ જાંઘ
તથા તેના પર ું માંસ જે બ લદાન માટે હ ું તે લઈને, શાઉલ આગળ
ૂ ુ.ં પછ શ ુએલે ક ુ,ં “જો આ તારા માટે રાખી ૂકે ું છે, તે ખા.

કેમ કે મેં લોકોને નોતયાર્ છે એ ું કહ ને ઠરાવેલા સમયને માટે તારે સારુ
તે રાખી ૂ ું છે.’ એમ તે દવસે શાઉલ શ ુએલ સાથે જમ્યો.
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શ ુએલ શાઉલનો રાજા તર કે અ ભષેક કરે છે
25 જયારે તેઓ ઉચ્ચ ાનેથી ઊતર ને નગરમાં આ ા, ત્યારે

અગાસી પર તેઓ શાઉલ સાથે વાત કયાર્†. 26 ૂય દયને સમયે એમ
થ ું કે, શ ુએલે શાઉલને અગાસી પર હાંક માર , “ઊઠ, જથેી હુ તને
તારા રસ્તે વદાય કરુ.” તેથી શાઉલ ઊઠ્યો અને બ ે એટલે તે તથા
શ ુએલ શેર માં ચાલી નીક ા. 27જયારે નગરના છેડા આગળ તેઓ
જતા હતા, ત્યારે શ ુએલે શાઉલને ક ું, “ચાકરને કહે કે, તે આપણી
આગળ ચાલ્યો જાય અને ચાકર ચાલ્યો ગયો, પણ ું હમણાં ઊભો
રહે, કે હુ તને ઈ ર ું વચન કહ સંભળા ું.”

10
1પછ શ ુએલે તેલની કુ પી લઈને તેમાં ું તેલ, શાઉલના માથા ઉપર

રેડ ું અને તેને ુંબન ક ુ. પછ ક ું, “ ું ઈ રે પોતાના વારસા* પર
અ ધકાર થવા સારુ તને અ ભ ષક્ત કય નથી? 2આજે માર પાસેથી
ગયા પછ , બન્યામીનની સીમમાં સેલસા પાસે, રાહેલની કબર નજીક
તને બે માણસમળશ.ે તેઓતને કહેશે, “જે ગધેડાંની શોધ કરવા ું ગયો
હતો તે મ ાં છે. હવ,ે તારા પતા ગધેડાંની કાળજી રાખવા ું છોડ ન,ે
તારા વષે ચતા કરતા,ં કહે છે, “મારા દ કરા સંબંધી હુ ું કરુ?”

3 પછ ત્યાંથી આગળ ચાલતા, ું તાબોરના એલોન ૃક્ષ આગળ
આવશ.ે ત્યાં ત્રણ માણસો ઈ રની પાસે બેથેલમાં જતા તને મળશે.
તેમાંનાએકે બકર નાં ત્રણબચ્ચાં ઊંચકેલા હશે,બીજાપાસે ત્રણ રોટલી
હશ.ે અને ત્રીજાએ દ્રાક્ષાસવની કુડ ઊંચકેલી હશે. 4 તેઓ પ્રણામ
કર ને તને ત્રણ રોટલી આપશે, જે ું તેઓના હાથમાંથી લેશ.ે

5 ત્યાર પછ , ું ાં પ લસ્તીઓની છાવણી છે, ત્યાં ઈ રના પવર્ત
પાસેઆવશ.ે જયારે ું ત્યાં નગર પાસે પહોંચશે, ત્યારે પ્રબોધકોની એક
ટોળ , તેની આગળ સતાર, ખંજર , વાંસળ , વીણા વગાડનારા સ હત
ઉચ્ચ ાનથી ઊતરતી તને મળશ;ે તેઓ પ્રબોધ કરતા હશે. 6ઈ રનો

† 9:25 9:25અગાસીમાં શાઉલ માટે પલંગ બછા ો હતો અને તે ૂઈ ગયો * 10:1
10:1 ઇઝરાયલ લોકો
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આત્મા પરાક્રમ સ હત તારા ઉપરઆવશે, ું તેઓની સાથે પ્રબોધ કરશે
અને ું બદલાઈને જુદો માણસ થઈ જશે.

7હવે,જયારે તને આ ચ મળે, ત્યારે તારે પ્રસંગા ુસાર વતર્ ું, કેમ
કે ઈ ર તાર સાથે છે. 8 ું માર અગાઉ ગલ્ગાલમાં જજ.ે પછ હુ
દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો કરવાને તાર પાસે આવીશ. હુ આવીને
તારે ું કર ું એ બતા ું ત્યાં ુધી એટલે સાત દવસ ુધી રાહ જોજ.ે”

9 જયારે શ ુએલ પાસેથી જવાને શાઉલે પીઠ ફેરવી કે, ઈ રે તેને
બીજુ હૃદયઆપ્ ુ.ં તે જ દવસે તે સવર્ ચ ો ૂરાં થયા.ં 10જયારે તેઓ
પવર્ત પાસે આ ા, ત્યારે પ્રબોધકોની ટોળ તેને મળ . ઈ રનોઆત્મા
પરાક્રમ સ હત તેના ઉપરઆ ો અને તેણે તેઓની વચ્ચે પ્રબોધ કય .

11 જે સવર્ તેને ૂવ ઓળખતા હતા તેઓએ જયારે જો ું કે,
પ્રબોધકોની સાથે તે પ્રબોધ કરે છે, ત્યારે લોકોએ એકબીજાને ક ું,
“ક શના દ કરાને આ ું થ ું છે? ું શાઉલ પણ એક પ્રબોધક છે?”
12તે જગ્યાના એક જણે ઉ રઆપીને ક ું, “તેઓનો પતા કોણ છે?”
આ કારણથી, એવી કહેવત પડ , “ ું શાઉલ પણ પ્રબોધકમાંનો એક
છે?” 13 પ્રબોધ કર ર ો, પછ તે ઉચ્ચ ાને આ ો.

14 ત્યારે શાઉલના કાકાએ તેને તથા તેના ચાકરને ક ું, “તમે ાં ગયા
હતા?” તેણે ક ું, “ગધેડાંની શોધ કરવાને;જયારેઅમે જો ું કે અમે તેને
શોધી શ ા નથી ત્યારે અમે શ ુએલ પાસે ગયા હતા.” 15 શાઉલના
કાકાએ ક ું, “મને કૃપા કર ને કહે કે શ ુએલે તમને ું ક ું?” 16શાઉલે
પોતાના કાકાને જવાબ આપ્યો, “તેણે ઘણી સ્પ તાથી ક ું કે ગધેડાં
મ ાં છે.” પણ રા ની વાત જે વષે શ ુએલે તેને ક ું હ ું તે સંબંધી
તેણે તેને ક ું ક ું ન હ.

શાઉલનો રાજા તર કે જાહેર સ્વીકાર
17હવે શ ુએલે લોકોને મસ્પામાં બોલાવીને ઈ રની આગળભેગા

કયાર્. 18 તેણે ઇઝરાયલ લોકોને ક ું, “ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ ઈ ર
આમ કહે છે: ‘હુ મસરમાંથી ઇઝરાયલને કાઢ લા ો, મસર ઓના
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હાથમાંથી તથા તમારા પર જુલમ કરનારા સવર્ રા ોના હાથમાંથી મેં
તમને છોડા ાં.’ ”

19 પણ તેં તમારા ઈ રનો આજે તમે નકાર કય છે, જમેણે તમને
તમાર સવર્ વપ ઓથી તથા તમારા સંકટોથી તમને છોડા ાં છે;અને
તમે તેમને ક ું, ‘અમારા ઉપર તમે રાજા નીમી આપો.’ હવે ઈ રની
આગળ તમે તમારાં કુળો પ્રમાણે તથા તમારા કુટુબો પ્રમાણે હાજર
થાઓ.”

20 તેથી શ ુએલ ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોને પાસે લા ો તેમાંથી
બન્યામીન ું કુળ માન્ય થ ુ.ં 21 પછ તે બન્યામીનના કુળને તેઓનાં
કુટુબો પાસે લા ો; તેમાંથી માટ્ર ઓ ું કુટુબ માન્ય થ ુ;ં પછ ક શનો
દ કરો શાઉલ માન્ય કરાયો. પણ જયારે તેઓ તેને શોધવા ગયા, ત્યારે
તે મ ો ન હ.

22 તે માટે લોકોએ ઈ રને વધારે પ્ર ો ૂછ્યા કયાર્, “તે માણસ
હજી અહ આ ો છે કે ન હ?” ઈ રે જવાબ આપ્યો, “તેણે પોતાને
સામાનમાં સંતાડ્યો છે.” 23પછ તેઓદોડ ને ગયાઅને શાઉલને ત્યાંથી
લઈ આ ા. તે લોકોમાં ઊભો ર ો, તેના ખભાથી ઉપરનો ભાગ સવર્
લોકોની ઊંચાઈ કરતાં વધારે ઊંચો હતો.

24 પછ શ ુએલે લોકોને ક ું, “ ું ઈ રના પસંદ કરેલા માણસને
તમે જુઓ છો? બધા લોકોમાં તેના જવેો કોઈ નથી!” સવર્ લોકોએ
પોકાર કય , “રાજા ઘણું જીવો!”

25 પછ શ ુએલે લોકોને રવાજો તથા રાજની ત વષે ક ું, તેને
ુસ્તકમાં લખીને ઈ રની આગળ તે રાખી ૂ ુ.ં પછ શ ુએલે સવર્

લોકોને પોતપોતાને ઘરે વદાય કયાર્.
26 શાઉલ પણ પોતાને ઘરે ગબયામાં ગયો. અને જે ૂરવીરોના

હૃદયને ઈ રે સ્પશર્ કય હતો તેઓપણતેની સાથે ગયા. 27પણ કેટલાક
નકામાં માણસોએ ક ું, “આમાણસ તે વળ કેવી ર તે અમારો બચાવ
કરશે?” તેઓએ શાઉલને હલકો સમજીને તેના માટે કશી ભેટ લા ા
ન હ. પણ શાઉલ શાંત ર ો.

11
શાઉલઆમ્ મોનીઓને હરાવે છે
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1 ત્યાર પછ નાહાશ આમ્મોની ગયો અને યાબેશ ગલ્યાદને ઘેર
લી ું. યાબેશના સવર્ માણસોએ નાહાશને ક ું, “ ું અમાર સાથે
ુલેહ કર અને અમે તાર તાબેદાર સ્વીકાર ુ.ં” 2નાહાશઆમ્મોનીએ

જવાબ આપ્યો, “એક શરતથી હુ તમાર સાથે ુલેહ કર શ કે,
તમારા બધાની જમણી આંખો ફોડ નાખવામાં આવે, એ ર તે સવર્
ઇઝરાયલીઓ પર કલંક લગાડુ.”

3પછ યાબેશના વડ લોએ તેને ક ું, “અમને માત્ર સાત દવસઆપ,
કે જથેી અમે ઇઝરાયલના સવર્ પ્રદેશમાં સંદેશાવાહકો મોકલીએ. પછ ,
ત્યાં જો કોઈ અમારો બચાવ કરનાર ન હ હોય, તો અમે તને સોંપાઈ
જઈ ું.”

4 સંદેશાવાહકો શાઉલના નગર ગબયામાં આ ા અને લોકોના
સાંભળતાં એ શ ો ક ા. તે સાથે સવર્ લોકો ઊંચા અવાજથી રડવા
લાગ્યા. 5 શાઉલ ખેતરમાંથી બળદોની પાછળ આ ો. શાઉલે ક ું,
“લોકોની સાથે ું ખોટુ બન્ ું છે કે તેઓ રડે છે?” તેઓએ શાઉલને
યાબેશના માણસોએજે ધમક નાં વચનો ક ા હતાં તે કહ સંભળા ાં.

6 તેઓએજે ક ું તે જયારે શાઉલે સાંભ ુ,ં ત્યારે ઈ રનો આત્મા
સામથ્યર્ સ હત તેના પર આ ો અને તે ઘણો ક્રોધાયમાન થયો.
7 તેણે બળદની એક જોડ લઈને તેને કાપીને ટુકડાં કયાર્ અને તેઓને
સંદેશાવાહકો દ્વારા ઇઝરાયલના સવર્ પ્રદેશોમાં મોકલી આપ્યા.ં તેણે
ક ું, “જે કોઈ શાઉલની પાછળ તથા શ ુએલની પાછળ આવશે ન હ
તો તેના બળદોના હાલઆવા કરવામાં આવશ.ે” પછ લોકોને ઈ રનો
ભય લાગ્યો અને તેઓ એકમતે નીકળ આ ા. 8જયારે તે બેઝેકમાં
તેઓની ગણતર કરવા લાગ્યો, ત્યારે ઇઝરાયલી લોકો ત્રણ લાખ અને
યહૂ દયાના માણસો ત્રીસ હજાર થયા.

9જે સંદેશાવાહકો આ ા હતા તેઓને તેઓએ ક ું, “તમે યાબેશ
ગલ્યાદના માણસોને એ ું કહેજો, ‘કાલ,ે ૂયર્નો તાપ ચઢશે તે સમયે,
તમારો બચાવ થશ.ે” તેથી સંદેશાવાહકોએ જઈને યાબેશના માણસોને
ક ું અને તેઓ આનંદ પામ્યા. 10 પછ યાબેશના માણસોએ નાહાશને
ક ું, “કાલે અમે તમારે શરણે આવી ું અને તમાર દ્ર માં જે સારુ
દેખાય તે સવર્ તમે અમને કરજો.”
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11 બીજે દવસે શાઉલે લોકોનાં ત્રણ જૂથ પાડ્યાં. સવારના સમયે
તેઓ છાવણીના મધ્ય ભાગમાં આ ા, તેઓએ આમ્મોનીઓ પર
હુમલો કર ને તડકો ચઢતાં ુધી તેઓને પરા જત કયાર્. જઓે બચી
ર ા તેઓએવા વખરાઈ ગયા કે કોઈજગ્યાએતેઓમાંના બે એકસાથે
ભેગા થઈ શકે ન હ.

12 પછ લોકોએ શ ુએલને ક ું, “એ ું કોણે ક ું હ ુ,ં ‘કે શાઉલ
અમારા ઉપર શાસન ન કરે?’ એ ું કહેનાર માણસોને રજૂ કરો, કે અમે
તેઓને માર નાખીએ” 13 પણ શાઉલે ક ું, “ના આ દવસે કોઈને પણ
માર નાખવાનો નથી, કેમ કે આજે ઈ રે ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર કય છે.”

14 પછ શ ુએલે લોકોને ક ું, “આવો,આપણે ગલ્ગાલમાં જઈએ
અને ત્યાં ફર થી રા ાપીએ.” 15 પછ સવર્ લોકો ગલ્ગાલમાં
ગયા. અને ત્યાં ઈ રની સમક્ષ શાઉલને રાજા તર કે નીમ્યો. ત્યાં
તેઓએ ઈ રની આગળ શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ કયાર્. અને શાઉલે તથા
સવર્ ઇઝરાયલી લોકોએ ઘણો આનંદ કય .

12
શ ુએલ લોકોને સંબોધે છે

1શ ુએલે સવર્ ઇઝરાયલીઓને ક ું, “જે વનંતી તમે માર આગળ
કર હતી તે મેં સાંભળ છે. અને મેં તમારા પર એક રાજા નીમ્યો છે.
2 જુઓ તે રાજા અહ છે, તે તમાર આગળ ચાલે છે; હુ તો ૃદ્ધ તથા
નસ્તેજથયો છુ;અને મારા દ કરા તમાર સાથે છે. હુ માર ુવાવ ાથી
આજ દવસ ુધી તમાર આગળ ચાલ્યો છુ.

3 હુ આ ર ો; ું મેં કોઈનો બળદ લઈ લીધો છે? મેં કોઈ ું ગધેડુ
લઈ લી ું છે? ું મેં કોઈને છેતય છે? મેં કોઈનાં પર જુલમ કય છે?
માર આંખો પર પાટો બાંધવા સારુ મેં કોઈનાં હાથથી લાંચ લીધી છે?
જો એ ું ક ુ હોય તો ઈ રના અ ભ ષક્તઆગળ માર વરુદ્ધ સાક્ષી
આપો અને હુ તમને પાછુ આપીશ.”

4 તેઓએ ક ું, “તેં અમને ઠગ્યા નથી,અમારા પર જુલમ કય નથી,
કોઈ માણસ ું ક ું ચો ુ નથી.” 5તેણે તેઓને ક ું, “ઈ ર તમાર સામે



1 શ ુએલ 12:6 xxvii 1 શ ુએલ 12:15

સાક્ષી છે,આજ તેનો અ ભ ષક્ત સાક્ષી છે, કે માર પાસેથી તમને ક ું
મ ું નથી.” તેઓએ ક ું, “ઈ ર સાક્ષી છે.”

6 શ ુએલે લોકોને ક ું, “ ૂસા તથા હારુનને નીમનાર તથા તમારા
પ ૃઓને મસરમાંથી કાઢ લાવનાર ઈ ર છે. 7 હવે તમે, પોતાની
જાતને ઉપ ત કરો, કે ઈ રે જે સવર્ ન્યાયી કામો તમારે માટે તથા
તમારા પ ૃઓ માટે કયાર્, તે સવર્ વષે ઈ રની હાજર માં હુ રજૂઆત
કરુ.

8 યાકૂબ મસરમાં આ ો અને જયારે તમારા પ ૃઓ ઈ રની
આગળ રડ્યા, ત્યારે ઈ રે ૂસા તથા હારુનને મોકલ્યા, તે તમારા
પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લા ા અનેઆજગ્યાએવસા ા. 9પણ
પ ૃઓ પોતાના પ્ર ુ ઈ રને વીસર ગયા; ત્યારે તેમણે હાસોરના
સૈન્યના સેનાપ ત સીસરાના હાથમા,ં પ લસ્તીઓના હાથમા,ં મોઆબ
રાજાના હાથમાં તેઓને વેચી દ ધા. તેઓ બધા તમારા ૂવર્જો સામે
લડયા.

10 ૂવર્જોએ ઈ ર આગળ રડ ને ક ું, ‘અમે પાપ ક ુ છે, કેમ કે
અમે ઈ રને તજીને બઆ લમ તથા દેવી આશ્તારોથની સેવા કર છે.
પણ હવે અમારા શ ુઓના હાથમાંથી અમને છોડાવો અને અમે તમાર
સેવા કર ું. 11 તેથી ઈ રે યરુબાલ*, બદાન†, યફતા, શ ુએલને
મોકલીને ચારેગમના તમારા શ ુઓ પર તમને વજય અપા ો, જથેી
તમે સલામત રહો.

12જયારે તમે જો ું કે આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ તમાર પર ચઢ
આ ો, ત્યારે ઈ ર તમારા પ્ર ,ુ તમારા રાજા હતા તે છતાં તમે મને
ક ું કે, ‘એમન હ,! પણઅમારા પરએક રાજાઅ ધકાર ચલાવે. 13તો
હવે જે રાજાને તમે પસંદ કય છે, જનેે તમે માંગી લીધો છે, જનેે ઈ રે
તમારા પર રાજા અ ભ ષક્ત કય છે, તે અહ છે.

14 જો તમે ઈ રનો ભય રાખશો, તેની સેવા કરશો, તેની વાણી
સાંભળશો અને ઈ રની આજ્ઞાઓની વરુદ્ધ બંડ ન હ કરો, ત્યારે
તમે તથા જે રાજા તમારા ઉપર રાજ કરતો હોય તે પણ તમારા પ્ર ુ
ઈ રનો અ ુયાયી થશ.ે 15 પણ જો તમે ઈ રની વાણી સાંભળશો

* 12:11 12:11 ગ દયોન † 12:11 12:11 બારાક
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ન હ, પણ ઈ રની આજ્ઞાઓની વરુદ્ધ બંડ કરશો, તો ઈ રનો હાથ
તમાર વરુદ્ધ થશે, જમે તમારા પ ૃઓની વરુદ્ધ હતો.

16તો હવે ઊભા રહોઅને જે મહાન કૃત્ય તમાર દ્ર આગળઈ ર
કરશે તે તમે જુઓ. 17આજે ઘઉંની કાપણી નથી ું? હુ ઈ રને વનંતી
કર શ, કે તે ગજના તથા વરસાદ મોકલ.ે ત્યારે તમે જાણો તથા જુઓ કે
પોતાના માટે રાજા માગીને ઈ રની નજરમાં તમે દુ તા કર છે તે મોટ
છે.” 18તેથી શ ુએલે ઈ રને વનંતી કર ; તે દવસે ઈ રે ગજના તથા
વરસાદ મોકલ્યા. ત્યારે સવર્ લોકો ઈ રથી તથા શ ુએલથી ભયભીત
થયા.

19લોકોએ શ ુએલને ક ું, “તારા સેવકોને સારુ તારા પ્ર ુ ઈ રને
પ્રાથર્ના કર કે, અમે માયાર્ ન જઈએ. કેમ કે અમે અમારે સારુ રાજા
માગ્યો તેથી અમારા સઘળાં પાપોમાં આ દુ તાનો ઉમેરો થયો છે.”
20શ ુએલે ક ું, “બીહો મા,એસવર્ દુ તા તમે કર છે, પર ુ ઈ રની
પાછળ ચાલવાથી ફર જશો ન હ, પણ તમારા ૂણર્ હૃદયથી તમે
ઈ રની સેવા કરો. 21જે નરથર્ક વસ્ ુઓ કશો ફાયદો કે બચાવ કર
શકતી નથી, તે નકામી છે તેની પાછળ દોરવાશો ન હ.

22 કેમ કે ઈ ર પોતાના મોટા નામને સારુ, પોતાના લોકોને તજી દેશે
ન હ; કેમ કે તમને પોતાના ખાસ લોકો કરવા એ ઈ રને સારુ લાગ્ ું
છે. 23 વળ મારા માટે, એ ું ન થાય કે તમારે માટે પ્રાથર્ના કરવા ું ૂક
દેવા ું પાપ હુ ઈ રની વરુદ્ધ કરુ. પણ હુ તમને સાચા તથા ખરા રસ્તે
ચાલતા શીખવીશ.

24 કેવળ ઈ રની બીક રાખો અને સત્યતાથી તમારા ૂણર્ હૃદયથી
તેની સેવા કરો, કેમ કે જે મહાન કૃત્યો તમારે સારુ તેમણે કયાર્ છે તેનો
તમે વચાર કરો. 25પણજો હજીતમે દુ તા કયાર્ કરશો, તો તમે તમારા
રાજા સાથે નાશ પામશો.”

13
પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ

1 શાઉલે રા કરવા માં ું ત્યારે તે ત્રીસ વષર્નો હતો; અને તેણે
બેતાળ સ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ પર રા ક ુ. 2 તેણે પોતાને માટે
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ઇઝરાયલમાંથી ત્રણ હજાર માણસોને પસંદ કયાર્. બે હજાર તેની સાથે
મખ્માશમાં તથા બેથેલ પવર્ત પર હતા, જયારે એક હજાર યોનાથાન
સાથે બન્યામીનના ગબયામાં હતા;બાક ના સૈ નકોને તેણે પોતે પોતાના
તં ુએ મોકલ્યા. 3 યોનાથાને પ લસ્તીઓ ું જે લશ્કર ગેબામાં હ ું તેને
ન ક ુ અને પ લસ્તીઓએ તે વષે સાંભ ુ.ં ત્યારે શાઉલે આખા
દેશમાં રણ શગડુ વગાડાવીને, કહા ુ,ં “ હ ૂઓ સાંભળો.” 4 શાઉલે
પ લસ્તીઓ ું લશ્કર સંહા ુ છે તે સવર્ ઇઝરાયલીઓએ સાંભ ું.
પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલને ધ ારપાત્ર ગણતા હતા, તેથી ઇઝરાયલી
સૈ નકો શાઉલ પાછળ ગલ્ગાલમાં એકત્ર થયા.

5 પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલ સામે લડવાને એકત્ર થયા; તેઓના ત્રીસ
હજાર રથો, એ રથને ચલાવી શકે એવા છ હજાર ઘોડસેવારો તથા
સ ુદ્રની રેતી જવેી વશાળ સં ામાં લોકોએ બેથ-આવેનની ૂવર્ તરફ
મખ્માશમાં છાવણી કર .
6જયારે ઇઝરાયલના માણસોએ જો ું કે તેઓ પોતે સંકટમાં આવી

પડ્યા છે કેમ કે લોકો દઃુખી હતા, ત્યારે તેઓ ુફાઓમાં, ઝાડ ઓમાં,
ખડકોમાં, કૂવાઓમા,ં ખાડાઓમાં સંતાઈ ગયા. 7હવે કેટલાક હ ૂઓ
યદન ઊતર ને ગાદ તથા ગલ્યાદ દેશમાં ગયા. પણ શાઉલ હજી ુધી
ગલ્ગાલમાં હતો, સવર્ લોક ભયભીત થઈને તેની પાછળ ચાલતા હતા.
8શ ુએલેઆપેલા સમયપ્રમાણે શાઉલે સાત દવસ રાહજોઈ. પણ

શ ુએલ ગલ્ગાલમાંઆ ો ન હ, લોકો શાઉલ પાસેથી વખેરાઈ જતા
હતા. 9શાઉલે ક ું, “દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણ માર પાસે લાવો.”
પછ તેણે દહનીયાપર્ણ ચઢા ુ.ં 10 તે દહનીયાપર્ણ કર ર ો કે તરત
શ ુએલઆ ો. શાઉલ તેને મળવા તથાઆવકારવા માટે બહાર ગયો.

11 પછ શ ુએલે ક ું, “તેં ું ક ુ છે?” શાઉલે જવાબ આપ્યો,
“જયારે મેં જો ું કે લોકો માર પાસેથી વખેરાઈ ર ા છે અને ન કરેલ
સમયે ું અહ આ ો ન હ તથા પ લસ્તીઓ મખ્માશ પાસે એકત્ર થયા
છે, 12માટે મેં ક ું, ‘હવે પ લસ્તીઓમારા પર ગલ્ગાલમાં ઘસીઆવશે
અને મેં ઈ રની કૃપાની માગણી કર નથી.’ તેથી મેં ના છૂટકે માર જાતે
દહનીયાપર્ણ ક ુ છે.”
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13 પછ શ ુએલે શાઉલને ક ું, “તેં આ ૂખાર્ઈ ભરે ું કાયર્ ક ુ છે.
તેં તારા પ્ર ુ ઈ રે જે આજ્ઞા તને આપી હતી તે પાળ નથી. જો પાળ
હોત તો હમણાં ઈ રે ઇઝરાયલ ઉપર તારુ રા સદાને માટે ાપન
ક ુ હોત. 14 પણ હવે તારુ રા સદા ટકશે ન હ. ઈ રે પોતાને
મનગમતો એક માણસ શોધી કાઢ્યો છે અને ઈ રે પોતાના લોકો પર
રાજા તર કે તેની નમ ૂક કર છે, કેમ કે ઈ રે જે આજ્ઞા તને આપી તે
તેં પાળ નથી.”

15 પછ શ ુએલ ગલ્ગાલથી બન્યામીનના ગબયામાં ગયો.
પછ શાઉલે પોતાની સાથે જે લોકો હતા તેઓની ગણતર કર , તેઓ

આશરે છસો માણસો હતા. 16 શાઉલ, તેનો દ કરો યોનાથાન તથા
તેઓની સાથે જે લોકો હાજર હતા, તેઓ બન્યામીનના ગેબામાં ર ા.
પણ પ લસ્તીઓએ મખ્માશમાં છાવણી નાખી.

17 પ લસ્તીઓની છાવણીમાંથી ૂટારાની ત્રણ ટોળ બહાર નીકળ .
એક ટોળ ઓફ્રાથી ૂઆલ દેશ તરફ ગઈ. 18બીજી ટોળ બેથ-હોરોન
તરફ ગઈ અને એક બીજી ટોળ સબોઈમના નીચાણની સામે અરણ્ય
તરફ જે સીમા છે તે તરફ ગઈ.

19 ઇઝરાયલના આખા દેશમાં કોઈ ુહાર મળતો નહોતો, કેમ કે
પ લસ્તીઓએ ક ું હ ું, “રખેને હ ૂઓ પોતાને માટે તલવાર કે ભાલા
બનાવે.” 20 પણ સવર્ ઇઝરાયલી માણસો પોતાતાં હળ, કોદાળ ઓ,
કુહાડ ઓ તથા દાતરડાંની ધારો કાઢવા કે ટ પાવવા માટે પ લસ્તીઓ
પાસે જતા. 21 હળની અણી કાઢવાનો, કોદાળ ઓ, કુહાડ ઓ
ટ પાવવાનો ખચર્ બે ત્રણ શેકેલ* હતો અને દાતરડાંની ધારને માટે અને
હળ હાંકવાની લાકડ નો ખચર્ એકાદ શેકેલ† હતો.

22તેથી લડાઈના દવસે,જે સવર્ લોકો શાઉલ તથા યોનાથાનની સાથે
હતા તેઓના હાથમાં તલવારો કે ભાલા દેખાતા નહોતા; ફક્ત શાઉલ
તથા તેના દ કરા યોનાથાનના હાથમાં હતા. 23 પ લસ્તીઓ ું લશ્કર
બહાર નીકળ ને મખ્માશ પસાર કર ને આગળઆવી પહોંચ્ ુ.ં

* 13:21 13:21 બે ત્રણ શેકેલ આઠ ગ્રામ ચાંદ નો સ ો † 13:21 13:21એકાદ
શેકેલ 4 ગ્રામ ચાંદ નો સ ો
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14
યોનાથાન ું સાહસ

1 એક દવસે, શાઉલના દ કરા યોનાથાને પોતાના જુવાન
શ વાહકને ક ું, “આવ,આપણે પ લસ્તીઓ ું લશ્કર જે બીજી તરફ
છે ત્યાં જઈએ.” પણ તેણે પોતાના પતાને એ ક ું ન હ.

2શાઉલ ગબયાના છેકઅં તમભાગમાં મગ્રોનમાં દાડમનાએકઝાડ
નીચે રોકાયો. આશરે છસો માણસો તેની સાથે હતા, 3 અને શીલોમાં
ઈ રના યાજક એલીના દ કરા, ફ નહાસના દ કરા, ઇખાબોદના ભાઈ,
અ હટૂબના દ કરા અ હયાએ એફોદ પહેરેલો હતો. યોનાથાન ગયો છે
તે લોકો જાણતા નહોતા.

4યોનાથાન જે રસ્તે થઈને પ લસ્તીઓના લશ્કર પાસે જવા ું શોધતો
હતો, તેની બ ે બાજુએ ખડકની ભેખડો હતી. એક બાજુની ભેખડ ું
નામ બોસેસ અને બીજી ું નામ સેને હ ુ.ં 5 એક ભેખડની હદ ઉ રે
મખ્માશ તરફ હતી અને બીજીભેખડ દ ક્ષણે ગેબા તરફઆવેલી હતી.
6 યોનાથાને પોતાના જુવાન શ વાહકને ક ું, “આવ, આપણે

બે ુ તીઓના લશ્કરની છાવણીમાં જઈએ. કદાચ ઈ રઆપણા માટે
કામ કરશ,ે કેમ કે થોડાની મારફતે કે ઘણાની મારફતે બચાવવામાં ઈ રને
કોઈ અવરોધ હોતો નથી.” 7 તેના શ વાહકે જવાબ આપ્યો કે, “જે
સવર્ તારા મનમાં છે તે કર. આગળ વધ, તાર બધીઆજ્ઞાઓ પાળવાને
હુ તાર સાથે છુ.”

8 પછ યોનાથાને ક ું, “આપણે તે માણસોની પાસે જઈએ અને
આપણે તેમની નજરે પડ એ. 9જો તેઓ આપણને એમ કહેશે, ‘ ાં
ુધી અમે તમાર પાસે આવીએ ત્યાં ુધી ઊભા રહો’ તો આપણે

આપણી જગ્યાએ રહ ું અને તેઓની પાસે ન હ જઈએ. 10 પણ જો
તેઓ કહેશ,ે ‘અમાર પાસે ઉપરઆવો,’ તો પછ આપણે ઉપર જઈ ું;
કેમ કે ઈ રે તેઓને આપણા હાથમાં સોંપી દ ધા છે. એઆપણે સારુ
ચ થશ.ે”
11તેઓબ ેએ પોતાને પ લસ્તીઓના લશ્કરનીઆગળજાહેર થવા

દ ધા. પ લસ્તીઓએક ું, “જુઓ,જે ુફાઓમાં હ ૂઓસંતાઈ ર ા
હતા તેઓમાંથી તેઓ બહાર નીકળે છે.” 12 પછ લશ્કરના માણસોએ
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યોનાથાનને તથા તેના શ વાહકને ક ું, “અમાર પાસે ઉપર આવો,
અમે તમને કઈક બતાવીએ.” યોનાથાને પોતાના શ વાહકને ક ું,
“માર પાછળ આવ, કેમ કે ઈ રે તેઓને ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપી
દ ધા છે.”

13 યોનાથાન ૂંટણીયે પડ ને ઉપર ચઢયો અને તેનો શ વાહક તેની
પાછળ પાછળ ગયો. યોનાથાનની આગળ પ લસ્તીઓ માયાર્ ગયા
અને તેના શ વાહકે કેટલાકની પાછળ પડ ને તેઓને માયાર્. 14એક
એકર જમીનમાં અડધા ચાસની* લંબાઈ જટેલામાં યોનાથાને તથા તેના
શ વાહકે જઓેની પ્રથમ કતલ કર તેઓઆશરે વીસ માણસો હતા.

15 છાવણીમા,ં રણક્ષેત્રમાં તથા લોકોમાં ભય ાપ્યો. લશ્કર તથા
ૂંટ કરનારાઓ પણ ગભરાઈ ગયા. ત્યાં ધરતીકપ જવેી ૂજાર † પ્રસર

ગઈ.

પ લસ્તીઓની હાર
16 ત્યારે શાઉલના ચોક દારોએ કે જઓે બન્યામીનના ગબયામાં

હતા તેઓએજો ું; કે પ લસ્તીઓના સૈ નકોનો સ ુદાય વખેરાઈ જતો
હતો, તેઓ અહ તહ દોડતા હતા. 17 ત્યારે શાઉલે પોતાની સાથે જે
લોકો હતા તેઓને ક ુ,ં “ગણતર કર ને જુઓ કે આપણામાંથી કોણ
ુમ થયેલ છે.” જયારે તેઓએ ગણતર કર ત્યારે યોનાથાન અને તેનો

શ વાહક ુમ થયેલા હતા.
18 શાઉલે અ હયાને ક ું, “ઈ રનો કોશ અહ લાવ” કેમ કે તે

વખતે ઈ રનો કોશ ઇઝરાયલના સૈ નકો સાથે અ હયા પાસે હતો.
19જયારે શાઉલ યાજકની સાથે વાત કરતો હતો, તે દરમ્યાન એમ થ ું
કે પ લસ્તીઓની છાવણીમાં જે ગડબડાટ થતો હતો તે વધતો ને વધતો
ગયો. શાઉલે યાજકને ક ું, “તારો હાથ પાછો ખેંચી લે.”

20 શાઉલ તથા તેની સાથે જે સવર્ લોકો હતા તેઓ એકત્ર થઈને
લડવાને ગયા. દરેક પ લસ્તીની તલવાર પોતાના સાથીની વરુદ્ધ
હતી, ત્યારે શ ુના સૈન્યમાં ભારે ૂંચવાડો ઊભો થયો. 21 હવે જે
હ ૂઓ અગાઉની પેઠે પ લસ્તીઓ સાથે હતા અને જઓે તેઓની

* 14:14 14:14અડધો એકર † 14:15 14:15 ઇ રથી મોકલેલો મહા ભય
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સાથે છાવણીમાં ગયા હતા, તેઓ પણશાઉલ તથા યોનાથાનની સાથેના
ઇઝરાયલીઓની સાથે ભળ ગયા.

22 ઇઝરાયલના જે બધા માણસો એફ્રાઇમના પહાડ દેશમાં સંતાઈ
ગયા હતા તેઓએ સાંભ ું કે પ લસ્તીઓ નાસી ર ા છે, ત્યારે
તેઓ પણ લડાઈમાં તેઓની પાછળ પડયા. 23 એમ ઈ રે તે દવસે
ઇઝરાયલનો બચાવ કય અને લડાઈ બેથ-આવેનથી આગળ વધી.

ુદ્ધ પછ ના બનાવો
24 તે દવસે ઇઝરાયલના માણસો હેરાન થયા હતા કેમ કે શાઉલે

લોકોને સોગન દઈને ક ું હ ુ,ં “સાંજ પડે ત્યાં ુધી અને મારા શ ુઓ
પર મારુ વેર વા ું ત્યાં ુધી કોઈ માણસ કઈ પણ ખોરાક ખાય તો તે
શા પત થાઓ,” માટે લોકોમાંથી કોઈએ ક ું ખા ું ન હ. 25 પછ સવર્
સૈન્યો‡ વનમાં આ ા અને ત્યાં ૂ મ ઉપર મધ હ ુ.ં 26લોકોએ વનમાં
પ્રવેશ કય ત્યારે, મધ ટપક ું હ ુ,ં પણ કોઈએ પોતાના હાથથી મધ
લઈને ચા ું ન હ કેમ કે તેઓ સોગનથી બીતા હતા.

27પણયોનાથાનને ખબર ન હતી કે તેના પતાએલોકોને સોગન દ ધા
હતા. તેથી તેણે તો પોતાના હાથમાં જે લાકડ હતી તે લાંબી કર ને તેનો
છેડો, મધ ૂડામાં નાખીને તેને લાગે ું મધ ચા ુ.ં અને તેની આંખોમાં
તેજઆ ું§. 28અને લોકોમાંથીએકજણે ક ું, “તારા પતાએલોકોને
સોગનઆપીને સખત ર તે હુકમ કય છે, ‘જે માણસઆજે અ ખાય
તે શા પત થાય.’ તે સમયે લોકો નબર્ળ થઈ ગયા હતા.”

29 ત્યારે યોનાથાને ક ુ,ં “મારા પતાએ દેશને હેરાન કય છે. જોમાર
આંખોમાં કે ું તેજઆ ું છે કેમ કે મેં થોડુ મધ ચા ું છે, 30જોઆજે
લોકોએ પોતાના શ ુઓની પાસેથી મેળવેલી ૂંટમાંથી ભરપેટ ખા ું
હોત, તો કેટલો વધારે ફાયદો થાત? કેમ કે તેથી તો હાલ પ લસ્તીઓમાં
જે કતલ થઈ છે તેના કરતાં પણ ઘણી ભારે કતલ થઈ હોત.”

31અને તે દવસે મખ્માશથીઆયાલોન ુધી તેઓ પ લસ્તીઓ પર
હુમલો કરતા ગયા. પર ુ લોકો ઘણાં નબર્ળ થયા. 32તેથી લોકો ૂંટ પર

‡ 14:25 14:25 ઇઝરાયલીઓ § 14:27 14:27 તેને પોતાની તાકાત પાછળ મ ું
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ૂટ પડ્યા અને ઘેટા,ં બળદો અને વાછરડા લઈને, ૂ મ ઉપર તેઓનો
વધ કય . લોકો લોહ સાથે તે ખાવા લાગ્યા.

33 ત્યારે તેઓએ શાઉલને ક ું, “જો, લોકો રક્ત સાથે ખાઈને ઈ ર
વરુદ્ધ પાપ કરે છે.” શાઉલે ક ું, “તમે ઉલ્લંઘન ક ુ છે. હવ,ેએકમોટો
પથ્થર ગબડાવીને માર પાસે લાવો.” 34 શાઉલે ક ું, “તમે લોકો મધ્યે
જાઓ, તેઓને કહો, ‘દરેક માણસ પોતાનો બળદ, પોતા ું ઘેટુ અહ
માર પાસે લાવ,ે અહ તેઓને કાપે અને ખાય. પણ તમે રક્ત સાથે
ખાઈને ઈ ર વરુદ્ધ પાપ કરશો ન હ.’ અને તેઓમાંના દરેક માણસે
એ રાત્રે પોતપોતાના બળદ લાવીને તેઓને ત્યાં કાપ્યા.

35 શાઉલે ઈ રને માટે વેદ બાંધી, એ તેણે ઈ રને માટે બાંધેલી
પ્રથમ વેદ હતી.

36 પછ શાઉલે ક ું, “ચાલો આપણે રાતના સમયે પ લસ્તીઓની
પાછળ પડ એ અને સવાર ુધી તેઓને ૂંટ એ; તેઓમાંના એક પણ
માણસને જીવતો રહેવા ન દઈએ.” તેઓએ ક ું, “જે કઈ તને સારુ
લાગે તે કર.” પણ યાજકે ક ું કે, “ચાલો આપણે અહ ઈ રની
સમક્ષ એકત્ર થઈએ.” 37 શાઉલે ઈ ર પાસે સલાહ માગી, “ ું
હુ પ લસ્તીઓની પાછળ પડુ? ું તમે તેઓને ઇઝરાયલના હાથમાં
સોંપશો?” પણ ઈ રે તે દવસે કઈ ઉ ર આપ્યો ન હ.

38 પછ શાઉલે ક ું, “અહ આવો, સવર્ લોકોના આગેવાનો તમે
અહ આવો; જુઓ અને જાણો કે આજે આ પાપ કયા કારણથી થ ું
છે? 39 કેમ કે, ઇઝરાયલને બચાવનાર ઈ ર જે જીવે છે તેમના સમ
દઈને કહુ છુ જો તે મારો દ કરો યોનાથાન હશે તો પણ, તે ન માય
જશે.” પણ સવર્ લોકોમાંથી કોઈએ પણ તેને ઉ ર આપ્યો ન હ.

40 ત્યારે શાઉલે સવર્ ઇઝરાયલને ક ું, “તમે એક બાજુએ રહો, હુ
અને મારો દ કરો યોનાથાન બીજી બાજુએ રહ એ.” લોકોએ શાઉલને
ક ું, “જે તને સારુ લાગે તે કર.” 41એમાટે શાઉલ,ે ઇઝરાયલના પ્ર ુ,
ઈ રને ક ું, “અમારા દોષો જણાવો.” ત્યારે યોનાથાન તથા શાઉલ
ચઠ્ઠ થી પકડાયા, પણ પસંદ કરાયેલા લોક બચી ગયા. 42 પછ શાઉલે
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ક ું, “માર અને મારા દ કરા યોનાથાન વચ્ચે ચઠ્ઠ ઓ નાખો. “ત્યારે
ચઠ્ઠ દ્વારા યોનાથાન પકડાયો.
43 ત્યારે શાઉલે યોનાથાનને ક ું, “તેં ું ક ુ છે તે મને કહે.” યોનાથાને

તેને ક ું કે, “મારા હાથમાં લાકડ હતી તેના છેડાથી મેં કેવળ થોડુ મધ
ચા ું છે. હુ અહ છુ; મારે મર ું પડે એમ છે.” 44શાઉલે ક ું, “ઈ ર
એ ું અને એથી વધારે મને કરો, યોનાથાન ું ન ે મરશ.ે”

45 લોકોએ શાઉલને ક ું, “ ું યોનાથાન કે જણેે ઇઝરાયલને મોટો
વજય અપા ો છે તે મરશ?ે એ ું ન થાઓ! જીવંત ઈ રના સમ,
તેના માથાનો એક પણ વાળ ૂ મ પર પડનાર નથી, કેમ કે તેણે આજે
ઈ રની સહાયથી જ આ કામ ક ુ છે.” એમ લોકોએ યોનાથાનને
બચા ો તેથી તે મરણ પામ્યો ન હ. 46 પછ શાઉલે પ લસ્તીઓની
પાછળ પડવા ું બંધ ક ુ અને પ લસ્તીઓ પોતાને ળે ગયા.

શાઉલનો અમલ અને તે ું કુટુબ
47 જયારે શાઉલ ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત થયો ત્યાર

પછ તે તેની આજુબાજુનાં સવર્ શ ુઓની એટલે મોઆબની વરુદ્ધ,
આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ, અદોમની વરુદ્ધ, સોબાહના રાજાઓની
વરુદ્ધ તથા પ લસ્તીઓની વરુદ્ધ લડ્યો. ાં ાં તે ગયો ત્યાં તેણે
તેઓને ત્રાસ પમાડ્યો. 48 તેણે બહાદરુ થી અમાલેક ઓને હરા ા.
તેણે ઇઝરાયલ લોકોને ૂંટારાઓના હાથમાંથી બચા ા.

49 યોનાથાન, ય ી અને માલ્ક - ુઆ શાઉલના દ કરા હતા.
તેની બે દ કર ઓનાં નામ આ હતાં એટલે મોટ ું નામ મેરાબ અને
નાની ું નામ મખાલ. 50 શાઉલની પત્ની ું નામ અ હનોઆમ હ ું; તે
અ હમાઆસની દ કર હતી. તેના સેનાપ ત ું નામ આબ્નેર હ ું, તે
શાઉલના કાકા નેરનો દ કરો હતો. 51 ક શ શાઉલનો પતા હતો; અને
આબ્નેરનો પતા નેર,એઅબીએલનો દ કરો હતો.

52શાઉલના આ ુષ્યભર પ લસ્તીઓ સાથે સખત ુદ્ધ ચાલ્યા ક ુ.
જયારે પરાક્રમી કે કોઈ બહાદરુ માણસ શાઉલના જોવામાં આવતો,
ત્યારે તે તેને પોતાની પાસે રાખી લેતો હતો.
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15
અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ

1 શ ુએલે શાઉલને ક ું કે, “ઈ ર પોતાના લોક એટલે ઇઝરાયલ
ઉપર રાજા થવા સારુ તને અ ભ ષક્ત કરવાને મને મોકલ્યો હતો.
માટે હવે ઈ રની વાણી સાંભળ. 2 સૈન્યોના ઈ ર એમ કહે છે કે,
‘અમાલેકે જયારે ઇઝરાયલને મસરમાંથી નીકળ ને જતા જે ક ુ એટલે
કેવી ર તે માગર્માં તેની સામે થયો, તે મેં ધ્યાનમાં લી ું છે. 3હવે ું જઈને
અમાલેકને તથા તેઓ ું જે કઈ હોય તેનો ૂરે ૂરો નાશ કર. તેમના પર
દયા કર શ ન હ, પણ ુરુષ તથા ી, મોટાં અને નાનાં બાળકો, બળદ
અને ઘેટા,ંઊંટ અને ગધેડા,ંએ સવર્ને માર નાખ.’ ”

4 શાઉલે લોકોને બોલાવીને ટલાઈમ નગરમાં તેઓની ગણતર કર :
તો બે લાખ પાયદળ અને યહૂ દયાના દસ હજાર માણસો થયા હતા.
5શાઉલ અમાલેકના નગર પાસે જઈને ખીણમાં સંતાઈ ર ો.

6 ત્યારે શાઉલે કેનીઓને ક ું કે, “જાઓ, પ્રયાણ કરો,
અમાલેક ઓની વચ્ચેથી બહાર નીકળ પડો, તેથી તેઓની સાથે તમારો
નાશ હુ ન કરુ. કેમ કે તમે ઇઝરાયલના સવર્ લોકો સાથે જયારે
તેઓ મસરમાંથી આ ા ત્યારે માયા ુપણે વત્યાર્ હતા.” તેથી કેનીઓ
અમાલેક ઓમાંથી નીકળ ગયા. 7 ત્યારે શાઉલે હવીલાથી તે મસરની
ૂવર્ બાજુ ૂર ુધી હુમલો કર ને અમાલેક ઓનો સંહાર કય .
8અમાલેક ઓના રાજાઅગાગને તેણે જીવતો પકડ્યો; તેણે બધા જ

લોકોનો તલવારની ધારથી સં ૂણર્ નાશ કય . 9પણશાઉલે તથા લોકોએ
અગાગનો તથા તેના ઘેટા,ં બળદો તથા ુ જાનવરો, હલવાનોમાંથી
ઉ મ તથા સવર્ સાર વસ્ ુઓનો તેઓએનાશ કય ન હ. પ્રત્યેક નકામી
અને ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓનો સં ૂણર્ નાશ કય .

શાઉલનો રાજા તર કે નકાર
10 ત્યારે ઈ ર ું વચન શ ુએલની પાસે એ ું આ ુ,ં 11 “શાઉલને

રાજા ઠરા ો છે તેથી મને અ ુતાપ થાય છે, કેમ કે માર પાછળ
ચાલવા ું ૂક દઈને તે પાછો ફર ગયો છે અને માર આજ્ઞાઓ તેણે
પાળ નથી.” શ ુએલને ુસ્સો આ ો તેણે આખી રાત ઈ રની
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આગળ રડ ને વનંતી કર . 12સવારે શાઉલને મળવાને શ ુએલ વહેલો
ઊઠ્યો. શ ુએલને કહેવામાં આ ું, “શાઉલ કામલમાં આ ો છે. તેણે
પોતાને માટે એક ક તસ્તંભઊભો કય છે, ત્યાંથી પાછો વળ નેઆગળ
ચાલીને નીચે ગલ્ગાલમાં ગયો છે.” 13 શ ુએલ શાઉલ પાસે આ ો.
શાઉલે તેને ક ું, “ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો! મેં ઈ રની આજ્ઞા ૂરે
ૂર પાળ છે.”
14 શ ુએલે ક ું, “ત્યારે ઘેટાંના જે અવાજ મારે કાને પડે છે તે ું

છે? બળદો ું બરાડ ું જે હુ સાંભ ું છુ, તે ું છે?” 15 શાઉલે ક ું કે,
“તેઓને તેઓઅમાલેક ઓપાસેથી લા ા છે. લોકોએઉ મઘેટાં અને
બળદો, તમારા પ્ર ુ ઈ રઆગળ યજ્ઞ કરવા રા ાં છે, બાક નાઓનો
અમે સં ૂણર્ નાશ કય છે.” 16 ત્યારે શ ુએલે શાઉલને ક ું, “ઊભો
રહે, આજે રાત્રે ઈ રે મને જે ક ું છે તે હુ તને કહુ, શાઉલે તેને ક ું,
“કહે!”

17 શ ુએલે ક ું, “ ું પોતાની દ્ર માં જૂજ જવેો હતો તો પણ તને
ઇઝરાયલનાં કુળો પર ુ બના ો નહોતો ું? અને ઈ રે તને
ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય ; 18 ઈ રે તને તારા માગ
મોકલીને ક ું, ‘જા, તે પાપી અમાલેક ઓનો સં ૂણર્ નાશ કર, તેઓનો
નાશ ન થાય ત્યાં ુધી તેઓની સાથે લડાઈ કર.’ 19 તો ઈ રની વાણી
તેં કેમ માની ન હ? તેં ૂંટ પર કબજો કય અને ઈ રની દ્ર માં જે દુ
હ ું તે શા માટે ક ?ુ”

20 શાઉલે શ ુએલને ક ું, “મેં ઈ રની વાણી માની છે, જે માગ
ઈ રે મને મોકલ્યો હતો તે માગ હુ ગયો છુ. મેં અમાલેકના રાજા
અગાગને પકડ્યો છે અને અમાલેક ઓનો સં ૂણર્ નાશ કય છે. 21 પણ
લોકોએ ૂંટમાંથી થોડો ભાગ લીધો જમે કે નાશ ન મત વસ્ ુઓમાંથી
ઉ મ ઘેટાં તથા બળદો પ્ર ુ ઈ રની આગળ ગલ્ગાલમાં બ લદાન
કરવા સારુ લીધાં છે.”

22 શ ુએલે ક ું કે, “ ું ઈ ર પોતાની વાણી માનવામાં આ ાથી
જટેલા રાજી થાય છે, તેટલાં દહનીયાપર્ણો તથા બ લદાનોથી થાય છે
ું? બ લદાન કરતાં આજ્ઞાપાલન સારુ છે, ઘેટાંની ચરબી કરતાં વચન
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પાળ ું સારુ છે. 23 કેમ કે વદ્રોહ એ જોષ જોવાના પાપ જવેો છે,
હઠ લાઈ એ દુ તા તથા ૂ ત ૂજા જવેી છે. કેમ કે તેં ઈ રના શ નો
ઇનકાર કય છે, માટે તેમણે પણ તને રાજપદેથી પડતો ૂ ો છે.”

24શાઉલે શ ુએલને ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે; કેમ કે મેં ઈ રની આજ્ઞા
તથા તાર વાતો ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે, કારણ કે મેં લોકોથી બીને તેઓની
વાણી સાંભળ . 25 તો હવે, કૃપા કર મારા પાપની ક્ષમા કર, માર સાથે
પાછો ચાલ, કે હુ ઈ રની સ્ ુ ત કરુ.”

26શ ુએલે શાઉલને ક ું કે, “હુ પાછો ફર ને તાર સાથે ન હઆ ું;
કેમ કે તેં ઈ રનો શ નકાય છે. અને ઈ રે તને ઇઝરાયલ ઉપર રાજા
બનવાથી નકાય છે.” 27 પછ શ ુએલે જતા રહેવા માટે પીઠ ફેરવી,
ત્યારે શાઉલે તેને ન જવા દેવા માટે તેના ઝભ્ભાની કોર પકડ અને તે
ફાટ ગઈ.

28 શ ુએલે તેને ક ું કે, “ઈ રે આજે ઇઝરાયલ ું રા તાર
પાસેથી ફાડ લી ું છે અને તારો પડોશી, જે તારા કરતાં સારો છે તેને
આપ્ ું છે. 29 અને વળ , જે ઇઝરાયલ ું સામથ્યર્ છે તે જૂઠુ બોલશે
ન હ અને પોતાનો નણર્ય બદલશે ન હ, કેમ કે તે માણસ નથી કે તે
અ ુતાપ કરે.”

30 ત્યારે શાઉલે ક ુ,ં “મેં પાપ ક ુ છે. પણ કૃપા કર હાલ મારા
લોકોના વડ લોઆગળઅને ઇઝરાયલઆગળ મારુ માન રાખ, ફર થી
માર સાથે પાછોઆવજથેી મારા પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત હુ કરુ.” 31તેથી
શ ુએલ ફર ને શાઉલની પાછળ પાછો ગયોઅને શાઉલે ઈ રની સ્ ુ ત
કર .

32 ત્યારે શ ુએલે ક ું, “અમાલેક ઓના રાજાઅગાગને અહ માર
પાસે લાવો.” અગાગ તેની પાસે ુશીથી આ ો અને તેણે ક ું, “ ન ે
મરણની વેદના વીતી ગઈ છે.” 33 શ ુએલે ક ું, “જમે તાર તલવારે

ીઓને ુત્રહ ન કર છે, તેમ તાર માતા ીઓ મધ્યે ુત્રહ ન થશે.”
ત્યારે શ ુએલે ગલ્ગાલમાં ઈ રનીઆગળઅગાગને કાપીને ટુકડે ટુકડાં
કયાર્.
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34 ત્યારબાદ શ ુએલ રામામાં ગયો, શાઉલ પોતાને ઘરે ગબયામાં
ગયો. 35શ ુએલે પોતાના મરણના દવસ ુધી શાઉલને ફર થી જોયો
ન હ, તો પણ શ ુએલ શાઉલને માટે શોક કરતો હતો. અને શાઉલને
ઇઝરાયલ ઉપર રાજા ઠરા ાને લીધે ઈ રને અ ુતાપ થયો.

16
દાઉદનો રાજ તર કે અ ભષેક

1 ઈ રે શ ુએલને ક ું કે, “ ાં ુધી ું શાઉલને માટે શોક કરશ?ે
મેં તેને ઇઝરાયલનાં રાજપદેથી નકાય છે. તારુ શગ તેલથી ભર ને જા.
હુ તને યશાઈ બેથલેહેમી પાસે મોક ું છુ. કેમ કે મેં તેના દ કરાઓમાંથી
એકને મારે સારુ રાજા થવા નમાર્ણ કર રા ો છે.”

2શ ુએલે ક ું, “મારાથી કેવી ર તે જવાય? જો શાઉલજાણીજાય
તો તે મને માર નાખશે.” ઈ રે ક ું, “તાર સાથે એક વાછરડ લે અને
કહે કે, હુ ઈ રના માટે બ લદાન કરવા સારુ આ ો છુ.’ 3 યશાઈને
યજ્ઞ કરવા બોલાવજે અને તારે ું કર ું તે હુ તને બતાવીશ. હુ જે ું નામ
તને કહુ તેનો મારે સારુ અ ભષેક કરજ.ે”

4 ઈ રનાં ક ા પ્રમાણે શ ુએલ બેથલેહેમ ગયો. નગરના વડ લો
જયારે તેને મળવા આ ા ત્યારે તેઓએ ૂજતાં ૂજતાં ક ું, “ ું ું
સલાહશાં ત ૂવર્ક આ ો છે?” 5 તેણે ક ું,” હા સલાહશાં ત ૂવર્ક; હુ
ઈ રને યજ્ઞાપર્ણ ચઢાવવાને આ ો છુ. તમે પોતાને ુદ્ધ કર ને માર
સાથે યજ્ઞકાયર્માંઆવો.” અને તેણે યશાઈ તથા તેના દ કરાઓને પ વત્ર
કર ને તેઓને યજ્ઞકાયર્માં બોલા ા.

6જયારે તેઓ આ ા, ત્યારે તેણે અ લયાબની તરફ જોઈને મનમાં
પોતાને ક ું કે ન ે ઈ રનો અ ભ ષક્ત તેની સં ુખ તે જ છે. 7 પણ
ઈ રે શ ુએલને ક ું કે, “તેના બહારના દેખાવ તરફ તથા તેના શર રની
ઊંચાઈ તરફ ન જો; કેમ કે મેં તેને નાપસંદ કય છે. જમે માણસ જુએ
છે તેમ ઈ ર જોતાં નથી; માણસ બહારના દેખાવ તરફ જુએ છે, પણ
ઈ ર હૃદય તરફ જુએ છે.”
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8 પછ યશાઈએ અબીનાદાબને બોલા ો અને તેને શ ુએલની
આગળ થઈને ચલા ો. અને શ ુએલે ક ું કે, “ઈ રે એને પણ પસંદ
કય નથી.” 9 પછ યશાઈએ શામ્માને ત્યાં આગળ થઈને ચલા ો.
અને શ ુએલે ક ું, “ઈ રે એને પણ પસંદ કય નથી.” 10એ પ્રમાણે
યશાઈએ પોતાના દ કરાઓમાંના સાતને શ ુએલ આગળ રજૂ કયાર્.
પર ુ શ ુએલે યશાઈને ક ું, “ઈ રે આમાંથી કોઈને પણ પસંદ કય
નથી.”

11પછ શ ુએલે યશાઈને ક ું, “ ું તારા સવર્ દ કરાઓઅહ છે?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “હજી નાનો બાક ર ો છે, પણ તે ઘેટાં સંભાળે
છે.” શ ુએલે યશાઈને ક ું,” માણસ મોકલીને તેને તેડાવી મંગાવ; કેમ
કે ાં ુધી તે અહ આવશે ન હ ત્યાં ુધી અમે જમવા ન હબેસીએ.”
12 યશાઈએ માણસો મોકલ્યા અને તેઓ તેને તેડ લા ા. તે રક્તવણ
હતો. તે દેખાવડો હતો. તેની આંખો ુંદર હતી. ઈ રે ક ું, “ઊઠ ને,
તેનો અ ભષેક કર; કેમ કે તે એ જ છે.”

13 પછ શ ુએલે તેલ ું શગ લઈને તેના ભાઈઓની વચમાં તેનો
અ ભષેક કય . તે દવસથી ઈ રનોઆત્મા દાઉદ ઉપર પરાક્રમ સ હત
આ ો. પછ શ ુએલ રામામાં પરત ગયો.

દાઉદ શાઉલના દરબારમાં
14હવે ઈ રનો આત્મા શાઉલ પાસેથી જતો ર ો હતો અને ઈ ર

તરફથી એક દુ આત્મા તેને હેરાન કરતો હતો. 15 શાઉલના દાસોએ
તેને ક ું, “જો, ઈ ર તરફથી એક દુ આત્મા તને હેરાન કરે છે.
16 અમારા મા લકે પોતાની હજૂરમાંના પોતાના દાસોને એવી આજ્ઞા
કરવી કે વીણા વગાડનાર એક કુશળ માણસને શોધી લાવો. ત્યાર પછ
જયારે દુ આત્મા ઈ ર તરફથી તારા ઉપર આવે ત્યારે એમ થશે કે,
તે વીણા વગાડશે અને ું દુ ાત્માથી ુક્ત થશે.”

17શાઉલે પોતાના દાસોને ક ું, “મારા માટે એક સારા વણાવાદકને
શોધીને તેને માર પાસે લાવો.” 18 પછ જુવાન માણસોમાંથી એક
જણે જવાબઆપ્યોઅને ક ું, “મેં યશાઈબેથલેહેમીના દ કરાને જોયો
છે, તે વગાડવામાં કુશળ, બળવાન, હમતવાન છે. વળ તે લડવૈયો,
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બોલવામાં સમજદાર તથા રૂપાળો માણસ છે; અને ઈ ર તેની સાથે
છે.” 19 તેથી શાઉલે યશાઈ પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ું,
“તારો દ કરો દાઉદ જે ઘેટાંની સાથે છે તેને માર પાસે મોકલ.”

20 તેથી યશાઈએ રોટલી, દ્રાક્ષારસ ું પાત્ર,અને લવારુ એક ગધેડા
પર લાદ ને પોતાના દ કરા દાઉદની મારફતે શાઉલને સારુ મોકલા ાં.
21 દાઉદ શાઉલ પાસે આ ો અને તેની સં ુખ ઊભો ર ો. શાઉલને
તેના પર ઘણી પ્રી ત ઊપજીઅને તે તેનો શ વાહક થયો.

22શાઉલે યશાઈ પાસે માણસ મોકલીને કહેવડા ું, “દાઉદને માર
હજૂરમાં ઉપ ત રહેવા દે, કેમ કે માર દૃ માં તે કૃપા પામ્યો છે.”
23 ઈ ર તરફથી દુ આત્મા શાઉલ પર આવતો, ત્યારે એમ થ ું કે,
દાઉદ વીણા લઈને પોતાના હાથથી વગાડતો. તેથી શાઉલ સાજો તાજો
થઈ જતો અને તે દુ આત્મા તેની પાસેથી જતો રહેતો.

17
ઇઝરાયલીઓને ગોલ્યાથનો પડકાર

1 હવે પ લસ્તીઓએ પોતાનાં સૈન્યોને ુદ્ધ કરવા સારુ યહૂ દયાના
તેઓ સોખોમાં એકત્ર કયાર્, જે યહૂ દયા ું છે. તેઓએ સોખો અને
અઝેકાની વચ્ચે એફેસ-દામ્મીમમાં છાવણી નાખી.

2 શાઉલ તથા ઇઝરાયલના માણસો એકત્ર થયા. તેઓએ એલાની
ખીણમાં છાવણી નાખીને પ લસ્તીઓ સામે ુદ્ધ માટે ૂહ રચ્યો.
3 પ લસ્તીઓ પવર્તની ઉપર એક બાજુએ પ લસ્તીઓ ઊભા ર ા
અને પવર્તની ઉપર બીજી બાજુએ ાં તેઓની વચ્ચે ખીણ હતી ત્યાં
ઇઝરાયલીઓઊભા ર ા.

4 ત્યારે એક બળવાન માણસ પ લસ્તીઓની છાવણીમાંથી બહાર
આ ો, તે ું નામ ગોલ્યાથ હ ુ.ં તે ગાથનો હતો, તેની ઊંચાઈ છ હાથ
અને એક વેંત હતી. 5 તેના માથા ઉપર પ ળનો ટોપ હતો અને તેણે
બખતર પહેરે ું હ ુ.ં તે બખતર ું વજન પ ળના પાંચ હજાર શેકેલ*
જટે ું હ ુ.ં

* 17:5 17:5 પાંચ હજાર શેકેલ 57 કલોગ્રામ
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6 તેના પગે ૂંટણથી નીચે પ ળના બખતરો હતા અને તેના ખભા
વચ્ચે પ ળની બરછ હતી. 7 તેના ભાલાનો દાંડો સાળના રોલર જવેો
હતો. તેના ભાલા ું વજન લોઢાના છસો શેકેલ જટે ું હ ું. તેની ઢાલ
ઊંચકનાર તેની આગળ ચાલતો હતો.

8 તેણે ઊભા ર હને ઇઝરાયલના સૈન્યોને હાંક માર , “શા માટે તમે
ુદ્ધનો ૂહ રચવાને બહાર આ ા છો? ું હુ પ લસ્તી નથી અને તમે

શાઉલના ચાકરો નથી? તમે પોતાને સારુ એક માણસ પસંદ કરો અને
તે માર સામે ઊતર આવ.ે 9જો તે માર સાથે લડ શકે અને મને માર
નાખી શકે, તો અમે અમારા લોકો તમારા ચાકરો થશે. પણ જો હુ તેને
હરા ું અને માર ના ુ,ં તો તમારે અમારા ચાકરો થઈને અમાર સેવા
કરવી.”

10 ફર થી પ લસ્તીએ ક ુ,ં “હુ આજે ઇઝરાયલના સૈન્યોનો
તરસ્કાર કરુ છુ. મને એક માણસ આપો કે અમે સાથે મળ ને લડાઈ
કર એ.” 11જયારે શાઉલે તથા સવર્ ઇઝરાયલે પ લસ્તીએ કહેલા શ ો
સાંભ ાં ત્યારે તેઓ નરાશ થયા અને ઘણાં ભયભીત થયા.

દાઉદ શાઉલની છાવણીમાં
12હવે દાઉદબેથલેહેમ યહૂ દયાનાએફ્રાથી માણસ યશાઈનો દ કરો

હતો. યશાઈનેઆઠ દ કરા હતા. શાઉલના દવસોમાં યશાઈ ૃદ્ધઅને
ુખ્ત ઉંમરનો ગણાતો હતો. 13 યશાઈના ત્રણ મોટા દ કરાઓ ુદ્ધ માટે

શાઉલની સાથે ગયા. તેના ત્રણ દ કરા જે ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓમાંના
નામો આ હતાં ે ું નામ અ લયાબ, બીજા ું અબીનાદાબ અને
ત્રીજા ું શામ્મા હ ુ.ં

14 દાઉદ સૌથી નાનો હતો. તે ત્રણ મોટા દ કરાઓ શાઉલની
આગેવાની હેઠળ ુદ્ધમાં હતા. 15 દાઉદ પોતાના પતાનાં ઘેટાંને
ચરાવવાને માટે શાઉલ પાસેથી બેથલેહેમમાં આવ જા કરતો હતો.
16ચાળ સ દવસો ુધી પેલો પ લસ્તી સવારે તથા સાંજે પાસે આવીને
સામે ખડો થતો હતો.

17 યશાઈએપોતાના દ કરા દાઉદને ક ું, “તારા ભાઈઓને સારુઆ
એકએફાહ† પોંક અને આ દસ રોટલી લઈને છાવણીમાં તારા ભાઈઓ

† 17:17 17:17એક એફાહ 10 કલોગ્રામ
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પાસે જલ્દ જા. 18આઉપરાંત દસ પનીર તેઓના સહ ા ધપ ત માટે
લઈ જઈને આપજ.ે તારા ભાઈઓ કેમ છે તે જોજે અને તેઓ મજામાં
છે કે ન હ તેની ખબર લઈને આવજ.ે”

19 તેના ભાઈઓ, શાઉલ તથા સવર્ ઇઝરાયલ માણસો એલાની
ખીણમાં, પ લસ્તીઓસાથે લડતા હતા.” 20દાઉદસવારે વહેલોઊઠયો
અને એક રખેવાળને પોતાનાં ઘેટાં સ્વાધીન કર ને જમે યશાઈએ તેને
આજ્ઞા આપી હતી તેમ તે સામાન લઈને ગયો. જયારે દાઉદ છાવણી
આગળ પહોંચ્યો ત્યારે સૈન્ય ુદ્ધને સારુ લલકાર આપી ર ું હ ું.
21અને ઇઝરાયલતથા પ લસ્તીઓએપોતાનાં સૈન્યોનો ૂહ સામસામે
રચ્યો હતો.

22 દાઉદ પોતાના સામાનને સાચવનારના હાથમાં સોંપીને સૈન્ય તરફ
દોડયો અને ત્યાં પહોંચીને તેણે પોતાના ભાઈઓની ુલાકાત કર .
23 તે તેઓની સાથે વાત કરતો હતો, એટલામાં પેલો બળવાન માણસ,
ગાથનો પ લસ્તી ગોલ્યાથ, પ લસ્તીઓના સૈન્યમાંથી આગળ આવીને
અગાઉના જવેા શ ો બોલવા લાગ્યો. અને દાઉદે તે સાંભ ાં.
24જયારે ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ તે માણસને જોયો, ત્યારે તેઓ
તેની આગળથી જતા ર ા અને ઘણાં ભયભીત થયા.

25 ઇઝરાયલના માણસોએ ક ું, “આ જે માણસ આગળ આવે છે
તેને તમે જોયો છે? તે ઇઝરાયલનો તરસ્કાર કરવા આ ો છે. અને
જે માણસ તેને માર નાખશે તેને રાજા ઘણાં દ્ર થી દ્ર વાન કરશે,
તે પોતાની દ કર સાથે તેનાં લ કરાવી આપશે, તેના પતાના ઘરને
ઇઝરાયલ મધ્યે સ્વતંત્ર કરશે.”

26 દાઉદે પાસે ઊભેલા માણસોને ક ું કે, “જે માણસઆપ લસ્તીને
માર નાખીને ઇઝરાયલમાંથી કલંક દૂર કરશે તેને ું મળશ?ે આબે ુ ત
પ લસ્તી કોણ છે કેજીવતા ઈ રના સૈન્યનો તે તરસ્કાર કરે?” 27પછ
લોકોએ તેને ક ું કે, “જે માણસ તેને માર નાખશે તેને રાજા દ્ર
આપશે. તેની સાથે પોતાની દ કર ના લ કરાવશે. તે તેના ઘરને ખાસ
દરજ્જો આપશે.”

28 તેના મોટા ભાઈ અ લયાબે તેને તે માણસો સાથે બોલતાં
સાંભ ો. ત્યારે તેણે દાઉદ ઉપર સખત ુસ્સે થઈને ક ું, “ ું અહ
કેમ આ ો છે? તેં ઘેટાંને અરણ્યમાં કોની પાસે ૂ ાં છે? હુ તારા
ગવર્ને તથા તારા અંતઃકરણની દુ તાને જાણું છુ; કેમ કે ું અહ લડાઈ
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જોવા માટે આ ો છે.” 29 દાઉદે ક ું, “મેં ખોટુ ું ક ુ છે? ું હુ વના
કારણે બો ું છુ?” 30 તે તેની પાસેથી ફર ને બીજાની પાસે ગયો અને
તેને તે જ પ્રમાણે ક ું. લોકોએ ફર થી તેને અગાઉના જવેો જ જવાબ
આપ્યો.

31જે શ ો દાઉદ બોલ્યો તે સાંભળ ને સૈ નકોએ શાઉલનીઆગળ
તેને કહ સંભળા ા. તેથી શાઉલે દાઉદને તેડા ો. 32 દાઉદે શાઉલને
ક ું, “કોઈ માણસ ું હૃદય પ લસ્તીને લીધે ઉદાસ ન થાઓ; તારો સેવક
જઈને તે પ લસ્તી સાથે લડશે.” 33શાઉલે દાઉદને ક ું, “ ું પ લસ્તીની
સામે જઈને તેની સાથે લડવાને શ ક્તમાન જણાતો નથી; કેમ કે ું તો
કેવળ જુવાન છે પણ તે તો પોતાની જુવાનીથી લડવૈયો છે.”

34 દાઉદે શાઉલને ક ું, “તારો સેવક પોતાના પતાના ઘેટાં સાચવતો
હતો. જયારે કોઈ સહ તથા ર છઆવીને અને ટોળાંમાંના એક ઘેટાં પર
ત્રાટકે, 35 ત્યારે હુ તેની પાછળ પડ ને હુમલો કરતો અને તેના ુખમાંથી
ઘેટાંને છોડાવતો. અને જયારે ર છ કે સહ મારા પર હુમલો કરતો, ત્યારે
હુ તેઓની દાઢ પકડ ન,ે તેઓના પર સામો ધસીને તેઓને માર નાંખતો
હતો.

36 તારા સેવકે સહ તથા ર છ બ ેને માર ના ા છે. આ બે ુ ત
પ લસ્તીના હાલ પણ એમાંના એકના જવેા થશે, કેમ કે તેણે જીવતા
ઈ રના સૈન્યનો ધ ાર કય છે.”

37 દાઉદે ક ું, “જે ઈ રે મને સહના પંજામાંથી અને ર છના
પંજામાંથી બચા ો હતો. તે આ પ લસ્તીના હાથમાંથી મને બચાવશે.”
પછ શાઉલે દાઉદને ક ુ,ં “જા, ઈ ર તાર સાથે રહો.” 38 શાઉલે
પોતા ું કવચ દાઉદને પહેરા ું. તેણે તેના માથા પર પ ળનો ટોપ ૂ ો
અને તેણે તેને કવચ પહેરા ું.

39 દાઉદે પોતાની તલવાર બખતર ઉપર બાંધી. પણ તેનાથી ચાલી
શકા ું ન હ, કેમ કે તેને તે પહેર ને ચાલવાનો મહાવરો ન હતો. પછ
દાઉદે શાઉલને ક ું, “હુઆપહેર ને લડાઈ માટે બહારજઈશકતો નથી,
કેમ કે મેં બખતર પહેર ને લડાઈનો અ ુભવ કય નથી.” તેથી દાઉદે
પોતાના શર ર ઉપરથી તે ઉતાર ૂ ુ.ં” 40તેણે પોતાની લાકડ પોતાના
હાથમાં લીધી અને નાળાંમાંથી પાંચ ુંવાળા પથ્થરો પોતાને લીધા; તેણે
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પોતાની પાસે જે થેલી હતી તેમાં ૂ ા. તેની ગોફણ તેના હાથમાં હતી
તે પ લસ્તી તરફ તે ગયો.

દાઉદ ગોલ્યાથને ઠાર કરે છે
41 પ લસ્તી પોતાની ઢાલ ઊંચકનારને લઈને દાઉદની સામે આ ો.

42જયારે તે પ લસ્તીએઆજુ બાજુ જોઈને દાઉદને જોયો, ત્યારે તેણે
તેને ુચ્છકાય . કેમ કે તે ફક્ત જુવાન, રક્તવણ તથા દેખાવમાં ુંદર
હતો. 43 પછ તે પ લસ્તીએ દાઉદને ક ું, “ ું હુ કૂતરો છુ કે, ું
લાકડ ઓ લઈને માર સામે આ ો છે?” અને તે પ લસ્તીએ પોતાના
દેવોના નામે દાઉદને શાપ આપ્યો.

44 તે પ લસ્તીએ દાઉદને ક ું, “માર પાસે આવ અને હુ તારુ માંસ
આકાશના પક્ષીઓને તથા વનચર પ ુઓનેઆ ુ.ં” 45 દાઉદે પ લસ્તીને
જવાબઆપ્યો, “ ું માર પાસે તલવાર,ભાલો અને બરછ લઈને આવે
છે. પણ હુ પ્ર ુ સવર્શ ક્તમાન ઈ ર, ઇઝરાયલના સૈન્યોના ઈ ર
જમેનો ુચ્છકાર તેં કય છે તેમના નામે તાર પાસે આ ું છુ.

46આજે ઈ ર મને તારા પર વજય અપાવશે, હુ તને માર નાખીશ
અને તારુ મા ું તારા શર ર પરથી જુદુ કર શ. આજે હુ પ લસ્તીઓના
સૈન્યોના ૃતદેહોને આકાશના પક્ષીઓ તથા ૃથ્વીનાં જગલીજાનવરોને
આપીશ, કે જથેી આખી ૃથ્વી જાણે કે ઇઝરાયલમાં જ ઈ ર છે,
47અનેઆસવર્ સ ુદાયજાણે કે, ઈ રે તલવારઅને બરછ થી વજય
અપા ો નથી. કેમ કે ુદ્ધ તો ઈ ર લડે છે અને તે તમને અમારા હાથમાં
પકડાવી દેશે.”

48 જયારે તે પ લસ્તી ઊઠયો અને દાઉદ સામે લડવા સારુ પાસે
આવવા લાગ્યો, ત્યારે દાઉદ ઉતાવળથી તે પ લસ્તીની સામે મળવાને
સૈન્યની તરફ દોડ ને ગયો. 49 દાઉદે પોતાનો હાથ થેલીમાં નાખીને
તેમાંથી એક પથ્થર લીધો, તેને ગોફણ દ્વારા વીંઝ ને તે પ લસ્તીના
કપાળમાં માય . પથ્થર પ લસ્તીના કપાળમાં પેસી ગયો અને તે જમીન
પર ઊંધા મોઢે પડયો.

50 દાઉદ ગોફણ તથા પથ્થરથી તે પ લસ્તી પર જીત પામ્યો. તેણે
પ લસ્તીને માર નાખીને તેનો સંહાર કય . પણ તેના હાથમાં તલવાર
ન હતી. 51 પછ દાઉદ દોડ ને તે પ લસ્તી ઉપર ઊભો ર ો અને તેણે
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તેની તલવાર તેના મ્યાનમાંથી કાઢ ન,ે તેના વડે તેને માર ના ો અને તે ું
મા ું તેના ધડથી કાપી ના ું. જયારે પ લસ્તીઓએ જો ું કે તેઓનો
બળવાન યોદ્ધો મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેઓ નાસી ગયા.

52પછ ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના માણસો ઊઠ ને હોકારો કર ને
એક્રોનના દરવાજા ુધી અને ખીણ ુધી પ લસ્તીઓની પાછળ પડ્યા.
અને શારાઈમના માગર્ ઉપર ગાથ‡ તથા એક્રોન ુધી પ લસ્તીઓના
માણસો ઘાયલ થઈને પડયા. 53 ઇઝરાયલના લોકોએ પ લસ્તીઓની
પાછળ પડવા ું પડ ું ૂક ને તેઓની છાવણી ૂંટ . 54 દાઉદ પ લસ્તી ું
મા ું લઈને યરુશાલેમમાં આ ો, પણ તેણે તે ું કવચ તેણે પોતાના
તં ુમાં ૂ ુ.ં

દાઉદને શાઉલની હજૂરમાં લા ા
55 જયારે શાઉલે દાઉદને પ લસ્તી સાથે લડવા જતા જોયો હતો,

ત્યારે તેણે સેનાપ તઆબ્નેરને ક ું હ ું કે, “આબ્નેર,આ જુવાન કોનો
દ કરો છે?” આબ્નેરે કહે ું કે, “તારા જીવના સમ, રાજા, હુ તેના વષે
ક ું જાણતો નથી.” 56 પછ રાજાએ ક ું, “જે કોઈ જાણતો હોય
તેઓને ૂછ કે આ ુવાન કોનો દ કરો છે.?”

57જયારે દાઉદ તે પ લસ્તીનો સંહાર કર ને પાછો ફય , ત્યારેઆબ્નેર
તેને શાઉલ પાસે લા ો પ લસ્તી ું મા ું દાઉદના હાથમાં હ ું. 58શાઉલે
તેને ક ું, “ઓજુવાન, ું કોનો દ કરો છે?” અને દાઉદે જવાબઆપ્યો,
“હુ આપના સેવક યશાઈ બેથલેહેમીનો દ કરો છુ.”

18
1 જયારે શાઉલ સાથે તેણે વાત ૂર કર ત્યાર પછ , યોનાથાનનો

જીવ દાઉદનાજીવ સાથે એક ગાંઠ થઈ ગયો, યોનાથાન પોતાના જીવના
જવેો પ્રેમ તેના પર કરવા લાગ્યો. 2શાઉલે તે દવસથી દાઉદને પોતાની
સેવા માટે રા ો; તેને તેના પતાને ઘરે જવા દ ધો ન હ.

3 પછ યોનાથાને તથા દાઉદે મત્રતાના કોલકરાર કયાર્. યોનાથાન
તેના પર પોતાના જીવના જવેો પ્રેમ કરતો હતો. 4જે ઝભ્ભો યોનાથાને

‡ 17:52 17:52 ખીણ
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પહેરેલો હતો તે તેણે પોતાના અંગ પરથી ઉતાર ને દાઉદને આપ્યો.
પોતા ું કવચ તથા, તલવાર, ધ ુષ્ય,અને કમરબંધ પણઆપ્યા.ં

5 ાં કઈ શાઉલ દાઉદને મોકલતો હતો ત્યાં તે જતો અને તે સફળ
થતો. શાઉલે તેને સૈ નકો પર સરદાર તર કે નીમ્યો. એ સવર્ લોકની
નજરમાં તથા શાઉલના ચાકરોની નજરમાં પણ સારુ લાગ્ ુ.ં

શાઉલ દાઉદની ઈષ્યાર્ કરે છે
6 જયારે દાઉદ પ લસ્તીઓને હરા ા પછ તેઓ પાછા આવતા

હતા ત્યારે ઇઝરાયલનાં સવર્ નગરોમાંથી ીઓ ગાતી તથા નાચતી,
ખંજર સાથ,ે આનંદથી, સંગીતનાં વા જત્રો વગાડતા શાઉલને મળવા
માટે બહાર આવી. 7 તે ીઓ ગમ્મતમાં ગાતાં ગાતાં એકબીજીને
કહેતી હતી કે:
“શાઉલે સહ ને અને
દાઉદે દસ સહ ને સંહાયાર્ છે.”

8 તેથી શાઉલને ઘણો ક્રોધ ચઢયો અને આ ગીતથી તેને ખોટુ લાગ્ ુ.ં
તેણે ક ું કે, “તેઓએદાઉદને દસસહ ું માનઆપ્ ું છે, પણતેઓએ
મને તો માત્ર સહ ું જ માન આપ્ ું છે. રા વના તેને હવે બીજા
શાની કમી રહ છે?” 9તે દવસથી શાઉલ દાઉદને ઈષ્યાર્ની નજરે જોવા
લાગ્યો.

10બીજે દવસે ઈ ર તરફથી એક દુ આત્મા શાઉલ પર જોશભેર
આ ો, તે ઘરમાં બકવાટ કરવા લાગ્યો. તેથી દાઉદ પોતાના નત્યના ક્રમ
ુજબવા જત્રવગાડતો હતો. તે વખતે શાઉલના હાથમાં પોતાનોભાલો

હતો. 11શાઉલે તે ભાલો ફેં ો, તેનો ઇરાદો હતો કે, “તે દાઉદને ભાલો
માર ને તેને ભીંત સાથે જડ દેશે.” પણ દાઉદ શાઉલની આગળથી બે
વખત ખસી ગયો. 12શાઉલ દાઉદથી બીતો હતો, કારણ કે ઈ ર તેની
સાથે હતા, પણ શાઉલની પાસેથી તો તે દૂર થઈ ગયા હતા.

13 માટે શાઉલે તેને પોતાની અંગત સેવામાંથી દૂર કર ને તેને પોતાના
લશ્કરમાં હજાર સૈ નકોનો સેનાપ ત બના ો. આ પ્રમાણે તે લોકોને
બહાર લઈ જતો અને પાછા લાવતો. 14 દાઉદ પોતાના સવર્ કાય
ડહાપણ ૂવર્ક કરતો હતો. ઈ ર તેની સાથે હતા.

15જયારે શાઉલે જો ું કે તે ઘણો સફળથાય છે,એજોઈને શાઉલને
તેની બીક લાગતી હતી. 16સવર્ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાના લોકો દાઉદ
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પર પ્રેમ રાખતા હતા, કેમ કે તે તેઓને બહાર લઈજતો અને તેમને પાછા
લાવતો હતો.

શાઉલની દ કર સાથે દાઉદનાં લ
17શાઉલે દાઉદને ક ું, “જો અહ માર મોટ દ કર મેરાબ છે. તેના

લ હુ તાર સાથે કરાવીશ. એટ ું જ કે ું મારે સારુ બળવાન થા,
ઈ રની લડાઈઓ લડ.” કેમ કે શાઉલે મનમાં વચા ,ુ “મારો હાથ
એના પર ન પડ,ે પણ પ લસ્તીઓનો હાથએના પર ભલે પડ.ે” 18 દાઉદે
શાઉલને ક ું, “હુ કોણ છુ, મારુજીવન ું છે, ઇઝરાયલમાં મારા પતા ું
કુટુબ કોણ કે હુ રાજાનો જમાઈ થાઉં?”

19 હવે શાઉલે પોતાની દ કર મેરાબ, દાઉદને આપવાની હતી, તેને
બદલે તેણે તેને આ દ્રયેલ મહોલાથીની પત્ની તર કે આપી.

20 પણ શાઉલની દ કર મખાલ, દાઉદને પ્રેમ કરવા લાગી હતી.
તેઓએ શાઉલને ક ું, ત્યારે તે વાત તેને સાર લાગી. 21 ત્યારે શાઉલે
વચા ,ુ “હુ મખાલ તેનેઆપીશ, કે તે તેને ફાંદારૂપ થાય, પ લસ્તીઓનો
હાથ તેની વરુદ્ધથાય. “તે માટે શાઉલે દાઉદને બીજીવાર ક ું, “ ું મારો
જમાઈ થશે.”

22 શાઉલે પોતાના ચાકરોને આજ્ઞા કર કે, ‘દાઉદ સાથે ુપ્ત ર તે
વાતચીત કર ને, કહે ું, ‘જો, રાજા તારા ઉપર બહુ પ્રસ છે, તેના સવર્
ચાકરો તને પ્રેમ કરે છે. માટે હવે, રાજાનો જમાઈ થા.’ ”

23 શાઉલના ચાકરોએ એ શ ો દાઉદના કાનમાં ક ા. દાઉદે ક ું,
હુ કગાળ અને વસાત વગરનો માણસ છુ.” છતાં હુ રાજાનો જમાઈ
થાઉં એ વાત તમને નજીવી લાગે છે?’ ” 24 શાઉલના ચાકરોએ દાઉદ
જે બોલ્યો હતો તે વષે શાઉલને જાણ કર .

25 અને શાઉલે ક ું કે, તમારે દાઉદને એમ કહે ું, ‘રાજાને કશા
પલ્લાની જરૂર નથી. રાજાના શ ુઓ પર વેર વાળવા માટે કેવળ
પ લસ્તીઓનાં સો અગ્રચમર્ જોઈએ છે.’ આ ું કહેવામાં શાઉલનો
બદઈરાદો હતો કે દાઉદ પ લસ્તીઓના હાથથી માય જાય. 26હવે તેના
ચાકરોએ એ વાતો દાઉદને કહ , ત્યારે દાઉદને રાજાનો જમાઈ થવા ું
પસંદ પ ુ.ં
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27 તે દવસો ૂરા થયા પહેલા દાઉદ પોતાના માણસોને લઈને ગયો.
તેણે બસો પ લસ્તીઓને માર ના ા. અને તેઓનાં અગ્રચમર્ લા ો,
અને તેઓએતે રાજાને ૂરે ૂરાં ગણીઆપ્યા,ં કે જથેી તે રાજાનો જમાઈ
થાય. તેથી શાઉલે પોતાની દ કર મખાલને તેની પત્ની થવા માટે
આપી. 28અને શાઉલે જો ું અને જાણ્ ું કે, ઈ ર દાઉદની સાથે છે.
શાઉલની દ કર મખાલે તેને પ્રેમ કય *. 29શાઉલને દાઉદનો વધારે ભય
લાગ્યો. શાઉલ હમેશ દાઉદનો વેર ર ો. 30 ત્યાર પછ પ લસ્તીઓના
રાજકુમારો લડાઈને માટે બહાર નીક ા, તેઓ જટેલી વખત બહાર
નીકળતા તેટલી વખત, દાઉદ શાઉલના સવર્ ચાકરો કરતાં વધારે સફળ
થતો, તેથી તે ું નામ ઘણું જ લોક પ્રય થઈ પ ુ.ં

19
શાઉલ દાઉદની સતાવણી કરે છે

1શાઉલે તેના દ કરા યોનાથાનને તથા તેના સવર્ નોકરોને ક ું કે તમારે
દાઉદને માર નાખવો. પણ યોનાથાન, તો દાઉદ પર પ્રસ હતો. 2 તેથી
યોનાથાને દાઉદને ક ું, “મારો પતા શાઉલ તને માર નાખવા શોધે છે.
માટે કૃપા કર ને ું સવારમાં સાવચેત થઈને કોઈ ુપ્ત જગ્યામાં સંતાઈ
રહેજ.ે 3 હુ બહાર નીકળ ને જે ખેતરમાં ું હશે ત્યાં મારા પતા પાસે
ઊભો રહ શઅને મારા પતાની સાથે તારા વષે વાત કર શ. જો હુ કઈ
જોઈશ તો તને ખબરઆપીશ.”

4યોનાથાને પોતાના પતા શાઉલઆગળ દાઉદની પ્રશંસા કરતાં તેને
ક ું, “રાજા પોતાના ચાકર દાઉદની વરુદ્ધ પાપ ન કરે; કેમ કે તેણે
તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ નથી, તાર પ્રત્યે ઘણાં સારાં કામો કયાર્ છે; 5તેણે
પોતાનો જીવ પોતાના હાથમાં લઈને બળવાન પ લસ્તીઓને માયાર્ અને
ઈ રે સવર્ ઇઝરાયલને માટે મોટો વજયમેળ ો. તે તમે જો ું અને હષર્
પામ્યા. ત્યારે કારણ વગર દાઉદને માર નાખીને નદ ષ લોહ વહેડાવીને
શા માટે પાપ કરો છો?”

6 શાઉલે યોનાથાન ું કહે ું સાંભ ું. “શાઉલે જીવતા ઈ રના
સોગન ખાઈને ક ું, તે માય ન હ જાય.” 7 પછ યોનાથાને દાઉદને

* 18:28 18:28 મખાલ અને બધા ઇઝરાયલીઓ દાઉદને પ્રેમ કયાર્
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બોલા ો, યોનાથાને તેને એ સવર્ વાતો કહ . અને યોનાથાન દાઉદને
શાઉલ પાસે લા ો, તે આગળની માફક તેની સમક્ષતામાં ર ો.

8 ફર થી ુદ્ધ થ ુ.ં દાઉદ જઈને પ લસ્તીઓની સાથે લડ્યો અને
હરાવીને તેઓનો મોટો સંહાર કય . તેઓ તેની આગળથી નાસી ગયા.
9ઈ ર તરફથી દુ આત્મા શાઉલ પરઆ ો ત્યારે તે પોતાનો ભાલો
હાથમાં લઈને પોતાના ઘરમાં બેઠો હતો, તે વખતે દાઉદ પોતા ું વા જત્ર
વગાડતો હતો.

10શાઉલે દાઉદને ભાલો માર ને તેને ભીંતે સાથે જડ દેવાનો પ્રયત્ન
કય , પણ તે શાઉલની પાસેથી છટક ગયો, તેથી તેને મારેલો ભાલો
ભીંતમા ૂસી ગયો. દાઉદ નાસીને તે રાતે બચી ગયો. 11શાઉલે દાઉદ
પર ચોક રાખીને તથા તેને સવારે માર નાખવા માટે તેને ઘરે સંદેશવાહકો
મોકલ્યા. દાઉદની પત્ની મખાલ,ે તેને ક ું, “જોઆજે રાતે ું તારોજીવ
ન હ બચાવે, તો કાલે ું માય જશ.ે”

12 મખાલે દાઉદને બાર એથી ઉતાર દ ધો. તે નાસી જઈન,ે બચી
ગયો. 13 મખાલે ઘરની ૂ તઓ લઈને પલંગ પર ુવાડ . પછ તેણે
બકરાના વાળનો ત કયો તેના માથા પર ૂ ો અને તેના પર વ ો
ઓઢાડ્યા.ં

14જયારે શાઉલે દાઉદને પકડવાને માણસો મોકલ્યા, ત્યારે મખાલે
ક ું, “તે બીમાર છે.” 15 ત્યારે શાઉલે દાઉદને પકડ લાવવા માટે એ ું
કહ ને માણસોને મોકલ્યા કે “તેને પલંગમાં ૂતેલો જ માર પાસે ઊંચક
લાવો, કે હુ તેને માર ના ું.”

16 જયારે દાઉદના માણસો અંદર આ ા ત્યારે, જુઓ, પલંગ પર
ઘરની ૂ તઓ તથા બકરાના વાળનો ત કયો તેના માથાની જગ્યામાં
ૂકેલો હતો. 17 શાઉલે મખાલને ક ું, “તેં કેમ મને આ ર તે છેતર ને

મારા શ ુને જવા દ ધો, કે જથેી તે બચી ગયો છે?” મખાલે શાઉલને
ઉ ર આપ્યો, “તેણે મને ક ું કે, ‘મને જવા દે, શા માટે હુ તને માર
ના ુ?ં’ ”

18હવે દાઉદ નાસી જઈને બચી ગયો,શ ુએલ પાસે રામામાંઆવીને
જે સઘ ું શાઉલે તેને ક ુ તે તેને ક ું. અને તે તથા શ ુએલ જઈને
નાયોથમાં ર ા. 19શાઉલને જણાવવાંમાંઆ ું કે, “જો, દાઉદ રામાના
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નાયોથમાં છે.” 20 પછ શાઉલે દાઉદને પકડવાને માણસો મોકલ્યા.
જયારે તેઓએ પ્રબોધકોની ટોળ ને પ્રબોધ કરતી જોઈ અને શ ુએલને
તેઓના ઉપર તર કે તેઓ મધ્યે ઊભો રહેલો જોયો, શાઉલના માણસો
પર ઈ રનો આત્મા ઊતર આ ો અને તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા
લાગ્યા.

21જયારે શાઉલને આ કહેવામાં આ ું ત્યારે તેણે બીજા માણસો
મોકલ્યા અને તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. તે શાઉલે ફર ત્રીજી વાર
સંદેશવાહક મોકલ્યા તેઓ પણ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 22 પછ શાઉલ
પણ રામામાં ગયો અને સે ુમાંના ઊંડા કૂવા પાસે આ ો. તેણે ૂ ું,
“શ ુએલ તથા દાઉદ ાં છે?” કોઈએકે ક ું, “જો, તેઓ રામાના
નાયોથમાં છે.”

23 શાઉલ રામાના નાયોથમાં ગયો. અને ઈ રનો આત્મા તેના
પર પણ આ ો, તે રામાના નાયોથ પહોંચ્યો ત્યાં ુધી પ્રબોધ તેણે
કય . 24 અને તેણે પણ, પોતાનાં વ ઉતાયાર્, તે પણ શ ુએલની
આગળ પ્રબોધ કરવા લાગ્યો, તે આખો દવસ તથા રાત વ વહ ન
અવ ામાં પડ ર ો. આ કારણથી તેઓમાં કહેવત પડ , “ ું શાઉલ
પણ પ્રબોધકોમાં છે?”

20
યોનાથાન દાઉદને સહાયરૂપ થાય છે

1 પછ દાઉદે રામાના નાયોથમાંથી નાસીને યોનાથાન પાસે આવીને
ક ું, “મેં ું ક ુ છે? મારો અન્યાય શો છે? તારા પતા આગળ મારુ
ક ું પાપ છે કે, તે મારો જીવ લેવા શોધે છે?” 2 યોનાથાને દાઉદને ક ું,
“એ તારાથી દૂર થાઓ; ું માય ન હજાય. મારા પતા મોટુ કે ના ું ક ું
પણ મને જણા ાં વગર કરતા નથી. આ વાત મારા પતા મારાથી શા
માટે છુપાવે? એ ું તો ના હોય.”

3 દાઉદે ફર સોગન ખાઈને ક ું કે,” તારો પતા સાર પેઠે જાણે છે
કે, હુ તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છુ; માટે તે કહે છે કે, ‘યોનાથાનઆ વાત
ન જાણે, રખેને તેને દઃુખ થાય.’ પણ ખરેખર હુ જીવતા ઈ રના તથા
તારા જીવના સોગન ખાઉં છુ કે, માર તથા મરણની વચ્ચે ફક્ત એક
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પગ ું જ દૂર ર ું છે.” 4 ત્યારે યોનાથાને દાઉદને ક ું કે,”જે કઈ ું કહે,
તે હુ તારે માટે કર શ.” 5 દાઉદે યોનાથાનને ક ું, “જો કાલે અમાસ છે,
મારે રાજાની સાથે ભોજન પર બેસવા સવાય ચાલે એમ નથી. પણ મને
જવા દે, કે જથેી ત્રીજા દવસની સાંજ ુધી હુ ખેતરમાં સંતાઈ રહુ.

6 જો તારો પતા મને યાદ કરે તો ું કહેજે કે, દાઉદે પોતાના નગર
બેથલેહેમમાં ઉતાવળે જઈઆવવાને આગ્રહથી માર પાસે રજા માગી;
કેમ કે ત્યાં આખા કુટુબને માટે વા ષક યજ્ઞ છે.’ 7જો તે કહે કે, ‘તે સારુ
છે,’ તો તારા દાસને શાં ત થશ.ે પણજો તે ઘણો ુસ્સે થાય, તોજાણજે
કે તેણે ખરાબ કામ કરવાનો ન ય કય છે.

8માટે તારા સેવક સાથે નમ્રતાથી વહાર કર. કેમ કે તેં તારા સેવકને
તાર સાથે ઈ રના કરારમાં લીધો છે. પણ જો મારામાં કઈ પાપ હોય,
તો ું મને માર નાખ; મને તારા પતા પાસે શા માટે લઈ જાય છે?”
9 યોનાથાને ક ું, “એ તારાથી દૂર થાઓ! જો એ ું મારા જાણવામાં
આવે કે, મારા પતાએ તારા પર જોખમ લાવવાનો ન ય કય છે તો
ું તે હુ તને ન કહુ?”
10 પછ દાઉદે યોનાથાનને ક ું, “જો કદાચ તારો પતા તને કઠોર

વચનોથી ઉ ર આપશે તો તેની જાણ મને કોણ કરશ?ે” 11 યોનાથાને
દાઉદને ક ું, “આવ,આપણે બહાર ખેતરમાં જઈએ.” અને તેઓ બ ે
બહાર ખેતરમાં ગયા.

12 યોનાથાને દાઉદને ક ુ,ં “ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ ઈ રની સાક્ષી
રાખીને. કાલે આટલા સમયે કે પરમ દવસે મારા પતાના મનને તપાસી
જોઈને જો તારા હતમાં સારુ જણાશ,ે તો હુ તાર પાસે માણસ
મોકલીને તને તેની ખબર આપીશ. 13 જો મારા પતાની મરજી તને
હા ન પહોંચાડવાની હોય, તે જાણીને જો હુ તને ખબર નાઆ ું અને ું
શાં તથી ચાલ્યો જાય માટે તને ખબર મોક ું ન હ, તો ઈ ર યોનાથાન
ઉપરએ ું તથાએથી પણ વધારે વતાડ.ે જમે ઈ ર મારા પતાની સાથે
હતા તેમ તે તાર સાથે હો.

14 ફક્ત માર જદગીભર મારા પર ઈ રની કૃપા રાખીને ું મારુ
મોત ન લાવીશ, એટ ું જ ન હ, 15 પર ુ મારા કુટુબ પરથી તારા
વ ા ુપણાના કરારને સદાને માટે કાપી નાખીશ ન હ. જયારે ઈ ર



1 શ ુએલ 20:16 liii 1 શ ુએલ 20:27

દાઉદના પ્રત્યેક શ ુને ૃથ્વીની પીઠ પરથી ન કર નાખે ત્યારે પણ
ન હ.” 16 તેથી યોનાથાને દાઉદના કુટુબની સાથે કરાર કય અને ક ું,
“ઈ ર દાઉદના શ ુઓની પાસેથી જવાબ માંગશે.”

17 અને દાઉદ પર પોતાના પ્રેમની ખાતર યોનાથાને દાઉદને ફર થી
સમ ખવડા ા, કેમ કે તે પોતાના જીવની જમે તેના ઉપર પ્રી ત કરતો
હતો. 18 પછ યોનાથાને તેને ક ું, “કાલે અમાસ છે. તાર ગેરહાજર
જણાશ,ે કેમ કે તાર બેઠક ખાલી હશે. 19 ત્યાં ું ત્રણ દવસ ર ા પછ
જલદ થી નીચે ઊતર ન,ે ાં પેલા કામને પ્રસંગે ું સંતાઈ ર ો હતો તે
ઠેકાણે આવીન,ેએઝેલ પથ્થર પાસે રહેજ.ે

20 નશાન તાકતો હોઉં એવો ડોળ દેખાડ ને હુ તે તરફ ત્રણ બાણો
માર શ. 21અને હુ મારા જુવાન માણસને મોકલીને તેને કહ શ કે, ‘જા
બાણો શોધી કાઢ.’ જો હુ જુવાન છોકરાંને કહુ કે, ‘જો, બાણો તાર
તરફ છે; તો લઈને આવજ;ે” કેમ કે જીવતા ઈ રના સમ કે, ત્યાં ું
સલામત છે અને તને કોઈ ુશ્કેલી નથી.

22 “પણ જો હુ તે જુવાન માણસને કહુ કે, ‘જો, બાણો તાર પેલી
તરફ છે,’ તો તારે રસ્તે ચાલ્યો જજ,ે કેમ કે ઈ રે તને વદાય કય છે.
23જે કરાર વષે તેં અને મેં વાત કર છે, તેમાં જો, ઈ ર સદાકાળ ુધી
તાર અને માર વચ્ચે છે.’ ”

24 તેથી દાઉદ ખેતરમાં સંતાઈ ર ો. જયારે અમાસ આવી, ત્યારે
રાજા જમવા માટે નીચે બેઠો. 25 હમેશ ુજબ, રાજા પોતાના ભીંત
પાસેના આસન પર બેઠો. યોનાથાન ઊભો ર ો* અને આબ્નેર
શાઉલની બાજુએ બેઠો. પણ દાઉદની જગ્યા ખાલી હતી.

26તેમ છતાં શાઉલે તે દવસે કઈ પણ ક ું ન હ, કેમ કે તેણે વચા ુ,
“તેને કઈક થ ું હશ.ે તે ુદ્ધ ન હ હોય; ચો સ તે ુદ્ધ ન હ હોય.”
27 પણ અમાસના બીજા દવસ,ે દાઉદની જગ્યા ખાલી હતી. શાઉલે
પોતાના દ કરા યોનાથાનને ક ું, “ યશાઈનો દ કરો જમવા કેમ નથી
આવતો કાલે નહોતો આ ો. આજે પણ નથી આ ો?”

* 20:25 20:25 યોનાથાન શાઉલની સામે બેઠો હતો
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28 યોનાથાને શાઉલને ઉ ર આપ્યો, “દાઉદે આગ્રહથી માર પાસે
બેથલેહેમ જવા સારુ રજા માગી છે. 29 તેણે ક ું કે, ‘કૃપા કર ને મને
જવા દે. કેમ કે અમારા કુટુબે નગરમાં યજ્ઞ કરવાનો છેઅને મારા ભાઈએ
મને ત્યાં જવાનો હુકમ કય છે. હવ,ે જો તાર દ્ર માં હુ કૃપા પામ્યો
હોઉં, તો કૃપા કર મને અહ થી જઈને મારા ભાઈઓને મળવા દે.’ એ
માટે તે રાજાના ભોજનમાં આ ો નથી.”

30 પછ શાઉલે યોનાથાન ઉપર ક્રોધાયમાન થઈને તેને ક ું, “અરે
આડ તથા બળવાખોર ીના દ કરા! તને પોતાને શરમાવવા માટે તથા
તાર માતાની ફજતેી કરવા માટે તેં યશાઈના દ કરાને પસંદ કય છે,એ
ું હુ નથી જાણતો? 31 કેમ કે ાં ુધી યશાઈનો દ કરો ૃથ્વી પર

જીવે છે ત્યાં ુધી ું તથા તારુ રા ા પત થનાર નથી. માટે હવે,
માણસ મોકલીને તેને માર પાસે લાવ, કેમ કે તેને ચો સ મર ું પડશે.”

32 યોનાથાને પોતાના પતા શાઉલને જવાબ આપ્યો, “કયા
કારણોસર તેને માર નાખવો જોઈએ? તેણે ું ક ુ છે?” 33 પછ
શાઉલે તેને મારવા સારુ પોતાનો ભાલો તેની તરફ ફેં ો. તે પરથી
યોનાથાનને ખાતર થઈ મારા પતાએ દાઉદને માર નાખવાનો ન ય
કય છે. 34 યોનાથાન ઘણો ક્રોધાયમાન થઈને ભોજન ઉપરથી ઊઠ
ગયો અને માસને બીજા દવસે તે કઈ પણ જમ્યો ન હ, દાઉદ વષે તેને
દઃુખ લાગ્ ું હ ું, કેમ કે તેના પતાએ તે ું અપમાન ક ુ હ ું.

35 સવારમા,ં યોનાથાન એક નાના છોકરાંને લઈને દાઉદની સાથે
ઠરાવેલે સમયે ખેતરમાં ગયો. 36 તેણે પોતની સાથેના એ છોકરાંને ક ું,
“દોડ અને જે બાણો હુ મારુ તે શોધી કાઢ.” અને જયારે તે છોકરો
દોડતો હતો, ત્યારે તે દર મયાન તેણે એક બાણ તેનાથી આગળ મા ુ.
37અને યોનાથાને બાણ મા ુ હ ું તે ઠેકાણે તે છોકરો પહોંચ્યો, ત્યારે
યોનાથાને છોકરાંને હાંક માર ન,ે ક ું, “બાણહજીતારાથીઆગળ નથી
ું?”
38 અને યોનાથાને છોકરાંને હાંક માર , “ઝડપ કર, જલ્દ આવ,

વલંબ ન કર!” તેથી એ છોકરો બાણો એકઠાં કર ને પોતાના મા લક
પાસે આ ો. 39 પણ તે છોકરો એ વષે ક ું જાણતો નહોતો. કેવળ
યોનાથાન તથા દાઉદ તે બાબત વષે જાણતા હતા. 40 યોનાથાને
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પોતાનાં શ ો એ છોકરાંને આપીને તેને ક ું, “જા, તેમને ગ બયા
નગરમાં† લઈ જા.”

41તે છોકરો ગયો કે તરત, દાઉદ દ ક્ષણ બાજુએથી ઊઠ ને આ ો,
જમીન તરફ ુખ નમાવીને, તેણે ત્રણ વાર પ્રણામ કયાર્. તેઓ
એકબીજાને ુંબન કર ને તથા ભેટ ને રડ્યા, દાઉદ ું રુદન વધારે હ ું.
42યોનાથાને દાઉદને ક ું, “શાં તએજા, કેમ કેઆપણે બ ેએ ઈ રને
નામે સોગન ખાધા છે કે, ‘ઈ ર સદાકાળ ુધી માર તથા તાર વચ્ચ,ે
મારા તથા તારા સંતાનની વચ્ચે રહો.’ પછ દાઉદ ઊઠ ને વદાય થયો
અને યોનાથાન નગરમાં ગયો.

21
દાઉદ શાઉલનથી નાસતો ફરે છે

1 પછ દાઉદ નોબમાં અહ મેલેખ યાજક પાસે આ ો. અહ મેલેખે
ૂજતાં ૂજતાં દાઉદને મળવા આવીને તેને ક ું, “ ું એકલો કેમ છે,

તાર સાથે કોઈ માણસ કેમ નથી?” 2 દાઉદે અહ મેલેખ યાજકને ક ું,
“રાજાએ મને એક કામ માટે મોકલ્યો છે અને મને ક ું ‘જે કામ માટે હુ
તને મોક ું છુ અને જે આજ્ઞા મેં તને આપી છે તે વષે કોઈને ખબર ન
પડ.ે’ મેં જુવાન માણસોને અ ુક જગ્યાએ નીમ્યા છે.

3 તો હવે તારા હાથમાં ું છે? પાંચ રોટલી અથવા જે કઈ તૈયાર
હોય તે મને આપ.” 4યાજકે દાઉદને ઉ રઆપીને ક ું, “મારા હાથમાં
એકપણ સાધારણ રોટલી નથી. પણ પ વત્ર રોટલી છે જે જુવાન ુરુષો

ીઓથી દૂર રહેલા હોય તેઓને જ તે અપાય.”
5 દાઉદે યાજકને ઉ ર આપ્યો, “ત્રણ દવસો દર મયાન ીઓ

ખરેખર અમારાથી દૂર રખાયેલી છે. જયારે હુ બહાર નીક ો, ત્યારે
તે ુસાફર ફક્ત સાધારણ હતી પણ ુવાનના પાત્રો પ વત્ર રહેલાં હતા.
તો આજ તેમનાં શર રો કેટલા વશેષ પ વત્ર હશ?ે” 6 તેથી યાજકે તેને
અ પત રોટલી આપી. કેમ કે ઈ રની આગળ ગરમ રોટલી ૂકવા માટે
તે દવસે તેમની આગળથી લઈ લીધેલી અ પત રોટલી સવાય બીજી
કોઈ રોટલી ત્યાં નહોતી.
† 20:40 20:40 10:26
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7 હવે તે દવસે શાઉલનો એક ચાકર જે ત્યાં હતો, તે ઈ રની
આગળ રોકાયો હતો. તે ું નામ દોએગ અદોમી હ ુ,ં તે શાઉલના
ગોવાળ યાઓમાં ુ હતો.

8 દાઉદે અહ મેલેખને ક ું, “હવે તારા હાથમાં ભાલો કે તલવાર
નથી? રાજા ું કામ ઉતાવ ું હ ુ,ં તેથી હુ માર તલવાર કે મારુ શ
માર સાથે લા ો નથી.” 9 યાજકે ક ું, “ગોલ્યાથ પ લસ્તી, જનેે
તેં એલાની ખીણમાં માર ના ો હતો, તેની તલવાર અહ વ માં
વીંટાળ ને એફોદની પાછળ ૂકેલી છે. જો તે તારે લેવી હોય, તો લે;
કેમ કે તે સવાય બીજુ એકપણ શ અહ નથી. દાઉદે ક ું, “એના
જવેી એકપણ તલવાર નથી;એજ મને આપ.”

10 તે દવસે દાઉદ ઊઠ ને શાઉલની બીકથી ગાથના રાજા આખીશ
પાસે નાસી ગયો. 11આખીશના ચાકરોએ તેને ક ું, “ ું આ તે દેશનો
રાજા દાઉદ નથી? ું તેઓએ નાચતાં નાચતાં એકબીજા સામે આ
પ્રમાણે ગા ું ન હ ું કે,
‘શાઉલે પોતાના હજાર અને
દાઉદે પોતાના દસ હજાર માયાર્ છે?”

12 દાઉદે એ શ ો મનમાં રા ા અને ગાથના રાજા આખીશથી તે
ઘણો ગભરાયો. 13 તેથી તેણે તેઓની આગળ પોતાની વતર્ ૂક બદલી
અને તેઓના હાથમાં હતો ત્યારે તેણે ગાંડા હોવાનો ઢોંગ કય ; તેણે
દરવાજાનાં બારણા ઉપર લીટા પાડયાઅને પોતા ું ૂંક દાઢ ઉપર પડવા
દ ુ.ં

14 ત્યારેઆખીશે પોતાના ચાકરોને ક ું, “જુઓ, તે માણસ ગાંડો છે.
તો શા માટે તમે તેને માર પાસે લા ા છો? 15 ું મને ગાંડા માણસની
ખોટ છે કે તમે આ માણસને માર આગળ ૂખાર્ઈ કરવાને લા ા છો?
ું આ માણસને મારા ઘરમાં પ્રવેશવા દેવાય?”

22
દાઉદ શાઉલનથી નાસતો ફરે છે

1 તેથી દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને અદલુ્લામની ુફામાં નાસી ગયો. તે
જાણીને તેના ભાઈઓ તથા તેના પતાના સમગ્ર કુટુબનાં માણસો ત્યાં
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તેની પાસે ગયા.ં 2 જઓે સંકટમાં હતા, જઓે દેવાદાર હતા, જઓે
અસંતોષી હતા તેઓ બધા તેની પાસે એકઠા થયા. દાઉદ તેઓનો
સરદાર બન્યો. ત્યાં તેની સાથે આશરે ચારસો માણસો હતા.

3 દાઉદ ત્યાંથી મોઆબના મસ્પામાં ગયો. તેણે મોઆબના રાજાને
ક ું, “ઈ ર મારે માટે ું કરવાના છે એ મારા જાણવામાં આવે ત્યાં
ુધી કૃપા કર ને મારા પતાને તથા માર માતાને અહ આવીને તાર

પાસે રહેવા દે.” 4 તે તેઓને મોઆબના રાજાની પાસે લા ો; દાઉદ
ગઢમાં ર ો તેટલો બધો વખત તેનાં માતા પતા તેની સાથે ર ા.ં 5 પછ
ગાદ પ્રબોધકે દાઉદને ક ું, “તારા ગઢમાં રહ શ ન હ. અહ થી નીકળ ને
યહૂ દયા દેશમાં જા. ત્યારે દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને હેરેથના વનમાં ગયો.

6 શાઉલે જાણ્ ું કે દાઉદ તથા તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓ
વશેની મા હતી મળ છે. હવે શાઉલ તો ગબયામાં રામામાંના
આમલીના ઝાડ નીચે પોતાના હાથમાં ભાલો રાખીને બેઠો હતો. અને
તેના સવર્ ચાકરો તેની આસપાસ ઊભા હતા.

7 શાઉલે પોતાની આસપાસ ઊભેલા પોતાના ચાકરોને ક ું,
“ બન્યામીનીઓ, હવે તમે સાંભળો! ું યશાઈનો દ કરો પ્રત્યેકને ખેતરો
તથા દ્રાક્ષવાડ ઓ આપશે? ું તે પ્રત્યેકને સહ ા ધપ તઓ તથા
શતા ધપ તઓ બનાવશ,ે 8 કે જથેી તમે બધાએ માર વરુદ્ધ કાવતરુ
રચ્ ું છે? મારો દ કરો યશાઈના દ કરા સાથે કોલકરાર કરે છે ત્યારે મને
ખબર આપનાર કોઈ નથી. મારે માટે દલગીર થનાર કોઈ નથી અને
મારા દ કરાએ મારા ચાકર દાઉદને માર વરુદ્ધ*આજની જમે સંતાઈ
રહેવાને સાવચેત કય છે. તેની મને ખબરઆપનાર ું તમારામાંનો કોઈ
નથી?”

9 ત્યારે દોએગ અદોમી, જે શાઉલના ચાકરો પાસે ઊભો હતો,
તેણે ઉ ર આપ્યો, “મેં યશાઈના દ કરાને નોબમાં અ હટૂબના દ કરા
અહ મેલેખ યાજક પાસે આવતો જોયો હતો. 10 તેણે તેને માટે ઈ રને
સલાહ ૂછ , તેને ખાધસામગ્રીઆપી તથા ગોલ્યાથ પ લસ્તીની તલવાર
આપી કે તે તેને મદદ કરે.”

11 પછ રાજાએઅ હટૂબના દ કરા,અહ મેલેખ યાજકને તથા તેના
કુટુબનાં જઓે, નોબમાં હતા તેઓને બોલાવવા એક જણને મોકલ્યો.
* 22:8 22:8 મારા ુત્ર મારા સેવક દાઉદને માર વરુદ્ધ ઉશ્કેય છે.
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તેઓ સવર્ રાજા પાસે આ ા. 12શાઉલે ક ું, “હે અ હટૂબના દ કરા,
હવે સાંભળ.” તેણે ઉ ર આપ્યો, “હે મારા મા લક, હુ આપની સમક્ષ
છુ.” 13શાઉલે તેને ક ું કે, “શા માટે તેં અને યશાઈના દ કરાએ માર
વરુદ્ધ કાવતરુ રચ્ ુ†ં અને તેને રોટલી તથા તલવાર આપીને મારે સારુ
ઈ રને પ્રાથર્ના કર કે તે તેને મદદ કરે જથેી તે માર વરુદ્ધ ઊઠે?”

14 પછ અહ મેલેખે રાજાને ઉ ર આપ્યો, “દાઉદ કે જે રાજાનો
જમાઈ છે,જે તમારો અંગરક્ષક‡ છે તથા જે તમારા દરબારમાં માનવંતો
છે, તેના જવેો વ ા ુ તમારામાંના સવર્ ચાકરોમાં અન્ય કોણ છે? 15 ું
મેં આજ પહેલી વખત ઈ રને મદદને સારુ પ્રાથર્ના કર છે? એમારાથી
દૂર થાઓ! રાજાએ પોતાના ચાકરને માથે અથવા મારા પતાના સવર્
ઘરનાં કોઈનાં માથે એ ું કઈ પણ તહોમત ૂક ું ન હ. કેમ કે તમારો
ચાકર આ સવર્ બાબતો વષે કઈ પણજાણતો નથી.”

16 રાજાએજવાબઆપ્યો, “અહ મેલેખ ું તથા તારા પતાના ઘરનાં
સવર્ ન ે મરણ પામશો.” 17 રાજાએ પોતાનીઆસપાસ ઊભા રહેલા
અંગરક્ષકોને ક ું, “ફર ને ઈ રના યાજકોને માર નાખો. કેમ કે તેઓનો
હાથ દાઉદ સાથે પણ છે, કેમ કે તેઓ જાણતા હતા કે તે નાસી જશે,
મને તેની ખબર નઆપી.” પણ રાજાના ચાકરો ઈ રના યાજકોને માર
નાખવા તેઓનાં હાથ ઉગામવા રાજી નહોતા.

18 પછ રાજાએ દોએગને ક ું, “પાછો ફર ને યાજકોને માર નાખ.”
તેથી દોએગ અદોમી પાછો ફય અને યાજકો ઉપર હુમલો કય ; તે
દવસે તેણે શણનો એફોદ ઝભ્ભો પહેરેલા પંચાશી યાજકોનો સંહાર
કય . 19 વળ તેણે તલવારની ધારથી, યાજકોના નગર નોબના ુરુષો,

ીઓ, નાનાંમોટાં બાળકો બળદો, ગધેડાં તથા ઘેટાં પર હુમલો કય .
તેણે તેઓમાંના સવર્ને તલવારની ધારથી માર ના ાં.

20પણઅ હટૂબના દ કરા અહ મેલેખના દ કરાઓમાંનો એક દ કરો,
જે ું નામ અબ્યાથાર હ ું, તે બચી ગયો તે દાઉદ પાસે નાસી ગયો.
21અબ્યાથારે દાઉદને ક ું કે “શાઉલે ઈ રના યાજકોને માર ના ા
છે.”
† 22:13 22:13 તે મારો દશુ્મનબની ગયો છે. ‡ 22:14 22:14 તે તમારોઅંગરક્ષકોનો
સરદાર છે
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22 દાઉદે અબ્યાથારને ક ું કે, “તે દવસે દોએગ અદોમી ત્યાં હતો,
ત્યારથી જ હુજાણતો હતો કે તે જરૂર શાઉલને કહ દેશે. તારા પતાના
ઘરનાં સવર્ માણસોના મોત ું કારણ હુ જ થયો છુ. 23 ું માર સાથે રહે
અને ગભરાઈશ ન હ. કેમ કે જે મારો જીવ લેવા માગે છે તે તારો પણ
જીવ લેવા માગે છે. કેમ કે ું માર સાથે સહ સલામત રહેશે.”

23
દાઉદ કઈલા શહેરનો બચાવ કરે છે

1 તેઓએ દાઉદને જણા ું કે, “જો, પ લસ્તીઓ કઈલા વરુદ્ધ
લડ ને ખળ ઓમાં કણસલાંમાંથી અનાજ ૂંટે છે.” 2તેથી દાઉદે સહાય
માટે ઈ રને પ્રાથર્ના કર ને તેમને ૂ ું, “હુ જઈને આ પ લસ્તીઓ
પર હુમલો કરુ?” ઈ રે દાઉદને ક ું, “જા અને પ લસ્તીઓને માર ને
કઈલાને બચાવ.”

3 દાઉદના માણસોએ તેને ક ું કે, “જો, અમને અહ યહૂ દયામાં
ભય લાગે છે. તો પછ કઈલામાં પ લસ્તીઓનાં સૈન્યોની સામે જતા
કેટલો વશેષ ભય લાગશે?” 4 પછ દાઉદે ફર થી ઈ રને પ્રાથર્ના કર .
ઈ રે તેને જવાબ આપ્યો, “ઊઠ ન,ે કઈલા પર આક્રમણ કર. હુ તને
પ લસ્તીઓની ઉપર વજય અપાવીશ.”

5દાઉદ તથા તેના માણસો કઈલામાં ગયાઅને પ લસ્તીઓસાથે ુદ્ધ
ક ુ. તેઓએતેમનાંજાનવરોને દૂર લઈજઈને હુમલો કય . અને તેઓનો
સંહાર કય . એમ દાઉદે કઈલા રહેવાસીઓને બચા ા. 6 જયારે
અહ મેલેખનો દ કરો અબ્યાથાર દાઉદ પાસે કઈલામાં નાસી આ ો,
ત્યારે તે પોતાના હાથમાં એક એફોદ લેતો આ ો હતો.

7 શાઉલને સમાચાર મ ા કે દાઉદ કઈલામાં છે. ત્યારે તેણે ક ું,
“હવે ઈ રે તેને મારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. કેમ કે તે અંદરથી બંધ
હોય દરવાજાવાળા નગરમાં પ્રવેશ્યો છે. તે સપડાઈ ગયો છે.” 8 કઈલા
ઉપર ચઢાઈ કર ને દાઉદ તથા તેના માણસોને ઘેર લેવા સારુ શાઉલે
સવર્ લોકોને ુદ્ધમાં બોલા ા. 9 દાઉદ જાણતો હતો કે શાઉલ તેની
વરુદ્ધ ઉપદ્રવ કરવાની ુ ક્તઓ રચે છે. તેણે અબ્યાથાર યાજકને
ક ું, “એફોદ અહ લાવ.”
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10 પછ દાઉદે ક ું, “પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ ર, તમારા સેવકે ન
સાંભ ું છે કે મારે લીધે નગરનો નાશ કરવાને શાઉલ કઈલા પર ચઢાઈ
કરવાની તક શોધે છે. 11 કઈલાના માણસો ું મને તેના હાથમાં સોંપી
દેશે? તમારા સેવકના સાંભ ાં ુજબ ું શાઉલ અહ આવશે? પ્ર ુ,
ઇઝરાયલના ઈ ર, હુ તમને આજીજી કરુ છુ, કૃપા કર તમારા સેવકને
જણાવો.” ઈ રે ક ું, “તે ચઢાઈ કરશે.”

12 ત્યાર પછ દાઉદે ક ુ,ં “ ું કઈલાના માણસો મને તથા મારા
માણસોને શાઉલના હાથમાં સોંપી દેશે?” ઈ રે ક ું, “તેઓ તને સોંપી
દેશે.”

13 ત્યારે દાઉદ તથા તેના માણસો, જે આશરે છસો હતા, તેઓ
ઊઠ ને કઈલામાંથી રવાના થયા અને જવાય ત્યાં જતા ર ા. શાઉલને
સમાચાર મ ા કે દાઉદ કઈલામાંથી નાસી ગયો છે તેથી શાઉલે ત્યાં
જવા ું બંધ રા ુ.ં

દાઉદ પહાડ પ્રદેશમાં
14 દાઉદ અરણ્યમાં મજ ૂત મલોઓમાં અને ઝ ફના અરણ્યમાં

પહાડ પ્રદેશમાં ર ો. શાઉલ તેને દરરોજ શોધતો હતો, પણ ઈ રે તેને
તેના હાથમાં લાગવા દ ધો ન હ. 15 દાઉદે જો ું કે શાઉલ મારો જીવ
લેવા સારુબહારઆ ો છે; દાઉદ ઝ ફનાઅરણ્યમાંઆવેલા હોરેશમાં
હતો. 16 ત્યાર પછ શાઉલનો દ કરો યોનાથાન ઊઠ ને હોરેશમાં દાઉદ
પાસે ગયો અને તેના હાથ ઈ રમાં મજ ૂત કયાર્.

17યોનાથાને તેને ક ું, “બીશ ન હ. કેમ કે મારા પતા શાઉલનો હાથ
તને પકડ પાડ શકશે ન હ. ું ઇઝરાયલ પર રાજા થશે અને હુ તારાથી
બીજે દરજ્જે હોઈશ. મારા પતા શાઉલ પણઆજાણે છે.” 18 પછ
તેઓ બ ેએ ઈ રની આગળ કરાર કય . અને દાઉદ હોરેશમાં ર ો
અને યોનાથાન પોતાને ઘરે ગયો.

19પછ ઝ ફ ઓએ ગબયામાં શાઉલ પાસે આવીને ક ું, “ ું દાઉદ
હોરેશના કલ્લાઓમાં અમાર મધ્યે સંતાઈ ર ો નથી? એ કલ્લા
હખીલા પવર્ત પર, એટલે દ ક્ષણના અરણ્ય તરફ આવેલા છે. 20 માટે
હવે, હે રાજા, ત્યાં આવવા માટેની તમારા હૃદયની સઘળ ઇચ્છા પ્રમાણે
કરો. અમે તમને તમારા હાથમાં સોંપી દઈ ુ.ં” 21શાઉલે ક ું, “ઈ રથી
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તમે આશીવાર્ દત છો. કેમ કે તમે મારા પર દયા કર છે. 22જાઓ, તે
વષે હજી વધારે ન કર ને જાણો અને શોધો કે તેની સંતાવાની જગ્યા
ાં છે અને ત્યાં તેને કોણે જોયો છે. કેમ કે મને ખબર મળ છે કે તે ઘણો

ચાલાક છે. 23 માટે જુઓ, તેની સંતાઈ રહેવાની સવર્ જગ્યાઓજાણી
લઈને, સાચી મા હતી લઈને માર પાસે આવજો,એટલે હુ તમાર સાથે
આવીશ,જો તે દેશમાં હશે, તો હુ તેને યહૂ દયાના હજારોમાંથી માણસો
શોધી કાઢ શ.”

24 પછ તેઓ ઊઠ ને શાઉલની અગાઉ ઝ ફમાં ગયા. દાઉદ અને
તેના માણસો માઓન રાનમા,ં અરણ્યની દ ક્ષણે અરાબામાં હતા.
25 શાઉલ તથા તેના માણસો તેને શોધવા ગયા. અને દાઉદને તેની
ખબર મળ , ત્યારે તે ઊતર ને ખડકાળ પવર્ત પાસે આવીને માઓનના
અરણ્યમાં ર ો. જયારે શાઉલે તે સાંભ ુ,ં ત્યારે તે માઓનના
અરણ્યમાં દાઉદની પાછળ પડ્યો.

26શાઉલ પવર્તની એક બાજુએ ગયો અને દાઉદ તથા તેના માણસો
પવર્તની પેલી બાજુએ ગયા. દાઉદે શાઉલને લીધે ત્યાં છટક જવા
માટે ઉતાવળ કર . કેમ કે શાઉલ તથા તેના માણસો દાઉદ તથા તેના
માણસોને પકડવા માટે તેમને ઘેર લીધા હતા. 27 એક સંદેશાવાહકે
પાસે આવીને શાઉલને ક ું, “જલ્દ આવ કેમ કે પ લસ્તીઓએ દેશમાં
ૂંટફાટ ચલાવી છે.”
28 પછ શાઉલ દાઉદનો પીછો કરવાને બદલે પાછો વળ ને

પ લસ્તીઓની સામે ગયો. એ માટે તે જગ્યા ું નામ તેઓએ સેલા-
હામ્માહલકોથ* પાડ ુ.ં 29 દાઉદ ત્યાંથી નીકળ ને એન-ગેદ ના
કલ્લાઓમાં જઈને ર ો.

24
દાઉદ શાઉલનો સંહાર ન કરતાં બચાવે છે

1 જયારે શાઉલ પ લસ્તીઓની પાછળ પડવા ું ટાળ ને પાછો
આ ો, ત્યારે તેને એમ કહેવામાં આ ું કે, “દાઉદ એન-ગેદ ના
અરણ્યમાં છે.” 2 પછ શાઉલ સવર્ ઇઝરાયલમાંથી ૂંટ કાઢેલા ત્રણ

* 23:28 23:28 વયોગનો ખડક
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હજાર માણસોને લઈને દાઉદ તથા તેના માણસોની શોધમાં વનચર
બકરાંઓના ખડકો પર ગયો.

3 તે માગ ઘેટાંના વાડા પાસે આ ો, ત્યાં ુફા હતી. શાઉલ હાજત
માટે તેમાં ગયો. હવે દાઉદ તથા તેના માણસો ુફાના સૌથી દૂરના
ભાગમાં બેઠેલા હતા. 4 દાઉદના માણસોએ તેને ક ું, “જે દવસ વશે
ઈ રે બોલ્યા હતા અને તેમણે તને ક ું કે, ‘હુ તારા શ ુને તારા હાથમાં
સોંપીશ, તને જમે સારુ લાગે તેમ ું તેમને કરજ.ે તે દવસઆ ો છે.’ ”
ત્યારે દાઉદે ઊઠ ને ુપ્ત ર તે આગળઆવીને શાઉલના ઝભ્ભાની કોર
કાપી લીધી. 5 પછ થી દાઉદ હૃદયમાં દઃુખી થયો કેમ કે તેણે શાઉલના
ઝભ્ભાની કોર કાપી લીધી હતી. 6 તેણે પોતાના માણસોને ક ું, “મારા
હાથ તેના પર ઉગામીને મારા મા લકએટલે ઈ રનાઅ ભ ષક્ત વરુદ્ધ
હુઆ ું કામ કરુ,એ ું ઈ ર ન થવા દો, કેમ કે તે ઈ રનો અ ભ ષક્ત
છે.” 7 તેથી દાઉદે પોતાના માણસોને ઠપકો આપ્યો, તેમને શાઉલ પર
હુમલો કરવા દ ધો ન હ. પછ શાઉલ, ુફામાંથી નીકળ ને તે પોતાને
માગ ગયો.

8 ત્યાર પછ , દાઉદ પણ ુફામાંથી બહાર નીક ો, પછ શાઉલને
બોલા ો: “હે મારા મા લક રાજા.” જયારે શાઉલે પોતાની પાછળ
જો ું, ત્યારે દાઉદે પોતા ું ુખ જમીન તરફ રાખીને સા ાંગ દડ્વંત
પ્રણામ કયાર્ અને તેને માન આપ્ ુ.ં 9 દાઉદે શાઉલને ક ું, “તમે શા
માટે આ માણસો ું સાંભળો છો! તેઓ એ ું કહે છે, ‘જો, દાઉદ તને
ુકશાન કરવા ું શોધે છે?’ ”
10આજેતમાર નજરે તમે જો ું છે કેઆપણે ુફામાં હતા ત્યારે કેવી

ર તે ઈ રે તમને મારા હાથમાં સોંપ્યાં હતા. કેટલાકે તમને માર નાખવાને
મને ક ું, પણ મેં તમને જીવતદાન દ ુ.ં મેં ક ું કે, ‘હુ મારો હાથ મારા
મા લકની વરુદ્ધ ન હ ના ુ;ં કેમ કે તે ઈ રના અ ભ ષક્ત છે.’ 11મારા
પતા, જો, મારા હાથમાં તમારા ઝભ્ભાની કોર છે. મેં તમારા ઝભ્ભાની
કોર કાપી લીધી પણ તમને માર ના ા ન હ, તે ઉપરથી સમજો કે મારા
હાથમાં દુ તા કે રાજદ્રોહ નથી, મેં તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ નથી, જો કે
તમે મારો જીવ લેવા માટે માર પાછળ લાગ્યા છો.
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12 ઈ ર માર તથા તમાર વચ્ચે ન્યાય કરો અને ઈ ર મારુ વેર
તમારા પર વાળો, પણ મારો હાથ તમાર સામે ન હ જ પડ.ે 13 પ્રાચીન
લોકોની કહેવત છે, ‘દુ તા તો દુ ોમાંથી જ નીકળે છે.’ પણ મારો હાથ
તમાર સામે ન હ પડ.ે

14 ઇઝરાયલના રાજા કોને શોધવા નીક ા છે? તમે કોની પાછળ
પડ્યા છો? એક ૂએલા કૂતરા પાછળ! એક ચાંચડ પાછળ! 15 ઈ ર
ન્યાયાધીશ થઈને માર અને તમાર વચ્ચે ન્યાય આપ.ે તે જોઈને મારા
પક્ષની હમાયત કરે અને મને તમારા હાથથી છોડાવે.”

16 દાઉદ એ શ ો શાઉલને કહ ર ો, ત્યારે શાઉલે ક ું, “મારા
દ કરા દાઉદ, ું એ તારો અવાજ છે?” પછ શાઉલ પોક ૂક ને રડ્યો.

17 તેણે દાઉદને ક ું, “મારા કરતાં ું વધારે ન્યાયી છે. કેમ કે તેં મને
સારો બદલોઆપ્યો છે, પણ મેં તારા પ્રત્યે ખરાબ વતર્ન રા ું છે. 18 તેં
આજે જાહેર ક ુ છે કે તે મારા માટે ભ ું ક ુ છે, કેમ કે જયારે ઈ રે
મને તારા હાથમાં સોંપ્યો હતો ત્યારે તેં મને માર ના ો ન હ.

19 માટે જો કોઈ માણસને તેનો શ ુ મળે છે, ત્યારે તે તેને સહ
સલામત જવા દે છે ુ?ં આજે તેં જે માર પ્રત્યે સારુ ક ુ છે તેનો
બદલો ઈ ર તને આપો. 20હવ,ે હુ જાણું છુ કે ું ન રાજા થશે અને
ઇઝરાયલ ું રા તારા હાથમાં ા પત થશ.ે

21 માટે હવે માર આગળ ઈ રના સોગન ખા, ું માર પછ ના
વંશજોનો નાશ ન હ કરે અને ું મારુ નામ મારા પતાના ઘરમાંથી ન
ન હ કરે.” 22 દાઉદે શાઉલઆગળ સમ ખાધા. પછ શાઉલ ઘરે ગયો,
પણ દાઉદ તથા તેના માણસો ઉપર કલ્લામાં ગયા.

25
શ ુએલ ું મરણ

1હવે શ ુએલ મરણ પામ્યો. સવર્ ઇઝરાયલ એક સાથે એકત્ર થઈને
તેને સારુ શોક કય , તેઓએ તેને રામામાં તેના ઘરમાં દફના ો. પછ
દાઉદ ઊઠ ને પારાન*ના અરણ્યમાં ગયો.

દાઉદ અને અ બગાઇલ

* 25:1 25:1 મોઆન અરણ્ય
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2 માઓનમાં એક માણસ હતો, તેની મલકત કામલમાં હતી. તે
માણસ ઘણો શ્રીમંત હતો. તેની પાસે ત્રણ હજાર ઘેટાં તથા એક હજાર
બકરાં હતા.ં તે પોતાનાં ઘેટાં કામલમાં કાતરતો હતો. 3 તે માણસ ું
નામ નાબાલ હ ું અને તેની પત્ની ું નામ અ બગાઈલ હ ુ.ં તે ી ઘણી
ુ દ્ધમાન તથા દેખાવમાં ુંદર હતી. પણ તે માણસ કઠોર તથા પોતાના
વહારમાં ખરાબ હતો. તે કાલેબના કુળનો વંશજ હતો.
4 દાઉદે અરણ્યમાં સાંભ ું કે નાબાલ પોતાનાં ઘેટાં કાતરે છે. 5તેથી

દાઉદે દસ જુવાન ુરુષોને મોકલ્યા. દાઉદે તે જુવાન ુરુષોને ક ું કે,
“તમે કામલ જઈને નાબાલને માર સલામ કહેજો. 6 તમે તેને કહેજો કે
તારુ, તારા ઘરનાઓ ું અને તારા સવર્સ્વ ું ભ ું થાઓ.

7 મેં સાંભ ું છે કે તાર પાસે કાતરનારાઓ છે. તારાં ઘેટાંને
સાચવનારાઓ તો અમાર સાથે હતા અને અમે તેઓને કશી ઈજા કર
નથી, તેમ જ જટેલો સમય તેઓ કામલમાં હતા તે દર મયાન તેઓ ું
કઈ પણ ખોવા ું નથી. 8તારા જુવાનોને ૂછ અને તેઓ તને કહેશે. હવે
મારા જુવાન ુરુષો તાર દ્ર માં કૃપા પામ,ે કેમ કે અમે ઉત્સવના દવસે
આ ા છ એ. કૃપા કર જે તારા હાથમાં હોય તે તારા દાસોને તથા તારા
દ કરા દાઉદને આપ.’ ”

9જયારે દાઉદના જુવાન ુરુષો ત્યાં પહોંચ્યા, તેઓએ સવર્ બાબતો
દાઉદને નામે નાબાલને કહ અને પછ શાંત ર ા. 10 નાબાલે દાઉદના
ચાકરોને ઉ રઆપ્યો, “દાઉદ કોણ છે? અને યશાઈનો દ કરો કોણ છે?
આ દવસોમાં પોતાના મા લકો પાસેથી નાસી જનારાં ઘણાં ચાકરો છે.
11 ું હુ માર રોટલી, પાણી તથા માંસ જે મેં મારાં ઘેટાંને કાતરનારાઓને
સારુ કાપે ું માંસ જે માણસો ાંથી આવેલા છે એ હુ જાણતો નથી
તેઓને આ ુ?ં”

12 તેથી દાઉદના જુવાન ુરુષોએ પાછા આવીને સવર્ બાબતો તેને
કહ . 13 દાઉદે પોતાના માણસોને ક ું, “તમે સવર્ પોતપોતાની કમરે
તલવાર બાંધો.” તેથી દરેક માણસે પોતપોતાની કમરે તલવાર બાંધી.
દાઉદે પણ પોતાની તલવાર કમરે બાંધી. આશરે ચારસો માણસો
દાઉદની સાથે ગયા અને બસો સામાન પાસે ર ા.
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14 પણ જુવાનોમાંના એક જણે નાબાલની પત્ની અ બગાઈલને
ક ું, “દાઉદે અમારા મા લકને સલામ કહેવા સારુ અરણ્યમાંથી
સંદેશવાહકોને મોકલ્યા હતા અને તેણે તેઓ ું અપમાન ક ુ. 15છતાં
તે માણસો અમાર સાથે ઘણી સાર ર તે વત્યાર્ હતા. ાં ુધી અમે
તેઓનીસાથે ખેતરમાં ગયા હતા ત્યાં ુધીઅમને કઈ પણઈજાકરવામાં
આવી ન હતી. અને અમારુ ક ું પણ ખોવા ું નહો ુ.ં

16 પણ ઘેટાં સાચવવા માટે જટેલો વખત અમે તેઓની સાથે ર ા તે
દર મયાન રાત્રે તેમ જ દવસે તેઓઅમારા લાભમાં કોટરૂપ હતા. 17તો
હવે તારે ું કર ું તે જાણ તથા વચાર કર. અમારા મા લકની વરુદ્ધ
તથા તેના આખા કુટુબને પાયમાલ કરવા ું કાવતરુ કરવામાં આ ું છે.
કેમ કે તે ખરેખર એવા હલકા પ્રકારનો છે કે તેની સાથે કોઈ વાત કર
શકે ન હ.”

18 પછ અ બગાઈલ ઉતાવળથી બસો રોટલી, દ્રાક્ષારસની બે
મશકો, રાંધીને તૈયાર કરેલ પાંચ ઘેટાં ું માંસ, પાંચ માપ† પોંક, દ્રાક્ષાની
સો ૂમ તથા અંજીરનાં બસો ચકતાં ગધેડાં પર ૂ ાં. 19 તેણે પોતાના
જુવાનોને ુરુષોને ક ું, “તમે માર આગળ જાઓ, હુ તમાર પાછળ
આ ું છુ.” આ વષે તેણે પોતાના પ ત નાબાલને ક ું જણા ું ન હ.

20 તે પોતાના ગધેડા પર સવાર કર ને પવર્તની ઓથે જઈ રહ હતી,
ત્યારે દાઉદ તથા તેના માણસો તેની સામે આવતા હતા અને તે તેઓને
મળ .

21 દાઉદે ક ું હ ુ,ં “આ માણસની અરણ્યમાંની મલકત મેં એવી
ર તે સંભાળ કે તે ું ક ું પણ ચોરા ું કે ખોવા ું નહો ું, પણ માર એ
બધી સેવાની કદર થઈ નથી. તેણે મારા પર ઉપકારને બદલે અપકાર કય
છે. 22જે સવર્ તે ું છે તેમાંથી સવાર ું અજવા ું થતાં ુધીમાં એકાદ
ુરુષને પણજો હુજીવતો રહેવા દઉં, તો ઈ ર દાઉદના શ ુઓને એ ું

અને એના કરતાં વધારે દઃુખ પમાડો.”
23જયારે અ બગાઈલે દાઉદને જોયો, ત્યારે તે ઉતાવળથી પોતાના

ગધેડા પરથી ઊતર પડ અને તેના ુખ આગળ સા ાંગ દડવત કર ને
જમીન ુધી નમીને પ્રમાણ કયાર્. 24તેણે તેના પગે પડ ને ક ું, “હે મારા
† 25:18 25:18 લગભગ 20 કલોગ્રામ
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મા લક, આ અપરાધ મારે શરે, હા, મારા શરે ગણાય. કૃપા કર ને
આપની સે વકાને તમાર સાથે વાત કરવા દો. માર વાત સાંભળો.

25 મારા મા લકે આ નકામા માણસ નાબાલને ગણકારવો ન હ, કેમ
કે જે ું તે ું નામ છે‡, તેવો જ તે છે. તે ું નામ નાબાલ§ છે અને તેનામાં
નાદાની છે. પણ મારા મા લકના માણસો જઓેને તેં મોકલ્યા હતા
તેઓને તમાર સે વકાએએટલે કે મેં જોયા નહોતા. 26માટે હવે, હે મારા
મા લક, હુજીવતા ઈ રના તથા તમારા સમખાઈને કહુ છુ, ઈ ર તમને
ૂનના દોષથી, તમારે હાથે તમારુ વેર લેવાથી પાછા રા ા છે. તમારા

શ ુઓ, મારા મા લક ું અ હત તાકનારાઓ નાબાલ જવેા થાઓ.
27અને હવેઆભેંટ જે તમાર સે વકા મારા મા લકને સારુ લાવી છે,

તે જે જુવાનો મારા મા લકને અ ુસરનારા છે તેઓને આપવામાં આવે.
28 કૃપા કર તમાર સે વકાનો અપરાધ માફ કરો, કેમ કે ચો સ ઈ ર
મારા મા લકના ઘરને મજ ૂત બનાવશે, કેમ કે મારા મા લક ઈ રની
લડાઈ લડે છે; અને ાં ુધી તમે જીવો ત્યાં ુધી તમારામાં દરુાચાર
મા ૂમ પડશે ન હ.

29 અને જો કે આપની પાછળ પડવાને તથા જીવ લેવાને ઘણાં
માણસો ઊભા થશ,ે તો પણ મારા મા લકનો જીવ પ્ર ુ તમારા ઈ રની
પાસેના જીવનના ભંડારમાં બાંધી રખાશ;ે અને તે તમારા શ ુ ું જીવન
ગોફણમાંથી વીંઝાયેલા પથ્થરની માફક ફેંક દેશે.

30અને જે સવર્ હતવચનો ઈ ર તમારા વષે બોલ્યા છે તે પ્રમાણે
જયારે તેમણે મારા મા લકને ક ુ હશે અને આપને ઇઝરાયલ ઉપર
આગેવાન ઠરા ાં હશે, ત્યારે એમ થશે કે, 31મારા મા લક,આવાતથી
આપને દઃુખ કે ખેદ થવો નાજોઈએ, તમે વગર કારણે રક્તપાત કય નથી
કે વેર રા ું નથી. અને જયારે ઈ ર આપ ું એટલે કે મારા મા લક ું
ભ ું કરે, ત્યારે આપની સે વકાને લક્ષમાં રાખજો.”

32 દાઉદે અ બગાઈલને ક ું, “ઈ ર, ઇઝરાયલના ઈ રની પ્રશંસા
હો, કે જમેણે તને આજ મને મળવાને મોકલી. 33અને તાર ુ દ્ધની

‡ 25:25 25:25 દુ § 25:25 25:25 ૂખર્
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તથા તાર હુ પ્રશંસા કરુ છુ. કારણ કે તેં મને આજે ૂનના દોષથી અને
મારે પોતાને હાથે મારુ પોતા ું વેર વાળવાથી અટકા ો છે.

34 ઇઝરાયલના જીવંત ઈ ર, જમેણે તને ુકસાન કરવાથી મને
પાછો રા ો છે, તેમના સોગન ૂવર્ક હુ કહુ છુ કે જો ું ઉતાવળથી
આવીને મને મળ ન હોત, તો ન ે સવાર ું અજવા ું થતાં પહેલા
નાબાલ ું એક નર બાળક સર ુંય રહેવા દેવામાં આવત ન હ. સંહાર
કરાઈ ગયો હોત” 35 પછ જે તે તેને માટે લાવી હતી તે દાઉદે તેના
હાથમાંથી લી ુ;ં દાઉદે તેને ક ું, “શાં તથી તારા ઘરે જા; જો, મેં તાર
વનંતી સાંભળ છે તારે ખાતર તે બ ું હુ સ્વીકારુ છુ.”
36 અ બગાઈલ નાબાલ પાસે પાછ આવી; ત્યારે તેણે પોતાને ઘરે

રાજ ભોજનની મહે ફલ રાખી હતી; તે વખતે નાબાલ ુશ મજાજમાં
હતો. તેણે ૂબ નશો કય હતો. તેથી સવાર પડતાં ુધી અ બગાઈલે
તેને ક ું ક ું ન હ.

37સવારે નાબાલનો કેફ ઊતયાર્ પછ , તેની પત્નીએ એ બધી વાતો
તેને કહ ; તે સાંભળ ને તેના હોશકોશ ઊડ ગયા. તે પથ્થર જવેો જડ
થઈ ગયો. 38આશરે દશ દવસ પછ ઈ રે નાબાલને એવો માય કે તે
ૃત્ ુ પામ્યો.
39 અને દાઉદે જાણ્ ું કે નાબાલ મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ક ું,

“ઈ ર પ્રશંસનીય છે; તેમણે નાબાલે મને જે મહેણાં માયાર્ હતા તે ું
વેર વા ું છે. વળ તેમણે પોતાના સેવકને દરુાચાર કરવાથી અટકા ો
છે. અને ઈ રે નાબાલ ું દુ કમર્ પાછુ વાળ ને તેના જ માથે ના ું
છે.” પછ દાઉદે માણસ મોકલીને પોતાની સાથે અ બગાઈલને લ
કરવા માટે કહેવડા ું. 40 દાઉદના સેવકો કામલમાં અ બગાઈલ પાસે
આ ા, તેઓએતેને ક ુ,ં “દાઉદ સાથે તારુ લ કરવા માટે તેણે અમને
તને તેડવા અમને મોકલ્યા છે.”

41 તેણે ઊઠ ને ૂ મ ુધી નમીને નમન ક ુ અને ક ું, “જુઓ
તમાર સે વકા મારા મા લકના સેવકોનાં પગ ધોનાર દાસી જવેી છે.”
42અ બગાઈલે ઝટપટ ગધેડા પર સવાર કર . પછ તેણે જવા માં ુ.ં
તેની પાંચ દાસીઓ પણ તેની પાછળ ચાલી; તે દાઉદના સંદેશ વાહકોની
સાથે ગઈ અને દાઉદની પત્ની થઈ.
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43દાઉદે યઝ્રએલીઅ હનોઆમની સાથે પણલ કયાર્; તે બ ે તેની
પત્નીઓ થઈ. 44 હવે શાઉલે પોતાની દ કર મખાલને એટલે દાઉદની
પત્નીન,ે લાઈશનો દ કરો પાલ્ટ , જે ગાલ્લીમનો હતો તેને આપી.

26
તક છતાં દાઉદ ફર પણ શાઉલને સંહારતો નથી

1 ઝ ફ ઓએ ગબયામાં શાઉલ પાસે આવીને ક ું, “ ું દાઉદ
અરણ્ય સામેના હખીલા પવર્તમાં સંતાઈ ર ો નથી?” 2 એ જાણીને
શાઉલ ઇઝરાયલના ત્રણ હજાર પસંદ કરાયેલા માણસોને પોતાની સાથે
લઈને દાઉદની શોધમાં ઝ ફના અરણ્યમાં ઊતર પડયો.

3 શાઉલે અરણ્ય સામેના હખીલા પવર્ત પર માગર્ની પાસે છાવણી
નાખી. પણ દાઉદ અરણ્યમાં રહેતો હતો. તેણે જાણ્ ું કે શાઉલ માર
પાછળ અરણ્યમાં આ ો છે. 4 માટે દાઉદે જા ૂસો મોકલીને જાણી
લી ું કે શાઉલ ન ે આ ો છે. 5 દાઉદ ઊઠ ને ાં શાઉલે છાવણી
નાખી હતી તે જગ્યાએઆ ો; શાઉલ તથા તેના સેનાપ ત નેરનો દ કરો
આબ્નેર ૂતા હતા તે જગ્યા દાઉદે જોઈ. શાઉલ ગાડાંના કોટને ઓથે
ૂતો હતો અને લોકો તેની આસપાસ છાવણી નાખી પડલેા હતા.
6 ત્યારે દાઉદે અહ મેલેખ હ ીન,ે સરુયાના દ કરા અ બશાયને,

યોઆબના ભાઈને ક ું, “માર સાથે છાવણીમાં શાઉલ સામે કોણ
ઉતરશ?ે” અબીશાયે ક ું, “હુ તાર સાથે નીચે ઊતર શ.” 7તેથી દાઉદ
તથા અ બશાય રાતે સૈન્ય પાસે આ ા. અને ત્યાં શાઉલ છાવણીની
અંદર ૂતેલો હતો, તેનો ભાલો તેના માથાની બાજુએ ભોંયમાં ખોસેલો
હતો. આબ્નેર તથા તેના સૈ નકો તેની આસપાસ ૂતેલા હતા. 8 ત્યારે
અ બશાયે દાઉદને ક ું, “ઈ રે આજે તારા શ ુને તારા હાથમાં સોંપ્યો
છે. તો કૃપા કર મને ભાલાના એક ઘાથી તેને ભોંય ભેગો કરવા દે. તેને
બીજા ઘાની જરૂર ન હ પડ.ે”

9 દાઉદે અ બશાયને ક ુ,ં “તેને માર નાખીશ ન હ. કેમ કે ઈ રના
અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ પોતાના હાથ ઉગામીને કોણ નદ ષ રહ શકે?”
10 દાઉદે ક ું” જીવતા ઈ રના સમ, ઈ ર તેને મારશે અથવા તેનો
મોતનો દવસઆવશે અથવા તો તે લડાઈમાં નાશ પામશે.
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11 ઈ ર એ ું ન થવા દો કે હુ મારો હાથ ઈ રના અ ભ ષક્તની
વરુદ્ધઉગા ું પણ હવે, તનેઆજીજીકરુ છુ, તેના માથા પાસેનો ભાલો
તથા પાણી ું પાત્ર લઈ લે. અને પછ જઈએ.” 12 તેથી દાઉદે ભાલો
તથા પાણી ું પાત્ર શાઉલના માથા પાસેથી લઈ લીધાં અને તેઓ ત્યાંથી
જતા ર ા. કોઈએ તે વશે જો ું ન હ કેજાણ્ ું ન હ, કોઈજાગ્યો ન હ;
કેમ કે ઈ રે તેમને ગાઢ નદ્રામાં ના ા હતા.

13પછ દાઉદસામેની બાજુએજઈને પવર્તના શખર ઉપર દૂરઊભો
ર ો; તેઓની વચમાં ઘણું અંતર હ ુ.ં 14 દાઉદે લોકોને તથા નેરના ુત્ર
આબ્નેરને મોટેથી ક ું, આબ્નેર ું કેમ ઉ ર નથી આપતો?” ત્યારે
આબ્નેર ઉ રઆપ્યો “રાજાને ઊંચા અવાજે બોલાવનાર ું કોણ છે?”

15 દાઉદે આબ્નેરને ક ું, “ ું ું ૂરવીર માણસ નથી? ઇઝરાયલમાં
તારા સરખો કોણ છે? તો શા માટે તેં તારા મા લક રાજાની સંભાળ રાખી
નથી? કેમ કે તારા મા લક રાજાનો નાશ કરવા કોઈ આ ું હ ુ.ં 16આ
જે બાબત તેં કર છે તે ઠ ક નથી. જીવતા ઈ રના સમ, તમે મરવાને
લાયક છે કેમ કે તમે તમારા મા લક, એટલે ઈ રના અ ભ ષક્તની
સંભાળ રાખી નથી. અને હવ,ે રાજાનો ભાલો તથા તેના માથા પાસે ું
પાણી ું પાત્ર ાં છે તે જુઓ.”

17શાઉલે દાઉદનો અવાજ ઓળખીને ક ું, “હે મારા દ કરા દાઉદ,
ું આ તારો અવાજ છે?” દાઉદે ક ું કે, “હે મારા મા લક રાજા, એ

મારો અવાજ છે.” 18તેણે ક ું, “શા માટે મારા મા લક પોતાના સેવકની
પાછળ લાગ્યા છે? મેં ું ક ુ છે? મારા હાથમાં ું દુ તા છે?

19 તેથી હવે, મારા મા લક રાજાએ કૃપા કર ને પોતાના દાસનાં વચન
સાંભળવાં. જો ઈ રે તમને માર વરુદ્ધ ઉશ્કેયાર્ હોય, તો તેમને આ
અપર્ણનો અંગીકાર કરવા દો; પણ જો તે માનવ જાત ું કામ હોય, તો
તે માણસો ઈ રની આગળ શા પત થાઓ, કેમ કે તેઓએ મને આજે
કાઢ ૂ ો છે કે, હુ ઈ રના વારસાનો ભાગીદાર ના બ ુ.ં તેઓએ મને
ક ું, ‘જા અને બીજા દેવોની ઉપાસના કર.’ 20 તેથી હવે, મારુ લોહ
ઈ રની સમક્ષતાથી દૂરની ૂ મ પર ના પડો; કેમ કે જમે કોઈ પવર્ત
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પર તીતરનો શકાર કરતો હોય, તેમ ઇઝરાયલના રાજા એક ચાંચડને
શોધવા નીકળ આ ા છે.”

21 પછ શાઉલે ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે. મારા દ કરા દાઉદ, પાછો
આવ; કેમ કે હવે પછ હુ તને ઈજા ન હ કરુ. આજે તાર નજરમાં
મારો જીવ ૂલ્યવાન હતો. જો, મેં ૂખાર્ઈ કર છે અને ઘણી ૂલ કર
છે.”

22 દાઉદે જવાબ આપ્યો કે” હે રાજા, જુઓ, તમારો ભાલો અહ
છે! જુવાન ુરુષોમાંથી કોઈ એકઅહ આવીને તે લઈજાય. 23ઈ ર
દરેક માણસને તેના ન્યાયીપણા ું તથા તેના વ ા ુપણા ું ફળઆપશે;
કેમ કે ઈ રે તમને આજે મારા હાથમાં સોંપ્યાં હતા, પણ મેં ઈ રના
અ ભ ષક્તની વરુદ્ધ મારો હાથ ઉગામવાની અપેક્ષા રાખી ન હ.

24 અને જો, જમે તારો જીવ આજે માર દ્ર માં ઘણો ૂલ્યવાન
હતો, તેમ મારોજીવ ઈ રની દ્ર માં ઘણો ૂલ્યવાન થાઓઅને તે મને
સવર્ સંકટોમાંથી ઉગારો.” 25 પછ શાઉલે દાઉદને ક ું, “મારા દ કરા
દાઉદ, ું આશીવાર્ દત થા, કે જથેી ું પરાક્રમી કૃત્યો કરે અને પછ ું
ન ે ફતેહ પામ.ે” તેથી દાઉદ પોતાને રસ્તે ગયો અને શાઉલ પોતાના
ળે પાછો ગયો.

27
દાઉદ જઈને પ લસ્તીઓ મધ્યે રહે છે

1 દાઉદના મનમાં થ ું કે, “હવે તો એક દવસ હુ શાઉલના હાથથી
માય જઈશ; પ લસ્તીઓના દેશમાં નાસી જવા કરતાં બીજુ કઈ મારા
માટે સારુ નથી; શાઉલ મારા વષે નરાશ થઈને ઇઝરાયલની સવર્
સરહદોમાં માર શોધ કરવા ું છોડ દેશે;એમ તેમના હાથમાંથી હુ બચી
જઈશ.”

2 દાઉદ ઊઠયો અને તે તથા તેની સાથેના છસો માણસો માઓખના
દ કરા તથા ગાથના રાજા આખીશ પાસે જતા ર ા. 3 દાઉદ તથા
તેના માણસો ગાથમાં આખીશ સાથે ર ા, દરેક માણસ પોતાના
પ રવાર સ હત અને દાઉદ પણ પોતાની બે પત્નીઓ,એટલે યઝ્રએલી
અ હનોઆમ તથા નાબાલની પત્ની કામલી અ બગાઈલ સાથે ર ો.
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4 શાઉલને કહેવામાં આ ું હ ું કે દાઉદ ગાથમાં નાસી ગયો છે, તેથી
તેણે ફર તેની શોધ કર ન હ.

5 દાઉદે આખીશને ક ુ,ં “જો હુ તાર દ્ર માં કૃપાપાત્ર હોઉં, તો મને
રહેવા માટે દેશના કોઈએક નગરમાં જગ્યા આપ કે, હુ ત્યાં રહુ કેમ કે
તારો સેવક રાજધાનીમાં તાર સાથે શા માટે રહે?” 6 તેથી આખીશે તેને
તે દવસે સકલાગ આપ્ ુ;ં એ માટે સકલાગ આજ ુધી યહૂ દયાના
રાજાઓની મા લક ું છે. 7જટેલા દવસો દાઉદ પ લસ્તીઓના દેશમાં
ર ો તેનો સમયગાળો એકઆ ું વષર્ તથા ચાર મ હના જટેલો હતો.

8 દાઉદ તથા તેના માણસોએ વ વધ ળો પર હુમલો કય ,
ગ ૂર ઓ, ગઝ ઓતથાઅમાલેક ઓઉપરછાપા માયાર્; કેમ કે પ્રાચીન
કાળથી તે લોકો તે દેશમાં ૂર તરફ છેક મસર દેશ ુધી વસેલા હતા.
9 દાઉદે તે દેશ ઉપર હુમલો કર ને કોઈપણ ુરુષને કે ીને જીવતા
રહેવા દ ધા ન હ; તેણે ઘેટા,ંબળદો,ગધેડા,ંઊંટો તથા વ ો લઈલીધા;
તે પાછો વ ો અને ફર થી આખીશ પાસે આ ો.

10 આખીશ ૂછતો, “આજે તાર સવાર ાં ધાડ પાડ આવી?”
દાઉદ જવાબ આપતો, “યહૂ દયાના દ ક્ષણ પર,” “યરાહમેલીઓના
દ ક્ષણ પર,” તથા “કેનીઓના દ ક્ષણ પર.”

11 દાઉદે કોઈપણ ુરુષોને કે ીઓને ગાથમાં લાવવા માટે તેઓને
જીવતાં રહેવા દ ધા ન હ. તેણે ક ું, “રખેને તેઓઅમાર વરુદ્ધસાક્ષી
ૂરે, કે ‘દાઉદેઆમક ુ.” ાં ુધી તે પ લસ્તીઓના દેશમાં ર ો તેટલો

બધો વખત તે આ ું જ કરતો ર ો છે. 12આખીશ દાઉદનો વ ાસ
કરતાં કહેતો કે, “તેણે પોતાના ઇઝરાયલ લોકનો સં ૂણર્ ધ ાર સંપાદન
કય છે; માટે તે સદા મારો દાસ થઈને રહેશે.”

28
1તે દવસોમાં પ લસ્તીઓએપોતાનાં સૈન્યને ઇઝરાયલસામે લડવાને

એકત્ર કયાર્. આખીશે દાઉદને ક ું કે, “તારે ન ે જાણ ું કે તારે તથા
તારા માણસોએ માર સાથે સૈન્યમાં આવ ું પડશ.ે” 2 દાઉદે આખીશને
ક ું” સારુ તેથી તારા જાણવામાં આવશે કે તારો આ સેવક ું કર
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શકે છે.” અને આખીશે દાઉદને ક ું, “હુ તને હમેંશને માટે મારો રક્ષક
બનાવીશ.”

ૃત આત્માની સંપક શાધનાર સ ્ત્રી
3 શ ુએલ મરણ પામ્યો હતો, સવર્ ઇઝરાયલ તેને માટે શોક કર ને

તેને તેના પોતાના જ નગરમાં રામામાં દફના ો. શાઉલે ૂવા તથા
જાદગુરોને દેશમાંથી કાઢ ૂ ા હતા. 4 પ લસ્તીઓ એકઠા થયા અને
ૂનેમમાં છાવણી કર ; શાઉલે સવર્ ઇઝરાયલીઓને ભેગા કયાર્, તેઓએ
ગલ્બોઆમાં છાવણી કર .
5 જયારે શાઉલે પ લસ્તીઓ ું સૈન્ય જો ું, ત્યારે તે ગભરાયો, તે ું

હૃદય બહુ થરથરવા લાગ્ ુ.ં 6શાઉલે સહાય માટે ઈ રને પ્રાથર્ના કર ,
પણ ઈ રે તેને સ્વપ્ન, ઉર મ કે પ્રબોધકોની મારફતે કશો ઉ ર આપ્યો
ન હ. 7 તેથી શાઉલે પોતાના ચાકરોને ક ું, “ ૃતક સાથે વાત કર શકે
તેવી ીને મારે સારુ શોધી લાવો. મારે તેની સલાહ લેવી છે.” તેના
ચાકરોએ તેને ક ું,”એક ી એન-દોરમાં છે. જે ૃતક સાથે વાત કર
શકે છે.”

8શાઉલે વેષ બદલવા માટે જુદાં વ ો પહેયાર્. અને તે તથા તેની સાથે
બે માણસો રાત્રે તે ીની પાસે ગયા. તેણે તેને ક ું, “કૃપા કર , તાર
મંત્ર વધા વડે ૃતકની મદદથી મારે માટે ભ વષ્ય જો અને જે ું નામ હુ
તને કહુ તેને મારે માટે હાજર કર.” 9તે ીએ તેને ક ું કે, “જો, શાઉલે
ું ક ુ છે તે ું જાણે છે કે તેણે ૃતક સાથે વાત કરનારા તથા જાદગુરોને

દેશમાંથી ના ૂદ કયાર્ છે. તો ું મારા જીવને જોખમમાં કેમ પાડે છે? ું
મને માર નાખવા?” 10 શાઉલે તેની આગળ ઈ રના સોગન ખાઈને
ક ું, “આ કૃત્યને લીધે તારે ક ું અ હત થશે ન હ.”

11 ત્યારે તે ીએ ક ું, “હુ કોને તાર પાસે ઊઠાડ લા ુ?ં” શાઉલે
ક ું, “માર પાસે શ ુએલને બોલાવી લાવ.” 12 જયારે તે ીએ
શ ુએલને જોયો ત્યારે તેણે મોટ ૂમ પાડ . અને શાઉલને ક ું, “તેં
મને કેમ છેતર છે? ું તો શાઉલ છે.”

13રાજાએતેને ક ું, “બીશન હ. ું ું જુએ છે?” તે ીએશાઉલને
ક ું, “હુ એક દેવને ૂ મમાંથી ઉપર આવતો જોઉં છુ.” 14 તેણે ીને
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ક ું, “તે કેવો દેખાય છે?’ ીએ જવાબઆપ્યો, ‘એક ૃદ્ધ ુરુષ ઉપર
આવે છે; તેણે ઝભ્ભો પહેરેલો છે.” શાઉલે સમજી ગયો કે તે શ ુએલ
છે, તેણે પોતા ું મા ું ૂ મ ુધી નમાવીને પ્રણામ કયાર્.

15શ ુએલે શાઉલને ક ુ,ં “શા માટે ું મને ઉઠાડ ને હેરાન કરે છે?”
શાઉલે ક ું, “હુ ઘણો દઃુખી છુ, કેમ કે પ લસ્તીઓ માર વરુદ્ધ ુદ્ધ
કરે છે, ઈ રે મને છોડ દ ધો છે, પ્રબોધકો અથવા સ્વપ્ન દ્વારા મને
ઉ ર મળતા નથી. તેથી મેં તને બોલા ો છે, કે મારે ું કર ું તે ું મને
જણાવે.”

16 શ ુએલે ક ું, “જો ઈ રે તને તજી દ ધો છે અને તે તારા શ ુ
થયા છે; તો પછ ું મને શા માટે ૂછે છે? 17જમે ઈ ર માર મારફતે
બોલ્યા તેમ તેમણે તને ક ુ છે. કેમ કે ઈ રે તારા હાથમાંથી રા
ૂંચવી લઈને તેને કોઈ બીજાને એટલે દાઉદને આપ્ ું છે.
18 કેમ કે તેં ઈ રની વાણી માની ન હ, તેમના સખત ક્રોધનો અમલ

અમાલેક ઉપર કય ન હ, એ માટે ઈ રે આજે તાર આ દશા કર
છે. 19 વળ , ઈ ર તાર માફક ઇઝરાયલને પણ પ લસ્તીઓના
હાથમાં સોંપશે. કાલે ું તથા તારા દ કરાઓ માર સાથે હશો; ઈ ર
ઇઝરાયલના સૈન્યને પણ પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપશ.ે”

20 ત્યારે શાઉલ તરત ૂ મ પર નમી પડ્યો. અને શ ુએલના શ ોથી
બહુ ભયભીત થયો. તેનામાં કઈ શ ક્ત રહ નહોતી; કેમ કે તેણે આખો
દવસ તથા આખી રાત ક ું પણ ખા ું ન હ ુ.ં 21 તે ી શાઉલ પાસે
આવી અને તેને ઘણો ગભરાયેલો જોઈને તેણે તેને ક ું, “જો, તાર આ
સે વકાએ પોતાનો જીવ ુઠ્ઠ માં ૂક તેં જે ક ું તે સાંભ ું છે. અને
તારા કહેવા પ્રમાણે ક ુ છે.

22 માટે હવે, કૃપા કર , માર વનંતી સાંભળ મને થોડો ખોરાક તાર
આગળ ૂકવા દે. ખા કે જથેી તારે રસ્તે ચાલવાની શ ક્ત તારામાં
આવે.” 23પણશાઉલે ઇનકાર કર ને ક ું, “હુ નહ જજ ું,” પણ તેના
ચાકરોએ તથા તે ીએ મળ ન,ે તેને આગ્રહ કય , પછ તેણે તેઓ ું
કહે ું માન્ ુ.ં તે જમીન ઉપરથી ઊઠ ને પલંગ પર બેઠો.
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24 તે ીના ઘરમાં એક માતેલો વાછરડો હતો; તેણે ઉતાવળે તેને
કાપ્યો; વળ લોટ મસળ ને તેની બેખમીર રોટલી બનાવી. 25 તે
શાઉલની આગળ તથા તેના ચાકરોની આગળ પીરસી. અને તેઓ
જમ્યા. પછ તેઓ ઊઠ ને તે રાતે જ વદાય થયા.

29
પ લસ્તીઓએ દાઉદનો નકાર કય

1 હવે પ લસ્તીઓએ પોતાનાં સવર્ સૈન્યોને અફેક આગળ એકત્ર
કયા; ઇઝરાયલીઓએ યઝ્રએલમાં જે ઝરો છે તેની પાસે છાવણી
કર . 2 પ લસ્તીઓના સરદારો સોસોની તથા હજારહજારની ટોળ બંધ
ચાલી નીક ા; દાઉદ તથા તેના માણસોઆખીશ સાથે સૈન્યની પાછળ
ચાલ્યા.

3 ત્યારે પ લસ્તીઓના સરદારોએ ક ું, “આ હ ૂઓ ું અહ યાં ું
કામ છે?” આખીશે પ લસ્તીઓના સરદારોને ક ું, “ ું એ ઇઝરાયલનો
રાજા શાઉલનો ચાકર દાઉદ નથી? જે આ દવસોમાં બલકે કેટલાક
વષ થી માર સાથે રહે છે, તોપણ તે આ ો તે દવસથી આજ ુધી
મને એનામાં કોઈ દોષ જોવા મ ો નથી.

4પણપ લસ્તીઓના સરદારો તેના પર ુસ્સે થયા; તેઓએતેને ક ું,
“આ માણસને પાછો મોકલ, જે જગ્યા તેં તેને ઠરાવી આપી છે ત્યાં તે
પાછો જાય; તેને આપણી સાથે લડાઈમાં આવવા ન દેતો, રખેને ુદ્ધમાં
તે આપણો શ ુ થાય. કેમ કે તે પોતાના મા લક સાથે સલાહ શાં ત કર
દે તો? ું તે આપણા માણસોના માથાં ન હ આપ?ે

5 ું એ દાઉદ નથી કે જનેાં વષે તેઓએ નાચતાં નાચતાં સામસામે
ગા ું ન હ ું કે,
‘શાઉલે તો સહસ્રોને પણ
દાઉદે તો દસ સહસ્રોને માયાર્ છે?”

6 ત્યારેઆખીશે દાઉદને બોલાવીને તેને ક ું, “જીવતા ઈ રના સમ,
ું પ્રામા ણકપણાથી વત્ય છે અને સૈન્યમાં માર સાથે આવે તે માર

દૃ માં સારુ છે; કેમ કે ું માર પાસે આ ો તે દવસથી તે આજ ુધી
તારામાં મને કઈઅપરાધ મા ૂમ પડ્યો નથી. તેમ છતા,ંસરદારો તારાથી
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રાજી નથી. 7 માટે હવે ું પાછો વળ. અને પ લસ્તીઓના સરદારો
તારાથી નારાજ ન થાય તે માટે ું શાં તથી પાછો જા.”

8 દાઉદે આખીશને ક ુ,ં “પણ મેં ું ક ુ છે? ાં ુધી હુ તાર
સેવામાં હતો ત્યાં ુધી, એટલે આજ ુધી તેં પોતાના દાસમાં એ ું ું
જો ું, કે મારા મા લક રાજાના શ ુઓની સાથે લડવા માટે માર પસંદગી
ના થાય?” 9આખીશે ઉ ર આપીને દાઉદને ક ું, “હુ જાણું છુ કે માર
દ્ર માં ું સારો, ઈ ર જવેો છે; પર ુ પ લસ્તીઓના સરદારોએ ક ું
છે કે, ‘તે અમાર સાથે ુદ્ધમાં ન આવે.’ ”

10માટે હવે તારા મા લકના જે ચાકરો તાર સાથેઆવેલા છે તેઓની
સાથે ું વહેલી સવારે ઊઠજ;ે ઊઠ્યા પછ ૂય દય સમયે તમે વદાય
થજો.” 11 તેથી દાઉદ તથા તેના માણસો પ લસ્તીઓના દેશમાં પાછા
જવા માટે વહેલી સવારે ઊઠ્યા. પ લસ્તીઓએ યઝ્રએલ તરફ કૂચ
કર .

30
અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ

1 દાઉદ તથા તેના માણસો ત્રીજે દવસે સકલાગમાં પહોંચ્યા, ત્યારે
એમ બન્ ું કે,અમાલેક ઓએ નેગેબ ઉપર તથા સકલાગ ઉપર હુમલો
કય . તેઓએ સકલાગ પર હુમલો કય . મારો ચલા ો. અને તેને
બાળ ૂ ુ.ં 2 અને તેમાની ીઓ તથા નાનાં મોટાં સવર્ને કેદ કય .
તેઓએ કોઈને માર ના ા ન હ, પણ તેઓને કબજે કયાર્ પછ પોતાને
રસ્તે ચાલ્યા ગયા.

3જયારે દાઉદ તથા તેના માણસો નગરમાં આ ા, ત્યારે તે આગથી
બાળ નંખાયે ું હ ું અને તેઓની પત્નીઓ, દ કરાઓ તથા તેઓની
દ કર ઓને બંદ વાન કરાયા હતા.ં 4 પછ દાઉદ તથા તેની સાથેના
માણસોની રડવાની શ ક્ત ૂટ ગઈ ત્યાં ુધી તેઓ પોક ૂક ને રડ્યા.

5 દાઉદની બે પત્નીઓ, એટલે અ હનોઆમ યઝ્રએલીને તથા
અ બગાઈલ નાબાલ કામલીની પત્નીને કેદ કર ને લઈ જવામાં આવી.
6 દાઉદને ઘણો ખેદ થયો, કેમ કે લોકો તેને પથ્થરે મારવાની વાત કરવા
લાગ્યા, કેમ કે સવર્ લોકો પોતપોતાના દ કરાઓને લીધે તથા પોતપોતાની
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દ કર ઓને લીધે મનમાં દઃુખી હતા; પણ દાઉદે પોતે પ્ર ુ ઈ રમાં
બળવાન થયો.

7 દાઉદે અહ મેલેખના ુત્ર અબ્યાથાર યાજકને ક ું, “હુ તને વનં ત
કરુ છુ કે, એફોદ અહ માર પાસે લાવ.” અબ્યાથાર એફોદ દાઉદ
પાસે લા ો. 8 દાઉદે પ્રાથર્ના કર ને ઈ રને ૂ ુ,ં “જો હુ ટુકડ ની
પાછળ પડુ, તો ું હુ તેઓને પકડ પાડ શકુ?” ઈ રે તેને ઉ રઆપ્યો,
“પાછળ લાગ, કેમ કે ન ે ું તેઓને પકડ પાડશે અને ચો સ ું બ ું
જ પાછુ મેળવશે.”

9 તેથી દાઉદ તથા તેની સાથેના છસો માણસો બસોરના નાળાં
આગળ પહોંચ્યા, ત્યાં કેટલાક પાછળ પડ ગયેલાઓ થોભ્યા. 10 પણ
દાઉદે તથા ચારસો માણસોએ પીછો કરવા ું ચા ુ રા ુ;ં કેમ કે બાક ના
બસો માણસો એટલા કમજોર હતા કે તેઓ બસોર ના ું ઊતર શ ા
ન હ તેથી તેઓ પાછળ રહ ગયા.

11તેઓને ખેતરમાં એક મસર ુરુષ મ ો તેઓ તેને દાઉદની પાસે
લા ા; તેઓએ તેને રોટલી આપી અને તેણે ખાધી; તેઓએ તેને પાણી
પીવાને આપ્ ુ;ં 12 અને તેઓએ તેને અંજીરના ચકતામાંથી એક ટુકડો
તથા ૂક દ્રાક્ષાની બે ૂમો આપી. તેણે ખા ું એટલે તેનામાં તાકાત
આવી, કેમ કે તેણે ત્રણ દવસ તથા ત્રણ રાત દરમ્યાન ક ું ખા ું ન હ ું;
કે પાણી પણ પી ું ન હ ું.

13 દાઉદે તેને ક ું, “ ું કોના તાબાનો છે? ું ાંથી આ ો છે?”
તેણે ક ું, “હુ મસરનો એક જુવાન છુ, એક અમાલેક નો ચાકર છુ;
મારા મા લકે મને ત્યજી દ ધો છે. કેમ કે ત્રણ દવસ અગાઉ હુ બીમાર
પડ્યો હતો. 14અમે કરેથીઓના દ ક્ષણ ભાગ ઉપર, યહૂ દયાના દેશ
ઉપર, કાલેબના દ ક્ષણ ભાગ પર સવાર કર અને સકલાગને અમે
આગથી બાળ ના ુ.ં”

15 દાઉદે તેને ક ું, “ ું ું મને તે ટુકડ પાસે લઈ જઈશ?” મસર એ
ક ું, “ ું ઈ રના સોગન ખા કે ું મને માર ન હ નાખ.ે અથવા મારા
મા લકના હાથમાં મને સોંપી ન હ દે. તો હુ તને તે ટુકડ પાસે લઈજાઉં.”
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16 તે મસર દાઉદને ત્યાં લઈ ગયો. તે લોકો મેદાનનાં સવર્ ભાગમાં
પ્રસરાઈ ગયા હતા, તેઓ ખાતા, પીતા તથા મજબાની ઉડાવતા હતા,
કેમ કે તેઓએ પ લસ્તીઓના દેશમાંથી તથા યહૂ દયાના દેશમાંથી
ુષ્કળ ૂંટ મેળવી હતી. 17 દાઉદે તેઓ પર પ્રાતઃકાળથી તે બીજા
દવસની સાંજ ુધી હુમલો કય . જે ચારસો જુવાનો ઊંટો પર બેસીને
નાસી ગયા તે સવાય તેઓમાંનો એકે બચ્યો ન હ.

18 જે સઘ ું અમાલેક ઓ લઈ ગયા હતા તે દાઉદે પાછુ મેળ ુ;ં
અને દાઉદે પોતાની બ ે પત્નીઓને ુક્ત કરાવી. 19 ના ું કે મોટુ, દ કરા
કે દ કર ઓ, જે કઈ તેઓ ૂંટ ગયા હતા, તે સવર્ તેઓને પાછુ મ ા
વગર ર ું ન હ. દાઉદ બ ું જ પાછુ લા ો. 20 દાઉદે ઘેટાં તથા અન્ય
જાનવરો લીધાં, તેઓએ બીજાં જાનવરોની આગળ તેઓને હાંકતા.
તેઓએ ક ું, “આ દાઉદની ૂંટ છે.”

21જે બસો માણસો એટલા થાક ગયા હતા કે તેઓ દાઉદની સાથે
જઈ શ ા ન હતા, તેઓને તેઓએ બસોર નાળાં આગળ રા ા હતા.
તેઓની નજીક દાઉદ આવી પહોંચ્યો. ત્યારે આ માણસો દાઉદને તથા
તેની સાથેના માણસોને મળવાને સામા ગયા. જયારે દાઉદ તે લોકોની
પાસેઆ ો ત્યારે તેણે તેઓને નમસ્કાર કયાર્. 22પછ સવર્ નકામા તથા
અયોગ્ય માણસોજઓે દાઉદ સાથે ગયા હતા તેઓએક ું, “કેમ કેઆ
માણસોઆપણી સાથે પાછાઆ ા ન હતા, માટે જે ૂંટઆપણે પાછ
પડાવી લીધી છે તેઓમાંથી આપણે ક ું તેઓને આપી ું ન હ. માત્ર
દરેકને તેની પત્ની તથા બાળકો આપવાં કે, તેમને લઈને તેઓ વદાય
થાય.”

23 પછ દાઉદે ક ું, “મારા ભાઈઓ, ઈ ર કે જમેણે આપણને
બચાવી રા ા છે તેમની સમક્ષ આવી ર તે ન વત . તેમણે આપણી
વરુદ્ધ આવેલી ટોળ ને આપણા હાથમાં સોંપી દ ધી છે. 24 આ
બાબતમાં તમારુ કોણ સાંભળશ?ે કેમ કે લડાઈમાં જનારને જવેો ભાગ
મળે તેવો જ ુરવઠા પાસે રહેનારને પણ મળશે; તેઓને સરખો ભાગ
મળશે.” 25 તે દવસથી તે આજ ુધી દાઉદે એ નયમ તથા વ ધ
ઇઝરાયલને માટે નયત કયાર્.

26 જયારે દાઉદ સકલાગમાં આ ો, ત્યારે તેણે ૂંટમાંથી કેટલીક
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યહૂ દયાના વડ લોન,ે એટલે પોતાના મત્રોને ત્યાં મોકલી અને કહા ુ,ં
“જુઓ, ઈ રના શ ુઓ પાસેથી લીધેલી ૂંટમાંથી આ ભેંટ તમારે માટે
છે.” 27તેમ જ બેથેલમાંના વડ લોન,ે દ ક્ષણના રામોથ-વાસીઓને તથા
યા ીર વાસીઓને, 28અને અરોએર વાસીઓને, સફમોથ વાસીઓને,
એશ્તમોઆ વાસીઓને માટે પણ ૂંટમાંથી ભેટ મોકલી.

29 તેની સાથે રાખાલના વડ લોને ત્યાં યરાહમેલીઓનાં નગરોના
રહેવાસીઓને ત્યા,ં કેનીઓનાં નગરોના રહેવાસીઓને ત્યાં,
30 હોમાર્વાસીઓન,ે બોર-આશાન વાસીઓન,ે આથાખ વાસીઓને,
31 હેબ્રોનવાસીને ત્યાં અને જે સવર્ ળોમાં દાઉદ તથા તેના માણસો
આવજા કરતા હતા, ત્યાં પણ ભેટ મોકલાવી.

31
શાઉલ અને તેના દ કરાઓ ું ૃત્ ુ
1 કાળ. 10:1-12

1 હવે પ લસ્તીઓએ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ લડાઈ કર . ઇઝરાયલના
માણસો પ લસ્તીઓની સામેથી નાસી ગયા. પણ ગલ્બોઆપવર્ત ઉપર
કતલ થઈને પડ્યા. 2 પ લસ્તીઓએ શાઉલનો તથા તેના દ કરાઓનો
પીછો કય . તેઓએ તેના દ કરાઓ યોનાથાન, અબીનાદાબ તથા
માલ્ક - ુઆને માર ના ા. 3 શાઉલની વરુદ્ધ સખત ુદ્ધ મચ્ ું
અને ધ ુધાર્ર ઓએ તેને પકડ પાડ્યો. તે તેઓને કારણે તીવ્ર પીડામાં
સપડાયો.

4પછ શાઉલે પોતાના શ વાહકને ક ું, “તાર તલવાર તાણીને મને
વીંધી નાખ. ન હ તો,આ બે ુ તીઓ આવીને મને વીંધી નાખીને મારુ
અપમાન કરશે.” પણ તેના શ વાહકે એમ કરવાની ના પાડ , કેમ કે
તે ઘણો ગભરાતો હતો. તેથી શાઉલ પોતાની તલવાર લઈને તેની ઉપર
પડ્યો. 5 જયારે શાઉલને મરણ પામેલો જોયો ત્યારે તેનો શ વાહક
પણ પોતાની તલવાર ઉપર પડ ને તેની સાથે મરણ પામ્યો. 6 તેથી
શાઉલ, તેના ત્રણ દ કરાઓ તથા તેનો શ વાહક તેના સવર્ માણસો
તે જ દવસે એકસાથે મરણ પામ્યા.

7 જયારે ખીણની સામી બાજુના ઇઝરાયલી માણસો તથા યદનની
સામેની કનાર ના લોકોએ તે જો ું કે ઇઝરાયલના માણસો નાસવા
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માંડ્યા છે. અને શાઉલ તથા તેના દ કરાઓ મરણ પામ્યા છે, ત્યારે
તેઓ નગરો છોડ ને નાસી ગયા. અને પ લસ્તીઓઆવીને તેમાં વસ્યા.
8 બીજે દવસે એમ થ ું કે, જયારે પ લસ્તીઓ ૃતદેહો પરથી વ ો
અને અન્ય ચીજો ઉતાર લેવા આ ા, ત્યારે તેઓએ શાઉલને તથા
તેના ત્રણ દ કરાઓને ૃતાવ ામાં ગલ્બોઆ પવર્ત પર પડલેા જોયા.

9 તેઓએ તે ું મા ું કાપી લી ું અને તેનાં શ ો ઉતાર લીધા.
આ સમાચાર લોકોમાં જાહેર કરવા સારુ પોતાનાં ૂ તનાં મં દરોમાં
તથા પ લસ્તીઓના દેશમાં સવર્ ઠેકાણે તેઓએ સંદેશવાહકો મોકલ્યા.
10તેઓએતેનાં શ ો દેવીઆશ્તારોથના મં દરમાં ૂકયાં અને શાઉલના
ૃતદેહને બેથ-શાનના કોટ પર જડ દ ધો.
11પ લસ્તીઓએશાઉલના જે હાલ કયાર્ હતા તે વષે જયારે યાબેશ

ગલ્યાદના રહેવાસીઓએ સાંભ ું, 12 ત્યારે સઘળા બહાદરુ ુરુષો
ઊઠ ને આખી રાત ચાલ્યા અને બેથ-શાનના કોટ પરથી શાઉલના
ૃતદેહને તથા તેના દ કરાઓના ૃતદેહને તેઓ યાબેશમાં લઈ આ ા.

ત્યાં તેઓએ તેને અ દાહ દ ધો. 13 પછ તેઓએ તેનાં હાડકાં લઈને
યાબેશ નગરમાંના એશેલ ૃક્ષ નીચે દફના ાં અને સાત દવસ ુધી
ઉપવાસ કય .
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