
i

2 શ ુએલ
લેખક
2 શ ુએલ ું ુસ્તક તેના લેખકની મા હતી આપ ું નથી. શ ુએલ

પ્રબોધક મરણ પામ્યો હતો તેથી તે તેનો લેખક હોઇ શકે નથી. ૂળ ૂત
ર તે, 1અને 2 શ ુએલના ુસ્તકો એક જ ુસ્તક હ ું. સેપ્ ુઅજ ટના
અ ુવાદકોઓએ (જૂના કરારનો ગ્રીક ભાષામાં અ ુવાદ કરનારા 70
અ ુવાદકો)તેને બે ુસ્તકમાં વભા ું હ ુ.ં ત્યારથી લઈને પ્રથમ ુસ્તક
શાઉલના ૃત્ ુ સાથે સમાપ્ત થ ું અને બીજુ ુસ્તક દાઉદ ું રા ,
કેવી ર તે દાઉદને યહૂદાના કુળનો અને બાદમાં સમગ્ર ઇઝરાયલનો રાજા
બનાવવામાં આ ો હતો તેની સાથે શરૂ થ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1050 થી 722 વચ્ચેનો છે.
તેને બા બલના બંદ વાસ દરમ્યાન ુન નયમ વષયક ઇ તહાસના

ભાગરૂપે લખવામાં આ ું હ ુ.ં
વાંચકવગર્
અ ુક રૂપમાં, ૂળ ૂત વાંચકવગર્ દાઉદ અને ુલેમાનના રા કાળ

દરમ્યાન થઈ ગયેલા ઇઝરાયલીઓ તથા તેમની પાછળની પેઢ ઓ પણ
હશ.ે

હે ુ
2 શ ુએલ ું ુસ્તક દાઉદ રાજાના રા કાળનો અહેવાલ છે. આ
ુસ્તક ઈ રે દાઉદ સાથે કરેલા કરારને તેના ઐ તહા સક સંદભર્માં ૂકે

છે. દાઉદ યરુશાલેમને ઇઝરાયલ ું રાજક ય તથા ધા મક કેન્દ્ર બનાવે છે
(2 શ ુએલ 5:6-12; 6:1-17). યહોવાહ ું વચન (2 શ ુએલ 7:4-
16)અને દાઉદના શ ો (2શ ુએલ 23:1-7)બંને ઈ રદ રા ના
મહ વ પર ભાર ૂકે છે. મસીહાના હજાર વષર્ના પ્ર ુત્વને પ્રબોધવાણી
દ્વારા નદ શત કરવામાં આ ું છે.
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ુદ્રાલેખ
એક કરણ

રૂપરેખા
1. દાઉદના રા નો ઉદય— 1:1-10:19
2. દાઉદના રા નો ઉદય— 11:1-20:26
3. પ ર શ — 21:1-24:25

શાઉલના ૃત્ ુના સમાચાર દાઉદને મળે છે
1 શાઉલના મરણ પછ , દાઉદ અમાલેક ઓની કતલ કર ને પાછો

આ ો. અને સકલાગ નગરમાં બે દવસ ર ો. 2 ત્રીજે દવસે,
છાવણીમાંથી એક માણસ શાઉલ પાસેથી આ ો તેનાં વ ો ફાટેલાં
હતા,ં માથા પર ૂળ હતી. તે દાઉદ પાસે આ ો. તેણે દાઉદને સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કયાર્.

3 દાઉદે તેને ક ું કે, “ ું ાંથી આવે છે?” તેણે જવાબ આપ્યો કે,
“હુ ઇઝરાયલની છાવણીમાંથી* નાસી આ ો છુ.” 4 દાઉદે તેને ૂ ું
કે, “કૃપા કર મને કહે ત્યાં શી બાબતો બની?” તે માણસે ઉ ર આપ્યો
કે, “લોકો લડાઈમાંથી નાસી ગયા છે. ઘણાં લોકો ઘાયલ થયા અને
મરણ પામ્યા છે. શાઉલ તથા તેનો દ કરો યોનાથાન પણ મરણ પામ્યા
છે.” 5 દાઉદે તે જુવાન માણસને ક ું કે, તેં કેવી ર તે જાણ્ ું કે શાઉલ
તથા તેનો દ કરો યોનાથાન મરણ પામ્યા છે?”

6તે જુવાન માણસે ક ું કે, “હુ અનાયાસે ગલ્બોઆપવર્ત ઉપર હતો
અને ત્યાં શાઉલ પોતાના ભાલા પર ટેકો રાખીને ઊભો હતો. અને રથો
તથા સવારો તેની ૂબ નજીક આવી ગયેલા હતા. 7શાઉલે આસપાસ
નજર કર ને મને જોઈને બોલા ો. મેં ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ આ ર ો.’ ”

8 તેણે મને ક ું કે, ‘ ું કોણ છે?’ મેં તેને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હુ એક
અમાલેક છુ.’ 9 તેણે મને ક ું કે, ‘કૃપા કર માર પડખે ઊભો રહ ને
મને ૂરે ૂરો માર નાખ, કેમ કે મને ભારે પીડા થાય છે અને હજી ુધી
મારામાં જીવ છે.’ 10 માટે તેની પાસે ઊભા રહ ને મેં તેને માર ના ો,
કેમ કે હુ જાણતો હતો કે પડ ગયા પછ તે જીવવાનો નથી. તેના માથા

* 1:3 1:3 ઇઝરાયલ સેના
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પરનો ુગટ તથા તેના હાથ પરના કડાં લઈ લીધાં. તે અહ તમાર પાસે
લા ો છુ, મારા મા લક.”

11 પછ દાઉદે પોતાનાં વ ો ફાડ્યા અને તેની સાથેના સઘળાં
માણસોએ પણ તેમ જ ક ુ. 12 તેઓએ શોક કય , રડ્યા અને સાંજ
ુધી શાઉલ તથા તેના દ કરા યોનાથાનને માટે, ઈ રના લોકો માટે અને

ઇઝરાયલનાં માણસોને માટે ઉપવાસ કય . કેમ કે તેઓ તલવારથી હાર
ગયા હતા એટલે માયાર્ ગયા. 13 દાઉદે તે જુવાન માણસને ક ું કે, “ ું
ાંથીઆવે છે?” તેણે જવાબઆપ્યો કે, “હુઆ દેશમાં એક પરદેશીનો

દ કરો,એટલે અમાલેક છુ.”
14દાઉદે તેને ક ું કે, “ઈ રનાઅ ભ ષક્તને તારા હાથે માર નાખતાં

તને કેમ બીક લાગી ન હ?” 15 દાઉદે જુવાનોમાંથી એકને બોલાવીને તેને
ક ું કે, “તેને માર નાખ.” તેથી તે માણસે તેના પર ત્રાટક ને નીચે ફેંક
દ ધો. અને તે અમાલેક મરણ પામ્યો. 16 પછ દાઉદે તેને ક ું કે, “તે ું
લોહ તારે માથ.ે કેમ કે તેને ુખે જ તેની વરુદ્ધસાક્ષીઆપી હતી. અને
ક ું કે, “ઈ રના અ ભ ષક્તને મેં માર ના ો છે.”

શાઉલ અને યોનાથાન માટે દાઉદનો વલાપ
17 પછ દાઉદે શાઉલ તથા તેના દ કરા યોનાથાનને માટે વલાપગીત

ગા ુ:ં 18 તેણે લોકોને હુકમ કય કે આ ધ ુષ્ય ગીત યહૂદા ુત્રોને
શીખવવામાં આવે, જે યાશારના† ુસ્તકમાં લખે ું છે.
19 “હે ઇઝરાયલ, તારુ ગૌરવ,

તારા પવર્તો પર મા ુ ગ ું છે!
યોદ્ધાઓ કેવા માયાર્ ગયા છે!
20ગાથમાં એ કહેશો ન હ,
આશ્કલોનની શેર ઓમાં એ પ્રગટ કરશો ન હ,
રખેને પ લસ્તીઓની

દ કર ઓ હરખાય,
અને બે ુ તીઓની

† 1:18 1:18 આ ુસ્તક કદાચ પ્રાચીન ુદ્ધના ગીતોનો સંગ્રહ હતો, જે યહો. 10:13 માં
પણ જોવામાં આવે છે. હ ૂ ભાષામાં આ શ નો અથર્ “સીધા”અથવા “ખરા” હોય છે.
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દ કર ઓઆનંદ કરે.
21 ગલ્બોઆના પવર્તો,

તમારા પર ઝાકળ કે વરસાદ ન હોય,
કે અપર્ણોનાં ખેતરોમાં અનાજ ન હોય,

કેમ કે ત્યાં યોદ્ધાઓની ઢાલ ભ્ર થઈ છે,
શાઉલની ઢાલ હવે જાણે તેલથી અ ભ ષક્ત થયેલી હોય ન હ
એ ું છે.

22જઓે માયાર્ ગયા છે તેઓના લોહ ,
બળવાનોનાં શર રની ચરબીથી

યોનાથાન ું તીર પાછુ પડ ું ન હ ું
શાઉલની તલવાર ઘા કયાર્ વગર પાછ પડતી ન હતી.
23 શાઉલ અને યોનાથાન જીવન દરમ્યાન એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ કરતા

હતા અને કૃપા ુ હતા,
તેઓના ૃત્ ુકાળે તેઓ જુદા ન પડ્યા.
તેઓ ગરુડ કરતાં વધારે વેગવાન હતા,
તેઓ સહોથી વધારે બળવાન હતા.
24અરે ઇઝરાયલની દ કર ઓ, શાઉલને માટે વલાપ કરો,
જણેે તમને ુંદર કરમજી વ ો પહેરા ાં,
જણેે સોનાનાં આ ૂષણથી તમારાં વ ો શણગાયાર્.
25 કેવી ર તે યોદ્ધાઓ ુદ્ધમાં માયાર્ ગયા છે!
હે યોનાથાન ું તારા જ પવર્તો પર માય ગયો છે.
26 તારે લીધે મને દઃુખ થાય છે, મારા ભાઈ યોનાથાન.
ું મને બહુ વહાલો હતો.

મારા પર તારો પ્રેમ અદ્દ ુત હતો,
ીઓના પ્રેમથી વશેષ અને અદ્દ ુત હતો.

27 યોદ્ધાઓ કેવા માયાર્ ગયા છે,
અને ુદ્ધના શ ોનો કેવો વનાશ‡ થયો છે!”

2
દાઉદને યહૂ દયાનો રાજા બના ો

‡ 1:27 1:27 માયાર્ ગયા
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1 ત્યાર પછ એમથ ું કે દાઉદે ઈ રને ૂ ુ,ં “ ું હુ યહૂ દયાના કોઈ
એક નગરમાં જાઉં?” ઈ રે તેને જવાબ આપ્યો, “ઉપર જા.” દાઉદે
ક ું, “હુ કયા શહેરમાં જાઉં?” ઈ રે જવાબઆપ્યો, “હેબ્રોનમાં જા.”
2 તેથી દાઉદ પોતાની બે ીઓ, યઝ્રએલી અ હનોઆમઅને નાબાલ
કામલીની વધવા અ બગાઈલ સાથે ત્યાં ગયો. 3 દાઉદ તેની સાથેના
માણસોને પણ ત્યાં લા ો, દરેક પોતપોતાનાં કુટુબને લઈને હેબ્રોનના
નગરોમાં આ ા. ત્યાં તેમણે વસવાટ શરુ કય .

4યહૂ દયાના માણસો ત્યાંઆ ા, તેઓએ દાઉદને યહૂદાના કુળ પર
રાજા તર કે અ ભષેક કય .
તેઓએ દાઉદને ક ું કે, “યાબેશ ગલ્યાદના માણસોએ શાઉલને

દફ્ના ો.” 5 તેથી દાઉદે યાબેશ ગલ્યાદ દેશના માણસો પાસે
સંદેશાવાહકો મોકલીને તેમને ક ું, “તમે ઈ રથીઆશીવાર્ દત છો, કેમ
કે તમે તમારા મા લક શાઉલ પ્રત્યે વફાદાર દશાર્વીને તેને દફ્ના ો.
6 હવે ઈ ર તમારા પર કરારની વફાદાર તથા વ ા ુપણું બતાવો.
વળ તમે આ કામ ક ુ છે માટે હુ પણ તમારા પ્રત્યે ભલાઈ દશાર્વીશ.
7હવે પછ , તમારા હાથ બળવાન થાઓ; તમે હમતવાન થાઓ કેમ કે
તમારો મા લક શાઉલ મરણ પામ્યો છે; પણ યહૂદાના કુળે મને તેઓના
પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.

દાઉદને યહૂ દયાનો રાજા બના ો
8 પણ શાઉલના સૈન્યનો સેનાપ ત, નેરનો દ કરો આબ્નેર, શાઉલના

દ કરા ઈશ-બોશેથન*ે માહનાઇમમાં લઈઆ ો; 9 તેણે ઈશ-બોશેથને
ગલ્યાદ,આશેર, યઝ્રએલ,એફ્રાઇમ, બન્યામીન તથા સવર્ ઇઝરાયલ
પર રાજા બના ો. 10જયારે શાઉલનો દ કરો ઈશ-બોશેથ ઇઝરાયલ
પર રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે ચાળ સ વષર્નો હતો, તેણે બે વષર્ રાજ
ક ુ. પણ યહૂદા ું કુળ દાઉદને આધીન રહે ું હ ું. 11 દાઉદે સાત વષર્
અને છ મ હના ુધી હેબ્રોનમાં યહૂદાના કુળ પર રાજ ક .ુ

ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા વચ્ચે ુદ્ધ

* 2:8 2:8 ઈશ-બાએલ
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12નેરનો દ કરોઆબ્નેર તથા શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથના ચાકરો,
માહનાઇમથી નીકળ ને ગબ્યોનમાં ગયા. 13સરુયા†નો દ કરો યોઆબ
અને દાઉદના ચાકરો બહાર નીકળ જઈને તેઓને ગબ્યોનના નાળાં
પાસે મ ા. તેઓ ું એક ટો ું તળાવની એક કનારે અને બીજુ ટો ું
તળાવની બીજી કનારે એમ ત્યાં તેઓ બેઠા. 14 આબ્નેરે યોઆબને
ક ું કે, “કૃપા કર જુવાન માણસોને અમાર સમક્ષ આવીને હર ફાઈ
કરવા દે.” પછ યોઆબે ક ું, “તેઓને આવવા દો.” 15 પછ જુવાન
માણસોઊઠ્યાઅનેએકત્રથયા, બન્યામીન તથા શાઉલના દ કરા ઈશ-
બોશેથમાંથી બાર જણ અને દાઉદના ચાકરોમાંથી બાર. 16 તેઓમાંના
પ્રત્યેક માણસે પોતાના વરોધીને માથાથી પકડ ને તેની તલવારની અણી
તેના વરોધીને ભોંક અને તેઓબધાએકસાથે નીચે ઢળ પડ્યા. માટે તે
જગ્યા ું નામ હ ૂ ભાષામાં, “હેલ્કાથ-હાસ્ ુર મ‡”અથવા “તલવારો ું
ખેતર” એ ું પ ુ,ં જે ગબ્યોનમાં છે. 17 તે દવસે ઘણું તીવ્ર ુદ્ધ
થ ું અને આબ્નેર તથા ઇઝરાયલી માણસોનો દાઉદના ચાકરો આગળ
પરાજય થયો હતો. 18સરુયાના ત્રણ દ કરાઓ: યોઆબ, અ બશાય
તથા અસાહેલ ત્યાં હતા. અસાહેલ વન્ય હરણની માફક ઝડપથી
દોડ શકતો હતો. 19 અસાહેલ કોઈપણ દશામાં વ ા વના સીધો
આબ્નેરની પાછળ ગયો. 20 આબ્નેરે પાછળ જોઈને તેને ક ું, “ ું
ું અસાહેલ છે?” તેણે જવાબ આપ્યો કે, “હુ તે છુ.” 21 આબ્નેરે

તેને ક ું, “તાર જમણી કે ડાબી બાજુ તરફ વળ જા. અને એક
જુવાન માણસને પકડ ને તેનાં શ લઈ લે.” પણ અસાહેલ કોઈ
બાજુએ વ ો ન હ. 22 તેથી આબ્નેરે ફર થી અસાહેલને ક ું કે,
“મારો પીછો કરવા ું બંધ કર. શા માટે ું મારે હાથે જમીનદોસ્ત થવા
માંગે છે? તને માર ને હુ કેવી ર તે મારુ મોં તારા ભાઈ યોઆબને
દેખાડુ?” 23 પણ અસાહેલે તે બાજુ તરફ વળવાનો ઇનકાર કય , તેથી
આબ્નેરે ભાલાનો ધારદાર હાથો તેના શર રમાં ુસાડ દ ધો, તે ભાલાનો
હાથો શર રની આરપાર નીક ો. અસાહેલ નીચે પડ્યો અને ત્યાં જ
મરણ પામ્યો. ાં અસાહેલ મરણ પામ્યો હતો ત્યાં તેના શબ પાસે
જઓે આ ા હતા તેઓ ત્યાં જ ઊભા ર ા. 24 પણ યોઆબ તથા

† 2:13 2:13 યોઆબની મા ‡ 2:16 2:16 તલવારનો ખેતર
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અ બશાય આબ્નેરની પાછળ લાગ્યા. ૂયાર્સ્ત થવાના સમય,ે તેઓ
આમ્મા પવર્ત, જે ગબ્યોનના અરણ્યના માગર્ પર ગીયાહ આગળ છે
ત્યાં આવી પહોંચ્યા. 25 બન્યામીનના માણસો પોતે આબ્નેરની પાછળ
એકત્ર થયા અને તેઓ પવર્તના શખર ઉપર ઊભા ર ા. 26 ત્યારે
આબ્નેરે યોઆબને હાંક માર ને ક ું, ું તલવાર હમેશા સંહાર કયાર્
કરશે? ું ું જાણતો નથી કે તેનો અંત તો કડવો થશ?ે તારા જે
માણસો તેઓનાભાઈઓની પાછળ પડ્યા છે તેઓને ત્યાંથી પાછા વળ
જવા ું કહેવાને ું ાં ુધી રાહજોઈશ?” 27યોઆબે જવાબઆપ્યો,
“જીવતા ઈ રના સમ, જો તેં ક ું ન હોત તો ન ે સવાર ુધી મારા
સૈ નકો તેઓના ભાઈઓની પાછળ પડ્યા ન હોત.” 28 પછ યોઆબે
રણ શગડુ વગા ું, તેના સવર્ માણસોએ ઇઝરાયલની પાછળ પડવા ું
અટકાવી દ ુ.ં અને તેઓએ લડાઈ કરવા ું બંધ ક .ુ 29 આબ્નેર
અને તેના માણસોએ તે આખી રાત અરાબામાં પસાર થઈને ુસાફર
કર . તેઓ યદન ઓળંગીને, બીજી સવારે માહનાઇમમાં પહોંચ્યા.
30 યોઆબે આબ્નેરની પાછળ પડવા ું અટકાવી દ ુ.ં તે પાછો ફય .
તેણે સવર્ માણસોને એકત્ર કયાર્. તો તેઓમાંથી અસાહેલ અને દાઉદના
સૈ નકોમાંથી ઓગણીસ માણસો ઓછા થયેલા હતા. 31 પણ દાઉદના
માણસોએ આબ્નેર તથા બન્યામીનના ત્રણ સો સાઠ માણસોને માયાર્.
32 પછ તેઓએ અસાહેલને ઊંચક જઈને તેને બેથલેહેમમાં તેના
પતાની કબરમાં દફ્ના ો. યોઆબ અને તેના માણસો આખી રાત
ચાલ્યા અને ૂય દય થતાં હેબ્રોનમાં પહોંચ્યા.

3
1હવે શાઉલના લોકો તથા દાઉદના લોકોની વચ્ચે લાંબા સમય ુધી

વગ્રહ ચાલ્યો. દાઉદ વધારે બળવાન થતો ગયો, પણ શાઉલ અને તેના
લોક નબળા થયા.

દાઉદના ુત્રો
2 હેબ્રોનમાં દાઉદના છ ુત્રોના જન્મ થયા હતા. તેનો પ્રથમજ નત
ુત્રઆમ્નોન હતો,જનેે અ હનોઆમ યઝ્રએલીએજન્મઆપ્યો હતો.

3તેનો બીજો દ કરો કલાબ, તે નાબાલ કામલની વધવાઅ બગાઈલથી
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જન્મ્યો હતો. ત્રીજો આબ્શાલોમ, ગ ૂરના રાજા તાલ્માયની દ કર
માકાનો દ કરો હતો.

4ચોથો દ કરો, તે હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા હતો. પાંચમા દ કરા
શફાટયાને અબીટાલે જન્મઆપ્યો હતો, 5છઠો યથ્રામ, દાઉદની પત્ની
એગ્લાનો દ કરો હતો. આ હેબ્રોનમાં દાઉદને જન્મેલા ુત્રો છે.

6 દાઉદના લોક અને શાઉલના લોક વચ્ચે વગ્રહ ચાલતો હતો તે
દર મયાન આબ્નેર શાઉલના પક્ષ માટે મજ ૂત બન્યો. 7 શાઉલની
ઉપપત્ની ું નામ રસ્પા હ ુ,ં તે એયાહની દ કર હતી. ઈશ-બોશેથે
આબ્નેરને ક ું, “ ું મારા પતાની ઉપપત્ની સાથે કેમ ૂઈ ગયો હતો?”

8આબ્નેર ઈશ-બોશેથના શ ોથી ૂબ ુસ્સે થયો અને ક ું, “ ું
હુ યહૂદાના કૂતરા ું મા ું છુ? મેં આજે તારા પતા શાઉલના લોક પર,
તેના ભાઈઓપર, તથા તેના મત્રો પર સહા ુ ૂ ત દશાર્વીને તને દાઉદના
હાથમાં સોંપી દ ધો નથી. તેમ છતાં આજે આ ી વષે ું મારા ઉપર
આરોપ ૂકે છે?

9 જમે ઈ રે દાઉદ આગળ સમ ખાધા છે તેમ હુ જો દાઉદને ન
કરુ, તો ઈ ર આબ્નેર પર તેના કરતાં વધારે વપ લાવો! 10એટલે
કે શાઉલના હાથમાંથી રાજય છ નવીને દાઉદ ું રાજયાસન ઇઝરાયલ
અને યહૂ દયા પર દાનથી તે બેરશેબા ુધી હુ ા ુ.ં” 11 પછ ઇશ-
બોશેથ આબ્નેરને જવાબમાં ક ું કહ શ ો ન હ, કેમ કે તે તેનાથી
ડરતો હતો.

12 પછ આબ્નેરે સંદેશવાહક મોકલીને દાઉદને કહા ું કે, “આ દેશ
કોનો છે? માર સાથે કરાર કર. અને ું જોઈશ કે સવર્ ઇઝરાયલીઓને
તાર પાસે લાવવા માટે મારો હાથ તાર સાથે છે.” 13 દાઉદે જવાબ
આપ્યો, “સારુ, હુ તાર સાથે કરાર કર શ. પણ હુ તાર પાસે એક
બાબતની માગણી કરુ છુ કે,જયારે ું માર પાસે આવે ત્યારે શાઉલની
દ કર મખાલને લા ા વના ું મને મળ શકશે ન હ.”

14 પછ દાઉદે શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથ પાસે સંદેશાવાહકો
મોકલીને કહેવડા ું, “જનેા માટે મેં પ લસ્તીઓનાં એકસો અગ્રચમ
આપીને લ ક ુ હ ું તે માર પત્ની મખાલ મને આપ.” 15 તેથી ઈશ-
બોશેથે મખાલ માટે માણસ મોકલીન,ે તેના પ તએટલે લાઈશના દ કરા
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પાલ્ટ એલપાસેથી તેને મંગાવી લીધી. 16તેનો પ તબાહુર મ ુધી રડતો
રડતો તેની પાછળ ગયો, ત્યારે આબ્નેરે તેને ક ું, “હવે ઘરે પાછો જા.”
તેથી તે પાછો ગયો.

17 આબ્નેરે ઇઝરાયલના વડ લો સાથે વાતચીત કર ને ક ું,
“ ૂતકાળમાં તમે દાઉદને તમારો રાજાબનાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા.
18 તો હવે તે કામ કરો, કેમ કે ઈ રે દાઉદ વષે ક ું છે કે, ‘મારા સેવક
દાઉદની મારફતે હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને પ લસ્તીઓના અને સવર્
શ ુઓના હાથમાંથી છોડાવીશ.’ ”

19આબ્નેરે પણ ક્તગત ર તે બન્યામીનીઓની સાથે વાત કર .
પછ ઇઝરાયલ તથા બન્યામીનના આખા કુળને તેઓની જે ઇચ્છા
ૂર કરવી હતી તે વષે દાઉદને કહેવા સારુ આબ્નેર હેબ્રોનમાં ગયો.

20આબ્નેર અને તેના વીસ માણસો દાઉદને મળવા હેબ્રોનમાં આ ા,
ત્યારે દાઉદે તેઓને ભોજન કરા ું.

21આબ્નેરે દાઉદને જણા ુ,ં “હુ ઊઠ ને સવર્ ઇઝરાયલીઓને મારા
મા લક પાસે એકત્ર કર શ, કે જથેી તેઓ તાર સાથે કરાર કરે અને
ું તારા હૃદયની ઇચ્છા પ્રમાણે બધા પર રાજ કરે.” દાઉદે આબ્નેરને

શાં તથી વદાય કય .
આબ્નેર ું ૂન

22 પછ દાઉદના સૈ નકો તથા યોઆબ લડાઈ કયાર્ પછ પાછા
આ ા. તેઓ પોતાની સાથે ઘણી ૂંટ લા ા. પણ આબ્નેર દાઉદ
સાથે હેબ્રોનમાં ન હતો. કેમ કે દાઉદે તેને વદાય કરવાથી તે શાં તથી ગયો
હતો. 23જયારે યોઆબ અને તે ું આ ું સૈન્ય આ ુ,ં ત્યારે તેઓએ
યોઆબને ક ું, “નેરનો દ કરો આબ્નેર રાજા પાસે આ ો હતો અને
રાજાએ તેને વદાય કય અને આબ્નેર શાં તથી પાછો ગયો છે.”

24 યોઆબે રાજા પાસે આવીને ક ું, “તેં ું ક ુ છે? જો, આબ્નેર
તાર પાસે આ ો! તો પછ શા માટે તેં તેને વદાય કય ? અને તે જતો
ર ો? 25 નેરના દ કરા આબ્નેરને ું નથી જાણતો કે, તે તને છેતરવાને,
તાર યોજનાઓ જાણવાને તથા ું જે કરે છે તે બધાથી વાકેફ થવા
સારુ આ ો હતો?” 26 જયારે યોઆબ દાઉદ પાસેથી ગયો, ત્યારે
તેણે આબ્નેર પાછળ સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. અને તેઓ તેને સીરાના
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હોજ પાસેથી પાછો તેડ લા ા, પણ દાઉદ એ વષે ક ું જાણતો ન
હતો.

27 આબ્નેર હેબ્રોનમાં પાછો આ ો, ત્યારે યોઆબ તેની સાથે
એકાંતમાં વાત કરવા સારુ તેને દરવાજાની એક બાજુએ લઈ ગયો.
અને યોઆબે ત્યાં તેના પેટમાં ખંજર ભોંક ને તેને માર ના ો. આ
ર તે યોઆબે તેના ભાઈ અસાહેલના ૂનનો બદલો લીધો.

28 દાઉદેઆ વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે ક ું,” નેરના દ કરાઆબ્નેરના
ૂન વષે હુ તથા મારુ રા ઈ રની આગળ સદાકાળ ુધી નદ ષ

છ એ. 29આબ્નેરના મરણનો દોષ યોઆબના શરે તથા તેના પતાના
કુટુબનાં બધાને શરે છે. તેઓના ઘરના લોકો રક્તસ્રાવ અને કુ રોગના
ભોગ બનશ.ે તેઓઅપંગ થશે અને તલવારથી મરશ.ે ઘરમાં અનાજની
તંગી રહેશે. આ બધાં શાપ લાગશ.ે” 30 આમ યોઆબે તથા તેના
ભાઈઅ બશાયેઆબ્નેરને માર ના ો, તેણે તેઓના ભાઈઅસાહેલને
ગબ્યોનના ુદ્ધમાં માર ના ો હતો. તે ું વેર વા ું.

આબ્નેર ું દફન
31 દાઉદે યોઆબને તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો ને ક ું, “પોતાના

વ ો ફાડો, ટાટના વ ો પહેરો અને આબ્નેરના શબની આગળ શોક
કરો.” અને દાઉદ રાજા તેના શબને દફનાવવા બીજાઓની પાછળ
કબ્રસ્તાનમાં ગયા. 32 તેઓએ આબ્નેરને હેબ્રોનમાં દફ્ના ો. દાઉદ
રાજાઆબ્નેરની કબર પાસે પોક ૂક ને રડ્યો અને તેની સાથે સવર્ લોકો
પણ રડ્યા.

33 રાજાએઆબ્નેરને માટે વલાપ કર ને ગા ું કે,
“જમે ૂખર્ મરે છે તેમ ું આબ્નેર માય જાય?

34 તારા હાથ બંધાયા ન હતા.
તારા પગમાં બેડ ઓ ન હતી. જમે અન્યાયીના દ કરાઓઆગળ
માણસ માય જાય તેમ ું માય ગયો છે.”

સવર્ લોકોએ ફર એક વાર તેના માટે વલાપ કય .
35લોકો ૂયાર્સ્તઅગાઉ દાઉદને ભોજન કરાવવાં તેની પાસેઆ ા,

પણ દાઉદે સોગન લીધા કે, “ ૂયાર્સ્ત થયાઅગાઉજો હુ રોટલી કે બીજુ
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કઈ પણ ખાઉં તો ઈ ર મારુ ૃત્ ુ લાવો.” 36સવર્ લોકોએ દાઉદ ું એ
દઃુખ ધ્યાનમાં લી ું. અને રાજાએ જે કઈ ક ુ તેથી તેમને ુશી થઈ.

37 તેથી સવર્ લોકો તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓ જાણી શ ા કે નેરના
દ કરા આબ્નેરને મારવામાં રાજાની ઇચ્છા ન હતી. 38 રાજાએ પોતાના
ચાકરોને ક ું કે, “ ું તમે જાણો છો કે, આજે ઇઝરાયલમાં એક
રાજકુમાર તથા મહાન ુરુષ મરણ પામ્યો છે? 39 હુ એક અ ભ ષક્ત
રાજા છુ, હુ આજે નબર્ળ છુ, આ માણસોન,ે સરુયાના ઘાતક
દ કરાઓને, હુ ક ું કર શકતો નથી. ઈ ર દરુાચાર ઓને તેઓના
દરુાચારોના બદલો આપો.

4
ઈશ-બોશેથ ું ૂન

1શાઉલના દ કરા ઈશ-બોશેથે સાંભ ું કે આબ્નેર હેબ્રોનમાં મરણ
પામ્યો છે, ત્યારે તેનાં ગાત્રો શ થલ થઈ ગયા અને સવર્ ઇઝરાયલીઓ
ુશ્કેલીમાં ુકાયા. 2 શાઉલના દ કરા પાસે બે માણસ હતા, તેઓ

સરદારની ટુકડ માંના સૈ નકો હતા. એક ું નામ બાનાહ, બીજા ું નામ
રેખાબ હ ુ.ં તેઓ બન્યામીન ુત્રોમાંના રમ્મોન બેરોથીના દ કરા હતા
તેથી બેરોથ પણ બન્યામીનનો એક ભાગ ગણા ું હ ું, 3 બેરોથીઓ
ગ ાઈમમાં નાસી ગયા અને આજ ુધી ત્યાં વસેલા છે.
4 શાઉલના દ કરા યોનાથાનને એક દ કરો હતો તે પગે અપંગ હતો.

જયારે શાઉલ તથા યોનાથાન વષેની ખબર યઝ્રએલથી આવી ત્યારે
તે પાંચ વષર્નો હતો. તેને સાચવનાર તેને લઈને દોડ ગઈ હતી. જયારે
તે દોડતી હતી, ત્યારે યોનાથાનનો દ કરો પડ ગયો અને તે અપંગ થઈ
ગયો હતો. તે ું નામ મફ બોશેથ હ ુ.ં 5 તેથી રમ્મોન બેરોથીના દ કરા
રેખાબ તથા બાનાહ બપોરના સમયે ઈશ-બોશેથને ઘરે પહોંચ્યા. ત્યારે
તેઆરામ કરતો હતો. 6જે ી તેના ઘરના દરવાજામાં ચોક કરતી હતી
તે ઘઉં સાફ કરતાં કરતાં ઊંઘી ગઈ હતી*. રેખાબ અને બાનાહ ધીમેથી
તેની પાસે થઈને સરક ગયા. 7જે આરામ ૃહમાં તે પોતાના પલંગ પર
ૂતો હતો ત્યાં પહોંચી ગયા. તેઓએ તેના પર હુમલો કય અને તેની

* 4:6 4:6 ચોક કરનાર ી થાક ગઈ હતી માટે તેને ઊંઘઆવી ગ ું
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હત્યા કર . પછ તેઓ તે ું મા ું કાપી ના ું. તે લઈને તેઓ અરાબાને
માગ આખી રાત ચાલ્યા.

8તેઓઈશ-બોશેથ ું મા ું હેબ્રોનમાં દાઉદ પાસે લા ા. અને રાજાને
ક ું કે, “જુઓ, આ ઈશ-બોશેથ, શાઉલનો દ કરો તારો શ ુ, જે તારો
જીવ લેવાની તક શોધતો હતો, તે ું મા ું છે. આજે ઈ રે મારા મા લક
રાજા ું વેર શાઉલ તથા તેના વંશજ વરુદ્ધ વા ું છે.” 9 દાઉદે રમ્મોન
બેરોથીના દ કરા, રેખાબ તથા તેના ભાઈ બાનાહને ઉ ર આપ્યો; તેણે
તેઓને ક ું, “જીવંત ઈ રે, મારા જીવને સવર્ વપ માંથી બચા ો
છે, 10 કે જયારે કોઈએ મને ક ું, ‘શાઉલ મરણ પામ્યો છે,’ ત્યારે હુ
વચારતો હતો કે તે સારા સમાચાર લા ો છે, ત્યારે મેં તેને પકડ ને
સકલાગમાં માર ના ો. તેની ખબરના બદલામાં મેં તેને ઈનામ આપ્ ું
હ ુ.ં

11 હવે જયારે ૂની માણસોએ એક ન્યાયી માણસને તેના પોતાના
ઘરમાં ૂસીને તેના પલંગ પર તેને માય છે. ત્યારે તમારા હાથથી થયેલા
તેના ૂનનો બદલો હુ ન લઉં અને ૃથ્વી પરથી તમને ના ૂદ કેમ ના
કરુ?” 12 પછ દાઉદે પોતાના જુવાન ુરુષોને આજ્ઞા કર . એટલે
તેઓએબ ેને માર ના ા અને તેઓના હાથ પગ કાપી નાખીને તેઓને
હેબ્રોનના તળાવની પાળે ઊંચે લટકા ા. તેઓએ ઈશ-બોશેથ ું મા ું
લઈને હેબ્રોનમાં આબ્નેરની કબરમાં દફ્ના ું.

5
દાઉદ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાનો રાજા બને છે
1 કાળ. 11:19; 14:1-7

1પછ ઇઝરાયલના સવર્ કુળોએ દાઉદ પાસે હેબ્રોનમાં આવીને ક ું,
“જુઓ, અમે તારા પતરાઈઓ છ એ. 2 ગતકાળમાં જયારે શાઉલ
અમારો રાજા હતો, ત્યારે ઇઝરાયલના સૈન્યની આગેવાની તેં જ કર
હતી. ઈ રે તને જ ક ું હ ુ,ં “ ું મારા લોક ઇઝરાયલીઓપરઅ ધપ ત
તથા રાજા થશે.” 3 તેથી ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનો દાઉદ પાસે
હેબ્રોનમાંઆ ા. દાઉદે ઈ રનીઆગળ હેબ્રોનમાં તેઓની સાથે કરાર
કય . તેઓએ દાઉદને ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભષેક કય . 4 દાઉદ
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રાજા થયો ત્યારે તે ત્રીસ વષર્નો હતો. તેણે ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ
ક ુ. 5તેણે હેબ્રોનમાં રહ ને યહૂ દયા પર સાડા સાત વષર્ રાજ ક ;ુઅને
યરુશાલેમમાં રહ ને ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયા પર તેત્રીસ વષર્ રાજ ક ુ.

6 દાઉદ રાજા અને તેના સૈન્યએ યરુશાલેમમાં જઈને તેના રહેવાસી
ય ૂસીઓ પર આક્રમણ ક .ુ તેઓએ દાઉદને ક ું, “ ું અહ આવી
શકવાનો નથી, કેમ કે દ્ર વહ ન તથા અપંગો પણ તને હાંક કાઢ શકે
તેમ છે. ું અહ અંદર આવી શકશે ન હ.” 7 પણ, દાઉદે તો સયોનનો
કલ્લો કબજે કય . તે હવે દાઉદ ું નગર કહેવાય છે.
8 ય ૂસીઓએ કરેલા અપમાનના જવાબમાં ુસ્સે થઈને દાઉદે ક ું

કે, “સૈ નકો તે પાણીના નાળાંમાં થઈને ઉપર ચઢ જાઓ, ‘અંધ તથા
અપંગ,’ ય ૂસીઓનો સંહાર કરો તેઓ દાઉદના શ ુઓ છે.” તેઓએ
માર મશ્કર કરતા ક ું હ ું કે, “અંધ તથા અપંગ’ તે રાજમહેલમાં
આવી શકતા નથી.” 9 દાઉદ તે કલ્લામાં રહેવા લાગ્યો અને તે ું નામ
દાઉદનગર પા ુ.ં દાઉદે મલ્લોથી માંડ ને અંદરની તમામ જગ્યામાં
બાંધકામ ક .ુ 10 દાઉદ અ ધકા ધક મહાન થતો ગયો કેમ કે સવર્
શ ક્તમાન સૈન્યોના ઈ ર, તેની સાથે હતા.

11પછ ૂરના રાજા હ રામે દાઉદને માટે મહેલ બાંધવા સંદેશવાહકો,
દેવદાર ૃક્ષો, ુથારો અને ક ડયાઓમોકલ્યા. 12 દાઉદેજાણ્ ું કે ઈ રે
મને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે ા પત કય છેઅને તેમણે તેમ ું રાજય
પોતાના લોક ઇઝરાયલને ખાતર ગૌરવવાન ક ુ છે.

13પછ દાઉદ હેબ્રોન છોડ ને યરુશાલેમમાં આ ો, ત્યાં તેણે બીજી
વધારાની પત્નીઓ અને ઉપપત્નીઓ કર . તેઓએ અનેક દ કરા અને
દ કર ઓને જન્મ આપ્યા.ં 14 યરુશાલેમમાં જન્મેલાં સંતાનોનાં નામ
આ પ્રમાણે છે: શામ્ ૂઆ, શોબાબ, નાથાન, ુલેમાન, 15 ઈબ્હાર,
અલી ૂઆ, નેફેગ, યાફ આ, 16અ લશામા,એલ્યાદા અને અ લફેલેટ.

પ લસ્તીઓ પર જીત
1 કાળ. 14:8-17

17 પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે દાઉદ ઇઝરાયલના રાજા તર કે
અ ભ ષક્ત કરાયો છે. ત્યારે તેઓ બધા તેને પકડ લેવા બહાર ગયા.



2 શ ુએલ 5:18 xiv 2 શ ુએલ 6:4

પણ દાઉદને તેની જાણ થવાથી તે કલ્લામાં ચાલ્યો ગયો. 18 હવે
પ લસ્તીઓઆવીને રફાઈમના નીચાણમાં ફેલાઈ ગયા હતા.

19 પછ દાઉદે ઈ રની સલાહ ૂછ કે, “ ું હુ પ લસ્તીઓ ઉપર
હુમલો કરુ? ું તમે તેઓ પર વજયઆપશો?” ઈ રે દાઉદને ક ું કે,
“હુમલો કર, હુ ન ે તને પ લસ્તીઓ પર વજય આપીશ.” 20 તેથી
દાઉદે બાલ-પરાસીમના લોકો પર હુમલો કય અને તેઓને પરા જત
કયાર્. તેણે ક ું કે, “પાણીના ૂરના ધસારાની માફક ઈ ર મારા શ ુઓ
પર ધસી ગયા છે.” એ માટે તેણે તે જગ્યા ું નામ બાલ-પરાસીમ પાડ ું.
21 પ લસ્તીઓએ પોતાની ૂ તઓ ત્યાં પડતી ૂક . દાઉદ તથા તેના
માણસો તે લઈ ગયા.

22 પછ પ લસ્તીઓ ફર થી પાછા આ ા અને રફાઈમની ખીણમાં
ફેલાઈ ગયા. 23 દાઉદે ફર ઈ રની સલાહ ૂછ અને ઈ રે તેને ક ું,
“ ું આગળથી હુમલો કર શ ન હ, પણ તેઓની પાછળ ચકરાવો ખાઈને
શે ૂર ૃક્ષોની સામેથી તેઓ પર હુમલો કર.

24 જયારે શે ૂર ૃક્ષોની ટોચમાં કૂચ કરવાનો ખડખડાટ ું સાંભળે
ત્યારે ૂરા સામથ્યર્થી ચઢાઈ કરજ.ે તે વખતે હુ યહોવાહ તાર આગળ
પ લસ્તીઓનાસૈન્ય પર હુમલો કરવા તાર અગાઉગયો છુ. એ ું સમજ
જ.ે” 25ઈ રે જમે દાઉદનેઆજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે તેણે ક ુ. તેણે
ગેબાથી ગેઝેર ુધી પ લસ્તીઓનો સંહાર કય .

6
ઈ રનો કોશ યરુશાલેમ લાવવામાં આ ો
1 કાળ. 13:1-14; 15:25-16:6,43

1 દાઉદે ઇઝરાયલમાંથી પસંદ કરેલા ત્રીસ હજાર માણસોને ફર થી
એકત્ર કયાર્. 2 પછ દાઉદ પોતાની સાથેના સવર્ માણસોને લઈને તે
કરુબો પર બરાજમાન ઈ રનો કોશ લેવાને બાલ-ેયહૂ દયાથી ાં
કોશ હતો ત્યાં ગયો. જે સૈન્યોના ઈ રના નામથી ઓળખાય છે.

3તેઓએઈ રના કોશને અબીનાદાબ ું ઘર જે પવર્ત પર હ ું ત્યાંથી
લા ા અને તેને એક નવા ગાડામાં ૂ ો. તેના દ કરાઓ, ઉઝઝા અને
આ ો ગાડુ હાંકતા હતા. 4 તેઓ પવર્ત પરથી અબીનાદાબના ઘરેથી
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ઈ રના કોશને લાવતા હતા. આ ો કોશઆગળચાલતો હતો. 5અને
દાઉદ તથા ઇઝરાયલના ઘરના લોકો દેવદારના લાકડાંમાંથી બનાવેલાં
સવર્ પ્રકારનાં વા જત્રો, વીણા, સતાર, ખંજર , કરતાલ તથા મંજીરા
ઈ ર આગળ વગાડતા હતા.

6જયારે તેઓ નાખોનના ખળા પાસે આ ા, ત્યારે બળદોએ ઠોકર
ખાધી અને ઉઝઝાએ પોતાનો હાથ ઈ રના કોશ તરફ લાંબો કર ને તેને
પકડ રા ો. 7 ત્યારે ઈ રનો કોપ ઉઝઝા પરસળગ્યો. તેનાઅપરાધને
લીધે ઈ રે તેને ત્યાં માય . ઉઝઝા ઈ રના કોશઆગળ મરણ પામ્યો.

8ઈ રે ઉઝઝાને માય તેથી દાઉદને ખોટુ લાગ્ ું અને તેણે તે જગ્યા ું
નામ પેરેસ-ઉઝઝા પા ુ.ં તે જગ્યા ું નામઆજ ુધી પેરેસ-ઉઝઝા છે.
9દાઉદને તે દવસે ઈ રનો ડર લાગ્યો. તેણે ક ું કે, “ઈ રનો કોશ માર
પાસે કેમ કર ને આવી શકે?”

10 ડરનો માય દાઉદ ઈ રનો કોશ પોતાની પાસે દાઉદના નગરમાં
લઈ જવા ઇચ્છતો નહોતો. તેના બદલ,ે તેણે ઓબેદ-અદોમ ગ ી
નગરના ઘરમાં તેને ૂ ો. 11 ઈ રનો કોશ ગ ી ઓબેદ-અદોમના
ઘરમાં ત્રણ મ હના ર ો. તેથી ઈ રે તેને તથા તેના ઘરનાં સવર્ને
આશીવાર્દ આપ્યો.

12 હવે દાઉદ રાજાને સમાચાર મ ા કે, “ઈ રના કોશને કારણે
ગ ી ઓબેદ-અદોમના કુટુબને તથા તેના સવર્સ્વને ઈ રે આશીવાર્દ
આપ્યો છે.” તેથી દાઉદ જઈને ઈ રના કોશને ઓબેદ-અદોમના
ઘરમાંથી આનંદ સાથે દાઉદના નગરમાં લા ો. 13 ઈ રનો કોશ
ઊંચક ને ચાલનારાં માત્ર છ પગલાં ચાલ્યા, ત્યારે દાઉદે એક બળદ તથા
એક ુ પ ુ ું બ લદાન આપ્ ુ.ં

14 દાઉદ ઈ રની આગળ પોતાના ૂરા બળથી નાચતો હતો; તેણે
શણનો ઝભ્ભો પહેરેલો હતો. 15 આ ર તે દાઉદ તથા ઇઝરાયલના
સવર્ લોકો પોકાર કરતા તથા રણ શગડાં વગાડતા ઈ રનો કોશ લઈને
ચાલતા હતા.

16 ઈ રનો કોશ દાઉદના નગરમાં આવતો હતો, ત્યારે શાઉલની
દ કર મખાલ,ે બાર માંથી નજર કર ને જો ું. તેણે જો ું કે દાઉદ
રાજા ઈ રનીઆગળ કૂદતો અને નાચતો હતો. તે જોઈને તેણે દાઉદને
પોતાના અંતઃકરણમાં ધ ાય . 17લોકોએ ઈ રના કોશને અંદર લઈ
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જઈન,ેજે મંડપ દાઉદે તેને સારુ બના ો હતો, તેની મધ્યમાં તેને ૂ ો.
પછ દાઉદે ઈ રની આગળ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચડા ા.ં

18 દાઉદ દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચડાવી ર ો પછ , દાઉદે
સૈન્યોના ઈ રના નામે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો. 19 પછ તેણે સવર્
લોકને, ુરુષો તથા ીઓ સ હત ઇઝરાયલના આખા સ ુદાયને,
રોટલી, થોડુ માંસ તથા ૂક દ્રાક્ષ વહેંચીઆપ્યા.ં દરેક જણ પોતપોતાને
ઘરે ગયા.

20 દાઉદ પણ પોતાના કુટુબને આશીવાર્દ આપવા ઘરે આ ો.
દાઉદની પત્ની શાઉલની દ કર મખાલ દાઉદને મળવાને બહાર આવી.
અને તેની મશ્કર કરતાં ક ું કે, “આજે ઇઝરાયલનો રાજા કેવો
સન્માનનીય લાગતો હતો! જાણે કોઈ હલકો માણસ મયાર્દા ૂક ને
નવર્ થાય, તેમ તે પોતાના ચાકરોની દાસીઓના જોતાં આજે નવર્
થયો હતો!”

21દાઉદે મખાલને જવાબઆપ્યો કે, મેં તે ઈ રનીઆગળ ૃત્ય ક ુ
છે, તેમણે મને તેમના લોકો, ઇઝરાયલ ઉપર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત
કરવા સારુ, તારા પતા તથા તેના કુટુબનાં સવર્ને બદલે મને પસંદ કય
છે, માટે હુ ઈ રમાં હષ ઉલ્લાસ કર શ. 22આના કરતાં પણ હુ વધારે
‘હલકો’ થઈશ, હુ માર પોતાની દ્ર માં અપમા નત થઈશ, પણ જે
દાસીઓ મધ્યે ું બોલી છે, તેઓથી તો હુ સન્માન પામીશ. 23 માટે
શાઉલની દ કર , મખાલ તેના જીવનપયત ન:સંતાન રહ .

7
દાઉદને નાથાનનો સંદેશ
1 કાળ. 17:1-15

1 ઈ રે રાજાને શાં ત સલામતી બ યા પછ રાજા પોતાના ઘરમાં
વશ્રામથી રહેતો હતો. 2 ત્યારે રાજાએ નાથાન પ્રબોધકને ક ું, “જો, હુ
દેવદાર ૃક્ષનાં લાકડાંના ઘરમાં રહુ છુ, પણ ઈ રનો કરાર કોશ તં ુમાં
રહે છે.” 3નાથાને રાજાને ક ું કે, “જા,જે તારા મનની અ ભલાષા છે તે
ૂર કર. ઈ ર તાર સાથે છે.” 4 પણ તેજ રાત્રે ઈ ર ું વચન નાથાન



2 શ ુએલ 7:5 xvii 2 શ ુએલ 7:14

પાસે આ ું, 5 “જાઅને મારા સેવક દાઉદને કહે, ઈ ર એમ કહે છે કે:
ું ું મારે રહેવા માટે ઘર બાંધશે?
6 કેમ કે હુ ઇઝરાયલ લોકોને મસરમાંથી બહાર લા ો તે દવસથી

આજપયત હુ ઘરમાં ર ો નથી, પણ, તં ુમાં તથા મંડપમાં રહ ને ચાલ્યો
છુ. 7જે સવર્ જગ્યાઓમાં હુ સવર્ ઇઝરાયલ લોકો સાથે ફય છુ, ત્યાં
ઇઝરાયલના કુળના આગેવાનો જનેે મેં મારા ઇઝરાયલ લોકોના પાળક
તર કે નીમ્યા હતા, તેઓમાંના કોઈને મેં એ ું ક ું છે કે, “શા માટે તમે
મારે સારુ દેવદાર ૃક્ષના લાકડાં ું ઘર નથી બાંધ્ ુ?ં”

8મારા સેવક દાઉદને કહે કે,સૈન્યોના ઈ ર એ ું કહે છે કે: ું ઘેટાંનાં
ટોળાંની પાછળ ફરતો હતો ત્યાંથી મેં તને તેડાવી લીધો છે, કે ું મારા લોક
ઇઝરાયલ પર અ ધકાર બનશ.ે 9 ાં ું ગયો ત્યાં હુ તાર સાથે હતો.
તારા સવર્ શ ુઓને મેં તાર આગળથી ના ૂદ કયાર્ છે. હવે ૃથ્વીના
મહાન ુરુષોના નામ જે ું તારુ નામ હુ કર શ.

10 હુ ઇઝરાયલના મારા લોકોને માટે જગ્યા ઠરાવીશ. અને તેઓને
ત્યાં ાયી કર શ, કે જથેી તેઓ પોતાની જ જગ્યાએ રહે અને વધારે
ુશ્કેલીમાં ુકાય ન હ. જમે તેઓએ અગાઉ ક ુ તેમ વરોધી લોકો

હવે પછ તેમના પર જુલમ કરશે ન હ, 11 જે દવસોથી ઇઝરાયલના
મારા લોકો ઉપર મેં ન્યાયાધીશો થવાની આજ્ઞા આપી ત્યારથી તેઓ
અગાઉની માફક કરતા હતા. પણ હવે હુ તને તારા સવર્ શ ુઓથી
સલામત રાખીશ. વળ , હુ, ઈ ર, તને કહુ છુ કે હુ તારે સારુ ઘર
બાંધીશ*.

12જયારે તારા દવસો ૂરા થશે અને ું તારા પ ૃઓની સાથે ઊંઘી
જશે, ત્યાર પછ હુ તારા વંશને ઊભો કર શ જે તારુ સંતાન છે, તે ું
રાજય હુ ાપીશ. 13 તે મારા નામને માટે એક ઘર બાંધશે અને હુ
તે ું રાજયાસન સદાને માટે ાયી કર શ. 14 હુ તેનો પતા થઈશ અને
તે મારો દ કરો થશ.ે જો તે પાપ કરશે, તો હુ માણસની સોટ થી તથા
માણસનાં દ કરાઓના કોરડાથી તેને શક્ષા કર શ.

* 7:11 7:11 તારો રા સદા ું રા થશે
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15 જમે મેં શાઉલને તાર આગળથી દૂર કર ને તેની પાસેથી મારા
વ ા ુપણાનો કરાર લઈ લીધો હતો, તેવી ર તે મારા વ ા ુપણાનો
કરાર તેની પાસેથી લઈ લેવાશે ન હ. 16 તારુ ઘર તથા રાજય હમેશા
તાર આગળ ાયી થશ.ે તારુ રાજયાસન હમેશા માટે ટક રહેશે.
17 આ સવર્ શ ો તથા આ સં ૂણર્ દશર્ન વષે નાથાને દાઉદને કહ
સંભળા ું.

દાઉદની આભારસ્ ુ તની પ્રાથર્ના
1 કાળ. 17:16-27

18 પછ દાઉદ રાજા અંદર ગયો અને ઈ રની સમક્ષ બેઠો; તેણે
ક ું, ‘હે પ્ર ુ ઈ ર, હુ કોણ તથા મારુ કુટુબ કોણ કે તમે મને આટલે
ુધી લા ા છો? 19 હે પ્ર ુ ઈ ર તમાર દ્ર માં આ વાત નાની હતી.

ઈ ર, તમે લાંબા કાળને માટે તમારા સેવકના ઘર વષે વચનઆપ્ ું છે,
ભા વ પેઢ ઓ મને દેખાડ છે! 20 હુ દાઉદ, તમને વધારે ું કહુ? પ્ર ુ
ઈ ર, તમે તમારા સેવક સંબંધે આ રાખો છો. 21 તમે તમારા વચનની
ખાતર તથા તમારા હે ુને ૂરા કરવા, આ સવર્ મોટાં કામો કયા છે અને
માર સમક્ષ તે પ્રગટ કયા છે. 22 પ્ર ુ ઈ ર, તમે મહાન છો. તમારા
જવેા બીજા કોઈ અને તમારા સવાય બીજા કોઈ ઈ ર નથી. 23 તમે
તમારો મ હમા થાય એ ર તે તમારા ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી,
ત્યાંની દેશજા તઓને દેવદેવીઓની પકડમાંથી તેઓના દેખતા મહાન
અને ભયંકર કૃત્યો કરવા છોડા ાં છે.

24તમે ઇઝરાયલનાં લોકોને સવર્કાળ પોતાના લોક થવા માટે ા પત
કયાર્ છે. અને તમ,ે તેઓના ઈ ર થયા છો. 25 તેથી હવે, પ્ર ુ ઈ ર,
જે વચન તમે તમારા દાસ વષે તથા તેના કુટુબ વષે બોલ્યા છો તે સદાને
માટે તમારા વચન અ ુસાર ા પત કરો. 26 તમારુ નામ સવર્કાળ માટે
મહાન મનાઓ. લોકો કહે કે, ‘સૈન્યના ઈ ર ઇઝરાયલના પ્ર ુ છે!
તમારા સેવક દાઉદ ું અને મારુ ઘર તમાર આગળ ા પત થશે.

27સૈન્યના ઈ ર, ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ તમે તમારા સેવકને એ ું જાહેર
ક ુ છે કે, હુ તારે માટે ઘર બાંધીશ. તેથી મેં તમાર આગળઆ પ્રાથર્ના
કરવાની હમત કર છે. 28હવે, પ્ર ુ ઈ ર, તમે ઈ ર છો અને તમારાં
વચનો સત્ય છેઅનેઆઉ મવચનતમે મનેઆપ્યાં છે. હુ તમારો સેવક
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છુ. 29 તો હવે, તમે કૃપા કર તમારા સેવક ું એટલે મારુ ઘર સદાકાળ
ટકે માટે આશીવાર્દ આપો. કેમ કે, પ્ર ુ ઈ ર તમે આ બાબતો કહ છે
માટે અને વચન આપ્ ું છે માટે તમારા આશીવાર્દથી તમારા સેવક ું ઘર
સદા આશીવાર્ દત થાઓ.”

8
દાઉદનો લશ્કર વજય
1 કાળ. 18:1-17

1 દાઉદે પ લસ્તીઓ પર હુમલો કર ને તેઓને હરા ા. અને દાઉદે
મેથેગ આમ્મા પ લસ્તીઓના હાથમાંથી આંચક લી ું. 2 પછ તેણે
મોઆબીઓને હરા ા અને તેઓના માણસોને ૂ મ પર ુવાડ ને
દોર થી માપ્યા. તેણે માર નાખવા માટે બે દોર ઓ જટેલા માપ્યા અને
જીવતા રાખવા માટે એકઆખી દોર જટેલા માપ્યા. તેથી મોઆબીઓ
દાઉદના ચાકરો થઈ તેને ખંડણી આપતા થયા.

3 પછ દાઉદે રહોબનો દ કરો સોબાહનો રાજા હતો તેને એટલે કે
હદાદેઝેર જયારે તે ફ્રાત નદ પાસે પોતા ું રાજય પાછુ મેળવવા માટે
પાછો જતો હતો ત્યારે તેને હરા ો. 4 દાઉદે તેની પાસેથી એક હજાર
રથો સાતસો સવારો અને ૂ મદળના વીસ હજાર સૈ નકો લીધા. દાઉદે
રથના સવર્ ઘોડાઓની નસો કાપી નાખી, પણ તેમાંના સો રથોને જરૂર
ઘોડાઓને જીવતા રા ા.

5 જયારે દમસ્કસના અરામીઓ સોબાહના રાજા હદાદેઝેરને મદદ
કરવા માટે આ ા, ત્યારે દાઉદે અરામીઓમાંના બાવીસ હજાર
માણસોને માર ના ા. 6 પછ દાઉદે દમસ્કસના અરામમાં લશ્કર
ગોઠ ું. પછ અરામીઓ તેના દાસ થયા અને ખંડણી ૂકવવા લાગ્યા.
દાઉદ જયાં જયાં ગયો ત્યાં ઈ રે તેને વજય અપા ો.

7 હદાદેઝેરના અ ધકાર ઓ પાસે સોનાની ઢાલો હતી તે લઈને
દાઉદ તેમને યરુશાલેમમાં લા ો. 8 હદાદેઝેરનાં બેતા અને બેરોથાય
નગરોમાંથી દાઉદ રાજાએ ુષ્કળ કાં ું લી ું.

9જયારે હમાથના રાજા ટોઈએ, સાંભ ું કે દાઉદે હદાદેઝેરના બધાં
સૈન્યનો પરાજય કય છે, 10 ત્યારે ટોઈએ પોતાના દ કરા યોરામને દાઉદ
રાજા પાસે તેને બરદાવવા અને આશીવાર્દ આપવા મોકલ્યો, કારણ
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કે દાઉદે હદાદેઝેરની વરુદ્ધ લડાઈ કર ને તેને હરા ો હતો, યોરામ
પોતાની સાથે ચાંદ ના, સોનાનાં અને કાંસાનાં પાત્રો લઈને આ ો હતો.

11 દાઉદ રાજાએ આ પાત્રો ઈ રને સમ પત કયા. ને તેની સાથે
જે દેશો તેણે જીત્યા હતા તે સવર્ ું સો ું તથા ચાંદ તેણે અપર્ણ
ક ુ, 12 એટલે અરામ ું, મોઆબ ુ,ં આમ્મોન ુત્રો ુ,ં પ લસ્તીઓ ું,
અમાલેક ુ,ંસોબાહના રાજા રહોબના દ કરા હદાદેઝેરે ૂંટ લીધે ું સો ું
પણ ઈ રને અ પત ક ુ.

13 દાઉદ મીઠાની ખીણમાં અઢાર હજાર અરામી માણસોને માર ને
પાછો આ ો ત્યારે તે ું નામ પ્ર ાત થ ુ.ં 14 દાઉદ આખા અદોમમાં
લશ્કરો* ગોઠ ાં અને સવર્ અદોમીઓ તેના દાસો થયા. દાઉદ ાં
ગયો ત્યાં ઈ રે તેને વજય અપા ો.

15 દાઉદે સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ હ ુ.ં પોતાના સવર્
લોકોનો ન્યાય કરતો હતો. અને વહ વટ કરતો હતો. 16 સરુયાનો
દ કરો યોઆબ સૈન્યનો સેનાપ ત હતો. અને અહ ૂદનો દ કરો
યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો. 17 અ હટૂબનો દ કરો સાદોક અને
અબ્યાથારનો દ કરો અહ મેલેખ યાજકો હતા અને સરુયા સ ચવ હતો.
18યહોયાદાનો દ કરો બનાયા કરેથીઓનોઅને પલેથીઓનો ઉપર હતો
અને દાઉદના દ કરાઓ રાજાના ુ સલાહકાર† હતા.

9
દાઉદ અને મફ બોશેથ

1 દાઉદે ૂ ું કે, “ ું હજી શાઉલના ઘર ું કોઈ બચી ર ું છે. કે હુ
તેના પર યોનાથાનને લીધે દયા બતા ું?” 2 ત્યાં શાઉલના કુટુબનો સીબા
નામે એક ચાકર હતો. તેઓ તેને દાઉદ પાસે બોલાવી લા ા. રાજાએ
તેને ક ું કે, “ ું ું સીબા છે?” તેણે ક ું કે, “હા. હુ તમારો દાસ છુ.”

3 તેથી રાજાએ ક ું કે, “શાઉલના કુટુબ ું હજી કોઈ ર ું છે કે
જઓેનાં પર હુ ઈ રની દયા દશાર્ ુ?ં” સીબાએ રાજાને ક ું કે,
“યોનાથાનનો એક દ કરો મફ બોશેથ હયાત છે, જે પગે અપંગ છે.”
4 રાજાએ તેને ક ું કે, “તે ાં છે?” સીબાએ રાજાને જવાબ આપ્યો

* 8:14 8:14 સૈન્યોના છાવણી † 8:18 8:18 યાજકો
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કે, “લો-દબારમાં આમ્મીએલના દ કરા માખીરના ઘરમાં તે છે.” 5 પછ
દાઉદ રાજાએ માણસ મોકલી તેને લો-દબારથી આમ્મીએલના દ કરા
માખીરને ઘરેથી તેડ મંગા ો. 6 તેથી શાઉલના દ કરા યોનાથાનના
દ કરા મફ બોશેથે દાઉદ પાસે આવીને સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કયાર્.
દાઉદે ક ું, “મફ બોશેથ.” તેણે ઉ રઆપ્યો કે, “જુઓ હુ તમારો ચાકર
છુ!”

7 દાઉદે તેને ક ું, “બીશ ન હ, કેમ કે તારા પતા યોનાથાનની ખાતર
હુ ન ે તારા પર દયા દશાર્વીશ, તારા દાદા શાઉલની તમામ સંપ
હુ તને પાછ આપીશ, ું હમેશાં માર સાથે મેજ પર ભોજન કરશે.”
8 મફ બોશેથે નમન કર ને ક ુ,ં “આ દાસ કોણ છે, કે ૂએલા કૂતરા
જવેા મારા પર ું કૃપા દશાર્વે?”

9પછ રાજાએશાઉલના ચાકરસીબાને બોલાવીને તેને ક ું, “મેં તારા
મા લકના દ કરાને શાઉલની તથા તેના કુટુબની સવર્ સંપ આપી છે.
10 તારે, તારા દ કરાઓએ તથા તારા દાસોએ તે ૂ મ ખેડવી અને તેની
ફસલનો પાક તારે લાવવો કે તારા મા લકના દ કરા ું ુજરાન ચાલ.ે પણ
તારા યોનાથાનનો દ કરો મફ બોશેથ તો હમેશાં માર મેજ પર ભોજન
કરશે.” સીબાને પંદર દ કરા તથા વીસ ચાકરો હતા.

11 ત્યારે સીબાએ રાજાને ક ું, “મારા મા લક રાજાએ મને જે
સવર્ આજ્ઞાઓ આપી છે તે પ્રમાણે હુ તારો દાસ વત શ.” રાજાએ
ક ું, “મફ બોશેથ રાજાઓના દ કરા સમાન માર મેજ પર જમશે.”
12 મફ બોશેથને મીખા નામે એક નાનો દ કરો હતો. અને સીબાના
ઘરમાં જઓે રહેતા તે બધા મફ બોશેથના દાસો હતા. 13 મફ બોશેથ
યરુશાલેમમાં રહેતો હતો, તે હમેશાં રાજાની મેજ પર જમતો હતો, તે
બ ે પગે અપંગ હતો.

10
દાઉદ આમ્મોનીઓને અને અરામીઓને શકસ્ત પમાડે છે
1 કાળ. 19:1-19

1 ત્યાર પછ એમ થ ું કે,આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ મરણ પામ્યો
અને તેના ાને તેનો દ કરો હા ૂન રાજા થયો. 2 દાઉદે ક ું, “જમે તેના
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પતાએ મારા પર દયા રાખી હતી તેમ હુ નાહાશના દ કરા હા ૂન ઉપર
દયા રાખીશ.” દાઉદે તેના પતાના ૃત્ ુ ન મ ે તેને દલાસો આપવા
માટે પોતાના દાસોને મોકલ્યા, તેઓ ચાકરોએ આમ્મોનીઓના દેશમાં
આ ા. 3 પણ આમ્મોનીઓના આગેવાનોએ પોતાના રાજા હા ૂનને
ક ું કે, “દાઉદે તાર પાસે તને દલાસો આપવાને માણસો મોકલ્યા
છે તેથી ું એ ું માને છે કે દાઉદ તારા પતાનો આદર કરે છે? ું
દાઉદે પોતાના દાસોને નગર જોવાને તથા તેની જા ૂસી કરવાને તથા
તેનો વનાશ કરવાને માટે તાર પાસે મોકલ્યા ન હ હોય?” 4 તેથી
હા ૂને દાઉદના દાસોની અડધી દાઢ ઓ ૂંડાવી નાખી. તેઓનાં કમર
નીચે ુધીના વ ો કાપી નાખીને તેઓને દૂર મોકલી દ ધા. 5 આ
બાબત તેઓએ દાઉદને જણાવી, ત્યારે તેણે તેઓને મળવા માટે માણસ
મોકલ્યા, કેમ કે તે માણસો ઘણાં શરમાતા હતા. એટલે રાજાએ ક ું
કે, તમાર દાઢ પાછ વધે ત્યાં ુધી તમે યર ખોમાં રહો અને પછ થી
પાછા આવજો. 6 જયારે આમ્મોનીઓએ જો ું કે તેઓ દાઉદની
નજરમાં તરસ્કૃત થયા છે, ત્યારે તેઓએ સંદેશાવાહકો મોકલીને
બેથ-રાહોબના તથા સોબાહના અરામીઓમાંથી વીસ હજાર પાયદળ
સૈ નકો, હજાર માણસો સ હત માકાના રાજાન,ે તથા ટોબના બાર
હજાર માણસો વેતનઆપી સૈન્યમાં દાખલ કયાર્. 7જયારે દાઉદે તે વષે
સાંભ ું, ત્યારે તેણે યોઆબ અને સૈન્યના સઘળા સૈ નકોને મોકલ્યા.
8આમ્મોનીઓએબહાર નીકળ ને તેમના નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ૂહરચના કર , સોબાહના તથા રહોબના અરામીઓ, ટોબના
તથા માકાના માણસો પોતે ુલ્લાં મેદાનમાં અલગ ઊભા હતા.

9 જયારે યોઆબે જો ું કે પોતાની આગળ તથા પાછળ ુદ્ધ ૂહ
રચાયેલો છે, ત્યારે તેણે ઇઝરાયલના ઉ મ લડવૈયાઓમાંથી કેટલાકને
પસંદ કયાર્ અને તેઓને અરામીઓ સામે ગોઠ ા. 10બાક ના સૈન્યને
તેણે પોતાના ભાઈ અ બશાયના અ ધકાર નીચે રા ા, તેણે તેઓને
આમ્મોનના સૈન્યની સામે ુદ્ધ માટે ગોઠ ા.

11 યોઆબે અ બશાયને ક ું કે, “જો અરામીઓ અમને ભારે પડ,ે
તો ું મને ન ે બચાવજ.ે પણ જોઆમ્મોનીઓ ું સૈન્ય તને ભારે પડ,ે
તો હુ આવીને તને બચાવીશ. 12બહાદરુ બતાવજો,આપણે આપણા



2 શ ુએલ 10:13 xxiii 2 શ ુએલ 11:1

લોકને માટે તથા ઈ રના નગરોને માટે ૂરાતન બતાવીએ, પછ ઈ ર
પોતાના ઉદે્દશ માટે તેમને જે યોગ્ય લાગે તે ુજબ કરે.”

13 યોઆબ અને તેના સૈન્યના સૈ નકો અરામીઓ સામે ુદ્ધ કરવાને
આગળઆ ાઅને તેઓ ઇઝરાયલના સૈન્યનીઆગળથી નાસી ગયા.
14જયારે આમ્મોનીઓના સૈન્યએ જો ું કે અરામીઓ નાસી ગયા છે,
ત્યારે તેઓ પણ અ બશાયની આગળથી નાસીને નગરમાં જતા ર ા.
પછ યોઆબ આમ્મોનીઓ પાસેથી પાછો વળ ને યરુશાલેમમાં પરત
આ ો.

15 અને જયારે અરામીઓએ જો ું કે તેઓને ઇઝરાયલે પરા જત
કયાર્ છે, ત્યાર પછ તેઓ ફર થી એકત્ર થયા. 16પછ હદાદેઝેરે માણસ
મોકલીને ફ્રાત નદ ની પેલી બાજુ રહેનાર અરામીઓના સૈન્યને બોલા ું.
તેના સૈ નકો હદાદેઝેરના સૈન્યના સેનાપ ત શોબાખની આગેવાની નીચે
હેલામમાં આ ા.

17 જયારે દાઉદને એની બાતમી મળ ત્યારે તેણે સવર્ ઇઝરાયલને
એકત્ર કયાર્, તે યદન ઓળંગીને હેલામમાં આ ો. અરામીઓએ પોતે
દાઉદ સામે ૂહરચના કર અને તેની સાથે લડ્યા. 18 અરામીઓ
ઇઝરાયલ સામેથી નાસી ગયા. દાઉદે અરામીઓના સાતસો
રથસવારોને તથા ચાળ સ હજાર ઘોડસેવારોન*ે માર ના ા. તેઓના
સૈન્યનો સેનાપ ત શોબાખ ઘવાયો અને ત્યાં જ મરણ પામ્યો. 19જયારે
સઘળા રાજાઓ જે હદાદેઝેરના તાબેદારો હતા તેઓએ જો ું કે તેઓ
ઇઝરાયલ દ્વારા પરા જત થયા છે, ત્યારે અરામીઓએ ઇઝરાયલ સાથે
સં ધ કર ને તેઓના તાબેદારો થયા. તેથી ત્યાર બાદ અરામીઓ
આમ્મોન ુત્રોની મદદે આવતાં ગભરાતા હતા.

11
દાઉદ અને બાથ-શેબા

1 વસંતઋ ુમાં જયારે બધા રાજાઓ સામાન્ય ર તે ુદ્ધ કરવા
માટે બહાર જતા હતા, ત્યારે દાઉદે યોઆબન,ે તેના ચાકરોને તથા
ઇઝરાયલના સૈન્યને મોકલ્ ુ.ં તેઓએ આમ્મોનીઓનો નાશ કય અને
રાબ્બાને ઘેર લી ું. પણ દાઉદ યરુશાલેમમાં જ ર ો.

* 10:18 10:18 પગે ચાલનારો
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2એક સાંજે દાઉદ પોતાના પલંગ ઉપરથી ઊઠ ને રાજમહેલની છત
ઉપર ચાલતો હતો. ત્યાંથી એટલે કે છત પરથી તેણે એક ીને સ્નાન
કરતા જોઈ. તે ી દેખાવમાં ઘણી ુંદર હતી. 3 તેથી દાઉદે માણસ
મોકલીને જઓે તે ી વષે જાણતા હતા તેઓને ૂછપરછ કરાવી.
તો કોઈએકે ક ું, “ ું એ એલીઆમની દ કર , ઉ રયા હ ીની પત્ની
બાથશેબા નથી?”

4 દાઉદે સંદેશાવાહકો મોકલીને તેને તેડ મંગાવી; તે તેની પાસે આવી
અને તે તેની સાથે ૂઈ ગયો તે પોતાની મા સક અ ુદ્ધતામાંથી ુદ્ધ થઈ
હતી. પછ તે પોતાને ઘરે પાછ ગઈ. 5તે ીને ગભર્ ર ો, તેણે માણસ
મોકલીને દાઉદને કહા ું કે; “હુ ગભર્વતી છુ.”

6 પછ દાઉદે યોઆબની પાસે માણસ મોકલીને કહા ું કે, “ઉ રયા
હ ીને માર પાસે મોકલ.” તેથી યોઆબે ઉ રયાને દાઉદ પાસે મોકલ્યો.
7 ઉ રયા તેની પાસે આ ો ત્યારે દાઉદે તેને ૂ ું, યોઆબ કેમ છે?
સૈન્યની શી ખબર છે? ુદ્ધ કે ું ચાલે છે? 8 પછ ઉ રયાને દાઉદને ક ું
કે, “તારે ઘરે જા અને વશ્રામ કર*.” તેથી ઉ રયા રાજાના મહેલમાંથી
ગયો અને તેના ગયા પછ રાજા તરફથી ઉ રયાને માટે ભેટ મોકલવામાં
આવી.

9 પણ ઉ રયા ઘરે જવાને બદલે રાજાના મહેલનાં દરવાજા પાસે
રાજાના ચાકરોની સાથે ૂઈ ર ો. તે પોતાના ઘરે ગયો ન હ. 10 દાઉદને
જણાવવાંમાં આ ું કે, “ઉ રયા પોતાને ઘરે ગયો નથી,” તેથી દાઉદે
ઉ રયાને ક ું કે, “ ું ું ુસાફર એથી આ ો નથી? તો ું શા માટે
તારે ઘરે ગયો ન હ?” 11ઉ રયાએ દાઉદને જવાબઆપ્યો, “કરારકોશ,
ઇઝરાયલ અને યહૂદા તં ુઓમાં રહે છે અને મારો મા લક સેનાપ ત
યોઆબઅને તેના દાસો ુલ્લાં મેદાનમાં છાવણીમાં રહે છે. તો હુ કેવી

* 11:8 11:8 ઘણા લોકો એમ માને છે કે દાઉદે ઉ રયાને લાંબા પ્રવાસ પછ વશ્રામ કરવા
માટે આમંત્રણઆપ્ ું હ ું (ઉત્પ ત: 18.4; 19.2; 24.32; ન્યા: 9.21). અન્ય વવેચકો એમ
માને છે પોતાની જાતને તાજુ કરવા આમંત્રણ આપ ું એનો અથર્ પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ
બાંધ ું હોય શકે છે, કારણ કે શ “પગ” ારેક “ ુપ્ત ભાગો” પણ હોય શકે છે. (ઉદાહરણ
તર કે રૂથ 3.4, 7, 8; ગીતો ું ગીત 5.3) તે તદ્દન શ છે કે દાઉદ ઇરાદા ૂવર્ક અ ભ ક્ત
કરે છે જથેી ઉ રયા શાર રક સંબંધ વશે વચાર કર શકે છે.
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ર તે ખાવા, પીવા અને માર ી સાથે ૂવા મારે ઘરે જાઉં? તમારા અને
તમારા જીવના સમ, હુ એ પ્રમાણે કરનાર નથી.”

12 તેથી દાઉદે ઉ રયાને ક ું કે, “આજે પણ અહ રહે અને કાલે
હુ તને જવા દઈશ.” તેથી ઉ રયા તે દવસે અને તે પછ ના દવસે
યરુશાલેમમાં ર ો. 13 દાઉદે તેને બોલા ો, તેણે તેની આગળ ખા ું,
પી ું. દાઉદે તેને નશો કરા ો. તે સાંજે પણ તે પોતાના પલંગ પર
દાઉદના ચાકરો સાથે ૂવાને ગયો; પણ પોતાને ઘરે ગયો નહ .

14 તેથી સવારમાં દાઉદે યોઆબ ઉપર પત્ર લ ો અને તે પત્ર
ઉ રયાની મારફતે મોકલ્યો. 15 દાઉદે પત્રમાં એમ લ ું કે, “ઉ રયાને
દારુણ ુદ્ધમાં સૌથી આગળ રાખજે અને પછ તેની પાસેથી તમે દૂર
ખસી જજો, જથેી તે દશુ્મનોના પ્રહારથી માય જાય.”

16 યોઆબે નગર ઉપર ઘેરાબંધી કર હતી, તેણે ઉ રયાને એવી
જગ્યાએ ફરજ સોંપી કે જે વષે તે જાણતો હતો કે ત્યાં શ ુઓના
ૂરવીર સૈ નકોનો મારો રહેવાનો છે. 17જયારે નગરના માણસો બહાર

આવીને યોઆબના સૈન્ય સાથે લડ્યા, ત્યારે દાઉદના સૈ નકોમાંથી
કેટલાક મરણ પામ્યા અને ત્યાં ઉ રયા હ ી પણ માય ગયો.

18 યોઆબે ુદ્ધ વષેના અહેવાલ આપવા દાઉદ સંદેશાવાહકોને
મોકલી. 19 ત્યારે તેણે સંદેશાવાહકને આજ્ઞા આપી કહા ું હ ું કે,
જયારે ુંપાસે ુદ્ધની સવર્ બાબતો રાજાને કહ રહે, 20 ત્યાર પછ જો
કે રાજા ક્રોધે ભરાય અને તને એમ કહે કે, “લડવા સારુ નગરની એટલી
બધી નજીક તમે કેમ ગયા? ું તમે નહોતા જાણતા, કે તેઓ કોટ પરથી
હુમલો કરશે?

21 યરૂબ્બેશેથના દ કરા અબીમેલેખેને કોણે માય ? ું એક ીએ
કોટ ઉપરથી ઘંટ ું ઉપ ું પડ ના ું તેથી તે તેબેસમાં મરણ નહોતો
પામ્યો? શા માટે તમે કોટની એટલી નજીક ગયા?’ પછ તારે ઉ ર
આપવો કે, ‘તારો દાસ ઉ રયા હ ી પણ માય ગયો છે.’ ”

22પછ સંદેશાવાહક ત્યાંથી નીકળ અને દાઉદ પાસે ગયો. યોઆબે
તેને જે કહેવા મોકલ્યો હતો તે સવર્ બાબતો તેણે દાઉદને કહ .
23 તેણે દાઉદને ક ું, “આપણે બળવાન હતા તેનાથી પણ વધારે
બળવાન શ ુઓ હતા; તેઓ અમાર સમક્ષ મેદાનમાં આ ા પણ
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અમે દરવાજાના પ્રવેશદ્વારેથી જ તેમને પાછા પાડ્યા. 24 અને
તેના ધ ુધાર્ર ઓએ કોટ ઉપરથી અમારા પર તીરદાજી કર . અને
અમારામાંથી કેટલાક માયાર્ ગયા અને રાજાના દાસ ઉ રયા હ ી પણ
માય ગયો.” 25 પછ દાઉદે સંદેશાવાહકને ક ું કે, “યોઆબને આમ
કહેજે કે, ‘એથી ું દઃુખી ન થતો, કેમ કે તલવાર તો જમે એકનો તેમ
જ બીજાનો પણ નાશ કરે છે. ું નગર વરુદ્ધ સખત ુદ્ધ કર ને, તેનો
પરાજય કરજ.ે’ અને ું યોઆબને હમતઆપજ.ે”

26 જયારે ઉ રયાની પત્નીએ સાંભ ું કે, તેનો પ ત ઉ રયા ુદ્ધમાં
મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે પોતાના પ તને માટે વલાપ કય . 27જયારે
તેના શોકના દવસો ૂરા થયા ત્યારે દાઉદે માણસ મોકલીને તેને તેના
ઘરેથી મહેલમાં તેડાવી લીધી. અને તે તેની પત્ની થઈ. તેણે ુત્રને જન્મ
આપ્યો. પણ દાઉદે જે ક ુ હ ું તે ઈ રની દ્ર માં દુ હ ું.

12
નાથાનનો સંદેશો અને દાઉદનો પ ા ાપ

1 પછ ઈ રે નાથાન પ્રબોધકને દાઉદ પાસે મોકલ્યો. તેણે તેની
પાસે આવીને ક ું કે, “નગરમાં બે માણસ હતા. એક દ્ર વાન અને
બીજો ગર બ હતો. 2ધનવાનની પાસે ુષ્કળ સં ામાં ઘેટાં તથા અન્ય
જાનવર હતા,ં 3 પણ દ રદ્ર માણસ પાસે એક નાની ઘેટ સવાય બીજુ
કઈ નહો ું. તેણે તે વેચાતી લઈને તે ું પોષણ ક ુ હ ુ.ં તે તેની સાથે
તથા તેનાં છોકરાં સાથે ઊછર હતી. તે તેની થાળ માંથી ખાતી અને
તેના પ્યાલામાંથી પીતી હતી. તેની પથાર માં તે ૂતી હતી તે તેની દ કર
જવેી હતી.

4એક દવસ તે શ્રીમંત માણસને ત્યાં એક વટેમા ુર્ આ ો. શ્રીમંતે
પોતાને ઘરે આવેલા વટેમા ુર્ના ભોજન માટે પોતાનાં ઘેટાં કે અન્ય
જાનવરોમાંથી કોઈ પ ુને લી ું ન હ. પણ પેલા દ રદ્ર માણસની ઘેટ
આંચક લીધી અને તેને ત્યાં આવેલા વટેમા ુર્ને માટે તે ું શાક બના ુ.ં”
5એસાંભળ ને દાઉદ પેલા ધનવાન માણસ પર ઘણો ુસ્સે થયો. તેણે
નાથાનને ક ું કે, “જીવતા ઈ રના સમ, જે માણસે એ કૃત્ય ક ુ છે
તે મરણદડને યોગ્ય છે. 6 તેણે ઘેટ ના બચ્ચાના બદલે ચારગણું પાછુ
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આપ ું પડશે કેમ કે તેણે એ ું કૃત્ય ક ુ છે, તેને તે દ રદ્ર માણસ પર કઈ
દયા આવી ન હ.”

7 પછ નાથાને દાઉદને ક ું કે, “ ું જ તે માણસ છે! ઇઝરાયલના
પ્ર ,ુ ઈ ર, કહે છે કે, ‘મેં તને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભષેક
કય અને મેં તને શાઉલના હાથમાંથી છોડા ો હતો. 8 મેં તેનો મહેલ
તને આપ્યો. અને તેની પત્નીઓ તને આપી. મેં તને ઇઝરાયલ ું તથા
યહૂદા ું રાજય પણ આપ્ ુ.ં જો તે તને ઘણું ઓછુ પ ું હોત તો હુ
બીજી ઘણી વધારાની વસ્ ુઓ પણ તને આપત.

9 તો શા માટે તેં ઈ રની આજ્ઞા ુચ્છ ગણીને તેમની દ્ર માં જે
દશુમાર તે કય છે? તેં ઉ રયા હ ીને તલવારથી માર નંખા ો. અને
તેની પત્નીને તેં તાર પત્ની બનાવી લીધી. તેં તેને આમ્મોની સૈન્યની
તલવારથી મારવા ું કાવતરુ ક ુ. 10 તેથી હવે તલવાર તારા ઘરમાંથી
કદ દૂર થશે ન હ, કેમ કે તેં મને ધ ાય છે અને ઉ રયા હ ીની
પત્નીને પોતાની પત્ની કર લીધી છે.’ 11 ઈ ર કહે છે કે, ‘જો, હુ તારા
પોતાના ઘરમાંથી તાર વરુદ્ધઆફતઊભી કર શ. તાર પોતાની નજર
આગળથી હુ તાર પત્નીઓને લઈને તારા પડોશીનેઆપીશ. દવસે પણ
તે તાર પત્નીઓની આબરુ લેશ.ે 12 કેમ કે તેં તારુ પાપ ુપ્તમાં ક ુ
છે, પણ હુ આ કાયર્ સવર્ ઇઝરાયલની આગળ ૂયર્ના અજવાળામાં
કર શ.’ ” 13 પછ દાઉદે નાથાન સમક્ષ ક ૂલ્ ું કે, “મેં ઈ રની વરુદ્ધ
પાપ ક ુ છે.” નાથાને દાઉદને જવાબઆપ્યો કે, “ઈ રે તારુ પાપ માફ
ક ુ છે. ું માય જઈશ ન હ.

14 તોપણઆ કૃત્ય કર ને તેં ઈ રનાં વૈર ઓને નદા ું કારણઆપ્ ું
છે, માટે જે સંતાન તારે ત્યાં જનમશે તે ન ે મર જશ.ે” 15પછ નાથાન
ત્યાંથી પોતાના ઘરે ગયો. ઈ રે દાઉદથી ઉ રયાની પત્નીને જે બાળક
જનમ્ ું તેને રો ગ ક ુ, તે ઘણું બીમાર હ ુ.ં

દાઉદ ું બાળક મર જાય છે
16 દાઉદે તે બાળકને માટે ઈ રની આગળ વનંતી કર . દાઉદે

ઉપવાસ કય અને મહેલમાં જઈને આખી રાત જમીન ઉપર પડ ર ો.
17તેને જમીન પરથી ઉઠાડવા માટે તેના ઘરના વડ લો તેની પાસેઆવીને
ઊભા ર ા, પણતે ઊઠ્યો ન હ, તેણે તેઓની સાથે ક ું ખા ું પણ ન હ.
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18 સાતમે દવસે એમ થ ું કે, તે બાળક મરણ પામ્ ુ.ં હવે એ બાળક
મરણ પામ્ ું છે એ ું તેને કહેતાં દાઉદના ચાકરો ગભરાયા, કેમ કે તેઓએ
ક ું કે, “જુઓ, જયારે બાળક જીવ ું હ ું ત્યારે અમે તેની સાથે વાત
કરતા હતા પણ તે અમાર વાત સાંભળતો ન હતો. પણ હવે જો અમે
તેને કહ એ કે, બાળક મર ગ ું છે, તો તે પોતાને ું કરશે?!”

19 પણ જયારે દાઉદે જો ું કે તેના દાસો ભેગા મળ ને એકબીજાના
કાનમાં વાતો કરે છે, ત્યારે દાઉદને લાગ્ ું કે બાળક મર ગ ું છે. તેણે
તેઓને ૂ ું કે, “ ું બાળક મર ગ ું છે?” તેઓએ જવાબઆપ્યો કે,
“હા તે મર ગ ું છે.” 20 પછ દાઉદ જમીન પરથી ઊઠ્યો. અને સ્નાન
કર ને પોતાને અંગે અ ર લગા ું, પોતાનાં વ ો બદલ્યા.ં ઈ રના
મંડપમાં જઈને તેણે ભજન ક ,ુ પછ તે પોતાના મહેલમાં પાછોઆ ો.
તેણે ભોજન માગ્ ું ત્યારે તેઓએ તેને ભોજન પીરસ્ ું અને તે જમ્યો.

21 પછ તેના ચાકરોએ તેને ક ું કે, “શા માટે તેં આમ ક ?ુ ાં
ુધી બાળક જીવ ું હ ું ત્યારે ું ઉપવાસ તથા વલાપ કરતો હતો,

પણ જયારે બાળક મર ગ ું ત્યારે તેં ઊઠ ને ખોરાક ખાધો? 22 દાઉદે
જવાબ આપ્યો, “ ાં ુધી બાળક જીવ ું હ ું ત્યાં ુધી હુ ઉપવાસ
તથા વલાપ કરતો હતો. મેં ક ું કે, “કોણ જાણે છે કે, ઈ ર મારા પર
કૃપા કર ને બાળકને જીવ ું રહેવા દે? 23 પણ હવે તે મરણ પામ્ ું છે,
તો હવે શા માટે મારે ઉપવાસ કરવો જોઈએ? ું હુ તેને પાછુ લાવી શકુ
છુ? તે માર પાસે પાછુ આવશે ન હ પણ હુ તેની પાસે જઈશ.”

ુલેમાનનો જન્મ
24 દાઉદે તેની પત્ની બાથશેબાને દલાસો આપ્યો, તેની પાસે જઈને

તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો. બાથશેબાએ દ કરાને જન્મઆપ્યો.
અને તે ું નામ તેણે ુલેમાન રા ુ.ં ઈ ર તેના પર ૂબ પ્રેમાળ હતા.
25 તેથી ઈ રે નાથાન પ્રબોધકની મારફતે સંદેશ મોકલીને તે ું નામ
‘યદ દયા*’ રા ુ.ં

* 12:25 12:25 યહોવાહનો વહાલો
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દાઉદ રાબ્બાને કબજો લે છે
1 કાળ. 20:1-3

26 હવે યોઆબે આમ્મોનીઓના રાજનગર રાબ્બા વરુદ્ધ લડાઈ
કર . અને તેના કલ્લાઓ કબજે કર લીધા. 27 પછ યોઆબે દાઉદ
પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને ક ું કે, “હુ રાબ્બા સામે લડ્યો છુ અને મેં
તે નગરનો પાણી ુરવઠો નયં ત્રત કય છે. 28 તો હવે બાક ના સૈન્યને
એકસાથે એકત્ર કર અને નગરની સામે છાવણી કર ને તેને કબજે કર,
કેમ કે જો હુ તે નગર લઈ લઈશ, તો તે મારા નામથી ઓળખાશ.ે”

29 તેથી દાઉદ સવર્ લોકોને એકત્ર કર ને તેઓની સાથે રાબ્બા ગયો;
તેણે તે નગર વરુદ્ધ લડાઈ કર અને તેને કબજે ક ુ. 30 દાઉદે ત્યાંના
રાજા મોલોખનો ુગટ તેના માથા પરથી ઉતાર લીધો. તે ુગટ ુવણર્નો
હતો. તે ું વજન એક તાલંત સોના જે ું હ ુ,ં તેમાં ૂલ્યવાન પાષાણો
જડલેાં હતા.ં તે ુગટ દાઉદને માથે ૂકવામાંઆ ો. પછ તે નગરમાંથી
મોટા પ્રમાણમાં ૂંટ લઈને બહાર આ ો.

31 દાઉદ નગરના લોકોને બહાર લા ો. તેઓને ુલામ બના ા.ં
અને તેઓને કરવત, તીકમ અને કુહાડા વડે કામ કરા ુ.ં વળ
તેઓની પાસે દબાણ ૂવર્ક ઈંટોના ભઠ્ઠાઓમાં પણ મજૂર કરાવી. દાઉદે
આમ્મોનીઓનાં તમામ નગરોની એવી દદુશા કર . પછ દાઉદ તથા
ઇઝરાયલી સૈન્ય યરુશાલેમમાં પાછાં આ ાં.

13
આમ્ મોન અને તામાર

1 દાઉદનો દ કરો આમ્નોન તેની સાવક બહેન તામાર પ્રત્યે મો હત
થયો. તે ૂબ ુંદર હતી. આબ્શાલોમ તેનો સગો ભાઈ હતો. તે પણ
દાઉદનો દ કરો હતો. 2આમ્નોન ુબ હતાશ હતોઅને તે પોતાની બહેન
તામાર પ્રત્યેના તલસાટને કારણે બીમાર પડ્યો. તે કુવાર હતી એટલે
તેની સાથે ક ું ખોટુ કર ું તે આમ્નોનને ુશ્કેલ હ ું.

3 આમ્નોનને યોનાદાબ નામે એક મત્ર હતો તે દાઉદના ભાઈ
શમઆનો દ કરો હતો. યોનાદાબ ઘણો હો શયાર માણસ હતો.
4 યોનાદાબે આમ્નોનને ક ું કે, “હે રાજકુવર, ું દરરોજ કેમ દઃુખી રહે
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છે? ું ું મને ન હ કહે?” તેથી આમ્નોને તેને ઉ ર આપ્યો, “હુ મારા
ભાઈઆબ્શાલોમની બહેન તામારના પ્રેમમાં પડ્યો છુ.”

5 પછ યોનાદાબે તેને ક ું કે, ું તારા “પલંગ ઉપર ૂઈ રહે અને
બીમાર હોવાનો ઢોંગ કર. જયારે તારા પતા તને જોવા આવે, ત્યારે
તેને કહેજે કે, ‘કૃપા કર ને ું તમે માર બહેન તામારને મને ખાવાને અ
આપવા અને મારા માટે ભોજન બનાવવા સારુ મોકલો, કે જથેી હુ તેને
જોઈને તેના હાથથી ખાઉં?” 6 તેથી આમ્નોન ૂઈ ગયો અને બીમાર
હોવાનો ઢોંગ કય . રાજા તેની ખબર જોવા આ ો, ત્યારે આમ્નોને
રાજાને ક ું, “કૃપા કર માર બહેન તામારને મોકલો, કે તે મારા દેખતાં
મારે માટે થોડ રસોઈબનાવેઅને હુ તેના હાથે ખાઉં.” 7 ત્યારે દાઉદે તેના
મહેલમાં તામારને સંદેશો કહેવડા ો કે, “હમણાં તારા ભાઈઆમ્નોનને
ઘરે જઈને તેને સારુ ખોરાક તૈયાર કર.” 8 તેથી તામાર પોતાના ભાઈ
આમ્નોનને ઘરે ગઈ. ત્યાં તે ૂઈ ર ો હતો. તેણે લોટ લઈને તેના દેખતાં
રોટલી બનાવી અને શેક . 9 પછ તેણે તવામાંથી રોટલી લઈને તેને
આપી, પણ આમ્મોને તે ખાવાની ના પાડ . પછ આમ્નોને ત્યાં હાજર
રહેલાઓને ક ું, “સવર્ માણસોને માર પાસેથી બહાર મોકલી દો.” તેથી
સવર્ તેની પાસેથી બહાર ગયા.

10 પછ આમ્નોને તામારને ક ું, “ખોરાક મારા ઓરડામાં લાવ કે હુ
તારા હાથથી તે ખાઉં.” પછ જે રોટલી તેણે બનાવી હતી તે લઈને તેના
ભાઈ આમ્નોનના શયન ૃહમાં આવી. 11જયારે તે તેની પાસે ખોરાક
લાવી, ત્યારે તેણે તેને પકડ ને ક ું, “માર બહેન, આવ, માર સાથે
ૂઈ જા.” 12 તામારે તેને ઉ ર આપ્યો કે, “ન હ, મારા ભાઈ, માર

સાથે બળજબર કર શ ન હ, કેમ કેઆ ું ક ું કૃત્ય ઇઝરાયલમાં થ ું ન
જોઈએ. આ ું આઘાતજનક કાયર્ ન કર!

13 હુ આ મારા જીવનમાં આબરુહ ન થઈને ાં જાઉં? વળ આ
કૃત્યને કારણે આખા ઇઝરાયલમાં ું બહુ મોટો ૂખર્ જવેો બનીશ.
મહેરબાની કર ને, હુ તને કહુ છુ કે ું રાજાને કહે. તે તને માર સાથે લ
કરવાની મંજૂર આપશે.” 14પણઆમ્નોને તે ું કહે ું ગણકા ુ ન હ. તે
તેના કરતાં બળવાન હોવાથી, તેણે તેના પર બળાત્કાર ુજાય .
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15 પછ આમ્નોનને તેના પર અ તશય ધ ાર ઉપ ો, તે તેને
ચાહતો હતો તે કરતાં તેને વધારે તેને ધ ારવા લાગ્યો. આમ્નોને તેને
ક ું, “ઊઠ ને જતી રહે.” 16 તેણે તેને જવાબ આપ્યો કે, “હુ જવાની
નથી. કારણ કે તેં માર સાથે જે ક ુ છે તે કરતાં મને કાઢ ૂકવીએવધારે
ખરાબ છે.” પણ આમ્નોને તે ું કહે ું સાંભ ું ન હ. 17 તેણે પોતાના
અંગત ચાકરને બોલાવીને ક ું કે,”આ ીને માર પાસેથી બહાર કાઢ
ૂક અને પછ થી બારણું બંધ કર.”
18 પછ તેના ચાકરોએ તેને બહાર કાઢ ૂક અને બારણું અંદરથી

બંધ કર દ ુ.ં તામારે નવરગી વ પહેરે ું હ ુ.ં કેમ કે રાજાની કુવાર
દ કર ઓ એવા વ પહેરતી હતી. 19 તામારે પોતાના માથા પર રાખ
નાખી અને તેણે પહેરે ું વ ફા ુ.ં તે પોતાના હાથ માથા પર ૂક ને
પોક ૂક ને રડતી રડતી ચાલી ગઈ.

20 તેના ભાઈ આબ્શાલોમે તેને ક ું કે, ું તારો ભાઈ આમ્નોને
તને ક ું ક ુર્ છે? પણ હવે શાંત થઈ જા, માર બહેન તે તારો ભાઈ
છે. એને લીધે અંતર ખે દત કર શ ન હ.” તેથી તામાર પોતાના ભાઈ
આબ્શાલોમના ઘરે એકલી રહ . 21 પણ જયારે દાઉદ રાજાએએસવર્
વાતો સાંભળ , ત્યારે તે ઘણો ુસ્સે થયો. 22 આબ્શાલોમે પોતાના
ભાઈ આમ્નોનને ક ું ક ું ન હ, પણ આબ્શાલોમે તેનો તરસ્કાર કય ,
કારણ કે તેણે તેની બહેન તામાર ઉપર બળાત્કાર કય હતો.

આબ્શાલોમે વેર વા ું
23 બે વષર્ થયા પછ એમ થ ું કે, એફ્રાઇમે નજીકના બાલ-

હાસોરમાં આબ્શાલોમ પાસે ઘેટાં કાતરનારાઓને કામે બોલા ા
હતા, ત્યાં આબ્શાલોમે રાજાના સવર્ કુવરોને આમંત્રણ આપ્ ું હ ું.
24આબ્શાલોમે રાજા પાસે જઈને ક ું કે, “હે રાજાજો હવે, તારા દાસ
પાસે ઘેટાં કાતરનારાઓ છે. કૃપા કર , રાજા તથા તેના ચાકરોને તમારા
સેવક સાથે આવવાની પરવાનગી આપો.”

25 રાજાએ આબ્શાલોમને જવાબ આપ્યો કે, “ન હ, મારા દ કરા,
અમે સવર્ તો ન હ આવીએ, કારણ કે અમે તને ભારરૂપ થઈએ.”
આબ્શાલોમે રાજાનેઆગ્રહ કય , પણ તે ગયો ન હ, પણછતાં તેણે તેને
આશીવાર્દ આપ્યો. 26 પછ આબ્શાલોમે ક ું કે, “જો એમ ન હ તો,
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કૃપા કર મારા ભાઈ આમ્નોનને માર સાથે આવવા દે.” તેથી રાજાએ
તેને ક ું, “શા માટે આમ્નોન તાર સાથે આવ?ે”

27આબ્શાલોમે દાઉદને આગ્રહ કય અને તેથી તેણે આમ્નોનને તથા
રાજાના સવર્ ુત્રોને તેની સાથે જવા દ ધા. 28 આબ્શાલોમે પોતાના
ચાકરોને આજ્ઞા કર ને ક ું કે, “ધ્યાનથી સાંભળો. જયારે આમ્નોન
દ્રાક્ષારસ પીવાની શરૂઆત કરે, અને હુ તમને કહુ કે, ‘આમ્નોન પર
હુમલો કરો,’ ત્યારે તેને માર નાખજો. બીશો ન હ. એ માર આજ્ઞા છે.
હમત રાખો ૂરાતન બતાવજો.” 29 તેથી આબ્શાલોમે આજ્ઞા આપી
હતી તેમ તેના ચાકરોએ આમ્નોનને ૂરો કર ના ો. પછ રાજાના
સઘળા ુત્રોઊઠ્યાઅને દરેક પોતપોતાના ગધેડા પરબેસીને નાસી ગયા.

30તેઓમાગર્માં જતા હતા,એવામાં દાઉદનેએવાસમાચાર મ ા કે,
આબ્શાલોમે તમામ રાજકુવરોને માર ના ા છે અને તેઓમાંથી કોઈને
પણજીવતો રહેવા દ ધો નથી.” 31પછ રાજાએઊઠ ને પોતાના વ ો
ફાડ્યાં અને તે જમીન પર ૂઈ ગયો; તેની સાથે તેના સવર્ ચાકરો પણ
ફાટેલાં વ સાથે તેની પાસે ઊભા ર ા.

32પણદાઉદનાભાઈ, શમઆના ુત્ર, યોનાદાબે દાઉદને ક ું, “મારા
મા લકએ ું માની લેવાની જરૂર નથી. આબ્શાલોમે રાજાના સવર્ જુવાન
દ કરાઓને માર ના ા છે, તમામને ન હ ફક્ત આમ્નોનને જ માર
નાખવામાં આ ો છે. જે દવસે આમ્નોને તેની બહેન તામાર ઉપર
બળાત્કાર કય , ત્યારથી આબ્શાલોમે આ તરકટ રચ્ ું હ ુ.ં 33 માટે
હવે રાજાના સવર્ દ કરાઓ મરણ પામ્યા છે, એમ ધાર ને મારા મા લક
પોતાના મનમાં દઃુખી થ ું ન હ, કેમ કે, ફક્ત આમ્નોન એકલો જ મરણ
પામ્યો છે.

34 આબ્શાલોમ દૂર નાસી ગયો. જે ચાકર ચોક કરતો હતો તેણે
પોતાનીઆંખોઊંચી કર ને જો ું તો જુઓપવર્તબાજુની પ મ દશાના
માગથી ઘણાં લોકો તેની પાસે આવતા હતા. 35 પછ યોનાદાબે રાજાને
ક ું કે, “જુઓ, રાજાના દ કરાઓ આ ા છે. જમે મેં ક ું તે પ્રમાણે
જ છે.” 36જયારે યોનાદાબે પોતાની વાત ૂણર્ કર અને તે જ સમયે
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રાજાના દ કરાઓ ત્યાંઆવી પહોંચ્યા તેઓએઊંચાઅવાજે રુદન ક ુ.
તેઓની સાથે રાજા અને તેના સવર્ ચાકરોએ પણ વલાપ કય .

37 પણ આબ્શાલોમ નાસીને ગ ૂરના રાજા, આમ્મીહૂદના દ કરા
તાલ્માયની પાસે ગયો. દાઉદ પોતાના દ કરાને યાદ કર ને દરરોજઆક્રદ
કરતો હતો. 38આબ્શાલોમ નાસીને ગ ૂર ચાલ્યો ગયો ત્યાં તે ત્રણ વષર્
ુધી ર ો. 39 દાઉદ રાજાને આબ્શાલોમને મળવાની તીવ્ર ઉત્કઠા થતી

હતી, કેમ કે આમ્નોનના મરણ પછ હવે તેણે સાંત્વના અ ુભ ું હ ું.

14
આબ્શાલોમને પાછો લાવવા યોઆબના પ્રયત્ન

1 હવે સરુયાના દ કરા યોઆબને લાગ્ ું કે, રાજા ું હૃદય
આબ્શાલોમને જોવાની અગમ્ય ઇચ્છા ધરાવે છે. 2 તેથી યોઆબે
તકોઆ નગરમાં ખબર મોકલીને ત્યાંથી એક જ્ઞાની ીને તેડાવી પછ
તેને ક ું, “કૃપા કર ને ું શોક કરનારનાં જવેો ઢોંગ કરઅને શોકના વ ો
પહેર. કૃપા કર તારા પોતાના પર તેલ ન લગાવ, પણ ૃત્ ુ પામેલાંને માટે
લાંબા સમયથી શોક કરનાર ીના જવેી ું થા. 3 પછ હુ તને જે કહુ
તે પ્રમાણે રાજા પાસે જઈને તેને કહે.” પછ યોઆબે તેને એ વાત કહ
કે જે તેણે જઈને રાજાને કહેવાની હતી.

4 પછ તકોઆની તે ી રાજાની સાથે વાત કરવા ગઈ. ત્યારે તેણે
સા ાંગ પ્રણામ કર ને ક ું, “હે રાજા, મને મદદ કર.” 5 રાજાએ તેને
ક ું કે, “તાર સાથે ું ખરાબ થ ું છે?” તેણે જવાબઆપ્યો કે, સાચી
વાત એ છે કે હુ વધવા છુ અને મારો પ ત મરણ પામ્યો છે. 6 મારે બે
દ કરા હતા, તે બ ે ખેતરમાં લડ પડ્યા. ત્યાં તેઓને અલગ કરનાર કોઈ
ન હ ુ.ં એક ભાઈએ બીજા ભાઈ પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો.

7અને હવે,આ ું કુટુબ માર વરુદ્ધ ઊ ું છે, તેઓએ ક ું, ‘જણેે
તેના ભાઈને માર ના ો છે, તેને અમારા હાથમાં સોંપ, કે તેના ભાઈને
માર ના ો તેના બદલામાં અમે તેને પણ માર નાખીએ.’ આમ કર ને
તેઓ વારસનો પણ નાશ કરશે. મારા કુળનો નાશ કરશે અને બાક
રહેલો મારો વંશ, મારા પ ત ું નામ કે કુળ ું નામ તેઓ ૃથ્વી પર રહેવા
દેશે ન હ.”
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8 તેથી રાજાએ તે ીને ક ું કે, “તારા ઘરે જા, તારા વષે કઈ કરવા
માટે હુ હુકમ આપીશ.” 9 તકોઆની ીએ રાજાને જવાબ આપ્યો,
“મારા મા લક રાજા,આદોષ મારા પર તથા મારા પતાના ઘર પરઆવો.
રાજા તથા તે ું રા ાસન નદ ષ રહો.”

10 રાજાએ ક ું, “જો કોઈ તને ક ું કહે, તેને માર પાસે લાવ અને તે
હવેથી તારુ નામ લેશે ન હ.” 11 પછ તેણે ક ું કે, “કૃપા કર , હે રાજા
પોતાના પ્ર ુ ઈ ર ું સ્મરણ કર, લોહ નો બદલો લેનારા હવે કોઈનો
નાશ કરે ન હ, કે જથેી તેઓ મારા દ કરાનો નાશ કરે ન હ.” રાજાએ
જવાબ આપ્યો કે, “જીવતા ઈ રના સમ, તારા દ કરાનો એક વાળ
પણ હુ જમીન પર પડવા ન હ દઉં.”

12પછ તે ીએ ક ું કે, “કૃપા કર હવે તાર દાસીને એક વાત મારા
મા લક રાજાને કહેવા દે.” તેણે ક ું, “બોલ.” 13 તેથી તે ીએ ક ું,”
શા માટે તેં ઈ રના લોકો વરુદ્ધ આવી ુ ક્તની યોજના કર છે? કેમ
કે આ બાબત બોલતાં રાજા એક દોષી ક્ત જવેો લાગે છે, કેમ કે
રાજા પોતાના દેશ નકાલ કરેલા દ કરાને પાછો ઘરે લાવતો નથી. 14 કેમ
કે આપણા સવર્ ું ૃત્ ુ ન ત છે અને જમે જમીન ઉપર ઢળે ું પાણી
જે ફર થી ઉપર ભે ું કરા ું નથી, તેના જવેા છ એ. ઈ ર કોઈનો જીવ
લેતા નથી; પણ, જનેે તેમણે પોતાનાથી દૂર કયાર્ છે તેને પાછો લાવે છે.

15 તેથી મારા મા લક રાજાને આ વાત કહેવાને હુ આવી છુ, તે ું
કારણ એ છે કે લોકોએ મને બીવડાવી છે. જથેી તાર દાસીએ પોતાને
ક ું કે, ‘હવે હુ રાજા સાથે વાત કર શ. કદાચએમ બને કે રાજા પોતાની
દાસીની વનંતી અમલમાં ૂકે. 16 કેમ કે રાજા મારુ સાંભળ ન,ે જે
માણસ મારા દ કરા સાથે ઈ રના વારસામાંથી નાશ કરવાને ઇચ્છે છે,
તેના હાથમાંથી મને છોડાવશ.ે 17 પછ મેં પ્રાથર્ના કર કે, કૃપા કર ,
‘ઈ ર, મારા ુરબ્બી રાજાની વાત મને શાં તરૂપ થાઓ, કેમ કે મારો
ુરબ્બી રાજા સારુ અને નર ું પારખવામાં ઈ રના જવેો છે.’ ઈ ર

તમારો પ્ર ુ તમાર સાથે હો. 18પછ રાજાએતે ીને ક ું, “કૃપા કર ને
જે કઈ વાત હુ તને ૂછુ તેમાં ું કઈ મારાથી છુપાવીશ ન હ.” તે ીએ
જવાબ આપ્યો, “મારા મા લક રાજા બોલો. 19 રાજાએ ક ું, “આ
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સવર્માં ું યોઆબનો હાથ તાર સાથે નથી?” તે ીએ જવાબઆપ્યો
કે, “મારા મા લક રાજા, તારા જીવના સમ, કે જે કઈ મારો મા લક રાજા
બોલ્યો છે તે તદ્દન સાચી વાત છે. તારા સેવક યોઆબે મનેઆજ્ઞાઆપી
અને તેણે આ વાતો મને કહેલી હતી. 20 વાતને યોગ્ય ર તે રજૂ કરવા
માટે યોઆબે આ કામ ક ુ છે. ૂ મ પર જે સવર્ બને છે તે જાણવામાં
મારા મા લક તો ઈ રના જવેો જ્ઞાની છે.”

21 તેથી રાજાએ યોઆબને ક ું, “હવે જો, હુ આ કામ કર શ.
માટે જા, જુવાન આબ્શાલોમને પાછો લઈ આવ.” 22 યોઆબે
સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કયાર્ અને રાજાનોઆદર કર ને ધન્યવાદઆપ્યો.
યોઆબે ક ું, “હે મારા મા લક રાજા, આજે તારો દાસ હુ જાણું છુ કે
હુ તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છુ, કેમ કે તમે માર વનંતી સ્વીકાર છે.”

23 તેથી યોઆબ ઊઠ ને ગ ૂર ગયો અને આબ્શાલોમને
યરુશાલેમમાં પાછો લા ો. 24 રાજાએ ક ું, “તે પાછો ફર ને
પોતાના ઘરે જાય, પણ મારુ ુખ ન જુએ.” તેથી આબ્શાલોમ વળ ને
તેના ઘરે ગયો, પણ રાજા ું ુખ જોવા પામ્યો ન હ.”

દાઉદ સાથે આબ્શાલોમની સમાધાની
25 હવે આખા ઇઝરાયલમાં કોઈ પણ માણસ સૌંદયર્ની બાબતમાં

આબ્શાલોમના જવેો પ્રશંસાપાત્ર નહોતો. તેના પગનાં ત ળયાંથી તે
તેના માથા ુધી તેનામાં કઈ પણ ખોડ ન હતી. 26 તેના માથાના વાળ
વધવાથી તે દર વષર્ને અંતે માથાના વાળ કપાવતો, ત્યારે તે પોતાના
માથાના વાળ ું વજન કરાવતો હતો. તે ું વજન રાજાના તોલ પ્રમાણે
બસો શેકેલ* થ ું. 27આબ્શાલોમને ત્રણ દ કરા અને એક દ કર હતા,ં
જે ું નામ તામાર હ ું. તે ુંદર કન્યા હતી.

28આબ્શાલોમ રાજા ું ુખ જોયા વગર યરુશાલેમમાં ૂરા બે વષર્
ર ો. 29 પછ આબ્શાલોમે યોઆબને રાજા પાસે સંદેશ મોકલવા માટે
તેડા ો, પણ યોઆબ તેની પાસે આ ો ન હ. તેથી આબ્શાલોમે ફર
બીજીવાર સંદેશ મોકલ્યો, તેમ છતાં યોઆબઆ ો ન હ.

* 14:26 14:26 લગભગ 2.3 કલોગ્રામ
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30 તેથી આબ્શાલોમે તેના ચાકરોને ક ું કે, “યોઆબ ું ખેતર મારા
ખેતરની પાસે છે અને તેમાં જવની વાવણી કરેલ છે. જઈને તેને આગથી
બાળ નાખો.” તેથી આબ્શાલોમના ચાકરોએ તેના ખેતરમાં આગ
લગાડ . 31 ત્યારે યોઆબે આબ્શાલોમના ઘરે આવીને તેને ક ું, “તારા
ચાકરોએ મારા ખેતરમાં આગ કેમ લગાડ ?”

32 આબ્શાલોમે યોઆબને ઉ ર આપ્યો કે, “જો, મેં તને સંદેશો
મોકલા ો હતો કે, ‘ ું અહ આવ કે જથેી હુ તારા દ્વારા રાજાને ખબર
મોક ું કે, “હુ ગ ૂરથી શા માટે આ ો છુ? હુ હજી ત્યાં જ ર ો
હોત તો મારા માટે વધારે સારુ થાત. માટે હવે રાજા સાથે માર રૂબરૂ
ુલાકાત કરાવ. અને જો તેને મારામાં દોષ દેખાય તો તે ભલે મને માર

નાખ.ે” 33 તેથી યોઆબે રાજાને એ બાબત જણાવી. પછ રાજાએ
આબ્શાલોમને બોલા ો, ત્યારે તેણે રાજા પાસે આવીને તેમને સા ાંગ
દડવત કયાર્ અને રાજાએઆબ્શાલોમને ુંબન ક .ુ

15
આબ્ શાલોમની બળવાની યોજના

1 પછ આબ્શાલોમે પોતાને માટે રથ અને ઘોડા પોતાની આગળ
દોડવા માટે પચાસ માણસો સાથે તૈયાર કયાર્. 2 આબ્શાલોમ વહેલી
સવારેઊઠ ને નગરના દરવાજાના રસ્તાની બાજુએઊભો રહેતો. જયારે
કોઈ માણસ વાદ વવાદ કે તેના ન્યાય માટે રાજા પાસે જતો, ત્યારે
આબ્શાલોમ તેને બોલાવીને ૂછતો કે, “ ું કયા નગરમાંથી આ ો છે?”
ત્યારે તે માણસઉ રઆપતો કે, “તારો દાસઇઝરાયલનાએક કુળમાંનો
છે. પછ તે તે ું સાંભળતો હતો.”

3 અને આબ્શાલોમ તેને કહેતો કે, “જો, તાર ફ રયાદ ખર તથા
યોગ્ય છે, પણ તાર ફ રયાદ સાંભળવા માટે રાજા તરફથી ઠરાવેલો
કોઈ માણસ નથી.” 4 વળ આબ્શાલોમ ઇચ્છતો હતો કે આ દેશમાં
મને ન્યાયાધીશ બનાવવામાં આવ,ે તો કે ું સારુ પછ જે કોઈને તકરાર
કે ફ રયાદ હોય તે પ્રત્યેક માણસ માર પાસે આવે અને હુ તેનો ન્યાય
કરુ!”

5જયારે કોઈ માણસ તેને માનઆપવા માટે તેની પાસેઆવતો, ત્યારે
તે પોતાના હાથ લાંબા કર ને તેને ભેટ ને ુંબન કરતો. 6સવર્ ઇઝરાયલના
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માણસો રાજા પાસે ન્યાય માગવા આવતા ત્યારે તેઓની સાથે
આબ્શાલોમ એ પ્રમાણે વતર્તો હતો. તેથી આબ્શાલોમે ઇઝરાયલના
માણસોનાં મન જીતી લીધાં.

7ચાર વષર્ પછ એમથ ું કે,આબ્શાલોમે રાજાને ક ું, “ઈ રસમક્ષ
હેબ્રોનમાં મેં શપથ લીધા હતા તે ૂણર્ કરવાને કૃપા કર મને જવા દે.
8 તારો સેવક અરામના ગ ૂરમાં રહેતો હતો ત્યારે શપથ લીધા હતા
કે, ‘જો ઈ ર મને યરુશાલેમમાં પાછો લાવશે, તો હુ ઈ રની સ્ ુ ત
કર શ.’ ”

9 રાજાએ તેને ક ું, “શાં તએ જા.” તેથી આબ્શાલોમ ત્યાંથી
હેબ્રોનમાં ગયો. 10પણ પછ આબ્શાલોમે ઇઝરાયલનાં સઘળાં કુળોમાં
જા ૂસો મોકલીને કહા ું કે, “જો તમે રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળો,
કે તરત જ તમારે કહે ું કે, ‘આબ્શાલોમ હેબ્રોનનો રાજા છે.’ ”

11બસોઆમં ત્રત માણસો યરુશાલેમથીઆબ્શાલોમની સાથે ગયા.
તેઓ તેમના ભોળપણમાં તેની સાથે ગયા હતા,આબ્શાલોમની યોજના
વષે તેઓ તદ્દનઅજાણહતા. 12જયારેઆબ્શાલોમ યજ્ઞ કરતો હતો,
ત્યારે તેણે અ હથોફેલ ગીલોનીને તેના નગર ગીલોહમાં મોકલ્યો. તે
દાઉદનો સલાહકાર હતો. આબ્શાલોમ ું ષડ્યંત્ર આયોજનબધ્ધ હ ું,
કેમ કે આબ્શાલોમના પક્ષમાં લોકો સતત વધતા જતા હતા.

દાઉદ યરુશાલેમમાંથી નાસી જાય છે
13 એક સંદેશાવાહકે દાઉદ પાસે આવીને ક ું કે, “ઇઝરાયલના

માણસોના હૃદય આબ્શાલોમ તરફ છે.” 14 તેથી દાઉદે પોતાના જે
બધા ચાકરો યરુશાલેમમાં તેની સાથે હતા તેઓને ક ું કે, “ઊઠો
આપણે નાસી જઈએ, ન હ તો આપણામાંનો કોઈપણઆબ્શાલોમથી
બચી શકવાનો નથી. ઉતાવળે અહ જવાની તૈયાર કર એ, ન હ
તો તે આપણને જલ્દ પકડ પાડશે અને આપણા પર આફત લાવીને
તલવારથી હુમલો કર નગરનો નાશ કરશે.” 15 રાજાના સેવકોએ તેને
ક ું કે, “જો, અમારો મા લક રાજા જે કઈ નણર્ય કરે તે કરવાને તારા
સેવકો તૈયાર છે.”

16 રાજા તથા તેની પાછળ તેના કુટુબનાં સવર્ ચાલી નીક ા,ં પણ
મહેલ સંભાળવા માટે રાજાએ પોતાની દસ ઉપપત્નીઓને ત્યાં રહેવા
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દ ધી. 17 પછ રાજા તથા તેની પાછળ સવર્ લોક બહાર ચાલી નીક ા
અને તેઓ રસ્તા પરના છેલ્લાં ઘરે ઊભા ર ા. 18તે ું સઘ ું સૈન્ય તેની
પડખે ચાલ ું હ ું અને સવર્ કરેથીઓ,સવર્ પલેથીઓઅને સવર્ ગ ીઓ
એટલે ગાથથી તેની સાથે આવેલા છસો માણસો તેની આગળ ચાલતા
હતા.

19 ત્યારે રાજાએ ઇ ાય ગ ીને ક ું કે, “અમાર સાથે ું પણ કેમ
આવે છે? પાછો જાઅને આબ્શાલોમ રાજા પાસે રહે, કેમ કે ું વદેશી
તથા દેશ નકાલ થયેલો છે. તાર પોતાની જગ્યાએ પાછો જા. 20 વળ
ું ગઈકાલે જ આ ા છો, તો શા માટે હુ તને અમાર સાથે ભટકવા

દઉં? વળ મને ખબર પણ નથી કે હુ કયાં જાઉં છુ. તેથી પાછો
જઈને તારા ભાઈઓને પાછા લઈ જા. દયા તથા સત્યતા તાર સાથે
આવો.” 21 પણ ઇ ાયે રાજાને ક ું, “જીવતા યહોવાહ તથા મારા
મા લક રાજાના જીવના સમ, કે જે જગ્યાએ મારા મા લક રાજા જશે,
પછ મરવા ું હશે કે જીવવા ું તોપણ તારો દાસ ત્યાં આવશ.ે” 22 તેથી
દાઉદે ઇ ાયને ક ું, “આગળજાઅને અમાર સાથે પ્રયાણ કર.” માટે
ઇ ાય ગ ીએ તેના સઘળાં માણસો તથા સઘળાં કુટુબો સાથે મળ ને
રાજાસાથે પ્રયાણ ક .ુ 23આખો દેશ પોક ૂક ને રડ્યો સઘળા લોકોએ
કદ્રોનની ખીણ પસાર કર , રાજા પણ કદ્રોનની ખીણ પરથી પસાર
થયો, સઘળા લોકોએ અરણ્યના માગર્ તરફ સામે પાર ગયા.

24 પણ સાદોક તથા તેની સાથે સવર્ લેવીઓ ઈ રનો કરાર કોશ
ઊંચક ને ત્યાં આ ા. તેઓએ ઈ રના કોશને નીચે ૂ ો અને
પછ અબ્યાથાર તેમની સાથે બ લદાન ચઢાવવા માટે જોડાયો*. સવર્
લોકો નગરમાંથી બહાર નીકળ ગયા ત્યાં ુધી તેઓએ રાહ જોઈ.
25 રાજાએસાદોકને ક ું કે, “ઈ રનો કોશઊંચક ને પાછો નગરમાં લઈ
જા. જો ઈ રની કૃપાદ્ર મારા પર થશે, તો તેઓ મને અહ પાછો
લાવશે અને કોશ તથા ાં તે રહે છે તે જગ્યા મને ફર થી બતાવશે.
26પણજો તે એમ કહે કે, ‘હુ તારા પર પ્રસ નથી,’ તો જો, હુ અ હયા
છુ, જમે તેને સારુ લાગે તેમ તે મને કરે.”

27 રાજાએ સાદોક યાજકને ક ું, ું “ ું પ્રબોધક નથી? તારા બે

* 15:24 15:24અબ્યાથાર તેમની સાથે પવર્ત પર ગયો
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દ કરા,અ હમાઆસને તથા અબ્યાથારના દ કરા યોનાથાનને તાર સાથે
લઈને શાં તથી નગરમાં પાછો જા. 28 ાં ુધી તમાર તરફથી મને
ખાતર ૂવર્ક ખબર ન હ મળે, ત્યાં ુધી હુ અરણ્ય તરફના ઘાટઆગળ
ઊભો રહ શ. 29 માટે સાદોક અને અબ્યાથાર ઈ રનો કોશ ઊંચક ને
પાછો યરુશાલેમમાં લા ા અને તેઓ ત્યાં ર ા.

30પણ દાઉદ રડતો રડતો ઉઘાડા પગે જૈ ૂન પવર્ત પર ગયો, તે ું મા ું
ઢાંકે ું હ ુ.ં તેની સાથેના લોકોમાંના પ્રત્યેક માણસ પોતા ું મા ું ઢાંક ને
રડતો રડતો ચાલતો હતો. 31 કોઈએકે દાઉદને ક ું કે, “અ હથોફેલ
આબ્શાલોમની સાથેના કાવતરાખોરોની સાથે છે. તેથી દાઉદે પ્રાથર્ના
કર કે, ‘હે ઈ ર, કૃપા કર , અ હથોફેલની સલાહને ૂખર્તામાં બદલી
નાખજ.ે” 32અને એમ થ ું કે,જયારે દાઉદ પવર્તના શખર પર, કે ાં
લોકો ઈ ર ું ભજન કરતા હતા ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યારે હુશાય આક તેને
મળવા માટે આ ો. તેનો અંગરખો ફાટેલો અને તેના માથા પર ૂળ
હતી. 33 દાઉદે તેને ક ું કે, “જો ું માર સાથે ુસાફર કરશે તો ું મને
બોજારૂપ થઈ પડશે. 34પણજો ું નગરમાં પાછો જઈનેઆબ્શાલોમને
કહે કે, હે રાજા, હુ તારો સેવક થઈશ, જમે પાછલા સમયમાં હુ તારા
પતાનો ચાકર હતો, તે પ્રમાણે હવે હુ તારો ચાકર થઈશ, તો ું મારા
માટે અ હથોફેલની સલાહને નષ્ફળ કર શ.’ ”

35 વળ ું સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકો તાર સાથે ત્યાં નથી?
તેથી જે વાતો રાજાના મહેલમાં ું સાંભળે તે ું સાદોક તથા અબ્યાથાર
યાજકોને કહેજ.ે 36 ત્યાં તેઓના બે દ કરા, એટલે સાદોકનો દ કરો
અ હમાઆસ તથા અબ્યાથારનો દ કરો યોનાથાન, તેઓની સાથે છે. ું
જે કઈ સાંભળે તે તેઓના દ્વારા ન ે મને કહેવડાવજ.ે 37તેથી દાઉદનો
મત્ર, હુશાય, જયારે યરુશાલેમ નગરમાં પહોંચ્યો ત્યારે આબ્શાલોમ
પણ તે નગરમાં પ્રવેશતો હતો.

16
દાઉદ અને સીબા

1દાઉદ પવર્તના શખર પર થોડાઅંતર ુધી ગયો, ત્યાં મફ બોશેથનો
ચાકર સીબા તેને બે ગધેડાં સાથે મ ો; જનેા પર બસો રોટલી, ૂક
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દ્રાક્ષોની એકસો અંજીરો ું ઝૂમ ું તથા દ્રાક્ષારસની એક કુડ લાદેલી
હતી. 2 રાજાએસીબાને ૂ ું કે, “આબધી વસ્ ુઓ ું શા માટે લા ો
છે?” સીબાએ ક ું કે, રાજાના કુટુબનાં લોકોને સવાર કરવા સારુ
ગધેડા,ં તારા માણસોને ખાવા રોટલી, દ્રાક્ષ અને અંજીર તથા અરણ્યમાં
જઓે થાક જાય તેઓને માટે દ્રાક્ષારસ લા ો છુ.”

3 રાજાએ ક ું કે, “તારા મા લકનો દ કરો ાં છે?” સીબાએ રાજાને
જવાબ આપ્યો કે, “જો, તે યરુશાલેમમાં રહે છે, કેમ કે તે કહે છે કે,
આ ઇઝરાયલ ું ઘર છે તે મારા પતા ું રા છે તે મારા માટે ા પત
કરવામાં આવશે. 4 પછ રાજાએ સીબાને ક ું કે, “જો, જે સઘ ું
મફ બોશેથ ું હ ું તે હવે તારુ છે.” સીબાએ જવાબ આપ્યો કે, “હે
મારા મા લક રાજા હુ વનમ્રતાથી તને નમન કરુ છુ. કે “તમે મારા પર
કૃપાદ્ર દશાર્વો.”

5 જયારે દાઉદ રાજા બાહુર મ પહોંચ્યો, ગેરાનો દ કરો શમઈ
શાઉલના કુટુબનો હતો તે ત્યાંથી બહાર આ ો. તે શાપ આપવા
લાગ્યો. 6 તેણે દાઉદ તથા રાજાના સવર્ ચાકરો પર, રાજાને જમણે
તથા ડાબે સૈન્ય તથા અંગરક્ષકો હોવા છતાં તેઓ પર પથ્થરો ફેં ા.

7 શમઈએ શાપ આપતા ક ું, “હે ૂની તથા બ લયાલના માણસ!
દૂર જા, અહ યાથી જતો રહે, 8 શાઉલ, કે જનેી જગ્યાએ તેં રાજ ક ુ
છે, તેના કુટુબનાં સઘળાંના લોહ નો બદલો ઈ રે તાર પાસેથી લીધો
છે. ઈ રે તારા દ કરા આબ્શાલોમના હાથમાં રા સોંપ્ ું છે. તાર
દુ તામાં ું પોતે સપડાયો છે કેમ કે ું ૂની માણસ છે.”

9પછ સરુયાના દ કરા અ બશાયે રાજાને ક ું કે, “આમરેલો કૂતરો
મારા મા લક રાજાને શા માટે શાપઆપે છે? કૃપા કર મને જવા દે કે હુ
તે ું મા ું કાપી ના ુ.ં” 10 પણ રાજાએ ક ું કે, હે સરુયાના દ કરાઓ,
મારે તમાર સાથે શો સંબંધ છે? કદાચ તે મને શાપ આપે કેમ કે ઈ રે
તેને ક ું છે કે ‘દાઉદને શાપ આપ.’ તેથી કોણ કહ શકે કે, ‘ ું શા માટે
રાજાને શાપ આપે છે?”

11માટે દાઉદેઅ બશાયને તથા પોતાના સવર્ ચાકરોને ક ું કે, “જુઓ,
મારો દ કરો, જે મારાથી જનમ્યો હતો તે મારો જીવ લેવાને શોધે છે. તો
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હવે આ બન્યામીની મારો વનાશ કરવાની ઇચ્છા કરે એમાં શી નવાઈ?
તેને એકલો રહેવા દો અને શાપઆપવા દે, કેમ કે ઈ રે તેને તેમ કરવાની
આજ્ઞા આપી છે. 12 કદાચ ઈ ર મારા પર થયેલા દઃુખો પર નજર કરે,
જે શાપ તે આજે આપે છે તેનો સારો બદલો ઈ ર મને આપ.ે”

13 તેથી દાઉદ તથા તેના માણસો જયારે માગ ચાલતા હતા, ત્યારે
શમઈ તેની સામેના પવર્તની બાજુએ હતો, તે તેઓને શાપઆપતો અને
તેના ઉપર પથ્થરો અને ૂળ નાખતો ગયો. 14 પછ રાજા તથા તેની
સાથેના સવર્ લોકો થાક ગયા,અને રાત્રે તેઓએ રોકાઈને આરામ કય .

આબ્શાલોમ યરુશાલેમમાં
15આબ્શાલોમ તથા ઇઝરાયલના સવર્ લોકો જે તેની સાથે હતા તે

યરુશાલેમમાં આ ા અને અ હથોફેલ તેઓની સાથે હતો. 16જયારે
દાઉદનો મત્ર હુશાય આક આબ્શાલોમ પાસે આ ો, ત્યારે હુશાયે
અબ્શાલોમને ક ું, “રાજા, ઘણું જીવો! રાજા ઘણું જીવો!”

17આબ્શાલોમે હુશાયને ક ું, “ ું તારા મત્ર પ્રત્યેની તાર વફાદાર
આવી જ છે? ું તેની સાથે શા માટે ન ગયો?” 18 હુશાયે આબ્શાલોમને
જવાબ આપ્યો, “ન હ! તેને બદલે જનેે ઈ રે, આ લોકોએ તથા
ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ પસંદ કયાર્, તેનો જ હુ થઈશ અને તેની
સાથે હુ રહ શ.

19વળ , હુ કયા માણસની સેવા કરુ? ું મારે તેના દ કરાની હજૂરમાં
સેવા કરવી ન જોઈએ? જમે મેં તારા પતાની હજૂરમાં સેવા કર હતી,
તેમ હુ તાર હજૂરમાં સેવા કર શ.”

20 પછ આબ્શાલોમે અ હથોફેલને ક ું, “હવે આપણે ું કર ું તે
વષે ું મને તાર સલાહઆપ.” 21અ હથોફેલે આબ્શાલોમને જવાબ
આપ્યો, “તારા પતાની ઉપપત્નીઓને તે મહેલની સંભાળલેવા માટે ૂક
ગયા હતા, ત્યાં ું જાઅને તેઓનીઆબરૂ લે અને સવર્ ઇઝરાયલીઓને
ખબર પડશે કે, તારા પતા તને ધ ારે છે. પછ જઓે તાર સાથે છે
તે સવર્ના હાથ મજ ૂત થશે.”

22 તેથી તેઓએ મહેલની અગાસી ઉપર તં ુ બાંધ્યાં અને
આબ્શાલોમ સવર્ ઇઝરાયલીઓના દેખતા તે પોતાના પતાની
ઉપપત્નીઓ સાથે ઊંઘી ગયો. 23 હવે તે દવસોમાં અ હથોફેલ જે
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સલાહ આપતો, તે કોઈએ ઈ રવાણી સાંભળ હોય તેવી જ ગણાતી
હતી. દાઉદ અને આબ્શાલોમ બ ે અ હથોફેલની સલાહનો આદર
કરતા હતા.

17
હુશાય આબ્શાલોમને અવળ સલાહઆપે છે

1 પછ અ હથોફેલે આબ્શાલોમને ક ું, “હવે મને પસંદ કરેલા બાર
હજાર માણસો આપ. અને હુ આજે રાત્રે જઈને દાઉદનો પીછો કર શ.
2 જયારે તે થાકેલો અને નબર્ળ હશે ત્યારે હુ તેની પાસે જઈને તેને
ગભરાવી નાખીશ. ત્યારે જે માણસો તેની સાથે છે તે બધા ભાગી જશે
અને હુ ફક્ત રાજા પર જ હુમલો કર શ. 3 હુ સવર્ લોકોને તાર પાસે
પાછા લાવીશ જઓેને ું શોધે છે તેઓ નાશ પામશે અને સવર્ લોકો
તાર સાથે શાં તમાં રહેશે.” 4 અ હથોફેલે જે ક ું તે આબ્શાલોમને
તથા ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનોને પસંદ પ ું.

5 પછ આબ્શાલોમે ક ુ,ં “હવે હુશાય આક ને પણ બોલાવો અને
તે ું કહે છે તેને આપણે સાંભળ એ.” 6 જયારે હુશાય આબ્શાલોમ
પાસે આ ો, ત્યારે આબ્શાલોમે તેને ુલાસો કય કે અ હથોફેલે આ
પ્રમાણે ક ું છે અને હુશાયને ૂ ુ,ં “ ું અ હથોફેલના ક ા પ્રમાણે
અમારે કર ુ?ં જો ના હોય તો, ું કર ું તેની ું સલાહ આપ.” 7 તેથી
હુશાયે આબ્શાલોમને ક ુ,ં “આ સમયે અ હથોફેલે જે સલાહ આપી
છે તે સાર નથી.”

8 વળ હુશાયે ક ુ,ં “તને ખબર છે કે તારા પતા અને તેના માણસો
બહુ હમતવાન યોદ્ધાઓ છે, જમે પોતાના બચ્ચાં છ નવાઈ જવાથી
ર છણ ક્રો ધત હોય છે તેવા તે લોકો છે. તારો પતા લડવૈયા ુરુષ છે;
તે આજે રાત્રે સૈ નકોની સાથે રહેશે ન હ. 9 હમણાં તે કોઈ ખાડામાં કે
કોઈ બીજી જગ્યાએ સંતાયેલા હશ.ે શરૂઆતના હુમલામાં તમારામાંના
કેટલાક માણસો માયાર્ જશ.ે તે વષે જે કોઈ સાંભળશે તેઓ કહેશે
કે, ‘આબ્શાલોમની પાછળ ચાલનાર સૈ નકોની કતલ થઈ રહ છે.’
10એટલે બહાદરુ સૈ નકો, જઓે સહ જવેા ૂરવીર સમાન છે, તેઓ



2 શ ુએલ 17:11 xliii 2 શ ુએલ 17:19

પણ ગભરાશે કારણ કેઆ ું ઇઝરાયલજાણે છે કે તારો પતા ૂરવીર
યોદ્ધો છે અને જે માણસો તેની સાથે છે તે ઘણાં બળવાન છે.

11 તેથી માર સલાહ છે કે દાનથી બેરશેબા ુધીના સવર્
ઇઝરાયલીઓને ું એકઠા કર, તેઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી છે
અને ું પોતે લડાઈમાં જા. 12પછ જયાં કઈ તે મળશે ત્યાં અમેઆવી ું
અને ઝાકળજમેજમીન પર પડે છે તેમઅમે તેના ઉપર ૂટ પડ ું. અને
તેને કે તેની સાથેના પણ માણસને જીવતા જવા દઈ ું ન હ.

13 વળ જો તે કોઈ નગરમાં ભરાઈને બેઠા હશ,ે તો સવર્
ઇઝરાયલીઓ નગર આગળ દોરડાં લાવશે અને અમે તે નગરને ખેંચીને
નદ માં નાખી ું કે ત્યાં નાનો પથ્થર પણ જોવા ન હ મળે.” 14 પછ
આબ્શાલોમે તથા ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ ક ું, “હુશાય આક ની
સલાહ અ હથોફેલની સલાહ કરતાં વધારે સાર છે.” આબ્શાલોમ
આફતમાં ુકાય તે માટે ઈ રે અ હથોફેલની સાર સલાહ નષ્ફળ
કરવા ું ન ક ુ હ ુ.ં

દાઉદ ચેતવણી પામે છે, ને નાસી છૂટે છે
15 હુશાયે સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકોને ક ું, “અ હથોફેલે

આબ્શાલોમને અને ઇઝરાયલના આગેવાનોને આ પ્રમાણેની સલાહ
આપી હતી, પણ મેં કઈક બીજી સલાહઆપી હતી. 16 તો હવે,જલ્દ
જાઓ, દાઉદને ખબર આપીને તેને કહો કે, ‘આજે રાત્રે રાન તરફના
આરા પાસે છાવણી નાખશો ન હ, પણ નદ ઓળંગી જાઓ ન હ તો
રાજા અને તેના સવર્ લોકો માયાર્ જશે.’ ”

17 હવે યોનાથાન અને અ હમાઆસ એન-રોગેલ પાસે ઊભા હતા,
એક દાસી તેઓને સમાચારઆપતી. તેઓજઈને દાઉદ રાજાને કહેતાં,
કેમ કે નગરમાં આવતાં તેઓ કોઈનાં જોવામાં આવે ન હ. 18 પર ુ
એક જુવાન માણસે તેઓને જોઈને આબ્શાલોમને ખબર આપી તેથી
યોનાથાન તથા અ હમાઆસ જલ્દ થી ચાલ્યા ગયા અને બાહુર મમાં
એક માણસને ઘરે આ ા, ત્યાં તેના આંગણામાં એક કૂવો હતો તેમાં
તેઓ ઊતયાર્.

19 તે માણસની પત્નીએ કૂવા પર એક ચાદર પાથર અને તેના
પર અનાજને ૂકવવા પાથર દ ુ,ં જથેી કોઈને કશી ખબર ન પડે કે
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યોનાથાન તથા અ હમાઆસ કૂવામાં છે. 20આબ્શાલોમના માણસોએ
તે ી પાસે ઘરમાં આવીને ૂ ું, “અ હમાઆસ તથા યોનાથાન કયાં
છે?” તે ીએ તેઓને ક ું, “તેઓ તો નદ ઓળંગીને ચાલ્યા ગયા
છે.” તે માણસોએ આજુબાજુ જો ું, પણ તેઓ મ ા ન હ, તેથી
તેઓ યરુશાલેમ પાછા ફયાર્. 21 તેમના ગયા પછ યોનાથાન તથા
અ હમાઆસ કૂવામાંથી નીકળ બહાર આ ા. તેઓએ દાઉદ રાજા
પાસે જઈને ખબર આપીને ક ું, “જલ્દ ઊઠ ને પાણીની પાર ચાલ્યા
જાઓ, કેમ કે અ હથોફેલે તમારા વષે આવી સલાહ આપી છે.”
22 પછ દાઉદ અને તેની સાથેના માણસો ઊઠ્યા અને યદન નદ પાર
કરવા લાગ્યા. ૂય દય થતાં પહેલાં તેઓમાંના સવર્ નદ માંથી પ્રયાણ
કર ને સામે પાર ચાલ્યા ગયા.

23જયારે અ હથોફેલે જો ું કે તેની સલાહ અ ુસાર કરવામાં આ ું
નથી ત્યારે તે ત્યાંથી પોતાના ગધેડાને લઈને ચાલ્યો ગયો. તેના નગરમાં
તે પોતાના ઘરે ગયો પોતાના ઘરનાને માટે વ ા કર ને આત્મહત્યા
કર ને મરણ પામ્યો આ પ્રમાણે તે ૃત્ ુ પામ્યો અને તેને તેના પતાની
કબરમાં દફનાવવામાં આ ો.

24 પછ દાઉદ માહનાઇમ આ ો. આબ્શાલોમે તથા તેની સાથેના
ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ યદન પાર કર . 25 ત્યારે આબ્શાલોમે
યોઆબની જગ્યાએ અમાસાને સૈન્યનો સેનાપ ત નીમ્યો. અમાસા,
યોઆબની માતા, સરુયાની બહેન, જે નાહાશની દ કર અ બગાઈલ
સાથે ૂઈ જનાર યથ્રા ઇઝરાયલીનો* દ કરો હતો. 26 પછ
આબ્શાલોમ અને ઇઝરાયલીઓએ ગલ્યાદના દેશમાં છાવણી નાખી.

27 જયારે દાઉદ માહનાઇમ આ ો ત્યારે એમ બન્ ું કે, તે
આમ્મોનીઓના રાબ્બાના નાહાશનો દ કરો શોબી, લો-દબારના
આમ્મીએલનો દ કરો માખીર તથા રોગલીમનો બા ઝલ્લાય ગલ્યાદ ,
28 તેઓ સાદડ ઓ, ધાબળા, વાટકા, ઘડા, ઘઉં, જવનો લોટ, શેકે ું
અનાજ, કઠોળ, મ ૂર, 29 મધ, માખણ, ઘેટાં અને પનીર લા ા. કે
જથેી દાઉદ અને તેના લોકો જે તેની સાથે હતા તેઓ ખાઈ શકે. આ

* 17:25 17:25 ઇશ્માએલી
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માણસોએ ક ું “આ લોકો અરણ્યમાં ૂ ા, તરસ્યાં અને થાક ગયા
છે.”

18
આબ્ શાલોમની હાર અને તે ું ૃત્ ુ

1 દાઉદે તેના સૈ નકો જે તેની સાથે હતા તેઓની ગણતર કર અને
તેણે સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓ નીમ્યા. 2 દાઉદે ત્રીજા
ભાગના લોકોને યોઆબના હાથ નીચ,ે ત્રીજા ભાગને યોઆબના ભાઈ
સરુયાના દ કરા અ બશાયના હાથ નીચે અને ત્રીજા ભાગને ઇ ાય
ગ ીના હાથ નીચે ુપ્રત કયાર્. રાજાએ સૈન્યને ક ું “હુ જાતે તમાર
સાથે આવીશ.”

3 પણ સૈ નકોએ ક ુ,ં “તમારે ુદ્ધમાં આવ ું ન હ, કેમ કે જો અમે
નાસી જઈ ું તોપણ તેઓ અમાર પરવા કરશે ન હ, જો અમારામાંથી
અડધા લોકો મર જાય તોપણ માણસોને અમાર દરકાર રહેશ.ે પણ
તમે અમારા માટે દસ હજાર માણસોની ગરજ સારે એવા છો*. એ માટે
તમે અહ નગરમાં રહ ને અમને મદદ કરવા તૈયાર રહો એ વધારે સારુ
છે” 4તેથી રાજાએ તેઓને ક ુ,ં “તમને જમે સારુ લાગે તેમ હુ કર શ.”
ત્યારે સૈન્ય સો અને હજારની ટુકડ માં બહાર ગ ું પછ રાજા નગરના
દરવાજા પાસે ઊભો ર ો.

5 રાજાએ યોઆબ, અ બશાય અને ઇ ાયને આજ્ઞા કર ,
“માર ખાતર તમે જુવાન આબ્શાલોમ સાથે શાં ત ૂવર્ક બોલજો.”
આબ્શાલોમ વષે રાજાએ સેનાપ તને જે આજ્ઞા આપી તે સવર્ લોકોએ
સાંભળ .

6 આ પ્રમાણે દાઉદ ું સૈન્ય ઇઝરાયલની સેના સામે ુદ્ધ કરવા
રણ ૂ મમાં ગ ુ;ં અને એફ્રાઇમના જગલમાં ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં 7 દાઉદના
સૈ નકો આગળ ઇઝરાયલના સૈન્યની હાર થઈ. તે દવસે ુદ્ધમાં વીસ
હજાર માણસોએ પોતાના જીવ ુમા ા. 8 દેશભરમાં ુદ્ધ ફેલાઈ ગ ું
તે દવસે તલવારથી જટેલા માણસો મરાયા તેના કરતાં જગલનાં ૃક્ષો
વચ્ચે અટવાઈને વધારે માણસો મરાયા.
* 18:3 18:3આપણા જવેા 10,000 લોકો છે
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9 ુદ્ધના સમયે એ ું બન્ ું કે આબ્શાલોમની દાઉદના કેટલાક સૈ નકો
સાથે ુલાકાત થઈ. આબ્શાલોમ ખચ્ચર પર સવાર કર ને જતો હતો.
તે ખચ્ચર એક મોટા એલોન ૃક્ષની ગીચ ડાળ ઓ નીચે આ ું. તેની
ગરદન એલોન ૃક્ષની ડાળ ઓમાં ભરાઈ ગઈ. તે આકાશ તથા ૃથ્વી
વચ્ચે લટક ર ો. ખચ્ચર આગળ ચાલ્ ું ગ ુ.ં 10 એક માણસે તે
જો ું અને તેણે જઈને યોઆબને ખબરઆપી, “જો, મેં આબ્શાલોમને
એલોન ૃક્ષની ડાળ એ લટક રહેલો જોયો.” 11 આબ્શાલોમ વષે
ખબર આપનાર માણસને યોઆબે ક ું, “તેં તેને જોયો તો પછ તેં તેને
શા માટે જમીનદોસ્ત કર દ ધો ન હ? જો એ ું ક ુ હોત તો હુ તને
દસ-ચાંદ ના સ ા અને એક કમરબંધ આપત.”

12 પેલા માણસે યોઆબને ક ું, “જો ું મને ચાંદ ના હજાર સ ા
આપો તોપણ હુ રાજાના દ કરા સામે મારો હાથ ઉગા ું ન હ કેમ કે,
રાજાએ તને, અ બશાયને તથા ઇ ાયને જે હુકમ કય હતો તે અમે
સાંભ ો હતો કે ‘જુવાનઆબ્શાલોમને કોઈ હાથઅડકાડે ન હ.’ 13એ
હુકમની અવજ્ઞા કર ને જો મેં છાની ર તે આબ્શાલોમને માર ના ો
હોત, તો તે બાબત રાજાનીજાણમાં આ ા વગર રહેત ન હ ું પોતે જ
માર વરુદ્ધ થઈ ગયો હોત. અને મારા પર આરોપ ૂકવામાં ું પહેલો
હોત.”

14 પછ યોઆબે ક ું, “હુ તાર રાહ જોઈશ ન હ. “તેથી યોઆબે
ત્રણ ભાલા હાથમાં લઈને આબ્શાલોમ જે હજુ ુધી ૃક્ષ પર જીવતો
લટકેલો હતો, તેના હૃદયમાં ભોંક દ ધા.ં 15પછ યોઆબના દસ જુવાન
માણસ શ વાહકોએઆબ્શાલોમને ચારેબાજુથી ઘેર લઈને તેના પર
હુમલો કર તેને માર ના ો.

16 પછ યોઆબે રણ શગડુ વગા ું અને સૈન્ય ઇઝરાયલનો પીછો
કરવાને બદલે પાછુ વ ું. કેમ કે યોઆબે સૈન્યને પાછુ બોલાવી
લી ું હ ુ.ં 17 યોઆબના માણસોએ આબ્શાલોમને લઈને જગલમાં
એક મોટા ખાડામાં ફેંક દ ધો; તેઓએ આબ્શાલોમના ૃતદેહને મોટા
પથ્થરના ઢગલા નીચે દફ્ના ો, પછ બધા ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાના
ઘરે ચાલ્યા ગયા.
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18 આબ્શાલોમ,ે જયારે તે જીવતો હતો ત્યારે તેણે પોતાના માટે
રાજાઓની ખીણમાં સ્તંભ બાંધ્યો હતો, કેમ કે તેણે ક ું હ ું કે, “મારુ
નામ સદા રાખવા માટે મારે કોઈ દ કરો નથી.” તેથી તેના નામ પરથી તેણે
તે સ્તંભ ું નામ આબ્શાલોમ રા ું હ ુ,ં આજે પણ તે આબ્શાલોમના
સ્ ૃ તસ્તંભ તર કે ઓળખાય છે.

દાઉદને આબ્શાલોમના ૃત્ ુની જાણ કરવામાં આવી
19 ત્યાર પછ સાદોકના દ કરા અ હમાઆસે ક ું, “હવે મને દોડ ને

રાજા પાસે જઈને તેને ખબરઆપવા દો, કે કેવી ર તે ઈ રે તેને તેના શ ુ
આબ્શાલોમથી બચા ો છે.” 20યોઆબે તેને જવાબઆપ્યો, “આજે
ું ખબર લઈને જઈશ ન હ; પણ ું તે ખબર લઈને બીજા કોઈ દવસે

જજ.ે ું આજે ખબર આપવા જઈશ ન હ કારણ કે રાજાનો દ કરો
મરણ પામ્યો છે.”

21 પછ યોઆબે કૂશીને ક ું, “ ું જા, તેં જે જો ું છે તે રાજાને
કહેજ.ે” કૂશી યોઆબને પ્રણામ કર ને રાજાને તે વાતની ખબરઆપવાને
ચાલી નીક ો. 22 પછ સાદોકના દ કરા અ હમાઆસે યોઆબને
ફર થી ક ું, કઈપણ થાય પણ, કૃપા કર ને મને પણ કૂશીની પાછળ
જઈને રાજાને મળવા જવા દે.” યોઆબે જવાબઆપ્યો, “મારા દ કરા,
તારે શા માટે જ ું છે? કેમ કે આ સમાચાર આપવાનો કશો તને
બદલો મળવાનો નથી?” 23અ હમાઆસે ક ું, “ગમે તે થાય,” હુ તો
જવાનો જ. “તેથી યોઆબે તેને ઉ ર આપ્યો, “ઠ ક તો જા.” પછ
અ હમાઆસ મેદાનના રસ્તે દોડ્યો અને કૂશીની આગળ નીકળ ગયો.

24 હવે દાઉદ બે દરવાજાની વચ્ચે બેઠો હતો. ચોક દારે કોટના
દરવાજાના છત ઉપર ચઢ ને આંખો ઊંચી કર ને જો ું. તેણે જો ું કે
એક માણસ દોડતો આવી ર ો છે. 25ચોક દારે પોકાર ને રાજાને ક ું.
પછ રાજાએ ક ું, “જો તે એકલો હશ,ે તો તેની પાસે કોઈ સમાચાર
હશ.ે” તે ઝડપથી દોડ ને નગર પાસે આ ો.

26પછ ચોક દારે જો ું કે બીજોએક માણસપણ દોડતોઆવી ર ો
છે. ચોક દારે દરવાનને બોલાવીને ક ું, “જો ત્યાં બીજો કોઈ માણસ
પણ આવે છે.” એટલે રાજાએ ક ું, “તે પણ સમાચાર લઈને આવતો
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હશ.ે” 27ચોક દારે ક ું, “મને લાગે છે કે, પ્રથમ માણસની દોડ સાદોકના
દ કરા અ હમાઆસની જવેી લાગે છે.” રાજાએ ક ું, “તે સારો માણસ
છે અને સારા સમાચાર લઈને આવે છે.”

28 અ હમાઆસે ૂમ પાડ ને રાજાને ક ું, “બ ું ઠ ક છે.” અને
તેણે રાજાની આગળ સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ કર ને ક ું, “તમારા પ્ર ુ
ઈ રને ધન્ય હો, જમેણે મારા મા લક રાજા સામે હાથ ઉઠાવનાર
માણસોને અમારા હાથમાં આપી દ ધા છે. 29 તેથી રાજાએ જવાબ
આપ્યો, “જુવાન આબ્શાલોમ ઠ ક તો છે ન?ે” અ હમાઆસે જવાબ
આપ્યો, “યોઆબે રાજાના ચાકરન,ેએટલે મને તારા દાસને, તાર પાસે
મોકલ્યો, ત્યારે મારાજોવામાં ઘણી મોટ ધાંધલધમાલઆવી હતી. પણ
તે ું હ ું તેની મને ખબર નથી.” 30 પછ રાજાએ ક ું, “એક બાજુ
ફર ને અહ ઊભો રહે.” તેથી અ હમાઆસ ફર ને એક બાજુએ ઊભો
ર ો.

31પછ તરતજ કૂશીએઆવીને ક ું, “મારા મા લક રાજા તારા માટે
એક સારા સમાચાર છે, કેમ કે જઓે તાર સામે ઊઠ્યા હતા તેઓ સવર્
પર ઈ રેઆજે વેર વા ું છે.” 32પછ રાજાએ કૂશીને ક ું, “ ું જુવાન
આબ્શાલોમ તો ઠ ક છે ન?ે” કૂશીએજવાબઆપ્યો, “મારા મા લક,જે
રાજાના શ ુઓ, તને ુકસાન પહોંચાડવા તાર સામે ઊઠે છે તેમના હાલ
તે જુવાન માણસ આબ્શાલોમના જવેા છે.” 33 પછ રાજાને ઘણો જ
આઘાત લાગ્યો, તે નગરના દરવાજા પરથી ચઢ ને ઓરડ માં ગયો અને
રડવા લાગ્યો. જયારે તે અંદર ગયો ત્યારે ઉદાસ થઈને બોલ્યો, “મારા
દ કરા આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા દ કરા આબ્શાલોમ તારા બદલે
જો હુ મરણ પામ્યો હોત તો કે ું સારુ,આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા
દ કરા!”

19
યોઆબ દાઉદને ઠપકો આપે છે

1 યોઆબને જણાવવાંમાં આ ું, “રાજા આબ્શાલોમ માટે રડે છે
અને શોક કરે છે.” 2 માટે તે દવસનો વજય દાઉદના સવર્ સૈ નકો માટે
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શોકરૂપ થઈ ગયો હતો. કેમ કે સૈ નકોએ તે દવસે સાંભ ું કે “રાજા
પોતાના દ કરા માટે શોક કરે છે.”

3 જમે ુદ્ધમાંથી પરા જત થઈને નાસી છૂટેલા લોકો છાની ર તે
છટક જાય છે, તેમ તે દવસે સૈ નકો ૂપક થી નગરમાં ચાલ્યા ગયા.
4 રાજાએ પોતા ું ુખ પર આવરણ કર ને ભારે વલાપ કય , “મારા
દ કરા આબ્શાલોમ,આબ્શાલોમ, મારા દ કરા, મારા દ કરા!”

5 પછ યોઆબે રાજાના મહેલમાં જઈને તેને ક ું, “તેઓના એટલે
તારા સવર્ સૈ નકોના ુખને તેં લ જ્જત કયાર્ છે. જઓેએ તારો તારા
દ કરાઓનો અને દ કર ઓનો, તાર પત્નીઓના અને ઉપપત્નીઓના
જીવ બચા ા હતા. 6 કેમ કે જઓે તને ધ ારે છે તેઓને ું પ્રેમ કરે
છે, જઓે તને પ્રેમ કરે છે તેઓને ું ધ ારે છે. હે રાજા આજે તેં એ
સ્પ બતાવીઆપ્ ું છે કે સેનાપ તઓઅને સૈ નકો તાર સામે કઈ નથી.
હુ વ ાસથી કહુ છુ કે જો આજેઆબ્શાલોમ જીવતો હોત અને અમે
બધા મર ગયા હોત તો તને તે ઘણું સારુ લાગ્ ું હોત.

7માટે હવે ઊઠ ને બહારઆવઅને તમારા સૈ નકોને દલાસોઆપો,
કેમ કે હુ ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે,જો ું ન હઆવે, તોઆજે રાત્રે
કોઈ પણ માણસ તાર સાથે રહેશે ન હ. તમાર જુવાનીનાં દવસથી
અત્યાર ુધીમાં જે આફત તારા પર આવી હતી, તે સવર્ કરતાં આ
વપ તારે માટે વધારે ખરાબ થઈ પડશે.” 8તેથી રાજાઊઠ ને નગરના
દરવાજાઆગળજઈને બેઠો સવર્ લોકોને ખબર પડ કે રાજા દરવાજામાં
બેઠો છે. પછ સવર્ લોકો રાજાની આગળઆ ા.

દાઉદ યરુશાલેમ પાછો આવવા નીકળે છે
સવર્ ઇઝરાયલીઓ તો પોતપોતાના તં ુઓમાં ચાલ્યા ગયા હતા.

9 ઇઝરાયલીનાં બધા કુળોના સવર્ લોકો એકબીજા સાથે દલીલ કર ને
કહેતા હતા કે “રાજાએ આપણને આપણા શ ુઓના હાથમાંથી અને
પ લસ્તીઓના હાથમાંથીઆપણને બચા ા છેઅને હવેઆબ્શાલોમને
કારણે તે આપણને છોડ ને દેશમાંથી જતો ર ો છે. 10 અને
આબ્શાલોમ, જનેો આપણે અ ભષેક કર ને આપણો અ ધકાર નીમ્યો
હતો, તે તો ુદ્ધમાં માય ગયો છે. માટે હવે રાજાને પાછા લાવવા વષે
આપણે કેમ ક ું બોલતા નથી?”
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11 દાઉદ રાજાએ સાદોક અને અબ્યાથાર યાજકોને સંદેશો મોકલ્યો
કે “સવર્ ઇઝરાયલીઓ રાજાને પોતાના મહેલમાં પાછા લાવવાની વાતો
કરે છે, એ વાત રાજાએ સાંભળ છે, તો યહૂ દયાના વડ લોને કહો કે,
રાજાને ફર થી મહેલમાં લાવવામાં તમે કેમ સૌથી છેલ્લાં છો? 12 તમે
મારા ભાઈઓ છો, તમે મારા અંગતજનો છો તો પછ રાજાને પાછો
લાવવામાં તમે શા માટે સૌથી છેલ્લાં ર ા છો?’ ”

13 અને અમાસાને કહો, ‘ ું ું મારો અંગત સ્વજન નથી? જો
ું યોઆબની જગ્યાએ સૈન્યનો સેનાપ ત ન બને તો, ઈ ર મને એ ું

અને એના કરતાં વધારે દઃુખ પમાડો.’ 14 અને તેણે યહૂ દયાના સવર્
માણસોના હૃદય એક માણસનાં હૃદયની જમે જીતી લીધાં. જથેી
તેઓએ રાજાને સંદેશો મોકલ્યો, “ ું અને તારા બધા માણસો પાછા
આવો.” 15 તેથી રાજા પાછો વળ ને યદન આગળ આવી પહોંચ્યો.
અને યહૂ દયાના માણસો રાજાને મળવા અને તેને નદ ને સામે પાર લઈ
જવા માટે ગલ્ગાલમાં આ ા.

દાઉદ શમઈ પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
16 બાહુર મના ગેરાનો દ કરો શમઈ બન્યામીની, જલદ થી

યહૂ દયાના માણસો સાથે દાઉદ રાજાને મળવા આ ો. 17 તેની સાથે
એક હજાર બન્યામીનીઓહતા, શાઉલનો ચાકર સીબા અને તેના પંદર
દ કરાઓ અને વીસ ચાકરો પણ હતા. તેઓ રાજાની હાજર માં યદન
પાર ઊતયાર્. 18 તેઓએ રાજાના કુટુબને યદન નદ પાર ઉતારવા માટે
તથા તેને જે સારુ લાગે તે ું કરવા એક હોડ પેલે પાર મોકલી. રાજા નદ
પાર કર ને આ ો ત્યારે ગેરાનો દ કરો શમઈ તેની આગળ પગે પડયો.

19 શમઈએ રાજાને ક ુ,ં “મારો મા લક મને દોષી ન ગણે. મારા
મા લક રાજા જે દવસે યરુશાલેમ છોડ ને ગયા ત્યારે મેં જે ખોટાં કામો
કયાર્ તે યાદ કર શ ન હ. કૃપા કર રાજાએ મનમાં ખોટુ લગાડ ું ન હ.
20 કેમ કે, તારો દાસ જાણે છે કે મેં પાપ ક ુ છે. મારા મા લક રાજાને
મળવા માટે ૂસફના આખા કુટુબમાંથી હુ સૌથી પહેલો નીચે આ ો
છુ.”

21 પણ સરુયાના દ કરા અ બશાયે ક ું “ ું શમઈને માર નાખવો
ના જોઈએ, કેમ કે તેણે ઈ રના અ ભ ષક્તને શાપ આપ્યો છે?”
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22 ત્યારે દાઉદે ક ું, “ઓ સરુયાના દ કરાઓ, મારે તમાર સાથે ું
લેવા દેવા છે, કે આજે તમે મારા દશુ્મનો થયા છો? ું ઇઝરાયલમાં
આજે કોઈ માણસને માર નંખાય? કેમ કે ું હુ નથી જાણતો કે હુ
આજે ઇઝરાયલનો રાજા છુ?” 23 પછ દાઉદ રાજાએ શમઈને ક ું,
“ ું મરશે જ ન હ.” રાજાએ તેને સમ ખાઈને વચનઆપ્ ુ.ં

દાઉદ મફ બોશેથ પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
24 પછ શાઉલનો દ કરો મફ બોશેથ રાજાને મળવા નીચે આ ો.

રાજા યરુશાલેમ છોડ ને ગયો હતો તે દવસથી, તે શાં તએ પાછો ઘરે
આ ો ત્યાં ુધી તેણે એટલે કે મફ બોશેથે તેના પગ ધોયા ન હતા,
દાઢ કર ન હતી કે પોતાના વ ો પણ ધોયાં ન હતા.ં 25 અને તેથી

ારે તે યરુશાલેમમાં રાજાને મળવાઆ ો ત્યારે રાજાએ તેને ૂ ું,
“મફ બોશેથ, ું માર સાથે કેમ આ ો ન હ?”

26 તેણે જવાબ આપ્યો, “હે મારા મા લક રાજા, મારા ચાકરે મને
છેતય છે, કેમ કે મેં તેને ક ું, ‘હુ અપંગ છુ તેથી ગધેડા પરજીન બાંધીશ
કે જથેી હુ તેના પર સવાર કર ને રાજાની પાસે જાઉં, 27 મારા મા લક
રાજા મારા ચાકર સીબાએ તાર આગળ, મને બદનામ કય છે. પણ
મારા મા લક રાજા ું તો ઈ રના દૂત જવેો છે. એટલા માટે તાર
નજરમાં જે સારુ લાગે તે કર. 28 કેમ કે મારા મા લક રાજા આગળ
મારા પતા ું આ ું કુટુબ ૃત્ ુ પામેલા માણસ જે ું હ ુ,ં પણ જઓે
તાર મેજ પર બેસીને જમતા હતા તેઓની મધ્યે તમે મને બેસાડ્યો છે.
તેથી મારા રાજા મારો શો હક કે હુ તને વધારે ફ રયાદ કરુ?”

29 પછ રાજાએ તેને ક ુ,ં “શા માટે ગઈ ુજર બાબતો ું મને
જણાવે છે? મેં નણર્ય કય છે કે, ું અને સીબા શાઉલની બધી મલકત
વહેંચી લો.” 30 મફ બોશેથે રાજાને જવાબઆપ્યો, “ભલે સીબા બધી
મલકત લઈ લ.ે કેમ કે મારે માટે તો મા લક રાજા ુર ક્ષત પોતાના
મહેલમાં પાછા આ ા છે એ જ ૂર ું છે.”

દાઉદ બા ઝલ્લાય પ્રત્યે દયાભાવ દશાર્વે છે
31પછ બા ઝલ્લાય ગલ્યાદ રોગલીમથીઆ ોઅને રાજાને યદન

પાર પહોંચાડવાને તેની સાથે યદન ઊતય હતો. 32 હવે બા ઝલ્લાય
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ઘણો ૃદ્વ એટલે કે એંશી વષર્નો માણસ હતો. તે ઘણો ધનવાન માણસ
હતો. રાજાને જયારે માહનાઇમમાં હતો ત્યારે તેણે તેને ખોરાક ૂરો
પડ્યો હતો. 33 રાજાએ બા ઝલ્લાયને ક ું, “માર સાથે યદનને પેલે
પાર આવ અને હુ યરુશાલેમમાં માર સાથે તારુ ૂરુ કર શ.”

34 બા ઝલ્લાયે રાજાને જણા ું “માર જદગીનાં વષ માં કેટલા
દવસો બાક ર ા છે કે, હે રાજા હુ તાર સાથે યરુશાલેમમાં આ ુ?ં
35 હુ એંશી વષર્નો થયો છુ. ું હુ સારા કે નરસાને પારખી શકુ છુ?
હુ જે ખાઉં કે પીઉં તેનો સ્વાદ માણી શકુ છુ? ું હુ ગીત ગાનાર
ુરુષો કે ીઓનો અવાજ સાંભળ શકુ છુ? તો પછ શા માટે મેં

તારા ચાકરે મા લક રાજાને બોજારૂપ થ ું જોઈએ? 36 હુ તો ફક્ત યદન
પાર ઊતરતાં ુધી જ તાર સાથે આવીશ. શા માટે રાજા મને આનો
આટલો મોટો બદલો આપવો જોઈએ?

37 કૃપા કર તારા ચાકરને પાછો ઘરે જવા દે, કે હુ મારા નગરમાં મારા
પતા અને માતાની પાસે મરણ પા ુ.ં પણ જો,આ તારો દાસ કમ્હામ
અહ માર પાસે છે. તે ભલે નદ ઊતર ને આવે અને જમે મારા મા લક
રાજાને ઠ ક લાગે તેમ તેની સાથે કરજ.ે”

38 રાજાએ જવાબઆપ્યો, “ભલે કમ્હામ માર સાથે નદ ઊતર ને
આવે અને તને સારુ લાગે તે હુ તેના માટે કર શ, ું માર પાસે જે
કઈ માગીશ તે હુ તારા માટે કર શ.” 39 પછ રાજા અને તેના સવર્
લોકોએ યદન નદ પાર કર , રાજાએ બા ઝલ્લાયને ુંબન ક ુ અને તેને
આશીવાર્દ આપ્યો. પછ બા ઝલ્લાય પોતાના ઘરે પાછો ગયો.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે રાજા વષે ચચાર્
40 રાજા નદ પાર કર ને ગલ્ગાલ ગયો અને કમ્હામ પણ તેની સાથે

ગયો. યહૂ દયા ું આ ું સૈન્ય અને ઇઝરાયલ ું અડ ું સૈન્ય રાજાને નદ
પાર ઉતાર ને લા ા. 41 ઇઝરાયલના સવર્ માણસોએ ઉતાવળે રાજા
પાસે આવીને ક ું, “શા માટે અમારા ભાઈઓએ એટલે યહૂ દયાના
માણસોએ, તમને કેમ ચોર લીધા છે અને તારા કુટુબને તથા તાર સાથે
દાઉદના સવર્ માણસોને યદન પાર લઈ ગયા છે?”
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42 તેથી ઇઝરાયલનાં માણસોએ યહૂ દયાના માણસોને જવાબ
આપ્યો, “કેમ કે રાજા અમારો નજીકનો સગો છે. શા માટે તમે આ
વષે અમારા પર ુસ્સે થયા છો? ું અમે રાજાના પોતાના ખોરાકમાંથી
ક ું ખા ું છે? ું રાજાએઅમને કશી ભેટ આપી છે?” 43ઇઝરાયલના
માણસોએ યહૂ દયાના માણસોને જવાબઆપ્યો, “રાજામાં અમારા દસ
ભાગ છે, દાઉદ પર તમારા કરતાં વધારે અમારો હક છે. તમે શા માટે
અમને ુચ્છ ગણો છો? અમારા રાજાને પાછો લાવવા વષે અમાર
સલાહ કેમ લીધી ન હ ું અમે ન હતા?” પણ યહૂ દયાના માણસોના
શ ો ઇઝરાયલી માણસોના શ ો કરતા વધારે ઉગ્ર હતા.

20
શેબાનો બળવો

1 પછ એ ું બન્ ું કે, બન્યામીની બખ્રીનો શેબા નામે દ કરો, જે
બ લયાલનો માણસહતો તે ત્યાં હતો, તેણે દાઉદ સામે રણ શગડુ ક ને
ક ું, “દાઉદ સાથે અમારે કોઈ સંબંધ નથી કે યશાઈના દ કરા સાથે
અમારો કોઈ લાગભાગ નથી. આઇઝરાયલના સવર્ માણસો તમે તમારા
તં ુઓમાં જાઓ!” 2 તેથી ઇઝરાયલના બધા માણસો દાઉદને છોડ ને
બખ્રીના દ કરા શેબાની પાછળ ગયા. પણ યહૂ દયાના માણસો યદનથી
યરુશાલેમ ુધી રાજાની સાથે ર ા.

3જયારે દાઉદ યરુશાલેમમાં તેના મહેલમાં આ ો, ત્યારે તેણે દસ
ઉપપત્નીઓજઓેને મહેલની સંભાળ રાખવા રહેવા દ ધી હતી તેઓની
ુલાકાત લીધી. રાજાએ તેઓની જરૂર યાતો ૂર કર પણ તેમની સાથે

દાંપત્ય વહાર રા ો ન હ. તેથી તેઓ તેઓના ૃત્ ુ પયત ુધી પ ત
હોવા છતાં વધવાની જમે મહેલમાં રહે ું પ ુ.ં

4પછ રાજાએઅમાસાને ક ું, “યહૂ દયાના માણસોને ત્રણ દવસમાં
માર સામે ભેગા કર, તારે પણ અહ માર સામે હાજર રહે ું.” 5 તેથી
અમાસા યહૂ દયાના માણસોને એકત્ર કરવા ગયો, પણ પાછા આવીને
મળવા માટે જે સમય રાજાએ ઠરા ો હતો તેના કરતા તેને વધારે સમય
લાગ્યો.
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6તેથી દાઉદે અ બશાયને ક ું, “હવે બખ્રીનો દ કરો શેબાઆપણને
આબ્શાલોમ કરતા વધારે ુકસાન પહોંચાડશે. તારા મા લકના ચાકરો,
મારા સૈ નકોને લઈને તેનો પીછો કર, ન હ તો તે કલ્લેબંધીવાળાં
નગરોમાં પહોંચી જશે અને આપણી દ્ર માંથી તે છટક જશ.ે” 7 પછ
યોઆબના માણસો, રાજાના બધા યોદ્ધાઓ, કરેથીઓઅને પલેથીઓ
તેની પાછળ ગયા. તેઓ અ બશાયની સાથે બખ્રીના દ કરા શેબાનો
પીછો કરવા સારુ યરુશાલેમથી બહાર નીક ા.

8 જયારે તેઓ ગબ્યોનમાં મોટા ખડક આગળ પહોંચ્યા ત્યારે
અમાસા તેમને મળવા આ ો. યોઆબે બખતર પહેરે ું હ ુ,ં કમરે
કમરબંધ બાંધેલો હતો અને તલવાર તેના મ્યાનમાં હતી. તે ચાલતો હતો
ત્યારે તેની તલવાર બહાર નીકળ આવી હતી.

9 તેથી યોઆબે અમાસાને ક ું, “મારા ભાઈ, ું ું ઠ ક તો છે ન?ે”
યોઆબે અમાસાને ુંબન કરવા માટે તેનો જમણો હાથ લંબાવી તેની
દાઢ પકડ . 10પણયોઆબના હાથમાં તલવાર હતી તે વષે અમાસાએ
ધ્યાન ન આપ્ ું. યોઆબે તેના પેટમાં તલવારથી ઘા કય એટલે તેનાં
આંતરડા બહાર આવી જમીન પર પડ્યા,ં યોઆબે બીજો ઘા કય ન હ
કારણ કે અમાસા મરણ પામ્યો હતો.
પછ યોઆબ અને તેના ભાઈ અ બશાય બખ્રીના દ કરા શેબાની

પાછળ પડયા.
11 યોઆબના માણસોમાંના એકે અમાસા પાસે ઊભા રહ ને ક ું,

“જે યોઆબનો પક્ષનો હોય અને જે દાઉદનો પક્ષનો હોય, તે યોઆબને
અ ુસરે.” 12 અમાસા માગર્ની વચ્ચે લોહ થી અંદર તરબોળ થઈને
પડલેો હતો. જયારે તે માણસે જો ું કે સવર્ લોકો હજુ પણ ઊભા છે
ત્યારે તે અમાસાને માગર્માંથી ઊંચક ને ખેતરમાં લઈ ગયો. તેણે તેના
પર વ ઓઢા ુ.ં કેમ કે તેણે જો ું કે લોકો હજુ ુધી ત્યાં ઊભા
હતા. 13અમાસાને રસ્તા ઉપરથી લઈ લેવામાં આ ા પછ બધા લોકો
યોઆબની પાછળ બખ્રીના દ કરા શેબાનો પીછો કરવા ગયા.

14 શેબા ઇઝરાયલનાં બધા કુળો પાસે થઈને રસ્તામાં આવતા
આબેલ, બેથ-માકામાં તથા બ રયાઓમાં ફય , તેઓ એકસાથે ભેગા
થઈને શેબાને અ ુસયાર્. 15 યોઆબના લોકોએ આવીને આબેલ-બેથ-
માઅખાહમાં તેને ઘેર ને પકડ લીધો. તેઓએ નગરની દવાલની સામે
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માટ નો ઢગલો ઊભો કય . સૈન્યના સવર્ લોકો જે યોઆબની સાથે હતા
નગરના કોટને તોડ પાડવા માટે તેના પર મારો ચલા ો. 16પછ નગરની
દવાલને તોડવા ું શરૂ ક ુ ત્યારે એક જ્ઞાની ીએ ૂમ પાડ ને ક ું,
“સાંભળો, કૃપા કર સાંભળો! યોઆબને કહે કે તે અહ માર પાસે
આવો કે જથેી હુ તેની સાથે વાત કરુ.”

17 તેથી યોઆબ તેની પાસે આ ો અને તે ીએ તેને ૂ ુ,ં “ ું
ું યોઆબ છે?” તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ તે છુ.” ત્યારે તે ીએ

તેને ક ું, “તાર દાસી એટલે મને સાંભળ.” તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ
સાંભ ું છુ.” 18પછ તેણે ક ુ,ં “પ્રાચીન કાળમાં લોકોએમ કહેતા હતા,
‘લોકો આબેલમાં ન ે સલાહ ૂછશ,ે’ તેની સલાહથી તેમની વાતનો
અંત આવતો હશ.ે 19જઓે ઇઝરાયલમાં વ ા ુ અને શાં ત પ્રય છે
તેવા માણસોમાંની હુ પણ એક છુ. ું ઇઝરાયલના એક નગરનો અને
માતાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર ર ો છે. શા માટે ું ઈ રના વારસાને
ગળ જવા ઇચ્છે છે?”

20 તેથી યોઆબે જવાબ આપ્યો કે, “હુ ગળ જાઉં કે નાશ કરુ,
“એ ું મારાથી દૂર થાઓ. 21 તે સા ું નથી. પણ એફ્રાઇમના પહાડ
પ્રદેશનો એક માણસ એટલે બખ્રીનો દ કરો શેબા, તેણે પોતાનો હાથ
રાજાએટલે કે દાઉદ રાજાસામે ઉઠા ો છે. તેને માર આગળ સ્વાધીન
કર દે અને હુ નગર છોડ ને ચાલ્યો જઈશ.” તે ીએ યોઆબને
ક ું, “જો એમ હોય તો તે ું મા ું કોટ ઉપરથી તારા તરફ ફેંક દેવામાં
આવશ.ે” 22 પછ તે ી પોતાની હો શયાર વાપર ને સવર્ લોકો પાસે
ગઈ. લોકોએ બખ્રીનો દ કરો શેબા ું મા ું કાપી ના ું એટલે કોટ પરથી
યોઆબ તરફ ફેંક ું. પછ તેણે રણ શગડુ વગા ું અને યોઆબના
માણસો નગર છોડ ને પોતપોતના તં ુએ ગયા. અને યોઆબ રાજા
પાસે પાછો યરુશાલેમમાં આ ો.

દાઉદના અમલદારો
23 હવે યોઆબ ઇઝરાયલના સૈન્યનો સેનાપ ત હતો, યહોયાદાનો

દ કરો બનાયા કરેથીઓનો તથા પલેથીઓનો ઉપર હતો. 24અદોરામ
વ ૂલાતખાતા પર હતો અને અહ ૂદનો દ કરો યહોશાફાટ
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ઇ તહાસકાર હતો. 25શવા શા ી હતો અને સાદોક તથા અબ્યાથાર
યાજકો હતા. 26ઈરા યાઈર દાઉદનો ુ વહ વટ સેવક હતો.

21
શાઉલના વંશજોને માર નાખવામાં આ ા

1 દાઉદની કાર કદ દરમ્યાન લગાતાર ત્રણ વષર્ ુધી દકુાળ પડ્યો,
દાઉદે ઈ રને પોકાર કય . તેથી ઈ રે ક ું, “શાઉલ તથા તેના
ૂની કુટુબને લીધે તારા રા પર આ દકુાળ આ ો છે, કેમ કે તેણે
ગબ્યોનીઓને માર ના ા હતા.”
2 હવે ગબ્યોનીઓ તો ઇઝરાયલના ન હ પણ અમોર ઓમાં બાક

રહેલાઓમાંના હતા. ઇઝરાયલના લોકોએ તેમની સાથે સમ ખાધા
હતા, પણ શાઉલ ઇઝરાયલના લોકો તથા યહૂ દયાના લોકો માટેના તેના
આવેશને લીધે તેઓને માર નાખવાના પ્રયત્નમાં રહેતો હતો. 3 તેથી
દાઉદ રાજાએ ગબ્યોનીઓને એકસાથે બોલાવીને ક ું, “હુ તમારે માટે
ું કરુ? હુ કેવી ર તે પ્રાય ત કરુ, જથેી તમે ઈ રના લોકોને તેમની

ભલાઈ અને વચનોના વતનનો આશીવાર્દ આપો?”
4 ગબ્યોનીઓએ તેને જવાબ આપ્યો, શાઉલ કે તેના કુટુબની અને

અમાર વચ્ચે સોના કે રૂપાનો વાંધો નથી. અને અમારે ઇઝરાયલમાંથી
કોઈને માર નાખવો નથી.” દાઉદે જવાબ આપ્યો “તમે જે કઈ કહેશો
તે હુ તમારે માટે કર શ.”

5પછ તેઓએરાજાને ક ું,જે માણસઅમને માર નાખવાનો પ્રયત્ન
કરતો હતો, તથા ઇઝરાયલની સવર્ સીમમાંથી અમારુ નકદન જાય,
એવી ુ ક્તઓઅમાર વરુદ્ધજે રચતો હતો, 6તેના વંશજોમાંથી સાત
માણસો અમારે સ્વાધીન કરવામાં આવ,ેએટલે ઈ રથી પસંદ કરાયેલા
શાઉલના ગબયામાં અમે તેઓને ઈ રની આગળ ફાંસી આપી ું.”
તેથી રાજાએ ક ુ,ં “હુ તેઓને તમારે સ્વાધીન કર શ.”

7 પણ શાઉલના દ કરા યોનાથાન તથા દાઉદની વચ્ચે ઈ રના જે
સમ હતા, તેને કારણે રાજાએ શાઉલના દ કરા યોનાથાનના દ કરા
મફ બોશેથને બચા ો. 8પણ દાઉદ રાજાએઆમ ની તથા મફ બોશેથ
નામે શાઉલના જે બે દ કરા એયાહની દ કર રસ્પાથી થયા હતા તેઓને
તથા બા ઝલ્લાય મહોલાથીના દ કરા જે આ દ્રયેલના પાંચ દ કરાઓ
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શાઉલની દ કર મખાલથી થયા હતા તેઓને ગીબ્યોનીઓને સ્વાધીન
કરવા ું ન ક .ુ 9 તેઓને રાજાએ ગબ્યોનીઓના હાથમાં સોંપ્યાં
અને તેઓએ તેઓને પવર્ત ઉપર ઈ રનીઆગળ ફાંસીઆપી, તે સાત
લોકો એકસાથે મરણ પામ્યા. કાપણીની ઋ ુના પહેલા દવસોમાં એટલે
જવની કાપણીની શરૂઆતમાં તેઓ મરાયા હતા.

10 ત્યારે એયાહની દ કર રસ્પાએ ટાટ લી ું અને કાપણીની
શરૂઆતથી તે તેઓની ઉપર આકાશમાંથી પાણી પ ું ત્યાં ુધી,
ૃતદેહોની બાજુમાં પોતાને માટે ખડક ઉપર તે પાથ .ુ તેણે દવસે

વા ુચર પક્ષીઓને તથા રાત્રે જગલી પ ુઓને ૃતદેહો પાસે આવવા
દ ધાં ન હ. 11એયાહની દ કર રસ્પાએ,એટલે શાઉલની ઉપપત્નીએ
આજે કઈ ક ુ તેની ખબર દાઉદને મળ .

12 તેથી દાઉદે જઈને શાઉલનાં અ તથા તેના દ કરા યોનાથાનના
હાડકાં યાબેશ ગલ્યાદના માણસો પાસેથી લીધાં, તેઓ તે બેથ-
શાનના મેદાનમાંથી ચોર લા ા હતા,જે દવસે પ લસ્તીઓએશાઉલને
ગલ્બોઆમાં માર ના ો તે દવસે પ લસ્તીઓએ તે ત્યાં લટકા ાં
હતા.ં 13 દાઉદે ત્યાંથી શાઉલના હાડકાં તથા તેના દ કરા યોનાથાનના
અ લઈ લીધા, તેમ જ ફાંસીએ લટકાવેલાઓનાં હાડકાં તેઓએ
એકત્ર કયાર્.

14 અને તેઓએ શાઉલનાં તથા તેના દ કરા યોનાથાનના અ
બન્યામીન દેશના સેલામાં તેના પતા ક શની કબરમાં દફના ા.ં
તેઓએ રાજાની કહેલી આજ્ઞા પ્રમાણે સઘ ું ક ુ. ત્યાર પછ ઈ રે
તે દેશ માટે કરેલી તેઓની પ્રાથર્નાનો જવાબઆપ્યો.

પ લસ્તી ૂરવીરો સામે ુદ્ધો
1 કાળ. 20:4-8

15 પછ પ લસ્તીઓ ફર થી ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ કરવા ગયા. તેથી
દાઉદ તેના સૈન્ય સાથે જઈને પ લસ્તીઓની સામે લડ્યો. અને દાઉદ
ુદ્ધ કર ને થાક ગયો. 16 અને રફાહના વંશજોમાંનો એક યશ્બી-

બનોબ હતો. તેના ભાલા ું વજન પ ળના ત્રણસો શેકેલ ચોત્રીસ કલો
પાંચ ગ્રામ હ ું તેણે નવી તલવાર કમરે બાંધી હતી, તેનો ઇરાદો દાઉદને
માર નાખવાનો હતો. 17પણ સરુયાના દ કરા અ બશાયે તેને બચા ો
અને પેલા પ લસ્તી પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. ત્યારે દાઉદના
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માણસોએ તેને સમ ખાઈને ક ું, “તારે હવેથી અમાર સાથે ુદ્ધમાં
આવ ું ન હ, કે રખેને ું ઇઝરાયલનો દ વો હોલવી નાખ.ે” 18 પછ
એમ થ ું કે, ત્યાં ગોબ પાસે પ લસ્તીઓ સાથે ફર થી ુદ્ધ થ ું, ત્યારે
હુશાથી સબ્બખાયે રફાહના વંશજોમાંના સાફને માર ના ો. 19વળ
પાછુ ગોબ પાસે પ લસ્તીઓની સાથે ુદ્ધ થ ુ,ં ત્યારે બેથલેહેમી યાઅરે-
ઓરગીમના દ કરા એલ્હાનાને ગોલ્યાથ ગ ીના ભાઈને માર ના ો,
જનેા* ભાલાનો હાથો વણકરની તોર જવેો હતો.

20 ફર થી ગાથ પાસે ુદ્ધ થ ુ,ં ત્યાં એક ઊંચો કદાવર માણસ હતો,
તેના બ ે હાથને છ આંગળ તથા બ ે પગને છ આંગળ એમ બધી
મળ ને ચોવીસઆંગળ ઓહતી. તે પણ રફાહનો વંશજ હતો. 21તેણે
ઇઝરાયલના સૈન્યનો ુચ્છકાર કય , તેથી દાઉદના ભાઈ શમઈના ના
દ કરા યોનાથાને તેને માર ના ો.

22 આ ચારે જણ ગાથમાંના રફાહના વંશજો હતા. તેઓ દાઉદના
હાથથી તથા તેના સૈ નકોના હાથથી માયાર્ ગયા.

22
દાઉદ ું-ગીત

1દાઉદને ઈ રે તેના સવર્ શ ુઓના તથા શાઉલના હાથથીછોડા ો,
તે દવસે દાઉદે ઈ રની આગળઆ ગીત ગા ુ:ં 2 તેણે ક ું,
“ઈ ર મારો ખડક, મારો કલ્લો તે મને બચાવનાર છે.
3ઈ ર મારા ખડક છે. હુ તેમના પર ભરોસો રાખીશ.
તેઓ માર ઢાલ તથા મારા તારણ ું શગ, મારા ઊંચા ુરજ તથા મારુ

આશ્રય ાન છે, તે મારા ઉદ્ધારક ત્રાતા છે,
તેઓ મને જુલમથી બચાવે છે.
4ઈ ર જે સ્ ુ તને યોગ્ય છે તેમને હુ હાંક માર શ,
તેથી હુ મારા શ ુઓથી બચી જઈશ.
5 કેમ કે ૃત્ ુનાં મોજાંઓએ મને ઘેર લીધો,
દજુનોના ધસારાએ મને બીવડા ો.

* 21:19 21:19 ગોલ્યાથ ગી ીના ભાઈ
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6શેઓલ*નાં બંધનોએ મને ઘેર લીધો,
મરણની જાળમાં હુ સપડાઈ ગયો.
7એવી કટોકટ માં મારા સંકટમાં મેં ઈ રને વનંતી કર ;
મારા પ્ર ુને પોકાર કય ;
તેમણે તેમના સભા ાનમાંથી મારો અવાજ સાંભ ો,
માર અરજ તેમને કાને પહોંચી.
8 ત્યારે ૃથ્વી હાલી તથા કાંપી.
આકાશના પાયા હાલ્યા તથા કાંપ્યા,
કારણ કે પ્ર ુ ક્રો ધત થયા હતા.
9 તેમના નસકારોમાંથી ુમાડો ચઢયો,
અને તેમના ુખમાંથી ભસ્મ કર નાખનારો અ બહાર આ ો.
તેનાથી અંગારા સળગી ઊઠ્યા.
10અને ઈ ર આકાશોને નમાવીને નીચે ઊતયાર્,
તેમના પગ નીચે ગાઢ અંધકાર ાપેલો હતો.
11 પછ તેઓ કરુબ પર સવાર કર ને ઊડ્યા.
વા ુની પાંખો પર દેખાયા.
12અને તેમણે અંધકારન,ે પાણીના ઢગલાન,ે
આકાશના ગાઢ વરસાદ વાદળોને પોતાની આસપાસ આચ્છાદન

બના ા.ં
13 તેમની સામેના પ્રકાશથી અ ના અંગારા સળગી ઊઠ્યા.
14આકાશમાંથી ઈ રે ગજના કર .
પરાત્પરે અવાજ કય .
15 તેમણે તીર માર ને તેમના શ ુઓને વખેર ના ા
વીજળ મોકલીને તેઓને થથરાવી ના ા.
16 ત્યારે ઈ રની ધાકધમક થી,
તેમના નસકોરાના ાસના ઝપાટાથી,
સ ુદ્રનાં ત ળયાં દેખાયા,ં
જગતના પાયા ઉઘાડા થયા.
17 તેમણે ઉપરથી હાથ લંબાવીને મને પકડ લીધો!
પાણીમાં ઊઠનારાં મોજાંઓમાંથી તેઓ મને બહાર લા ા.
18 તેમણે મારા બળવાન શ ુથી,
* 22:6 22:6 પાતાળ
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જઓે મારો દ્રષે કરે છે તેઓથી મને બચા ો, તેઓ મારા કરતા વધારે
શ ક્તશાળ હતા.

19 માર વપ ને દવસે તેઓ માર વરુદ્ધ ઊઠ્યા,
પણ મારો આધાર ઈ ર હતા.
20 વળ તેઓ મને ુલ્લી જગ્યામાં લઈઆ ા†.
તેમણે મને છોડા ો, કેમ કે તેઓ મારા પર પ્રસ હતા.
21ઈ રે મારા ન્યાયીપણા પ્રમાણે મને પ્ર તફળઆપ્ ુ;ં
તેમણે મારા હાથની ુદ્ધતા પ્રમાણે મને બદલો આપ્યો છે.
22 કેમ કે મેં ઈ રના માગ ું પાલન ક ુ છે
અને દરુાચાર કર ને હુ મારા પ્ર ુથી ફર ગયો નથી.
23 કેમ કે તેમનાં સવર્ ન્યાયકૃત્યો માર આગળ હતા;ં
તેમના વ ધઓથી હુ દૂર ગયો નથી.
24 વળ હુ તેમની આગળ નદ ષ હતો,
મેં પાપમાં પડવાથી પોતાને સંભા ો છે.
25 તે માટે ઈ રે મારા ન્યાયીપણા પ્રમાણે તથા
તેમની દ્ર માં માર ુદ્ધતા પ્રમાણે મને પ્ર તફળઆપ્ ું છે.
26 કૃપા ુની સાથે તમે કૃપા ુ દેખાશો,
નદ ષ માણસની સાથે તમે નદ ષ દેખાશો.
27 ુદ્ધની સાથે તમે ુદ્ધ દેખાશો,
હઠ લાની સાથે તમે હઠ લા દેખાશો.
28 દઃુખી લોકોને તમે બચાવશો,
પણ ઘમંડ ઓને નીચા નમાવવા સારુ તમે તેઓના પર કરડ દ્ર કરો

છો. એ સારુ કે તમે તેઓને નીચા નમાવો.
29 કેમ કે, હે ઈ ર, તમે મારો દ વો છો.
ઈ ર મારા અંધકારને પ્રકા શત કરશે.
30 કેમ કે તમાર સહાયથી હુ સૈન્ય પર આક્રમણ કરુ છુ‡.
મારા ઈ ર થક હુ દ વાલ કૂદ જાઉં છુ.
31 કેમ કે ઈ રનો માગર્ તો સં ૂણર્ છે.
ઈ ર ું વચન ુદ્ધ છે.
† 22:20 22:20 તેઓ મને નાશમાંથી બચા ા ‡ 22:30 22:30 હુ તમારા સામથ્યર્થી
તેઓનો છુદશે
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જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તે સવર્ની તેઓ ઢાલ છે.
32 કેમ કે પ્ર ુ સવાય ઈ ર કોણ છે?
અને આપણા પ્ર ુ સવાય ગઢ કોણ છે?
33ઈ ર મારા ગઢ અને આશ્રય છે
તેઓ નદ ષ માણસને તેમના માગર્માં ચલાવે છે.
34 તેઓ મારા પગને હરણીના પગ જવેા કરે છે
અને મને ઉચ્ચ ાનો પર બરાજમાન છે.
35 તેઓ મારા હાથોને ુદ્ધ કરતા શીખવે છે,
તેથી મારા હાથ પ ળ ું ધ ુષ્ય તાણે છે.
36 વળ તમે તમારા ઉદ્ધારની ઢાલ મને આપી છે,
તમાર કૃપાએ મને મોટો કય છે.
37 તમે મારા પગ નીચેની જગ્યા વશાળ કર છે,
જથેી મારા પગ લપસી ગયા નથી.
38 મેં મારા શ ુઓની પાછળ પડ ને તેઓનો નાશ કય છે.
તેઓનો નાશ થયો ત્યાં ુધી હુ પાછો ફય ન હ.
39મેં તેઓનો સંહાર કય છે તથા તેઓને એવા વીંધી ના ા છે કે તેઓ

પાછા ઊઠ શકે એવા ર ા નથી.
તેઓ મારા પગઆગળ પડ્યા છે.
40 કેમ કે તમે ુદ્ધને માટે માર કમરે સામથ્યર્રૂપી પટ્ટો બાંધ્યો છે;
માર સામે ઊઠનારાઓને તમે મારે આધીન કયાર્ છે.
41 વળ તમે મારા શ ુને માર આગળ અવળા ફેર ા છે.
કે જઓે મને ધ ારે તેઓનો હુ નાશ કરુ.
42 તેઓએ મદદને માટે પોકાર કય પણ તેમને બચાવનાર કોઈ ન હ ું;
તેઓએ ઈ રને વનંતી કર પણ તેમણે તેઓને જવાબઆપ્યો ન હ.
43 ત્યારે મેં તેઓ પર પ્રહાર કર ને તેમને ધરતીની ૂળ જવેા કર દ ધા.
મેં તેઓને રસ્તાના કાદવની જમે મસળ ના ા.ં તેઓને ચોગમ વખેર

ના ા.
44 તમે મારા લોકના વવાદોથી પણ મને છોડા ો છે.
વદેશીઓનો અ ધપ ત થવા માટે તમે મને સંભાળ રા ો છે.
જે લોકોને હુ ઓળખતો નથી તેઓ માર તાબેદાર કરશે.
45 વદેશીઓ લાચાર થી મારે શરણઆવશ.ે
મારા વષે સાંભળતાં જ તેઓ મારો પડ્યો બોલ ઝ લશે.
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46 વદેશીઓ ક્ષય પામશે અને તેઓ પોતાના કલ્લાઓમાંથી ૂજતા
બહાર આવશે.

47ઈ ર જીવંત છે! મારા ખડકની પ્રશંસા હો!
મારા ઉદ્ધારરૂપી ખડક સમાન ઈ ર ઊંચા મનાઓ.
48એટલે જે ઈ ર મારા વૈર ઓનો બદલો લે છે,
જે લોકોને માર સ ા નીચે લાવે છે.
49 તેઓ મારા શ ુઓની પાસેથી મને છોડાવે છે. માર સામે ઊઠનારા

પર તમે મને ઊંચો કરો છો.
તમે બળાત્કાર માણસથી મને બચાવો છો.
50એ માટે લોકો મધ્ય,ે હે ઈ ર, હુ તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ;
હુ તમારા નામનાં સ્ ોત્ર ગાઈશ.
51ઈ ર પોતાના રાજાને વજય અપાવે છે,
પોતાના અ ભ ષક્ત પર,
એટલે દાઉદ તથા તેના સંતાન પર, સદા સવર્કાળ ુધી મહેરબાની રાખે

છે.”

23
દાઉદનાં આખર વચનો

1હવે દાઉદના અં તમ વચનો આ છે.
યશાઈનો દ કરો દાઉદ,
જે અ ત ઘણો સન્માનનીય માણસ હતો,
તે યાકૂબના ઈ રથી અ ભ ષક્ત થયેલો
અને ઇઝરાયલનાં મ ુર ગીતોનો સજક છે; તે કહે છે.
2ઈ રના આત્માએ મારા દ્વારા વાણી ઉચ્ચાર ,
તેમ ું વચન માર જીભ પર હ ુ.ં
3ઇઝરાયલના ઈ ર બોલ્યા,
ઇઝરાયલના ખડકે મને ક ુ,ં
‘મ ુષ્યો પર જે નેક થી રાજ કરે છે
જે ઈ રની બીક રાખીને રાજ કરે છે,
4સવારે ઉગતા ૂયર્ના પ્રકાશ જવેો,
સવારે વાદળો ના હોય ત્યારના અજવાળા જવેો અને
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વરસાદ પછ ૂ મમાંથી કુમ ું ઘાસ ઊગી નીકળે છે ત્યારના તેજસ્વી
પ્રકાશ જવેો થશે.

5 ન ે, ું મારુ કુટુબ ઈ ર પ્રત્યે એ ું નથી?
ું તેમણે માર સાથે સદાનો કરાર કય નથી?
ું તે સવર્ પ્રકારે વ ત તથા ન ત છે?

તેમણે મારો ઉદ્ધાર કય છે. અને માર દરેક ઇચ્છાને પ ર ૂણર્ કર છે.
તેઓ એવા મહાન છે.

6 પર ુ તમામ દુ લોકો ફેંક દેવામાં આવનાર કચરા અને કાંટા જવેા
થશ,ે

કેમ કે તેઓ હાથ વડે તો તેઓને સ્પશર્ કરાય કે પકડાય ન હ.
7 પણ જે માણસ તેઓને અડકે
તેની પાસે લોખંડનો દડ તથા ભાલાનો હાથો હોવો જોઈએ,
તેઓ ાં હશે ત્યાંજ અ થી બાળ નાખવામાં આવશ.ે

દાઉદના પ્ર ાત ૂરવીરો
1 કાળ. 11:10-41

8 દાઉદના ુ સૈ નકોનાં નામ આ છે: ુ સરદાર તાહખમોની
યોશેબ-બાશ્શેબેથ. અસ્ની અદ નોના નામે પણઓળખાતો હતો. એક
વેળા એક જગમાં તેણે એક સાથે આઠસો માણસોને માર ના ા હતા.

9 તેની પછ અહોહ નો પૌત્ર અને દોદોનો દ કરો એલાઝાર
હતો, જયારે પ લસ્તીઓ ુદ્ધને સારુ એકત્ર થયા અને ઇઝરાયલના
માણસોએ પીછે હઠ કર ત્યારે દાઉદની સાથેના જે ત્રણ ૂરવીરોએ
પ લસ્તી સૈન્યને અટકા ું હ ું. તેઓમાંનો તે એક હતો. 10એલાઝારે
પ લસ્તીઓ સાથે લાદવામાં એટલી બધી તલવાર ચલાવી કે તેનો હાથ
તલવાર પકડ ના શકે એટલો બધો થાક ગયો. ત્યાં ુધી તે પ લસ્તીઓ
સામે લડ્યો. અને તેનો હાથ થાક જઈને તલવારની પકડથી અ ડ
થઈ ગયો ત્યાં ુધી તે પ લસ્તીઓની સામે લડ્યો. અને તેણે તેઓને
માયાર્. ઈ રે તે દવસે મોટો વજય અપા ો. એલાઝારે પ લસ્તીઓને
હરા ા પછ સૈન્ય તેની પાછળ ફક્ત ૂંટ ચલાવવા માટે ગ ુ.ં

11 તેના પછ ત્રીજા ક્રમે આગીનો દ કરો હારારનો શામ્મા હતો.
પ લસ્તીઓ એક વખતે લેહ પાસે મ ૂરના ખેતરમાં ભેગા થયા
હતા તેઓનાથી બીને ઇઝરાયલ ું સૈન્ય તેમની સામેથી નાસી ગ ુ.ં
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12 પણ શામ્માએ ખેતરની વચ્ચે ઊભા રહ ને ખેતર ું રક્ષણ ક ુ.
અને પ લસ્તીઓને માર ના ા ઈ રે તેને મોટો વજય આપ્યો.
13 ત્રીસ સૈ નકોમાંથી ત્રણ લોકો ત્યાંથી કાપણીના સમયે દાઉદની પાસે
અદલુ્લામની ુફામાં ગયા. પ લસ્તીઓના સૈન્યએ રફાઈમની ખીણમાં
છાવણી નાખેલી હતી. 14જે સમયે દાઉદ ડુગર પર ગઢમાં હતો, ત્યારે
ૂંટ કરવા આવેલા પ લસ્તીઓએ બેથલેહેમને કબજે ક ુ હ ુ.ં
15 દાઉદે તરસથી તલપતાં ક ું, “બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના

કૂવા ું પાણી પીવાની મને તીવ્ર ઇચ્છા થઈ છે. 16 તે ત્રણ યોદ્ધાઓ
પ લસ્તીઓના સૈન્યમાં થઈને પસાર થયા અને બેથલેહેમના દરવાજા
પાસેના કૂવામાંથી પાણી ભ .ુ તેઓ તે પાણી લઈને દાઉદ પાસે આ ા
ત્યારે દાઉદે તે પાણી પીવાની ના પાડ . અને તે પાણી ઈ ર આગળ
રેડ દ ુ.ં 17 પછ તેણે ક ું, હે ઈ ર, જે માણસોએ પોતાના જીવ
જોખમમાં ના ા તેઓ ું લોહ શા માટે પીઉં?” માટે તેણે તે પીવાની ના
પાડ . અને ક ું હે ઈ ર,આપાણી પીવાથી મને દૂર રાખો.
આસાહસ એ ત્રણ ૂરવીરોએ કયાર્ હતા.ં
18સરુયાનો દ કરો યોઆબનોભાઈઅ બશાય તે ત્રણેમાં ુ હતો.

તે તેના ભાલાથી ત્રણસો માણસો સામે લડ્યો અને તેઓને માર ના ા.
તે ત્રણેમાં તેનો ઉલ્લેખ હતો. 19 ું તે ત્રણેમાં સૌથી શ્રે ન હતો? એ
કારણથી તેને તેઓનો સેનાપ ત બનાવવામાં આ ો હતો. તો પણ, તે
પેલા ત્રણ સૈ નકોની સમાનતા કર શકે તેવો ન હતો.

20 બનાયા, કાબ્સએલના ૂરવીર તથા પરાક્રમી કૃત્યો કરનાર
યહોયાદાનો દ કરો હતો. તેણે મોઆબના અર એલના બે દ કરાઓને
માર ના ા. વળ હમ પડવાના દવસો હતા ત્યારે એક દવસે તેણે
ખાડામાં ઊતર ને સહને માર ના ો હતો. 21બનાયાએએક દેખાવડા
મસર માણસને માર ના ો. તે મસર ના હાથમાં ભાલો હતો પણ
બનાયા તેની સામે ફક્ત લાકડ થી લડ્યો. તે મસર ના હાથમાંથી
બનાયાએ ભાલો ૂંચવી લીધો અને તેના જ ભાલાથી તેને ખતમ કય
હતો.

22આ પરાક્રમી કૃત્યો યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ કયાર્ તેથી ત્રણ
ૂરવીર યોદ્ધાઓના નામમાં તેના નામનો પણ સમાવેશ કરાયો. 23 પેલા
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ત્રીસ સૈ નકો કરતાં તે વધારે નામાં કત હતો, પણ તે પહેલા ત્રણની
બરાબર કર શ ો ન હ. દાઉદે તેને પોતાની અંગરક્ષક ટુકડ ઉપર
આગેવાન તર કે નીમ્યો હતો.

24 યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ તે પેલા ત્રીસમાંનો એક હતો અને
દોદો બેથલેહેમીનો દ કરો એલ્હાનાન, 25 શામ્મા હરોદ , અલીકા
હરોદ , 26 હેલેસ પાલ્ટ , ઇ ેશ તકોઈનો દ કરો ઈરા, 27અબીએઝેર
અનાથોથી, મ ુ ાય હુશાથી, 28સાલ્મોન અહોહ , મહારાય નટોફાથી.

29 બાનાહ નટોફાથીનો દ કરો હેલેબ, બન્યામીનના વંશજોમાંના
ગબયાના રબાયનો દ કરો ઇ ાય, 30બનાયા પરઆથોની,ગાઆશના
નાળાંનો હદ્દાય. 31અબી-આલ્બોનઆબાર્થી,આઝમાવેથ બાહુર મી,
32એલ્યાહબા શાઆલ્બોની, યાશેનના દ કરાઓમાંનો યોનાથાન.

33શામ્મા હારાર ,શારારઅરાર નો દ કરોઅહ આમ, 34માખાથીના
દ કરા અહાસ્બાયનો દ કરો અલીફેલેટ, અ હથોફેલ ગીલોનીનો દ કરો
અલીઆમ, 35 હેસ્રો કામલી, પારાય આબ , 36 સોબાહના નાથાનનો
દ કરો ઈગાલ, ગાદના કુળમાંનો બાની.

37 સેલેક આમ્મોની, નાહરાય બેરોથી, સરુયાના દ કરા યોઆબના
શ વાહકો, 38 ઈરા યથ્રી, ગારેબ યથ્રી, 39 ઉ રયા હ ી એમ બધા
મળ ને સાડત્રીસ.

24
દાઉદ વસ્તી ગણતર કરે છે
1 કાળ. 21:1-27

1 ઈ રનો કોપ ફર થી ઇઝરાયલ ઉપર સળગ્યો, તેમણે દાઉદને
તેઓની વરુદ્ધ ઉશ્કેર ને ક ું, “જા, ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાની વસ્તી
ગણતર કર.” 2 રાજાએ યોઆબ સેનાપ તને કે જે તેની સાથે હતો તેને
ક ું, “દાનથી તે બેરશેબા ુધી ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોમાં ફર ને લોકોની
ગણતર કર કે, હુ લોકોની કુલ સં ા જાણું કે જઓે ુદ્ધને માટે તૈયાર
છે.”

3યોઆબે રાજાને ક ું, “લોકો ગમે તેટલાં હોય, તો પણ તમારા પ્ર ુ
ઈ ર તેઓને સોગણાં વધારો અને ું મારો મા લક રાજા પોતાનીઆંખે
તે જુએ. પણ હે રાજા આ વાતમાં ું કેમ આનંદ માને છે?” 4 તોપણ
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રાજા ું વચન યોઆબની તથા સૈન્યના સરદારોની ઉપર અસરકારક
થ ું. તેથી યોઆબતથા સૈન્યના સરદારો ઇઝરાયલના લોકોની ગણતર
કરવાને રાજાની હજૂરમાંથી ગયા.

5 તેઓએ યદન ઊતર ને દ ક્ષણ તરફના નગર અરોએરની ખીણમાં
છાવણી કર . પછ તેઓએ ગાદથી યાઝેર ુધી ુસાફર કર .
6 તેઓ ગલ્યાદ તથા તાહતીમ-હોદશીના દેશમાં આ ા, પછ તેઓ
દાન-યાઆનમાં આ ા અને ચારેબાજુ ફર ને તેઓ સદોન ભણી
ગયા. 7 ૂરના મજ ૂત કલ્લામાં, હવ્વીઓના તથા કનાનીઓના સવર્
નગરોમાં તેઓ પહોંચ્યા. પછ તેઓ યહૂ દયાના નેગેબમાં બેરશેબામાં
ગયા. 8 એમ આખા દેશમાં ળે ફર ને વસ્તી ગણતર કર . નવ
મ હના અને વીસ દવસે તેઓ યરુશાલેમમાં પાછા આ ા. 9 પછ
યોઆબે રાજા આગળ યોદ્ધાઓની ગણતર ની કુલ સં ા રજૂ કર .તે
ુજબ ઇઝરાયલમાં તલવાર ચલાવનારઆઠ લાખ ૂરવીર ુરુષો તથા

યહૂ દયામાં એવા પાંચ લાખ ુરુષો હતા.
10 દાઉદે માણસોની ગણતર કરા ા પછ તે પોતાના હૃદયમાં ખ

થયો. તેથી દાઉદે ઈ રને ક ું, “મેં આ કર ને મોટુ પાપ ક ુ છે. હવે,
હે ઈ ર, કૃપા કર તારા સેવકનો દોષ દૂર કર, કેમ કે મેં ઘણું ૂખર્તાભ ુ
કામ ક ુ છે.”

11જયારે દાઉદ સવારે ઊઠ્યો, તે અગાઉ દાઉદ અને ઈ ર વચ્ચેના
મધ્ય ગાદ પ્રબોધકની પાસે ઈ ર ું વચનઆ ું કે 12 ું દાઉદ પાસે
જઈને તેને કહે ‘ઈ રએમ કહે છે કે: હુ તાર આગળ ત્રણ વકલ્પો ૂકુ
છુ. તેમાંથી એક ું પસંદ કર કે તે પ્રમાણે હુ તને કરુ.

13 માટે ગાદે દાઉદ પાસે આવીને તેને ક ું, “તારા અપરાધને લીધે
દેશમાં સાત વષર્* ુધી દકુાળ આવ?ે અથવા તારા શ ુઓ તાર
પાછળ લાગે અને ું ત્રણ મ હના ુધી તેઓની આગળ નાસી જાય?
અથવા તારા દેશમાં ત્રણ દવસ ુધી મરક ચાલે? હવે આ ત્રણ
બાબતોમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કર ને જણાવ. તે પ્રમાણેનો જવાબ
હુ મને મોકલનાર ઈ રને આપીશ.” 14 ત્યારે દાઉદે ગાદને ક ુ,ં “હુ
* 24:13 24:13 3 વષર્
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ઘણી ુશ્કેલીમાં છુ. માણસનાં હાથમાં પડવા કરતાં આપણે ઈ રના
હાથમાં જ પડ એ એ સારુ છે. કેમ કે તેમની દયા ુષ્કળ છે.”

15 તેથી ઈ રે ઇઝરાયલમાં સવારથી તે ઠરાવેલા સમય ુધી મરક
મોકલી દાનથી તે બેરશેબા ુધી લોકોમાંથી સ ેર હજાર માણસો મરણ
પામ્યા. 16 દૂતે યરુશાલેમનો નાશ કરવાને પોતાનો હાથ તેની તરફ
લંબા ો, ત્યારે ઈ રે યરુશાલેમ ું ુકસાન કરવાથી તેના મનને બદલી
ના ું જે દૂત લોકોનો નાશ કરતો હતો, તેને તેમણે ક ું, “હવે બસ! તારો
હાથ પાછો લે.” તે સમયે ઈ રનો દૂત અરાવ્નાહ ય ૂસીની ખળ પાસે
ઊભો હતો.

17અને જે દૂત લોકોને મારતો હતો તેને જોઈને દાઉદે ઈ રને ક ું,
“જો, મેં તો પાપ ક ુ છે તથા દુ કામ પણ કયાર્ છે. પણ આ ઘેટાંએ
ું ક ુ છે? કૃપા કર તમારો હાથ માર વરુદ્ધ તથા મારા પતાના ઘરની
વરુદ્ધ કરો, ઘેટાંની વરુદ્ધ ન હ.”
18તે દવસે ગાદે દાઉદ પાસેઆવીને ક ું, “જાઅરાવ્નાહ ય ૂસીની

ખળ માં ઈ રને માટે વેદ બાંધ.” 19 માટે ગાદના કહેવા પ્રમાણ,ે ઈ રે
આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ, દાઉદ ગયો. 20 અરાવ્નાહે બહાર નજર
કર , તો તેણે રાજાને તથા તેના ચાકરોને પોતાની નજીકઆવતા જોયા.
માટે અરાવ્નાહ તેઓની સામે ગયો. તેણે રાજાને સા ાંગ દડવત્ પ્રણામ
કયાર્.

21 પછ અરાવ્નાહે ક ું, “મારો મા લક રાજા પોતાના ચાકરની પાસે
કેમ આ ો છે?” દાઉદે ક ું, લોકોમાંથી મરક બંધ થાય માટે ઈ રને
સારુ વેદ બાંધવા માટે તાર પાસેથીઆખળ વેચાતી લેવાને હુઆ ો
છુ. 22અરાવ્નાહે દાઉદને ક ું, “મારા મા લક રાજા,ખળ તાર પોતાની
છે એમ સમજીને લે. તાર દ્ર માં જે સારુ લાગે તે કર. જો, અહ
દહનીયાપર્ણને માટે બળદો અને લાકડાને માટે ખળ ના ઓજારો તથા
બળદોનો સામાન છે. 23 હે મારા રાજા, હુ અરાવ્નાહ આ બ ું તને
આ ું છુ.” પછ અરાવ્નાહે રાજાને ક ું, “તારા પ્ર ુ ઈ ર તને માન્ય
કરો.”
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24 રાજાએ અરાવ્નાહને ક ું, “એમ ન હ, હુ ન ે ૂલ્ય આપીને તે
તાર પાસેથી વેચા ું લઈશ. મેં જનેી કમત ૂકવી ન હોય તે ું હુ મારા
પ્ર ુ ઈ રની આગળ કેવી ર તે દહનીયાપર્ણ કરુ?” તેથી દાઉદે પચાસ
શેકેલ 575 ગ્રામ ચાંદ આપીને ખળ તથા બળદોને ખર દ લીધા.
25 દાઉદે ત્યાં ઈ રને માટે વેદ બાંધી અને તેની ઉપર દહનીયાપર્ણો
તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ા. એમ ઈ ર દેશ ઉપર પ્રસ થયા અને
ઇઝરાયલમાંથી મરક બંધ થઈ.
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