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કાળ ૃ ાંત ું
પહે ું ુસ્તક

વંશાવળ ઓની નોંધ – આદમથી ૂહ
1 આદમ, શેથ, અનોશ; 2 કેનાન, માહલાલએલ, યારેદ;

3 હનોખ, મ ૂશેલા, લામેખ; ૂહ.

4 ૂહના ુત્રો: શેમ, હામ તથા યાફેથ.
યાફેથના વંશજો

5 યાફેથના ુત્રો: ગોમેર, માગોગ, માદાય, યાવાન, ુબાલ,
મેશેખ તથા તીરાશ.

6 ગોમેરના ુત્રો: આશ્કનાજ, ર ફાથ અને તોગામાર્હ.
7 યાવાનના ુત્રો: એ લશા, તાશીશર્, ક ીમ તથા દોદાનીમ.
હામના વંશજો

8 હામના ુત્રો: કૂશ, મસરાઈમ, ૂટ તથા કનાન.
9 કૂશના ુત્રો: સબાહ, હવીલાહ, સાબ્તાહ, રાઅમાહ તથા
સાબ્તેકા.

રાઅમાહના ુત્રો: શબા અને દદાન.
10 કૂશનો બીજો એક ુત્ર નમ્રોદ હતો જે ૃથ્વી પરનો સૌથી
પહેલો શ કતશાળ યોદ્ધો હતો.

11 મસરાઈમ આ બધાનો પ ૃ હતો: ૂદ મ, અનામીમ,
લહાબીમ, નાફ ુહ મ, 12 પાથરૂસીમ, કાસ્ ુહ મ (પ લસ્તી
કાસ્ ુહ મથી ઉતર આ ાં હતા) અને કાફતોર મ.

13 કનાનના ુત્રો: સદોન ે ુત્ર અને હેથ. 14 ય ૂસી,
અમોર , ગગાર્શી; 15 હવ્વી, આક ર્, સીની; 16 આવાર્દ ,
સમાર તથા હમાથી.
શેમનાં વંશજો
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17 શેમના ુત્રો: એલામ, આશ્ ૂર, આપાર્કશાદ, ૂદ, અરામ,
ઉસ, હૂલ, ગેથેર, તથા મેશેખ.

18 આપાર્કશાદથી શેલાહ થયો, ને શેલાહથી એબેર થયો.
19 એબેરને બે ુત્રો હતા; એક ું નામ પેલેગ હ ું, કારણ
તેના દવસોમાં ૃથ્વીના લોકોમાં વભાજન થ ું હ ુ;ં એના
ભાઈ ું નામ યોકટાન 20 અને તેના ુત્રો હતા: આલ્મોદાદ,
શેલેફ, હસામાર્વેથ, યેરાહ; 21 હદોરામ, ઉઝાલ, દકલાહ,
22 એબાલ અબીમાએલ, શબા, 23 ઓફ ર, હવીલાહ અને
યોઆબ, આ બધા યોકટાનના વંશજો હતા.

24 શેમ, આફાર્કશાદ, શેલાહ, 25 એબેર, પેલેગ, રેઉ, 26 સરૂગ,
નાહોર, તેરાહ, 27 ઇબ્રામ (એટલે ઇબ્રા હમ).

ઈબ્રા હમના વંશજો
28 ઇબ્રા હમના ુત્રો: ઇસહાક અને ઇશ્માએલ. 29 આ તેઓની
વંશાવળ છે:

ઇશ્માએલનો: જયે ુત્ર નબાયોથ, કેદાર, આદબએલ,
મબ્સામ, 30 મશ્મા, દૂમાહ, માસ્સા, હદાદ, તેમા, 31 યટર,
નાફ શ અને કેદમાહ. આ ઇશ્માએેલના ુત્રો હતા.

32 ઇબ્રા હમની ઉપપત્ની કટૂરાહના ુત્રો: ઝમ્રાન, યોકશાન,
મદાન, મદ્યાન, યશ્બાક અને ૂઆહ થયા.

33 મદ્યાનના ુત્રો: એફાહ, એફેર, હનોખ, અબીદા અને
એલ્દાઆહ, આ સવર્ કટૂરાહના વંશજો હતા.

ઇબ્રા હમના ુત્રો
34 ઇબ્રા હમ ઇસહાકનો પતા હતો. ઇસહાક, એસાવ અને
ઇસ્રાએલનો પતા હતો.

35 એસાવના ુત્રો: અલીફાઝ, રેઉએલ, યેઉશ, યાલામ તથા
કોરાહ.

36 અલીફાઝના ુત્રો: તેમાન, ઓમાર, સફ , ગાતામ, કનાજ,
તમ્ના તથા અમાલેક.
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37 રેઉએલના ુત્રો: નાહાથ, ઝેરાહ, શામ્માહ તથા મઝઝાહ.

સેઇર ું કુટુબ
38 સેઇરના ુત્રો: લોટાન, શોબાલ, સબયોન, અનાહ, દશોન,
એસેર, તથા દ શાન.

39 લોટાનના ુત્રો: હોર અને હોમામ અને લોટાનની બહેન
તમ્ના હતી.

40 શોબાલના ુત્રો: આલ્યાન, માનાહાથ, એબાલ, શફ તથા
ઓનામ.

સબયોનના ુત્રો: આયાહ તથા અનાહ.
41 અનાહનો ુત્ર:
દશોન, દશોનના ુત્રો: હામ્રાન, એશ્બાન, યથાન તથા કરાન.
42 એસેરના ુત્રો: બલ્હાન, ઝાઅવાન તથા યાઅકાન,
દશાનના ુત્રો: ઉસ તથા આરાન.

અદોમના રાજાઓ
43 ઇસ્રાએલમાં કોઇ પણ રાજાએ રાજ ક ુ તે અગાઉ આ
બધાં રાજા હતા;

બયોરનો ુત્ર બેલા, જે દ નહાબાહ નગરમાં રહેતો હતો.
44 બેલા ૃત્ ુ પામ્યો પછ બોસ્રાહના વતની ઝેરાહનો ુત્ર
યોબાબ રાજા બન્યો.

45 યોબાબના ૃત્ ુ પછ , તેમાનીઓના દેશનો હૂશામ રાજા
બન્યો.

46 હૂશામના ૃત્ ુ પછ , બદાદનો ુત્ર હદાદ રાજા બન્યો. હદાદે
મોઆબના મેદાનમાં મદ્યાનીઓને હરા ા; તેના નગર ું નામ
અવીથ હ ું.

47 હદાદના ુત્ ુ પછ , તેની જગ્યાએ માસ્રેકાહના સામ્લાહે
રાજ ક ુર્.

48 સામ્લાહના ૃત્ ુ બાદ, તેની જગ્યાએ નદ પરના રહોબોથના
શાઉલે રાજ ક ુર્.
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49 શાઉલના ૃત્ ુ પછ , આખ્બોરનો ુત્ર બઆલ-હાના રાજા
થયો.

50 બઆલ-હાનાના ૃત્ ુ પછ , પાઇ નગરનો હદાદ રાજા થયો.
તેની પત્ની ું નામ મહેટાબએલ હ ુ.ં તે મેઝાહાબની ુત્રી
માટેદની ુત્રી હતી.

51 હદાદ ૃત્ ુ પામ્યો પછ અદોમના સરદારો આ હતા: તમ્ના,
આલ્યાહ, યથેથ, 52 આહોલીબામાહ, એલાહ, પીનોન,
53 કનાઝ, તેમાન, મબ્સાર, 54 માગ્દ એલ અને ઇરામ.
આ બધા અદોમના સરદારો હતા.

2
ઇસ્રાએલના વંશજો

1 ઇસ્રાએલના ુત્રો આ છે: રૂબેન, શમોન, લેવી, યહૂદા,
ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન, 2 દાન, ૂસફ, બન્યામીન, નફતાલી,
ગાદ તથા આશેર.
યહૂદાના ુત્રો

3 યહૂદાના ુત્રો: એર, ઓનાન અને શેલાહ, એ ત્રણેની માતા
કનાની સ્રી બાથ ુઆ હતી. યહૂદાનો ે ુત્ર એરે એ ું
ક ુ જે યહોવાની નજરમાં અ ન હ ું અને યહોવાએ તે ું
મોત નપજા ું. 4 પછ યહૂદાની ુત્રવ ૂ તામાર અને યહૂદા
પેરેસ તથા ઝેરાહના માતા પતા બન્યા.ં આમ યહૂદાને પાંચ
ુત્રો હતા.

5 પેરેસના ુત્રો: હેસ્રોન અને હા ૂલ.
6 ઝેરાહના ુત્રો: ઝમ્રી, એથાન, હેમાન, કાલ્કોલ અને દાશ;
તેઓ બધા થઇને કુલ પાંચ હતા.

7 કામીન ુત્ર: આખાર કે જે દેવને સમ પતર્ વસ્ ુઓની ચોર
કર ને ઇસ્રાએલ પર સંકટ લાવનાર હતો.

8 એથાનનો ુત્ર: અઝાયાર્ હતો.
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9 હેસ્રોનના ુત્રો: યરાહમએલ, રામ અને ક ૂબાય.

રામના વંશજો
10 રામનો ુત્ર આમ્મીનાદાબ હતો અને તેનો ુત્ર નાહશોન હતો,
તે યહૂદાનો આગેવાન હતો. 11 નાહશોનનો ુત્ર સાલ્મા
હતો અને તેનો ુત્ર બોઆઝ હતો. 12 બોઆઝ ઓબેદનો
પતા હતો અને ઓબેદ યશાઈનો પતા હતો. 13 યશાઈનો
જયે ુત્ર અલીઆબ, બીજો અબીનાદાબ, ત્રીજો શમઆ;
14 ચોથો નથા નયેલ, પાંચમો રાદ્દાય, 15 છઠ્ઠો ઓસેમ, અને
સાતમો દાઉદ; 16 તેમની બહેનો સરૂયા તથા અબીગાઈલ
હતી. સરૂયાના ુત્રો: અબીશાય, યોઆબ તથા અસાહેલ,
એ ત્રણ. 17 અબીગાઈલે અમાસાને જન્મ આપ્યો અને
અમાસાના પતા ઇશ્માએલી યેથેર હતો.

કાલેબના વંશજો
18 હેસ્રોનના ુત્ર કાલેબ, તેની પત્ની અઝુબાહ દ્વારા થયેલા

ુત્ર યર ઓથનો પતા હતો. તેના ુત્રો આ હતા: યેશેર,
શોબાબ તથા આદોનર્. 19 અઝુબાહના ૃત્ ુ પછ , કાલેબ
એફાથને પરણ્યો, જણેે હૂરને જન્મ આપ્યો. 20 હૂરથી ઉર
અને ઉર થી બસાલએલ થયો.

21 પાછળથી 60 વષર્ની વયે હેસ્રોન ગલયાદના બાપ માખીરની
ુત્રીને પરણ્યો અને તેણીને પેટે તેને સ ૂબ જનમ્યો.

22 સ ૂબથી યાઈર થયો, યાઈર ગલયાદનાં 23 શહેરોનો
ધણી હતો. 23 પાછળથી ગ ૂર અને અરામના લોકોએ
ત્યાંનાં 60 શહેરો જીતી લીધાં; એમાં યાઈરનાં ગામોનો તથા
કનાથ અને તેની આસપાસનાં ગામોનો સમાવેશ થતો હતો.
એ બધાંમાં ગલયાદના પતા માખીરના વંશજો વસતા હતા.

24 હે ોનના ૃત્ ુ પછ કાલેબને તેના પતા હે ોનની વધવા
એફ્રાથા સાથે જા તય સંબંધ હતો અને તેનાથી તેણીએ
તકોઆના ાપક આશ્ ૂરને જન્મ આપ્યો.

યરાહમએલના વંશજો
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25 હેસ્રોનના ે ુત્ર યરાહમએલને પાંચ ુત્રો હતા: ે
ુત્ર રામ, પછ ૂનાહ, ઓરેન, ઓઝઝેમ અને અ હયા.

26 યરાહમએલને અટારાહ નામે બીજી પત્ની હતી, તેનાથી
ઓનામ જન્મ્યો હતો.

27 યરાહમએલના ે ુત્ર રામના ુત્રો: માઆસ, યામીન
અને એકેર.

28 ઓનામના ુત્રો: શામ્માય અને યાદા. શામ્માયના ુત્રો:
નાદાબ અને અબી ૂર. અબી ૂર અબીહાઈલને પરણ્યો
હતો.

29 તેનાથી તેને આહબાન અને મોલીદ જનમ્યાં હતા.
30 નાદાબના ુત્રો: સેલેદ અને આ પાઈમ, સેલેદ નસંતાન
અવસાન પામ્યો હતો.

31 આ પાઇમનો ુત્ર: યશઈ, યશઇનો ુત્ર શેશાન અને
શેશાનનો ુત્ર આહલાય.

32 શામ્માયના ભાઈ યાદાના ુત્રો: યેથેર અને યોનાથાન, યેથેર
નસંતાન અવસાન પામ્યો.

33 યોનાથાનના ુત્રો: પેલેથ અને ઝાઝા, આ બધા
યરાહમએલના વંશજો હતા.

34 શેશાનને ુત્ર નહોતો, ફકત ુત્રીઓ જ હતી, અને ત્યાં યાહાર્
નામે એક મસર ચાકર હતો, 35 તેની સાથે તેણે પોતાની
ુત્રીને પરણાવી હતી, અને તેને આ ાય નામે એક ુત્ર થયો

હતો. 36 આ ાયનો ુત્ર નાથાન, તેનો ુત્ર ઝાબાદ, 37 તેનો
ુત્ર એફલાલ, તેનો ુત્ર ઓબેદ, 38 તેનો ુત્ર યેહૂ, તેનો ુત્ર

અઝાયાર્, 39 તેનો ુત્ર હેલેસ, તેનો ુત્ર એલઆસાહ, 40 તેનો
ુત્ર સસ્માય, તેનો ુત્ર શાલ્ ૂમ, 41 તેનો ુત્ર યકામ્યા અને

યકામ્યાનો ુત્ર અલીશામા થયો.

કાલેબ ું કુટુબ
42 યરાહમએલના ભાઈ કાલેબના ુત્રોમાં આ બધાં હતા:
જયે ુત્ર મેશા, જે ઝ ફનો પતા હતો; અને હેબ્રોનના
પતા મારેશાહના ુત્રો.
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43 હેબ્રોનના ુત્રો: કોરાહ, તા ુઆહ, રેકેમ તથા શેમા.
44 શેમા રાહામનો પતા અને રાહામ ય કઆમનો પતા
હતો. રેકેમ શામ્માયનો પતા હતો. 45 શામ્માયનો ુત્ર
માઓન હતો; માઓન બેથ ૂરનો પતા હતો.

46 કાલેબની ઉપપત્ની એફાહથી થયેલા કાલેબના ુત્રો: હારાન,
મોસા, અને ગાઝેઝ તથા હારાનનો એક ુત્ર હતો, તેનઁ◌ુ
નામ ગાઝેઝ હ ુ.ં

47 યહદાયના ુત્રો: રેગેમ, યોથામ, ગેશાન, પેલેટ, એફાહ તથા
શાઆફ.

48 કાલેબની ઉપપત્ની માઅખાહને પેટે શેબેર તથા તહનાહ
થયા. 49 વળ તેને પેટે માદમા ાહનો પતા શાઆફ,
માખ્બેનાનો પતા શવા તથા ગબયાના પતા થયા; કાલેબની
ુત્રી આખ્સાહ હતી.

50 આ બધા કાલેબના વંશજો હતા: એફ્રાથાહથી જન્મેલા
હૂરને શોબાલ નામે ુત્ર હતો. તે કયાર્થયઆર મનો પતા
હતો. 51 સાલ્મા, જે બેથલેહેમનો પતા હતો, અને હારેફ,
બેથગાદેરનો પતા હતો.

52 કયાર્થયઆર મનો પતા શોબાલને આ ુત્રો હતા:
હારોએહ તથા મ ુહોથના અધાર્ ભાગના લોકો, 53 અને
કયાર્થયઆર મના કુટુબો: યથીર્, ૂથી, ુમાથી અને
મશ્રાઈ, સોરઆથી અને એશ્તાઓલીઓ આ લોકોના વંશજ
હતા.

54 સાલ્માના વંશજો હતા: બેથલેહેમ, નટોફાથીઓ, આટોથ,
બેથ-યોઆબના લોકો તથા માનાહાથીઓનો અધોર્ ભાગ
અને સોરઇઓ હતા. 55 યાબ્બેસમાં વસતા લ હયાઓનઁ◌ા
કુટુબો: તરઆથીઓ, શમઆથીઓ અને ૂખાથીઓ. આ
સવર્ બેથ રેખાબના કુટુબના ૂવર્જ હામ્માથથી ઉતર આવેલા
કેનીઓ હતા.

3
રાજા દાઉદના વંશજો
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1 દાઉદને હેબ્રોનમાં જે ુત્રો થયા તેમાં યઝએલી અહ નોઆમથી
જન્મેલો આમ્મોન,

દાઉદ રાજાનો જયે ુત્ર હતો.
બીજો ુત્ર, કામેલર્ની અબીગાઈલથી જન્મેલો દા નયેલ હતો.
2 દાઉદનો ત્રીજો ુત્ર, ગ ૂરના રાજા તાલ્માયની ુત્રી
માઅખાહથી જન્મેલો આબ્શાલોમ હતો.

ચોથો, હાગ્ગીથનો ુત્ર અદો નયા હતો.
3 પાંચમો, શફાટયા જનેી માતા અબીટાલ હતી,
અને છઠ્ઠો, યથઆમ જનેી માતા એગ્લાહ હતી.

4 આ છ ુત્રો હેબ્રોનમાં જન્મ્યાં હતા.
જયાં દાઉદે સાત વષર્ અને છ માસ રાજ ક ુર્ હ ું. યરૂશાલેમમાં

તેણે તેત્રીસ વષર્ રાજ ક ુર્ હ ું 5 અને ત્યાં તેને આમ્મીએલની
ુત્રી બાથ- ૂઆથી જન્મેલા ુત્રો:

શમઆ, સોબાબ, નાથાન અને ુલેમાન. 6 દાઉદને બીજા નવ
ુત્રો હતા: યબ્હાર, અલીશામા, અલીફેલેટ. 7 નોગાહ,

નેફેગ, યાફ આ; 8 અલીશામા, એલ્યાદા અને અલીફેલેટ.
9 તેની ઉપપત્નીઓના ુત્રો ઉપરાંત એ સઘળા દાઉદના ુત્રો
હતા; અને તામાર તેઓની બહેન હતી.
દાઉદ પછ ના યહૂદાના રાજાઓ

10 ુલેમાનનો ુત્ર રહાબઆમ, તેનો ુત્ર અ બયા, તેનો ુત્ર
આસા, તેનો ુત્ર યહોશાફાટ; 11 તેનો ુત્ર યહોરામ, તેનો
ુત્ર અહાઝયા, તેનો ુત્ર યોઆશ; 12 તેનો ુત્ર અમાસ્યા

તેનો ુત્ર અઝાયાર્, તેનો ુત્ર યોથામ; 13 તેનો ુત્ર આહાઝ,
તેનો ુત્ર હ ઝ ા, તેનો ુત્ર મનાશ્શા; 14 તેનો ુત્ર આમોન,
તેનો ુત્ર યો શયા હતો.

15 યો શયાના ુત્રો: તેના જયે ુત્ર યોહાનાન; બીજો
યહોયાક મ; ત્રીજો, સદ કયા; ચોથો, શાલ્ ૂમ,
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16 યહોયાક મના ુત્રો: તેનો ુત્ર યખોન્યા, તેનો ુત્ર સદ કયા.

બા બલમાં બંદ વાન દાઉદ ું કુટુબ
17 બંદ વાન યખોન્યાના ુત્રો: તેનો ુત્ર શઆલ્તીએલ.

18 માલ્ક રામ, પદાયા, શેનઆસ્સાર, યકામ્યા, હોશામા તથા
નદાબ્યા.

19 પદાયાના ુત્રો: ઝરુબ્બાબેલ તથા શમઈ; ઝરુબ્બાબેલના
ુત્રો: મ ુલ્લામ તથા હનાન્યા; તેઓની બહેન શલોમીથ

હતી: 20 અને હ ુબાહ, ઓહેલ, બેરે ા, હસાદ્યા તથા
ુશાબહેસેદ, એ પાંચ ઝરૂબ્બાબેલના બીજા ુત્રો હતા.

21 હનાન્યાના ુત્રો: પલાટયા અને તેનો ુત્ર યશાયા, તેનો ુત્ર
રફાયા, તેનો ુત્ર આનાન, તેનો ુત્ર ઓબાદ્યા, તેનો ુત્ર
શખાન્યા,

22 શખાન્યાનો વંશજ શમાયા, શમાયાના છ ુત્રો: હાટુશ,
યગઆલ, બા રયા, નઆયાર્, તથા શાફાટ.

23 નઆયાર્ના ત્રણ ુત્રો: એલ્યોએનાય, હ ઝ ા તથા
આઝ કામ.

24 એલ્યોએનાયના સાત ુત્રો: હોદા ા, એલ્યાશીબ, પલાયા,
આ ૂબ, યોહાનાન, દલાયા તથા અનાની.

4
યહૂદાના અન્ય વંશજો

1 યહૂદાના ુત્રો:

પેરેસ, હેસ્રોન, કામીર્, હૂર તથા શોબાલ.
2 શોબાલનો ુત્ર રઆયા યાહાથનો પતા હતો. યાહાથ
અહૂમાય અને લાહાદનો ૂવર્જ હતો. સોરાથીઓ એમના
વંશજો છે.

3 એટામના વંશજો: યઝએલ, યશ્મા તથા યદબાશ,
હાસ્સલએલ્પોની તેની ુત્રી.

4 ગદોરના પતા પ ુએલ, તથા યહૂશાના પતા એઝેર,
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તેઓ બેથલેહેમના પતા એફ્રાથાહનો જયે ુત્ર હૂરના ુત્રો
હતા.

5 તકોઆના પતા આશ્હૂરને બે પત્નીઓ હતી. હેલઆહ
તથા નાઅરાહ. 6 તેને નાઅરાહને પેટે અહૂઝઝામ, હેફેર,
તેમની અને હાઅહાશ્તાર થયા. 7 હેલઆહથી તેને જન્મેલા
ુત્રો: સેરેથ, ઝોહાર, એથ્નાન અને હા ોસ. 8 આ ૂમ

અને સોબેબાહનો પતા હા ોસ હતો; વળ તે હારુનના
ુત્ર અહાહેલના નામથી ઓળખાતા અહાહેલ કુલસ ૂહોનો
ૂવર્જ હતો.

9 યાબેસ પોતાના ભાઈઓ કરતાં વધારે નામાં કત હતો, તેની
માતાએ તે ું નામ યાબેસ પા ું કારણકે તેણીએ ક ું “તેને જન્મ
આપતી વખતે ઘણી પીડા સહન કરવી પડ હતી.” 10 યાબેસે
ઇસ્રાએલના દેવને પ્રાથર્ના કર કે, હુ તમન,ે પ્રાથર્ના કરુ છુ કે,
તમે મને આશીવાર્દ આપો અને માર ૂ મનો વસ્તાર કરો, “તમે
માર સાથે રહો અને મને ગૌચર ૂ મ આપો જથેી મને પ રશ્રમ
કરવો ન પડ.ે” દેવે તેની પ્રાથર્ના માન્ય રાખી.

11-12 રેખાહના વંશજો; ૂહાહનો ભાઈ ક ૂબ હતો, તેનો ુત્ર
મહ ર થયો. તે એસ્તોનનો પતા હતો. એસ્તોન બેથરાફા,
પાસેઆહ અને ત હ ાહના પતા તે એસ્તોન હતા. ત હ ાહ
ઇનાર્હાશના પતા હતા.

13 કનાઝના ુત્રો: ઓથ્નીએલ અને સરાયા, ઓથ્ની-એલના
ુત્રો: હથાથ અને મઓનોથાય. 14 મઓનોથાય ઓફ્રાહના
પતા હતા.

સરાયા યોઆબના પતા હતા. યોઆબ “કાર ગરોની ખીણ”
નો ાપક હતો તે એમ ઓળખાતી હતી કારણ કે તેઓ
ત્યાં કાર ગરો હતા.

15 ય ેહના ુત્ર કાલેબના ુત્રો: ઇરૂ, એલાહ અને નાઆમ,
એલાહનો ુત્ર: કનાઝ.

16 યહાલ્લેલએલના ુત્રો: ઝ ફ, ઝ ફાહ, તીયાર્ અને
અસારએલ.
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17-18 એઝાહના ુત્રો: યેથેર, મેરેદ, એફેર, અને યાલોન,
મેરેદ મ રયમ, શામ્માય અને યશ્બાહનો પતા હતો.
એશ્તમોઆના સં ાપક મેરેદેની પત્ની મસરની હતી, તે
યેરેદ ગદોર ઓના સં ાપક હેબેર સોખો ના સં ાપકઅને
યકુથીએલ(ઝાનાઈઓના સં ાપક)ની માતા હતી. આ બધાં
ુત્રો મેરેદની પત્ની મસરની બથ્યા જે ફારુનની ુત્રી હતી

તેના હતા.
19 હો દયા નાહામની બહેનને પરણ્યો હતો, તેમના
વંશજો કેઇલાવાસી ગામીર્ લોકોના તેમજ એશ્તમોઆવાસી
માઅખાથી લોકોના ૂવર્જો હતા. 20 શમોનના ુત્રો:
આમ્મોન, ર ાહ, બેન-હાનાન અને તીલોન, યશઇના ુત્રો:

ઝોહેથ અને બેન-ઝોહેથ,
21 યહૂદાના ુત્ર શેલાહના ુત્રો: લેખાહના પતા એર,
મારેશાહના પતા લાઅડાહ, તથા બેથ-આશ્બેઆના
રહેવાસીઓ, એટલે જઓે શણનાં ઝ ણાં વ વણનારા
કુલસ ૂહો હતા, તેઓનાં કુટુબો; 22 યોક મ, કોઝેબાના લોકો,
યોઆશ તથા સારાફ, જણેે મોઆબની ી સાથે લ કયાર્
હતા અને મોઆબમાં રહેવા ગયો હતો પર ુ પાછળથી
પ્રાચીન નોંધો પ્રમાણે લેહેમમાં પાછો ફય હતો. 23 એ લોકો
કુભાર હતા અને નટાઈમ અને ગદેરાહમાં રહેતા હતા, અને
રાજાની સાથે નોકર કરતા હતા.

શમોનના ુત્રો
24 શમોનના ુત્રો: ન ૂએલ, યામીન, યાર બ, ઝેરાહ અને
શાઉલ, 25 શાઉલનો ુત્ર શાલ્ ુમ, તેનો ુત્ર મબ્સામ, તેનો
ુત્ર મશ્મા.

26 મશ્માના ુત્રો: ુત્ર હામ્ ુએલ, તેનો ુત્ર ઝા ૂર, ને તેનો ુત્ર
શમઈ. 27 શમઈને સોળ ુત્રો તથા છ ુત્રીઓ હતી: પણ
તેના ભાઈઓને ઘણાં સંતાન નહોતા,ં તેમજ તેઓ ું આ ું
કુલસ ૂહ યહૂદાના કુલસ ૂહોની જમે ૃ દ્ધ પામ્ ું ન હ.
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28 તેઓ બેરશેબામાં, મોલાદાહમાં, હસાર ૂઆલમા;ં
29 બલ્લાહમાં એસેમમાં, તોલાદમા,ં 30 બ ુએલમાં;
હોમાર્હમાં; સકલાગમાં; 31 બેથ-માકબોથમા,ં હસાર-
ૂસીમમાં, બેથ-બીરઈમાં તથા શાઅરાઈમમાં રહેતા હતા,

દાઉદના અમલ ુધી એ નગરો પર તેઓ શાસન કરતાં
હતા. 32 તેઓના પાંચ શહેરો હતા: એટામ, આઈન,
રમ્મોન, તોખેન તથા આશાન; 33 તથા બઆલ ુધી તે
જ નગરોની ચારે તરફનાઁ સવર્ ગામો પણ તેઓનાં હતા, એ
તેઓનાં રહેઠાણ હતા, તેઓએ પોતાની વંશાવળ રાખેલી
છે.

34 મશોબાબ, યામ્લેખ, અમાસ્યાનો ુત્ર યોશાહ; 35 યોએલ
તથા અશીએલના ુત્ર સરાયા જનેો ુત્ર યો શબ્યા અને
તેનો ુત્ર યેહૂ; 36 એલ્યોએનાય, યાઅકોબાહ, યશોહાયા,
અસાયા, અદ એલ, યસીમીએલ તથા બનાયા; 37 શમાયાના
ુત્ર શમ્રી, તેનો ુત્ર યદાયા, તેનો ુત્ર આલ્લોન, તેનો ુત્ર
શફઈ, તેનો ુત્ર ઝ ઝા. 38 આ બધા ુરુષો પોતાનાં
કુટુબોના સરદારો હતા; તેઓનાં કુટુબો બહુ ૃ દ્ધ પામ્યા.ં

39 ઢોરઢાંખરને માટે ઘાસચારાની શોધમાં તેઓ ખીણની ૂવર્
બાજુ ગદોર ુધી પહોંચ્યાં હતા. 40 તેઓને ઉ મ ચરાણ મ ું,
તે પ્રદેશ શાંત અને ુર ક્ષત હતો, હામના વંશજો ત્યાં ૂતકાળમાં
રહેતા હતા. 41 યહૂ દયાના રાજા હ ઝ ાના સમયમાં આ
આગેવાનોએ તે પ્રદેશ પર ચઢાઈ કર , હામના વંશજોના તં ુઓ
અને મકાનોનો નાશ કય , અને તેના વતનીઓને માર નાખી તેનો
કબજો મેળ ો.

42 ત્યારબાદ શમોનના કુલસ ૂહના પાંચસો ુરુષો સેઈર પવર્ત
ુધી ગયા, તેઓના સરદારો પલાટયા, નઆયાર્, રફાયા, અને

ઉઝઝ એલ હતા, એ સવર્ યશઈના ુત્રો હતા. 43 ત્યાં આગળ
જે અમાલેક ઓ બચી ગયા હતા તેઓનો તેઓએ સંહાર કય ,
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ત્યારથી તેઓ ત્યાં વસેલા છે.

5
રૂબેનના વંશજો

1 ઇસ્રાએલનો જયે ુત્ર રૂબેન હતો, પણ તેણે પોતાના પતાની
એક પત્ની સાથે મેળાપ કર પતા ું અપમાન ક ુર્ હ ુ,ં તેથી તેનો
જયે પણાનો હ તેના ભાઈ ૂસફને આપવામાં આ ો હતો.
2 પોતાના ભાઈઓ કરતાં યહૂદા વ ુ બળવાન નીવડયો, કારણ
તેના વંશમાંથી એક રાજા થયો હતો, પણ ૂસફને મોટા ુત્રનો
હ મ ો હતો. 3 ઇસ્રાએલના જયે ુત્ર રૂબેનના ુત્રો:

હનોખ, પાલ્ ,ુ હેસ્રોન તથા કામીર્.
4 યોએલના વંશજો: તેનો ુત્ર શમાયા, તેનો ુત્ર ગોગ,
તેનો ુત્ર શમઈ; 5 તેનો ુત્ર મીખાહ, તેનો ુત્ર રઆયા,
તેનો ુત્ર બઆલ; 6 તેનો ુત્ર બએરાહ, જનેે આશ્ ૂરનો
રાજા, તગ્લાથ- પલ્નેસેર બંદ વાન કર ને લઈ ગયો હતો; તે
રૂબેનીઓના કુલસ ૂહના સરદાર હતા.

7 તેઓની પેઢ ઓની વંશાવળ ગણાઈ, ત્યારે તેઓનાં કુલસ ૂહો
પ્રમાણે તેના ભાઈઓ આ હતા: એટલે ુ યેઈએલ, પછ
ઝખાયાર્. 8 યોએલના ુત્ર શેમાના ુત્ર આઝાઝનો ુત્ર બેલા,
જઓે અરોએરમાં છેક નબો તથા બઆલમેઓને લગી રહેતા
હતા. 9 તેઓ, અરણ્યના ૂવર્ છેડાથી તે છેક ફ્રાત નદ
ુધી વસેલા હતા કારણ કે ગલયાદ દેશમાં તેઓ પાસે

ઢોરોની સં ા બહુ મોટ હતી. 10 શાઉલ રાજાના સમયમાં
તેઓએ ુદ્વમાં હાગ્રીઓને હરા ા અને તેઓ ગલયાદની
ૂવર્ બાજુએ તેમના તં ૂ તાણીને વસ્યા.

ગાદના વંશજો
11 ગાદના કુલસ ૂહો તેઓની સામી બાજુએ આવેલા બાશાન
દેશમાં સાલખાહ ુધી વસતા હતા. 12 યોએલ જે
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હતો, બીજો શાફામ, અને ત્યાર પછ યાનાઈ, અને શાફાટ
બાશાનમાં હતા. 13 તેઓના ભાઇઓ મખાયેલ, મ ુલ્લામ,
શેબા, યોરાય, યાકાન, ઝ આ અને એબેર, એ કુલ સાત
હતા. 14 ૂઝના વંશજો હતા: યાહદો, તેનો ુત્ર યશીશાય,
તેનો ુત્ર મખાયેલ, તેનો ુત્ર ગલયાદ, તેનો ુત્ર યારોઆહ,
તેનો ુત્ર હૂર , તેનો ુત્ર અબીહાઈલ, 15 ૂનીના ુત્ર
આ એલનો ુત્ર અહ તેના કુલનો આગેવાન હતો.

16 આ કુટુબ-કુલ બાશાનના પ્રદેશમાં આવેલા ગલયાદમા,ં તેના
નાના ગામડાં ઓમા,ં તથા શારોનનાઁ સવર્ ગૌચરોમાં વસતા
હતા.

17 યહૂ દયાના રાજા યોથામના સમયમાં તથા ઇસ્રાએલના રાજા
યરોબઆમના સમયમાં તેઓ સવર્ ગાદના કુટુબના ઇ તહાસમાં
નોંધાયા હતા.

ુદ્ધ માટે તૈયાર સૈ નકો
18 રૂબેનના ુત્રો, ગાદ ઓ, તથા મનાશ્શા ું અ ુંર્ કુલસ ૂહ,

તેઓમાં ઢાલ તથા તરવાર બાંધી શકે એવા, ધ ુ વદ્યાર્ જાણનારા,
ુદ્ધકુશળ, ુદ્ધમાં જઈ શકે એવા ૂરવીર ુરુષો 44,760 હતા.

19 તેઓએ હાગ્રીઓની, યટૂરની, નાફ શની તથા નોદાબની સાથે
ુદ્ધ ક ુર્. 20 તેઓએ ુદ્ધમાં દેવને વનંતી કર ; કારણ કે

તેઓ તેમના પર શ્રદ્ધા રાખતા હતા; તેથી તેઓની વરૂદ્ધ તેઓને
દેવની સહાય મળવાથી હાગ્રીઓ તથા જે સવર્ તેઓની સાથે
હતા, તેઓ તેઓથી હાર ગયા. 21 તેઓએ ૂંટમાં 50,000
ઊંટ, 2,50,000 ઘેટા,ં 2,000 ગધેડાં અને 1,00,000 બંદ વાનો
કબજે કયાર્. 22 તેઓમાંના ઘણા તો માયાર્ ગયા હતા, કેમ કે
તે ુદ્ધ દેવ ું હ ુ.ં તેઓ એમની જગ્યાએ બંદ વાસ થતાં ુધી
વસ્યા.

23 મનાશ્શા ું અધર્ કુલસ ૂહ બાશાનથી બઆલ-હેમોનર્, સનીર
અને હેમોનર્ પવર્ત ુધીના વસ્તારમાં ફેલાઇ ગ ું હ ુ.ં તેઓની
સં ા બહુ જ મોટ હતી.
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24 તેઓના સરદારો આ હતા: એફેર, યશઈ, અલીએલ,
આઝ એલ, ય મયાર્, હોદા ા, તથા યાહદ એલ; એ પરાક્રમી
ૂરવીરો તથા નામાં કત ુરુષો પોતપોતાના કુલના સરદારો હતા.

25 તેઓએ પોતાના પ ૃઓના દેવ વરૂદ્ધ પાપ ક ુર્, તેઓની
આગળથી દેશના જે લોકોનો વનાશ દેવે કય હતો, તેઓના
દેવોની ઉપાસના કર ને તેઓ ધમર્ થયા.

26 ઇસ્રાએલના દેવ આશ્ ૂરના રાજા ૂલ ું તથા આશ્ ૂરના
રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેર ું મન ઉશ્કે ુ, તેથી તેણે તેઓને, એટલે
રૂબેનીઓને, ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના અધર્કુલસ ૂહન,ે પકડ લઈ
જઈને તેઓને હલાહ; હાબોર, હારામ અને ગોઝાન નદ ને કાંઠે
લાવીને વસા ા; ત્યાં આજપયર્ત તેઓ રહે છે.

6
લેવીના વંશજો

1 લેવીના ુત્રો: ગેશોમર્, કહાથ તથા મરાર .
2 કહાથના ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉઝઝ એલ.
3 આમ્રામનાં સંતાન: હારુન, ૂસા અને મ રયમ.
હારુનના ુત્રો: નાદાબ, અબીહૂ, એલઆઝાર અને ઇથામાર.

4 એલઆઝાર, તેનો ુત્ર ફ નહાસ, તેનો ુત્ર આબી ૂઆ,
5 તેનો ુત્ર ુ , તેનો ુત્ર ઉઝઝ , 6 તેનો ુત્ર ઝરાહયા,
તેનો ુત્ર મરાયોથ, 7 તેનો ુત્ર અમાયાર્, તેનો ુત્ર
અ હટૂબ, 8 તેનો ુત્ર સાદોક, તેનો ુત્ર અહ માઆસ,
9 તેનો ુત્ર અઝાયાર્, તેનો ુત્ર યોહાનાન, 10 તેનો ુત્ર
અઝાયાર્, યરૂશાલેમમાં ુલેમાને બંધાવેલા મં દરનો યાજક
હતો. 11 અઝાયાર્નો ુત્ર અમાયાર્, તેનો ુત્ર અહ ટૂબ,
12 તેનો ુત્ર સાદોક, તેનો ુત્ર શાલ્ ૂમ, 13 તેનો ુત્ર
હ લ્કયા, તેનો ુત્ર અઝાયાર્, 14 તેનો ુત્ર સરાયા અને
તેનો ુત્ર યહોસાદાક થયો.
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15 ારે યહોવાએ ન ૂખાદનેસ્સારને યહૂદા અને યરૂશાલેમ પર
વજય અપા ો તે સમયે યહોસાદાકને દેશ નકાલ કરવામાં
આ ો.
લેવીના અન્ય વંશજો

16 લેવીના ુત્રો હતા: ગેશોમર્, કહાથ અને મરાર .
17 ગેશોમર્ના ુત્રો: લબ્ની અને શમઈ.
18 કહાથના ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉઝઝ એલ.
19 મરાર ના ુત્રો: માહલી અને ૂશી,
લેવીઓના કુલનાં હતા.
20 ગેશોમર્ના વંશજો: પેઢ ના ક્રમ પ્રમાણ:ે લબ્ની, એનો ુત્ર
યાહાથ, એનો ુત્ર ઝમ્માહ, 21 એનો ુત્ર યોઆહ, એનો
ુત્ર યદ્રો, એનો ુત્ર ઝેરાહ અને એનો ુત્ર યેઆથરાય.

22 કહાથના વંશજો: પેઢ ના ક્રમ પ્રમાણે; એનો ુત્ર
આમ્મીનાદાબ, એનો ુત્ર કોરાહ, એનો ુત્ર આસ્સીર,
23 એનો ુત્ર એલ્કાનાહ, એનો ુત્ર એબ્યાસાફ, એનો ુત્ર
આસ્સીર, 24 એનો ુત્ર તાહાથ, એનો ુત્ર ઉર એલ, એનો
ુત્ર ઉ ઝઝયા, એનો ુત્ર શાઉલ,

25 એલ્કાનાહના વંશજો આ પ્રમાણે છે: અમાસાય તથા
અહ મોથ, 26 એલ્કાનાહની વંશાવળ : એલ્કાનાહનો ુત્ર
સોફાય, એનો ુત્ર નાહાથ, 27 એનો ુત્ર અલીઆબ, એનો
ુત્ર યરોહામ, એનો ુત્ર એલ્કાનાહ. 28 શ ુએલના ુત્રો:

જયે ુત્ર યોએલ તથા બીજો એ બયા.
29 મરાર ના ુત્રો: મરાર નો ુત્ર માહલી, માહલીનો ુત્ર લબ્ની,
અને લબ્નીનો ુત્ર શમઈ, તથા શમઇનો ુત્ર ઉઝઝાહ,
30 ઉઝઝાહનો ુત્ર શમઆ, શમઆનો ુત્ર હા ગ્ગયા અને
હા ગ્ગયાનો ુત્ર અસાયા.

મં દરના ગાયકગણો
31 કરાર કોશને ુલાકાત મંડપમાં લા ા, પછ દાઉદ રાજાએ

ત્યાં યહોવાની સ્ ુ ત કરવા માટે ગાયકગણો અને તેમના આગેવાનો
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નીમ્યા. 32 ુલેમાને યહોવા ું મં દર યરૂશાલેમમાં બાંધ્ ું નહો ુ.ં
ત્યાં ુધી તેઓ ગાયન કર ને ુલાકાત મંડપનાં તં ુ આગળ સેવા
કરતા હતા, તેઓ અ ુક્રમે વારા પ્રમાણે સેવા માટે હાજર રહેતા
હતા.

33 ગાયકગણોના આગેવાનોનાં નામ અને કુટુબ: ગાયકગણનો
આગેવાન હેમાન કહાથના કુટુબનો હતો, તેના ૂવર્જો:

યોએલ – શ ુએલનો ુત્ર; 34 તેનો અલ્કાનાહનો ુત્ર, તેનો
યરોહામનો ુત્ર, તેનો અલીએલનો ુત્ર, તેનો તોઆહનો ુત્ર,
35 તેનો ૂફનો ુત્ર, તેનો એલ્કાનાહનો ુત્ર, તેનો માહાથનો
ુત્ર, તેનો અમાસાયનો ુત્ર, 36 તેનો એલ્કાનાહનો ુત્ર,

તેનો યોએલનો ુત્ર, તેનો અઝાયાર્નો ુત્ર, તેનો સફાન્યાનો
ુત્ર, 37 તેનો તાહાથનો ુત્ર, તેનો આસ્સીરનો ુત્ર, તેનો

એબ્યાસાફ કોરાહનો ુત્ર, 38 તેનો યસ્હારનો ુત્ર, તેનો
કહાથનો ુત્ર, તેનો લેવીનો ુત્ર, તેનો ઈસ્રાએલનો ુત્ર હતો.

39 હેમાનનો મદદનીશ, અને સાથીદાર આસાફ હતો, તે તેને
જમણે હાથે ઊભો રહેતો હતો. આસાફના ૂવર્જો: તેનો
બેરે ાનો ુત્ર, તેનો શમઆનો ુત્ર હતો. 40 શમઆન
મખાયેલનો ુત્ર, તેનો બાઅસેયાનો ુત્ર, તેનો મા લ્કયાનો
ુત્ર હતો. 41 મા લ્કયાને એથ્નીનો ુત્ર, તેનો ઝેરાહનો ુત્ર,

તેનો અદાયાનો ુત્ર હતો. 42 અદાયાને એ એથાનનો ુત્ર,
તેનો ઝમ્માહનો ુત્ર, તેનો શમઈનો ુત્ર હતો. 43 શમઈને
યાહાથનો ુત્ર, તેનો ગેશોમર્નો ુત્ર, તેનો લેવીનો ુત્ર હતો.

44 હેમાનનો બીજો મદદનીશ એથાન મરાર નો વંશજ હતો. તે
હેમાનને ડાબે હાથે ઊભો રહેતો હતો. એથાનના ૂવર્જો:
તેનો ક શીનો ુત્ર, તેનો આ નો ુત્ર, તેનો માલ્ ૂખનો ુત્ર
હતો. 45 માલ્ ૂખને હશાબ્યાનો ુત્ર, તેનો અમાસ્યાનો ુત્ર,
તેનો હ લ્કયાનો ુત્ર હતો. 46 હ લ્કયાને આમ્સીનો ુત્ર,
તેનો બાનીનો ુત્ર, તેનો શેમેરનો ુત્ર હતો. 47 શેમેરને
માહલીનો ુત્ર, તેનો ૂશીનો ુત્ર, તેનો મરાર નો ુત્ર, તેનો
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લેવીનો ુત્ર હતો.

48 તેઓનાં સગાંઓ, બીજા સવર્ લેવીઓ- ુલાકાત મંડપમાં,
દેવના ઘરમાં જુદ જુદ સેવાઓ માટે નમાયેલા હતા. 49 પણ
હારુન તથા તેના વંશજો દહનાપર્ણની વેદ પર તથા ૂપવેદ
પર, પરમપ વત્ર ાનના સવર્ કામને સારુ, તથા ઇસ્રાએલને માટે
પ્રાય ત કરવા સારુ, દેવના સેવક ૂસાએ જે સવર્ નયમો અને
કા ૂનો આપ્યા હતા તે ુજબ અપર્ણ ચઢાવતા હતા.

હારુનના વંશજો
50 હારુનના ુત્રો આ છે: તેનો ુત્ર એલઆઝાર, એનો ુત્ર
ફ નહાસ, એનો ુત્ર અબી ૂઆ. 51 અબી ૂઆનો ુત્ર
ુ , એનો ુત્ર ઉઝઝ , એનો ુત્ર ઝરાયા. 52 ઝરાયાનો
ુત્ર મરાયોથ, એનો ુત્ર અમાયાર્, એનો ુત્ર અહ ટૂબ.

53 અહ ટૂબનો ુત્ર સાદોક, અને એનો ુત્ર અહ માઆસ.

લેવીઓ ું ઘર
54 આ એ જગ્યાઓ છે ાં હારુનના વંશજો રહેતા હતા;

તેમની સીમાઓની અંદર ચઠ્ઠ ઓ ફેંક ને કહાથીઓને રહેઠાણો માટે
એક ભાગ આપવામાં આ ો હતો. 55 તેઓને તેઓએ યહૂ દયા
દેશમાં હેબ્રોન તથા તેની આજુબાજુનાં તેનાં પાદરો આપવામાં
આ ા હતા. 56 પણ તે નગરનાં ખેતરો તથા તેનાં ગામો
તેઓએ ય ેહના ુત્ર કાલેબને આપ્યા.ં 57 વળ આસપાસના
ગૌચરો સાથેનાં આશ્રયનગરો: લબ્નાહ, યા ીર, એશ્તમોઆ,
58 હ લેન, દબીર, 59 આશન અને બેથ-શમેશ તેનાં પાદરો સ હત.
60 બન્યામીનના કુલસ ૂહે યાજકોને બીજા તે નગરો તેમનાં ગૌચરો
સાથે આપ્યાં હતા, જમેાં ગેબા, આલ્લેમેથ અને અનાથોથનો પણ
સમાવેશ થાય છે.

61 કહાથના બાક ના ુત્રોને ચઠ્ઠ ઓ નાખવાથી એફ્રાઈમ, દાન,
તથા મનાશ્શાના અધર્કુલસ ૂહમાંથી દશ નગરો મ ાં.
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62 ગેશોમર્ના ુત્રોને તેઓનાં કુલસ ૂહો માટે ઇસ્સાખારના
કુલમાંથી, આશેરના કુલમાંથી, નફતાલીના કુલમાંથી, અને બાશાનમાં
રહેતા મનાશ્શાના કુલમાંથી થોડો હસ્સો મળ ને તેર નગરો મ ાં.

63 મરાર ના વંશજોને, તેઓનાં કુલસ ૂહો પ્રમાણ,ે રૂબેનના
કુલમાંથી, ગાદના કુલમાંથી તથા ઝ ુલોનના કુલમાંથી ચઠ્ઠ ઓ
નાખવાથી બાર નગરો મ ાં.

64 ઇસ્રાએલ ુત્રોએ લેવીઓને એ નગરો તેઓનાં પાદરો
સ હત આપ્યા.ં 65 તેઓએ યહૂદાના કુલસ ૂહોમાંથી, શમોનના
કુલસ ૂહોમાંથી તથા બન્યામીનના કુલ સ ૂહોમાંથી, આ નગરો
જઓેનાં નામ આપેલાં છે ત,ે ચઠ્ઠ ઓ નાખીને આપ્યા.ં

66 કહાથનાં કુલસ ૂહોને એફ્રાઈમના કુલ પાસેથી 67 તેના
ગૌચરો સાથે અપાયેલાં આશ્રયનગરો: એફ્રાઈમના પવર્તીય પ્રદેશમાં
આવે ું શખેમ તેનાં ગૌચરો સાથ;ે ગેઝેર તેનાં ગૌચરો સાથ;ે
68 યોકમઆમ તેનાં ગૌચરો સાથે; બેથહોરોન તેનાં ગૌચરો સાથ;ે
69 આયાલોન તેનાં ગૌચરો સાથ;ે અને ગાથ- રમ્મોન તેનાં ગૌચરો
સાથ;ે 70 કહાથનાં કુટુબોને મનાશ્શાના અધર્કુલસ ૂહ પાસેથી
ગૌચરો સાથે ઇસ્રાએલીઓ દ્વારા અપાયેલાં આશ્રયનગરો: આનેર
તેનાં ગૌચરો સાથ;ે અને બલહામ તેનાં ગૌચરો સાથે.

ઘર પ્રાપ્ત કરતા અન્ય લેવીઓ
71 ગેશોમર્ના કુટુબોને મનાશ્શાના અધર્કુલસ ૂહ પાસેથી ગૌચરો

સાથે અપાયેલા શહેરો આ પ્રમાણે હતા: બાશાન પ્રદેશ ું ગોલાન
તેનાં ગૌચરો સાથ;ે અને આશ્તારોથ તેનાં ગૌચરો સાથ.ે

72 વળ ઇસ્સાખારના કુલસ ૂહો તેઓને ગૌચરો સાથે કેદેશ
તેનાં ગૌચરો સાથ;ે દાબરાથ તેનાં ગૌચરો સાથે; 73 રામોથ તેનાં
ગૌચરો સાથ;ે અને આનેમ તેનાં ગૌચરો સાથે આપ્યા.ં

74 આશેરના કુલસ ૂહે તેઓને ગૌચરો સાથે આ ોન તેનાં
ગૌચરો સાથે માશાલ તેનાં ગૌચરો સાથ,ે 75 હુ ોક તેનાં ગૌચરો
સાથ;ે અને રહોબ તેનાં ગૌચરો સાથે આપ્યા.ં
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76 નફતાલીના કુલસ ૂહે તેઓને ગૌચરો સાથે ગાલીલ ું કેદેશ
તેનાં ગૌચરો સાથ;ે હામ્મોન તેનાં ગૌચરો સાથે; અને કયાર્થાઈમ
તેનાં ગૌચરો સાથે આપ્યા.ં

77 ઝ ુલોનના કુલસ ૂહે રમ્મોન તેનાં ગૌચરો સાથ;ે અને તાબોર
શહેરો અને તેનાં ગૌચરો સાથ;ે મરાર નાં કુટુબોને આપ્યા.ં

78 રૂબેનના કુલસ ૂહે તેઓને બેસેર તેનાં ગૌચરો સાથ;ે યાહસાહ
તેનાં ગૌચરો સાથ;ે 79 કદેમોથ તેનાં ગૌચરો સાથ;ે અને મેફાઆથ
નગરો ગૌચરો સાથે આપ્યા.ં આ નગરો યદન નદ ની સામી બાજુએ
આવેલા રણમાં છે.

80 ગાદના કુલસ ૂહે તેઓને ગલયાદમાં ું રામોથ તેનાં ગૌચરો
સાથ;ે માહનાઈમ તેનાં ગૌચરો સાથ;ે 81 હેશ્બોન તેનાં ગૌચરો
સાથ;ે અને યાઝેર નગરો ગૌચરો સાથે આપ્યા.ં

7
ઇસ્સાખારના વંશજો

1 ઇસ્સાખારના ુત્રો: તોલા, ૂઆહ, યા ૂબ તથા શમ્રોન એ
ચાર.

2 તોલાના ુત્રો: ઉઝઝ , રફાયા, યર એલ, યાહમાય, યબ્સામ
અને શ ુએલ હતા, તેઓ પોત પોતાના કુટુબોના આગેવાનો
હતા. દાઉદ રાજાના સમયમાં આ કુટુબોમાંના 22,600
ુરુષો ૂરવીર યોદ્વાઓ હતા.

3 ઉઝઝ નો ુત્ર યઝાહયા હતો. યઝાહયાના ુત્રો: મખાએલ,
ઓબાધા, યોએલ અને યશ્શીયા હતા, આ બધાં પાંચેય
તેમના કુટુબોના આગેવાનો હતા. 4 દાઉદ રાજાના સમયમાં
તેઓનાં કુટુબોમાંથી 36,000 યોદ્વાઓ સૈન્યમાં હતા; કારણ
કે, આ પાંચ આગેવાનોને ઘણી પત્નીઓ હતી અને ઘણાં
ુત્રો હતા.

5 ઇસ્સાખારના કુલસ ૂહના સવર્ કુટુબોમાંથી ુદ્ધને માટે ઉપલબ્ધ
એવા ુરુષોની સં ા 87,000 હતી, તેઓ ૂરવીર યોદ્ધાઓ
હતા, તેઓનાં નામ વંશાવળ માં સામેલ કરેલાં છે.
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બન્યામીનના વંશજો
6 બન્યામીનના ત્રણ ુત્રો હતા: બેલા, બેખેર અને યદ અએલ.
7 બેલાના ુત્રો: એસ્બોન, ઉઝઝ , ઉઝઝ એલ, યર મોથ અને
ઇર . આ પાંચ ૂરવીર યોદ્વાઓ કુટુબોના આગેવાનો હતા
અને તેઓના સૈન્યની સં ા 22,034 હતી.

8 બેખેરના ુત્રો: ઝમીરાહ, યોઆશ, અલીએઝેર, એલ્યોએનાય,
ઓમ્રી, યરેમોથ, અ બયા, અનાથોથ તથા આલેમેથ. એ સવર્
બેખેરના ુત્રો. 9 તેઓની વંશાવળ પ્રમાણે તથા પેઢ ઓ
પ્રમાણે તેમની ગણતર કરતાં તેઓ 20,200 પરાક્રમી ને
ૂરવીર ુરુષો, પોતાના પ ૃઓનાં કુટુબોના સરદારો હતા.

10 યદ અએલનો ુત્ર બલ્હાન, બલ્હાનના ુત્રો: યેઉશ,
બન્યામીન, એહૂદ, કનાઅનાહ, ઝેથાન, તાશીશર્ તથા
અહ શાહાર. 11 એ સવર્ યદ અએલના ુત્રો હતા, તેઓના
પ ૃઓનાં કુટુબોના સરદારો, 17,200 પરાક્રમી ને ૂરવીર
ુરુષો હતા કે, જઓે લડાઈ વખતે સૈન્યમાં જવાને લાયક

હતા.
12 ઇરના ુત્રો: હુ પીમ તથા ુ પીમ; અને આહેરનો ુત્ર
હુશીમ હતો.

નફતાલીના વંશજો
13 નફતાલીના ુત્રો: યાહસીએલ, ુની, યેસેર તથા શાલ્ ૂમ;
તેઓની માતા બલ્હાહ હતી.
મનાશ્શાના વંશજો

14 મનાશ્શાના વંશજો: અરામી ઉપપત્નીને પેટે તેને આસ્રીએલ
જન્મ્યો અને ગલયાદના પતા માખીરને પણ જન્મ તેણે જ
આપ્યો. 15 માખીર હુ પીમ તેમ જ ુ પીમ માટે બે પત્નીઓ
લા ો, એની બહેન ું નામ માઅખાહ હ ુ.ં બીજા ુત્ર ું
નામ સલોફહાદ હ .ુ સલોફહાદને ફકત ુત્રીઓ જ થઈ.
16 માખીરની પત્ની માઅખાહને ુત્ર થયો; તેણે તે ું નામ
પેરેશ પાડ ું. તેના ભાઈ ું નામ શેરેશ હ ુ;ં તેના ુત્રો ઉલામ
તથા રેકેમ હતા.
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17 ઉલામનો ુત્ર બદાન.
મનાશ્શાના ુત્ર માખીરના ુત્ર ગલયાદના વંશજો હતા. 18 તેની
બહેન હામ્મોલેખેથને પેટે ઇશ્હોદ, અબીએઝેર તથા માહલાહ
થયા.

19 શમીદાના ુત્રો આ ાન, શેખેમ, લકહ તથા અનીઆમ
હતા.

એફ્રાઇમના વંશજો
20 એફ્રાઈમના વંશજો: એફ્રાઇમનો ુત્ર ૂથેલાહ હતો; એનો

ુત્ર બેરેદ, એનો ુત્ર તાહાથ, એનો ુત્ર એલઆદાહ, એનો
ુત્ર તાહાથ, 21 એનો ુત્ર ઝાબાદ, એના ુત્રો: ૂથેલાહ,

એસેર તથા એલઆદ, તેમના દેશના ૂળ રહેવાસી ઓને
ગાથના ુરુષોએ માર ના ા, કારણ કે તેઓેનાં ઢોરઢાંખરને
લઈ જવા માટે તેઓ ઊતર આ ા હતા. 22 તેઓના પતા
એફ્રાઈમે ઘણા દવસો ુધી શોક કય , ને તેના ભાઈઓ
તેને સાંત્વના આપવા આ ા. 23 પછ તેની પત્ની ગભર્વતી
બની, ને તેણે ુત્રને જન્મ આપ્યો, ને તેણે તે ું નામ બર આહ
(ભાગ્યહ ન) પાડ ુ,ં કારણ કે તેના કુટુબની દદુશા થઈ હતી.
24 તેને શેઅરાહ નામની એક ુત્રી હતી. તેણે નીચે ું તથા
ઉપર ું બેથ-હોરોન તથા ઉઝઝેન-શેઅરાહ બાંધ્યા.ં

25 એફ્રા હમનો ુત્ર રેફા હતો, રેફાનો ુત્ર રેશેફ હતો, અને
રેશેફનો ુત્ર તેલાહ હતો, અને ુત્ર તાહાન હતો; 26 એનો
ુત્ર લાઅદાન, એનો ુત્ર આમ્મીહૂદ; એનો ુત્ર અલીશામા;

27 એનો ુત્ર ૂન, ને એનો ુત્ર યહો ુઆ હતો.

28 તેઓનાં વતન તથા તેઓનાં રહેઠાણ બેથેલ તથા તેના
કસબાઓ હતા,ઁ ને ૂવર્ તરફ નાઅરાન, પ મ તરફ ગેઝેર તથા
તેના કસબાઓ; વળ શખેમને તેના કસબાઓ અને અઝઝાહ તથા
તેના કસબાઓ ુધી હતા; 29 અને તેનો ુત્ર રેફાહ હતો અને
બેથશઆન તથા તેના કસબાઓ, તાઅનાખ તથા તેના કસબાઓ
ત્યાં હતા. મ ગદૃો તથા તેના કસબાઓ, દોર તથા તેના કસબાઓ
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મનાશ્શાના વંશજોના હતા. આ બધી જગ્યાઓ પર ઇસ્રાએલના
ુત્ર ૂસફના વંશજો રહેતાં હતા.
આશેરના વંશજો

30 આશેરના ુત્રો: યમ્નાહ, ય ાહ, ય ી, બર આહ, તેમની
બહેન સેરાહ.

31 બર આના ુત્રો: હેબેર અને માલ્ક એલ જે બઝાઈથનો
પતા હતો.

32 હેબેરના ુત્રો: યાફલેટ, શોમેર, હોથામ, તેમની બહેન ૂઆ
હતી.

33 યાફલેટના ુત્રો: પાસાખ, બમ્હાલ અને આ ાથ.
34 શેમેરના ુત્રો: અહ , રોહગાહ, યહુબ્બાહ અને અરામ,
35 તેના ભાઈ હેલેમના ુત્રો: સોફાહ, યમ્ના, શેલેશ અને
આમાલ,

36 સોફાહના ુત્રો: ૂઆહ, હાનેફેર, ૂઆલ, બેર , યમ્રાહ.
37 બેસેર, હોદ, શામ્મા, શલ્શાહ, યથ્◌ાન તથા બએરા,

38 યેથેરના ુત્રો: ય ેહ, પસ્પાહ, તથા અરા.
39 ઉલ્લાના ુત્રો: આરાહ, હા ીએલ તથા રસ્યા.

40 એ બધા આશેરના વંશજો હતા; તેઓ પોતાના પ ૃઓનાં
કુટુબોના ૂઁટ કાઢેલા સરદારો તથા પરાક્રમી ને ૂરવીર ુરુષો
હતા; અને વંશાવળ ુજબ ુદ્વના કામ માટેની તેઓની ગણતર
કરતાં તેઓ 26,000 ુરુષો હતા.

8
રાજા શાઉલનો પ રવાર ઇ તહાસ

1 બન્યામીનનો જયે ુત્ર બેલા, બીજો આશ્બેલ, ત્રીજો
આહરાહ: 2 ચોથો નોહાહને પાંચમો રાફા હતો.

3 બેલાને આ ુત્રો હતા: આદ્દાર, ગેરા, એહૂદ, 4 અબી ૂઆ,
નામાન, અહોઆહ; 5 શ ફાન અને હૂરામ.

6 એહૂદના વંશજો ગેબામાં વસતાં કુટુબોના આગેવાનો હતા.
ુદ્વમાં તેઓને બંદ વાન કર ને માનાહાથમાં લઈ જવામાં
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આ ા. 7 તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: નામાન,
અ હયા, ગેરા (જણેે તેઓને દેશવટો અપા ો), ઉઝઝ
અને અહ હૂદનો પતા હતો.

8 શાહરાઈમે તેની પત્નીઓ હુશીમ અને બાઅરાને છૂટાછેડા
આપી દ ધા, પણ મોઆબ દેશમાં 9 તેની નવી પત્ની હોદેશથી
યોબાબ, સલ્યા, મેશા, માલ્કામ, 10 યેઉસ, શા ા અને
મમાર્હનો જન્મ થયો. આ તેના ુત્રો તેમના કુટુબોના
આગેવાનો બન્યા. 11 તેની પત્ની હુશીમથી અબીટુબ અને
એલ્પાઆલ થયા હતા.

12 એલ્પાઆલના ુત્રો: એબેર, મશઆમ, તથા શેમેદ, જણેે
ઓનો તથા લોદ તેમના કસબાઓ સ હત વસા ા;ં 13 તેના
બીજા ુત્રો બર આહ ને શેમા હતા. તેઓ કુટુબોના
આગેવાનો હતા અને આયાલોનમાં રહેતા હતા. તેઓએ
ગાથના રહેવાસીઓને હાંક કાઢયા.

14 એલ્પાલનાં ુત્રો: આ ો શાશાક અને યેરેમોથ,
15 બર આહના ુત્રો: ઝબાધા, અરાદ, એદેર, 16 મખાએલ,
યશ્પાહ અને યોહા. 17 એલ્પાઆલના ુત્રો હતો: ઝબાદ્યા,
મ ુલ્લામ, હઝક , હેબેર. 18 યશ્મરાય, યઝલીઆહ, અને
યોબાબ,

19-21 શમઇના ુત્રો: યાક મ, ઝખ્રી, ઝા , અલીએનાય,
સલ્લાથાય, અલીએલ, અદાયા, બરાયા, અને શમ્રાથ.

22-25 શાશાકનાં ુત્રો: યશ્પાન, એબેર, અલીએલ, આ ોન,
ઝખ્રી, હાનાન, હનાન્યા, એલામ, આન્થોથીયા યફદયા અને
પ ુએલ.

26-27 યરોહામનાં ુત્રો હતો: શામ્શરાય, શહાર્યા,અથાલ્યા,
યાઅરેશ્યા, એ લયા અને ઝખ્રી.

28 આ બધાં તેમના સમયમાં કુટુબોના આગેવાનો હતા અને
યરૂશાલેમમાં રહેતા હતા.
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29 ગબયોનના પતા યેઇએલ* ગબયોનમાં રહેતા હતા.તેમની
પત્ની ું નામ માઅખાહ હ ુ.ં 30 તેનાં ુત્રો: જયે ુત્ર
આ ોન, ૂર, ક શ બઆલ, નાદાબ, 31 ગદોર, આ ો,
ઝેખેર, 32 અને મકલોથ જે શમઆહનો પતા હતા. આ
બધા કુટુબો યરૂશાલેમમાં પોતાના ભાઇઓ સાથે રહેતા હતા.

33 નેર ક શના પતા હતા અને ક શ શાઉલના પતા હતા.
શાઉલનાં ુત્રો: યોનાથાન માલ્ક - ૂઆ, અબીનાદાબ અને
એશ્બઆલ.

34 યોનાથાનનો ુત્ર મર બ-બઆલ હતો. મર બ-બઆલનો ુત્ર
મીખાહ હતો.

35 મીખાહના ુત્રો: પીથોન, મેલેખ, તારેઆ અને આહાઝ.
36 આહાઝ યહોઆદાહના પતા હતા. યહોઆદાહના ુત્રો:
આલેમેથ, આઝમાવેથ અને ઝમ્રી, મોસા ઝમ્રીનો ુત્ર હતો.
37 મોસા બનઆનો ૂવર્જ હતો, બનઆના ુત્રો: રાફાહ,
શફાહનો ુત્ર એલઆસાહ, એલઆસાહનો ુત્ર આસેલ.

38 આસેલના છ ુત્રો હતા; આઝ કાર્મ, બોખરૂ, ઇશ્માએલ,
શઆયાર્, ઓબાદ્યા અને હાનાન.

39 આસેલના ભાઇ એશેકના ુત્રો: જયે ુત્ર ઉલામ, બીજો
યેઉશ ને ત્રીજો અલીફેલેટ. 40 ઉલામના ુત્રો પરાક્રમી
ૂરવીર ુરુષો અને તીરદાજ હતા, તેઓને ઘણા ુત્રો ને
ુત્રોના ુત્રો એટલે 150 જટેલા હતા. એ સવર્ બન્યામીન

વંશજો હતા.

9
બે બલોનના બંદ વાસમાંથી પાછા ફરેલા લોકો

1 આ પ્રમાણે સવર્ ઇસ્રાએલીઓની ગણતર તેમની વંશાવળ
પ્રમાણે કરવામાં આવી; તેઓની નોંધ ઇસ્રાએલના રાજાઓના
ુસ્તકમાં છે. યહૂ દયા દેશના લોકોને ૂ ત ૂજા કરવાને કારણે

બા બલમાં બંદ વાન તર કે લઇ જવામાં આ ાં. 2 પોતપોતાનાં
* 8:29: યેઇએલ હ ૂમાં આ શ નથી. સરખાવો 9:35 પણ ગીકમાં અને બીજા
પ્રાચીન અ ુવાદમાં છે.
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દેશનાં શહેરોમાં જે પ્રથમ રહેવા આ ા તે ઇસ્રાએલીઓ હતા,
યાજકો, લેવીઓ તથા મં દરમાં કામ કરવાવાળા સેવકો હતા.

3 યહૂદાના ુત્રોમાંના બન્યામીનના ુત્રોમાંના, એફ્રાઇમના તથા
મનાશ્શાના ુત્રોમાનાં જઓે યરૂશાલેમમાં રહેતા હતા તેઓ આ
છે:

4 યહૂદાના ુત્ર પેરેસના વંશજોમાંથી બાનીના ુત્ર ઇમ્રીના ુત્ર
ઓમ્રીના ુત્ર આમ્મીહૂદનો ુત્ર ઉથાય.

5 બીજુ કુટુબ શીલોનીઓ ું હ ુ.ં શીલોનીનો ે ુત્ર અસાયા
અને તેના ુત્રો.

6 ઝેરાહના ુત્રો: યેઉએલ અને તેનાં કુટુબીજનો સવર્ મળ ને
690 હતા.

7 બન્યામીનના કુલસ ૂહના હાસ્સે ુઆહના ુત્ર હોદા ાહના
ુત્ર મ ુલ્લામનો ુત્ર સાલ્ ;ૂ 8 યરોહામનો ુત્ર ય બ્નયા,
મખ્રીના ુત્ર ઉઝઝ નો ુત્ર એલાહ, ય બ્નયાના ુત્ર
રેઉએલના ુત્ર શફાટયાનો ુત્ર મ ુલ્લામ; 9 તેઓની વંશાવળ
પ્રમાણે તેઓના ભાઇઓ 956 જટેલા હતા. એ સવર્ ુરુષો
તેઓના પ ૃઓનાં કુટુબોનાં સરદારો હતા.

10 જે યાજકો પાછા ફયાર્ તે યદાયા, યહોયાર બ અને યાખીન;
11 અઝાયાર્ જે અહ ટૂબના ુત્ર મરાયોથના ુત્ર સાદોકના
ુત્ર મ ુલ્લામના ુત્ર હલ્કયાનો ુત્ર-દેવના મં દરનો ુ

કારભાર હતો. 12 ત્યાં અદાયા યહોરામનો ુત્ર હતો.
યહોરામ પાશ્હૂરનો ુત્ર હતો. પાશ્હૂર મા લ્કયાનો ુત્ર હતો.
અને ત્યાં અદ એલનો ુત્ર માઅસાય હતો. અદ એલ તે
યાહઝેરાહનો ુત્ર હતો. યાહઝેરાહ તે મ ુલ્લામનો ુત્ર
હતો અને મ ુલ્લામ મ શલ્લેમીથનો ુત્ર હતો. મ શલ્લેમીથ
ઇમ્મેરનો ુત્ર હતો.

13 આ બધાં અને તેઓના ભાઇઓ, તેઓના પ ૃઓનાં કુટુબોના
સરદારો, 1,760 યાજકો હતા. તેઓ દેવના મં દરની સેવાના
કામમાં ઘણા કુશળ ુરુષો હતા.
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14 લેવીઓમાંના મરાર ના કુલસ ૂહોના; તેના ુત્ર હશાબ્યા;
હશાબ્યાના ુત્ર આઝ કાર્મ; આઝ કાર્મના ુત્ર હાશ્ ૂબ;
હાશ્ ૂબના ુત્ર શમાયા. 15 બાકબા ાર, હેરેશ તથા ગાલાલ,
ને આસાફના ુત્ર ઝખ્રીના ુત્ર મીખાનો ુત્ર મા ાન્યા.
16 ઓબાદ્યા એ શમાયાનો ુત્ર હતો. શમાયા ગાલાલનો ુત્ર
હતો. ગાલાલ યદૂ ૂનનો ુત્ર હતો, અને બેરે ા આસાનો ુત્ર
હતો. આસા એલ્કાનાહનો ુત્ર હતો. તેઓ નટોફાથીઓનાઁ
ગામોના રહેવાસીઓ હતા.

17 દ્વારપાળો; શાલ્ ુમ ુ દ્વારપાળ આ ુબ, ટાલ્મોન, અને
અહ માન અને તેના સગાવહાલા. 18 આ બધાં લેવી
કુલસ ૂહના હતા. ૂવર્ દશાના રાજદ્વારની જવાબદાર તેમના
માથે હતી. 19 શાલ્ ુમ તે કોરનો ુત્ર, તે એબ્યાસાફનો ુત્ર,
તે કોરાહનો ુત્ર, અને શાલ્ ુમ અને તેના પતાના કુટુબના
તેના ભાઇઓ, એટલે કોરાહ ઓ, તેઓ મંડપના દ્વારપાળો
હતા; તેઓના પ ૃઓ પ વત્ર મંડપના પ્રવેશદ્વારની રક્ષા કરતાં
હતા. 20 ત્યારે એલઆઝારનો ુત્ર ફ નહાસ તેઓનો પ્રથમ
ઉપર હતો અને યહોવા તેની સાથે હતો. 21 મશેલેમ્યાનો
ુત્ર ઝખાયાર્ ુલાકાતમંડપનો દ્વારપાળ હતો.

22 એ સવર્ને દરવાજાના દ્વારપાળ તર કે પસંદ કરવામાં આ ા
હતા. તેઓ 212 જણા હતા. તેઓ પોતપોતાનાં ગામોમાં
તેમની વંશાવળ ુજબ ગણાયા હતા તેઓને દાઉદે તથા પ્રબોધક
શ ુએલે ચો સ ન કરેલા કામ પર નીમ્યા હતા. 23 આમ
તેઓ ું તથા તેઓના વંશજો ું કામ યહોવાના મં દરનાં દ્વારોની
એટલે ુલાકાતમંડપની વારા પ્રમાણે ચોક કર ને સંભાળ રાખવા ું
હ ુ.ં 24 દ્વારપાળો ચારેબાજુએ હતા. એટલે ૂવર્, પ મ ઉ ર
તથા દ ક્ષણ. 25 તેઓના જે ભાઇઓ તેઓનાં ગામોમાં હતા,
તેઓને સાત સાત દવસને અંતરે વારાફરતી તેઓની સાથે ભાગ
લેવા આવવા ુ હ .ુ

26 ચાર ુ દ્વારપાળો લેવીઓ હતા. દેવના મં દરની ઓરડ ઓ
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અને ભંડારો સંભાળવાની મોટ જવાબદાર તેઓ પર હતી.
27 તેઓની જવાબદાર મહત્વની હોવાથી તેઓ દેવના ઘરની પાસે
દરેક રાત ુજારતાં હતા અને પ્ર ત દન સવારે દરવાજાઓ ઉધાડતા
હતા.

28 તેઓમાંના કેટલાકને બલીદાન અને આરાધનામાં વપરાતા
વ વધ પાત્રોની જવાબદાર સોંપી હતી. તેઓ ચોકસાઇથી પાત્રો
બહાર લઇ જતા અને પાછા લાવતા. 29 બીજાઓ વાસણોની
અને બધી ઉપાસનાની સામગ્રીની તેમજ લોટ, દ્રાક્ષારસ, તેલ,
ૂપ અને અ રોની સંભાળ રાખતા હતા. 30 અ રોની મેળવણી

કરવા ું કામ યાજકો ું હ ુ.ં
31 ભાખર શેકવાની કાયમી જવાબદાર કોરાહના વંશના

શાલ્ ુમના મોટા ુત્ર લેવી મા થ્યાની હતી. કારણકે તે
વ ાસપાત્ર હતો. 32 દરેક વશ્રામવારે મેજ પર પ્રદ શતર્ કરવા
માટેની તાજી રોટલી બનાવવાની જવાબદાર કોરાહના વંશના બીજા
કેટલાંક માણસોની હતી.

33 કેટલાંક લેવી કુટુબોને મં દરમાં સંગીત ું કામ સોંપવામાં
આ ુ હ ુ.ં એ કુટુબના વડાઓ મં દરનાં જ મકાનોમાં રહેતા
હતા અને તેમને રાત દવસ ફરજ બજાવવાની હોવાથી તેમને
બીજી સેવાઓમાંથી ુકત રાખવામાં આ ા હતા.

34 એ બધાં વંશાવળ ુજબ લેવીઓના કુટુબના વડા હતા
અને યરૂશાલેમમાં રહેતા હતા.

રાજા શાઉલનો કુટુબ ઇ તહાસ
35 યેઇએલ ગબયોનનો સં ાપક હતો. તે ગબયોનમાં રહેતો
હતો, તેની પત્ની ું નામ માઅખાહ હ ુ.ં 36 યેઇએલના ુત્રો:
આ ોન ે ુત્ર, ૂર, ક શ, બઆલ, નેર, નાદાબ હતા,
37 ગદોર, આ ો, ઝખાયાર્ અને મકલોથ. 38 મકલોથ તેના
ુત્ર શમઆમ સાથે યરૂશાલેમમાં તેના કુટુબીજનોની નજીક

રહેતો હતો.
39 નેર ક શના પતા હતા, ક શ શાઉલના પતા હતા અને શાઉલ
યોનાથાન, માલ્ક ૂઆ, અબીનાદાબ અને એશ્બઆલના પતા
હતા.
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40 યોનાથાન મર બબઆલના પતા હતા. મર બબઆલ
મીખાહના પતા હતા.

41 મીખાહના ુત્રો: પીથોન, મેલેખ, તાહરેઆ અને આહાઝ.
42 આહાઝ યારાહના પતા હતા, યારાહના ુત્રો: આલેમેથ,
આઝમાવેથ અને ઝમ્રી. ઝમ્રીનો ુત્ર મોસા હતો.
43 મોસાના વંશજો: બનઆ, તેનો ુત્ર રફાયા, રફાયાનો
ુત્ર એલઆસાહ અને તેનો ુત્ર આસેલ

44 આસેલને છ ુત્રો હતા: આઝ કામ, બોખરુ, ઇશ્માએલ,
શઆયાર્, ઓબાદ્યા અને હાનાન.

10
રાજા શાઉલ ું ૃત્ ુ

1 પ લસ્તીઓ ઇસ્રાએલીઓ સામે ગલ્બોઆના ડુગર પર ુદ્ધે
ચઢયા. ઘણા ઇસ્રાએલીઓ માયાર્ ગયા અને બાક ર ા તે ભાગી
ગયા. 2 પછ પ લસ્તીઓએ શાઉલનો અને તેના ુત્રો યોનાથાન,
અબીનાદાબ અને માલ્ક ૂઆનો પીછો પકડ્યો અને ત્રણે ુત્રોને
માર ના ા. 3 શાઉલની આસપાસ ૂંખાર ુદ્ધ મચ્ ુ હ ું, અને
કેટલાંક તીરદાજોએ તેની પાસે પહોંચી જઇ તેને સખત ઘાયલ
કય .

4 ત્યારે શાઉલે જે માણસ તેના બાણ ઉપાડ ર ો હતો તેને
ક ું, “તાર તરવાર કાઢ મને વીંધી નાખ; ન હ તો આ બે ુ તી
માણસો આવીને માર હાંસી ઉડાવશે,”
પર ુ બખ્તર ઉપાડનારની હમત ચાલી ન હ એટલે તેણે ના

પાડ . આથી શાઉલે પોતે તરવાર ખેંચીને તેની ધાર પર પડ ું ુ ું
5 શાઉલને ૃત્ ુ પામેલો જોઇને બખ્તર ઉપાડનાર પણ પોતાની
તરવાર પર પડ ું ુક મોતને ભેટયો. 6 આમ શાઉલ અને તેના
ત્રણ ુત્રો એક સાથે ૃત્ ુ પામ્યા અને તેના વંશનો અંત આ ો.

7 ખીણમાં વસતા સવર્ ઇસ્રાએલીઓએ ારે જો ું કે ઇસ્રાએલી
સેના ભાગી ગઇ છે અને શાઉલ અને તેના ુત્રો ૃત્ ુ પામ્યા



1 કાળ ૃ ાંત ું 10:8 xxx 1 કાળ ૃ ાંત ું 11:3

છે, ત્યારે તેઓ પોતાનાં ગામો છોડ ને ચાલ્યા ગયા. પછ
પ લસ્તીઓએ આવીને તેમાં વસવાટ કય .

8 બીજે દવસે પ લસ્તીઓએ ુદ્ધમાં ૃત્ ુ પામેલાઓના શર રો
પરથી ૂંટ ભેગી કરવા પાછા ગયા, ત્યારે તેઓએ શાઉલ અને
તેના ુત્રોના શબ જોયાં. 9 તેઓએ શાઉલ ું બખ્તર ઉતાર લી ું
અને તે ું મા ું કાપી ના ુ.ં પછ સમગ્ર દેશમાં વધામણી આપવા
સંદેશાવાહકો મોકલ્યા અને તેઓની ૂ તઓ આગળ ઉજવણી કર .
10 શાઉલના બખ્તરને તેઓએ પોતાના દેવના મં દરમાં લટકા ુ.ં
દાગોનના મં દરમાં ભાલા પર તે ું મા ું ુ ુ.ં

11 પ લસ્તીઓએ શાઉલના આ હાલ કયાર્ છે એની જાણ
યાબેશ- ગલયાદના લોકોને થઇ. 12 ત્યારે ત્યાંના બધા યોદ્ધાઓ
શાઉલ અને તેના ુત્રના શબ શોધવા નીકળ પડ્યા અને તેઓએ
તેમને પાછાં લઇ આવી યાબેશમા એક એલોન ઝાડ નીચે તેમનાં
અ દફના ા,ં અને પછ તેઓએ સાત દવસના ઉપવાસ કયાર્.

13 શાઉલને મર ું પ ું કારણ, તે યહોવાને બેવફા નીવડ્યો
હતો, તેણે યહોવાની આજ્ઞા માની નહોતી અને યહોવાને પ્ર ન
કરવાને બદલે મેલી વદ્યા જાણનારની સલાહ લીધી. 14 આથી
યહોવાએ તેનો વધ કય અને તે ું રા યશાઇના ુત્ર દાઉદને
સોંપી દ ુ.ં

11
ઇસ્રાએલના રાજા તર કે દાઉદ

1 ત્યારબાદ સવર્ ઇસ્રાએલીઓએ હેબ્રોનમાં ભેગા થઇને દાઉદને
ક ું, “અમે તમારા જ કુટુબીજનો છ એ. 2 ૂતકાળમાં ારે
શાઉલ અમારો રાજા હતો ત્યારે પણ તમે જ ઇસ્રાએલી સેનાની
આગેવાની લેતા હતા, અને તમારા દેવ યહોવાએ તમને ક ું હ ું
કે, ‘મારા લોકોની, ઇસ્રાએલની સારસંભાળ લેનાર માણસ ું છે,
ું જ તેમનો શાસનકતાર્ થવાનો છે.’ ”
3 આથી ઇસ્રાએલના બધા આગેવાનો રાજા દાઉદ પાસે હેબ્રોનમાં

આ ા અને દાઉદે યહોવાની સાક્ષીએ તેમની સાથે હેબ્રોનમાં કરાર
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કય અને તેમણે દાઉદનો ઇસ્રાએલના રાજા તર કે અ ભષેક કય ,
અને એ ર તે યહોવાએ શ ુએલને આપે ું વચન પ ર ૂણર્ થ ું.

યરૂશાલેમ કબ્જે કરતો દાઉદ
4 પછ દાઉદ અને આ ુ ઇસ્રાએલ યરૂશાલેમ જે ય ૂસ તર કે

ઓળખા ું ત્યાં ગયા; ત્યાં ય ૂસી અને તેના ૂળ વતનીઓ રહેતા
હતા. 5 ય ૂસના રહેવાસીઓએ તેઓને નગરમાં પ્રવેશવા દ ધા
ન હ. તો પણ દાઉદે સયોનનો કલ્લો જીતી લીધો. તે પાછળથી
દાઉદનગર તર કે ઓળખાયો.

6 દાઉદે ક ું, “જે કોઇ ય ૂસીઓને મારવામાં પહેલ કરશે
તેને સરસેનાપ ત બનાવવામાં આવશે.” યોઆબ બીન સરૂયાએ
સૌથી પહેલો હુમલો કય અને તેથી તેને સરસેનાપ ત બનાવવામાં
આ ો.

7 દાઉદે એ ગઢમાં વસવાટ કય અને તેથી તે ું નામ દાઉદ-નગર
પ ુ.ં 8 દાઉદે મલ્લોથી લઇને બધી બાજુ બાક ના શહેરને ફર થી
બંધા ા. બાક ું શહેર પછ યોઆબે બંધા ા. 9 આમ દાઉદ
ઉ રો ર બળવાન થતો ગયો, કારણકે સવર્સમથર્ યહોવા દેવ તેની
સાથે હતા.

ત્રણ નાયકો
10 દાઉદના પરાક્રમી ુ યોદ્ધાઓ જમેણે તેને ટેકો આપ્યો

હતો અને યહોવાએ વચન આપ્યા પ્રમાણે સમગ્ર ઇસ્રાએલનો રાજા
થવામાં તેને મદદ કર હતી. તેમની યાદ આ પ્રમાણે છે;

11 પહેલો હાખ્મોની કુલનો યાશોબઆમ જે રાજાની ખાસ
સેનાનો નાયક હતો.
તેણે ભાલા વડે 300 માણસોને એક સાથે રહેંસી ના ા હતા.
12 વીર ત્ર ુટ નો બીજો અહોહ નાં વંશનો એલઆઝાર હતો.

તે દોદોનો ુત્ર હતો. 13 ારે પ લસ્તીઓ પાસ-દામ્મીમમાં ુદ્ધ
માટે ભેગા થયા ત્યારે એ જવના એક ખેતરમાં દાઉદની સાથે
હતો. સૈન્ય પ લસ્તીઓથી ભાગી ગ ું હ ુ.ં 14 પણ એલઆઝાર
ભાગ્યો ન હ અને તેણે પ લસ્તીઓ પર હુમલો કય . યહોવાએ
તેને ભ વ અપા ો.
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15 બીજી વખતે પ લસ્તીઓની એક ટુકડ એ ારે રફાઇમની
ખીણમાં છાવણી નાખી હતી ત્યારે ત્રીસ ૂરવીરોમાંના ત્રણ
અદલુ્લામની ુફા નજીકના ખડક આગળ દાઉદને જઇને મ ા.

16 તે વખતે દાઉદ ત્યાં સંતાયેલો હતો અને પ લસ્તીઓની
છાવણી બેથલેહેમમાં હતી. 17 દાઉદને તીવ્ર ઈરછા થઇ અને તેણે
ુછ ું, “મને, બેથલેહેમના દરવાજા બાજુ આવેલા કૂવા ુઁ પાણી

પીવાની ઇચ્છા થઇ છે.” 18 એટલે આ વીર ત્ર ુટ પ લસ્તીઓની
છાવણીમાં થઇને બેથલેહેમ પહોંચી, તેઓએ કૂવામાથી પાણી કાઢ ું
અને દાઉદ પાસે લઇ આ ા. દાઉદે તે પીવા ના પાડ . પણ
યહોવા સમક્ષ તે પાણી અપર્ણ તર કે રેડ દ ુ.ં 19 તેણે ક ું,
“આ પાણી હુ પીઉં એમ બને કેવી ર ત?ે હે દેવ! એ તો પોતાના
પ્રાણ જોખમમાં ૂકનાર આ ૂરવીરો ું લોહ પીધા બરોબર થાય.
પોતાના જીવના જોખમે એ લોકો તે લા ા છે.” આથી તેણે તે
પીવાની ના પાડ . આ “વીર ત્ર ુટ ” ઓના આવા કામો હતા.

અન્ય બહાદરુ સૈ નકો
20 યોઆબનો ભાઇ અબીશાય એ ત્રણ ૂરવીરોનો સરદાર

હતો. એક વખત તેણે ભાલા વડે 300 દશુ્મનો સાથે ુદ્ધ કર
તેમને ૂરા કયાર્ હતા અને તે ત્ર ુટ માં પ્ર ાત બની ગયો હતો.
21 ત્રણ ૂરવીરોમાં તે સૌથી વ ુ પ્ર ાત હતો અને તેથી તેમનો
સરદાર બન્યો, પણ તે પહેલા ત્રણેય માંથી એક નહતો.

22 યહોયાદાનો ુત્ર કાબ્સેએલ ગામના બનાયાનો પરાક્રમી યોદ્ધો
હતો. તેણે મોઆબના બે પ્ર ાત કદાવર ુરુષોને માર ના ા
હતા. વળ એક વાર હમ પડ ું હ ું ત્યારે કોતરમાં ઊતર ને
તેણે એક સહને માર ના ો હતો. 23 વળ , સાડાસાત ટ
ઊંચા મહાકાય મસર ને મારનાર પણ એ જ હતો. એ મસર
પાસે સાળના પાટડા જવેો મોટો ભાલો હતો. પણ બનાયા ફકત
એક લાકડ લઇને તેની સામે પહોંચી ગયો. અને તેના હાથમાંથી
ભાલો ઝંૂટવી તેના જ ભાલા વડે તેને માર નાં ો. 24 ત્ર ુટ માં
તે પ્ર ાત થયો અને 25 ત્રીસ શ્રે યોદ્ધાઓમાં તે ઘણો પ્ર ાત
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હતો. દાઉદે તેને પોતાના અંગરક્ષકોનો નાયક બના ો હતો. તે
ત્ર ુટ માંનો એક નહોતો છતાં પણ.

ત્રીસ ૂરવીરો
26 દાઉદનાં બીજા ૂરવીરોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:

યોઆબનો ભાઇ અસાહેલ,
બેથલેહેમના દોદોનો ુત્ર એલ્હાનાન,
27 હરોરનો વતની શામ્મોથ,
પલોનનો વતની હેલેસ;
28 ઇરા-ઇ ોશનો ુત્ર અને તકોઆનો વતની,
અનાથોથનો વતની અબીએઝેર,
29 હુશાનો વતની સબ્બખાય,
અયોહ નો વતની ઇલાહ;
30 નટોફાનો વતની માહરાય,
હેલેદ-બાઅનાહનો ુત્ર અને નટોફાનો વતની,
31 બન્યામીનના ગબયાહનો વતની ઇથાય-ર બાયનો ુત્ર,
પરઆથોનનો વતની બનાયા;
32 ગાઆશની ઘાટ પાસેનો વતની હૂરાય,
આબાર્થનો વતની અબીએલ,
33 બાહરૂમનો વતની આઝમાવેથ,
શાઆલ્બોનીનો વતની એલ્યાહબા,
34 ગેઝોનીના હાશેમના ુત્રો,
હારાર નો વતની શાગેનો ુત્ર યોનાથન,
35 હારાર સાખારનો ુત્ર અહ આમ,
ઉરનો ુત્ર અલીફાહ,
36 મખેરાથનો વતની હેફેર
પલોનનો વતની અ હયા,
37 કામેલર્નો વતની હેસ્રો
અને એઝબાયનો ુત્ર નાઅરાય,
38 નાથાનનો ભાઇ યોએલ,
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હાગ્રીનો ુત્ર મબ્હાર,
39 આમ્મોનનો ુત્ર સેલેક,
બેરોથનો ુત્ર નાહરાય-જે સરૂયા ુત્ર યોઆબનો શસ્રવાહક
હતો;

40 યથોના ઇરા,
અને ગારેબ,
41 ઊ રયા હ ી,
આહલાયનો ુત્ર ઝાબાદ,
42 રૂબેનના કુલસ ૂહના શીઝાનો ુત્ર અદ ના,
જે રૂબેનના કુલના આગેવાનોમાંનો એક હતો.
અને તેની સાથે બીજા ત્રીસ હતા.
43 માઅખાહનો ુત્ર હાનાન,
મથ્નાનનો વતની યહોશાફાટ,
44 આશ્તરાથી ઉ ઝઝયા,
હોથામનો ુત્ર શામા અને અરોએરનો યેઇએલ.
45 શમ્રીનો ુત્ર યદ અએલ,
યદ અએલનો ભાઇ તીસાનો વતની યોહા તીસી;
46 માહવીનો ુત્ર અલીએલ,
એલ્નાઆમના ુત્ર યર બાય
તથા યોશા ા ને મોઆબી યથ્માહ.
47 યાઅસીએલ, ઓબેદ અને મસોબાનો વતની અલીએલ.

12
દાઉદ સાથે ભળતા પરાક્રમી સૈ નકો

1 દાઉદને ક શના ુત્ર શાઉલ નજીક આવવાની મનાઇ હતી.અને
તે સકલાગમાં રહેતો હતો. ત્યારે ુદ્ધમાં મદદ કર શકે એવા
અનેક વીર યોદ્ધાઓ આવી ને તેની સાથે જોડાયા. 2 તેઓ
બન્યામીન કુલસ ૂહના, શાઉલના જાતભાઇઓ જ હતા, અને
તીર ચલાવવામાં કે ગોફણથી પથ્થર ફેંકવામાં સહાય કરનાર હતા.
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3 તેમના નાયકો ગબયાથી શમાઆહના ુત્ર અહ એઝેરા અને
યોઆશ હતા.યોદ્ધાઓ નીચે પ્રમાણે હતા: આઝમાવેથના
ુત્ર યઝ એલ અને પેલેટ. અનાથોથના બરાખાહ અને

યેહૂ, 4 ગબયોનનો યશ્માયા, જે “ત્રીસ ૂરવીરો”માં
નો એક અને તેમનો એક આગેવાન હતો. ગદેરાના
ય મયાર્, યાહઝ એલ, યોહાનાન અને યોઝાબાદ, 5 હરૂફ ના
એલઉઝાય, યર મોથ, બઆલ્યા, શમાયાર્ અને સફાટયા,
6 કોરાહના વંશજો, એલ્કાનાહ ય શ્શયા, અઝારએલ,
યોએઝેર, અને યાશોબઆમ; 7 અને ગદોરના યરોહામના
ુત્ર યોએલાહ અને ઝબાધા.

ગાદના કુલસ ૂહો
8 ગાદ કુલસ ૂહના પણ કેટલાક માણસો શાઉલને છોડ ને

વગડાના ગઢમાં દાઉદની સાથે ભળ ગયા. તેઓ બળવાન અને
કેળવાયેલા યોદ્ધાઓ હતા. અને ભાલો અને ઢાલ વાપરવામાં
પાવરધા હતા. તેઓ સહ જવેા વકરાળ અને પવર્ત પરનાં
હરણો જવેા ચપળ હતા.

9 એઝર તેમનો નાયક હતો. અને ઓબાદ્યા બીજો, અર આબ
ત્રીજો, 10 મશ્મા ાહ ચોથો, ય મયાર્ પાંચમો, 11 છઠ્ઠો આ ાય,
સાતમો અલીએલ, 12 આઠમો યોહાનાન, નવમો એઝાબાદ.
13 દશમો ય મયાર્, અને અ ગયારમા ક્રમે માખ્બા ાય હતો.

14 ગાદના કુલસ ૂહોમાંના તેઓ સૈન્યના સરદારો હતા;
તેઓમાંનો જે સૌથી નબળો હતો તે સૌની બરાબર હતો, ને
તેઓમાંનો જે સૌથી મહાન તે હજારની બરાબર હતો. 15 પહેલા
મ હનામાં ારે યદન નદ પોતાના કાંઠા પર થઇને ઊભરાતી
હતી ત્યારે તેઓએ તેને ઓળંગી જઇને એના ૂવર્ અને પ મ
કાંઠે વસતા લોકોને ભગાડ ૂ ા હતા.

દાઉદ સાથે ભળતા અન્ય સૈ નકો
16 બન્યામીન અને યહૂદાના કુલસ ૂહના કેટલાંક માણસો ગઢમાં

દાઉદ પાસે આ ા. 17 દાઉદ તેમની સામે ગયો અને બોલ્યો,
“જો તમે મત્ર તર કે મને મદદ કરવા આવતા હો તો હુ તમારુ
સ્વાગત કરુ છુ. માર સાથે જોડાઇ જાઓ. પણ મેં કઇં ુકશાન
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ક ુર્ ન હોવા છતાં તમે દગો કર ને મને મારા દશુ્મનોના હાથમાં
સોંપી દેવાની ઇરછાથી આ ા હો, તો આપણા પ ૃઓના દેવ એ
ધ્યાનમાં લો અને તમને સજા કરો.”

18 તે જ વખતે દેવના આત્માએ “ત્રીસ વીરો” ના નાયક
અમાસાયમાં પ્રવેશ કય અને તે બોલી ઊઠયો:

“હે દાઉદ, અમે તમારા પક્ષે છ એ,
હે યશાઇ ુત્ર, અમે તાર સાથે છ એ,

તારો જય હો! તારા
સાથીઓનો જય હો! દેવ તાર સહાયમાં છે!”

દાઉદે તેમને આવકાર આપ્યો અને તેમને પોતાની ટૂકડ ઓના
નાયક બના ા.

19 દાઉદ ારે શાઉલ સાથે લડવા પ લસ્તીઓ ભેગો જતો
હતો ત્યારે મનાશ્શાના કુલસ ૂહના કેટલાક માણસો ટ જઇને
તેની સાથે મળ ગયા હતા. જો કે દાઉદે પ લસ્તીઓને ખરેખર
મદદ કર નહોતી; ુદ તેમના રાજવીઓએ નણર્ય કયાર્ પછ એ ું
કહ ને તેને જાકારો દ ધો હતો કે, “જો એ ટ ને પોતાના ધણી
શાઉલને મળ ગયો તો આપણા મસ્તક જશે.” 20 ારે દાઉદ
સકલાગ જતો હતો, ત્યારે મનાશ્શાના વંશના નીચેના માણસો
એ પોતાના લોકોને છેતર ને તેની સાથે જોડાયા હતા; આદનાહ,
યોઝાબાદ યદ અએલ, મખાયેલ, અલીહૂ અને સલ્લથાય. એ
બધા જ મનાશ્શાના લોકોના આગેવાન હતા અને તેઓ હર એક
હજાર હજાર યોદ્ધાઓના નાયકો હતા. 21 એ બધા ટુકડ ના
નાયક તર કે દાઉદને મદદ કરતા હતા, કારણ તેઓ બધા જ
કસાયેલા યોદ્ધા હતા એટલે પાછળથી તેઓ લશ્કરમાં સેનાપ તઓ
થયા.

22 રોજ રોજ માણસો દાઉદ પાસે આવતા જ ર ા અને એ
ર તે તે ું લશ્કર ઘણું મોટુ થઇ ગ ુ.ં

દાઉદ સાથે હેબ્રોનમાં મળતા અન્ય સૈ નકો
23 યહોવાએ વચન આપ્યા પ્રમાણે શાઉલને બદલે દાઉદને રાજા

બનાવવા માટે જે યોદ્ધાઓ હેબ્રોન ખાતે આવી મ ા તેમની સં ા
નીચે ુજબ છે;
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24 યહૂદાના કુલસ ૂહના ઢાલ અને ભાલાધાર 6,800 ુદ્ધ માટે
સજ્જ યોદ્ધાઓ;

25 શમોનના કુલસ ૂહના: 7,100 વીર યોદ્ધાઓ;
26 લેવીના કુલસ ૂહના: 4,600 યોદ્ધાઓ; 27 ઉપરાંત હારુનના
કુલના યહોયાદની આગેવાની હેઠળ 3,700 યોદ્ધાઓ;
28 તરુણ પરાક્રમી યોદ્ધો સાદોક અને તેના કુલના 22
નાયકો;

29 બન્યામીનના કુલસ ૂહના: 3,000 શાઉલ એ વંશનો જ
હતો. અને એમાંના મોટા ભાગના અત્યાર ુધી એને વફાદાર
ર ા હતા.

30 એફ્રાઇમના કુલસ ૂહના: 20,800 વીર યોદ્ધાઓ, જમેણે
બધાએ જ પોતપોતાના કુલમાં ા ત મેળવી હતી.

31 મનાશ્શાના અધાર્ કુલસ ૂહના: 18,000 યોદ્ધાઓ જમેણે
જઇને દાઉદને રાજા જાહેર કરવાને ૂંટ મોકલ્યા હતા:

32 ઇસ્સાખારના 200 આગેવાનો, જઓે ઇસ્રાએલે ારે અને
કેવા પગલાં લેવા તેનો નણર્ય કરવામાં કુશળ હતા. અને
તેમના હાથ નીચેના બધા સગાવહાલા.

33 ઝ ુલોનના કુલસ ૂહના ુદ્ધ માટે સારુ પ્ર શક્ષણ પામેલાં
અને બધી જાતનાં શ ોથી શજ્જ એવા બહાદરુ અને ૂહ
રચી શકે એવા 50,000 માણસો.

34 નફતાલીના કુલસ ૂહના 1,000 નાયકો અને તેમના 37,000
ઢાલ અને ભાલાથી શજ્જ યોદ્ધાઓ.

35 દાનના કુલસ ૂહના 28,600 શક્ષણ પામેલા યોદ્ધાઓ;
36 આશેરના કુલસ ૂહના 40,000 શક્ષણ પામેલા યોદ્ધાઓ.
37 રૂબેન, અને ગાદ અને મનાશ્શાના અધાર્ કુલસ ૂહના શક્ષણ
પામેલા અને બધા પ્રકારના શ ો શજ્જ 1,20,000
યોદ્ધાઓ, તેઓ યદનની પેલે પારના હતા.

38 આ સવર્ યોદ્ધા શ સાથે શજ્જ થઇને દાઉદને ઇસ્રાએલનો
રાજા બનાવવાના એકમાત્ર હે ુથી હેબ્રોન આ ા હતા. એકદરે
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ઇસ્રાએલના સવર્ નેતાઓ આ ું ઇચ્છતા હતા. 39 તેઓએ દાઉદ
સાથે ત્રણ દવસ ઉજાણી માણી કારણકે તેઓ માટે ૂર તૈયાર
કરવામાં આવી હતી. 40 પાસેના લોકો અને દૂરના ઇસ્સાખાર,
ઝ ુલોન અને નફતાલી લોકો ગધેડા,ં ઊંટો, ખચ્ચરો અને બળદો
પર ખોરાક લઇ આ ા. મોટા જથ્થામાં મેંદો, અંજીરના ચકતા,ં
દ્રાક્ષની ૂમો, દ્રાક્ષારસ, તેલ અને મોટ સં ામાં ઢોરઢાંખર
અને ઘેટાં ઉજવણી માટે લાવવામાં આ ાં, કારણકે આખો દેશ
આનંદોત્સવ મનાવતો હતો.

13
કરારકોશને પાછો લા ા

1 દાઉદે પોતાની સેનાના યોદ્ધાઓ, જે 1,000 માણસોની ટુકડ ના
અને 100 માણસોની ટુકડ ના સેના નાયક હતા તેમની સાથે વાત
કર . 2 પછ ઇસ્રાએલીઓના એકત્ર થયેલા લોકોને સંબોધીને ક ું,
“જો તમને સૌને મંજૂર હોય અને આપણા યહોવાની એવી ઇચ્છા
હોય તો આપણે સમગ્ર ઇસ્રાએલના બાક ના દેશબં ુઓને તેમજ
આજુબાજુની ૂ મ સ હતના પોતાનાં શહેરોમાં વસતા યાજકોને
અને લેવીઓને સંદેશો મોકલીને આપણી સાથે જોડાવા માટે તેઓને
આમંત્રણ આપીએ. 3 આપણા દેવનો કરારકોશ પાછો લાવીએ
કારણકે શાઉલ જીવતો હતો. ત્યારથી આપણે ત્યાં ઉપાસના કર
નહોતી.” 4 સમગ્ર સભા તેમની સાથે સહમત થઇ, કારણ બધા
લોકોની એ એ જ યોગ્ય હ ુ.ં

5 તેથી દાઉદે મસરની સરહદે આવેલા શહોરથી માંડ ને છેક
હમાથ ુધીના દેશભરના બધા ઇસ્રાએલીઓને કરારકોશ કયાર્થ-
યઆર મથી યરૂશાલેમ લઇ આવવા માટે ભેગા કયાર્. 6 પછ
દાઉદ અને બધા ઇસ્રાએલીઓ, જે યહોવા ું નામ ધરાવે છે, ને
જનેા પરના કરૂબો પર દેવ યહોવા બરાજે છે, તે કરારકોશ લઇ
આવવા યહૂદામાં આવેલા બાઅલાહ ુકામે ગયા.

7 તેઓએ અબીનાદાબના ઘરમાંથી દેવના કોશને લઇને નવા
ગાડામાં ૂ ો. ઉઝઝા અને આ ો ગાડુ હાંકતા હતા.
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8 દાઉદ અને બધા ઇસ્રાએલીઓ દેવની સમક્ષ વીણા, સારગી,
ખંજર , ઝાંઝ અને રણશીંગડા વગાડ ને જોરશોરથી નાચતા અને
ગાતા હતા.

9 ારે તેઓ ક દોનની ખળ આગળ આ ા; ત્યારે બળદોને
ઠોકર વાગી એટલે ઉઝઝાએ કોશને પડ જતો અટકાવવા હાથ
લંબાવીને તેને પકડ્યો. 10 તે કોશને અડ ો તેથી યહોવાનો રોષ
તેના પર ભ ૂક ઊઠયો. તેમણે ઉઝઝાને માય અને તે દેવ સમક્ષ
ૃત્ ુ પામ્યો. 11 યહોવાએ આમ ઉઝઝા પર આક્રમણ ક ુર્. એથી

દાઉદને ખોટુ લાગ્ .ુ અને તેણે તે જગ્યા ું નામ “પેરેસ-ઉઝઝા”
પા ું જે આજે પણ તે જ નામે ઓળખાય છે.

12 દાઉદને તે દવસે દેવનો ભય લાગ્યો અને તે બોલ્યો, “હુ
‘દેવના કોશ’ ને મારે ઘેર શી ર તે લઇ જાઉં?” 13 આથી દાઉદ
કોશને પોતાને ઘેર દાઉદનગરમાં ન લઇ ગયો, પણ ગાથના વતની
ઓબેદ-અદોમની પાસે લઇ ગયો. 14 ત્રણ મ હના ુધી દેવનો કોશ
ઓબેદ-અદોમના કુટુબ સાથે હતો અને યહોવાએ ઓબેદ-અદોમના
કુટુબ અને તેના સવર્ને આશીવાર્દ આપ્યા.

14
દાઉદને ઘેર યરૂશાલેમમાં બાળકો જન્મ્યાં

1 ૂરના રાજા હ રામે દાઉદ પાસે એલચીઓ મોકલ્યાં અને
તેમની સાથે મહેલ બાંધવા માટે ગંધતરુ ું લાકડુ, કડ યાઓ અને
ુથારો મોકલી આપ્યા. 2 હવે દાઉદને ખાતર થઇ ગઇ કે,

યહોવાએ તેને ઇસ્રાએલના રાજા તર કે ાપ્યો છે અને પોતાના
ઇસ્રાએલી લોકો માટે થઇને તેના રા ને મહાન બનાવે છે.

3 યરૂશાલેમમાં દાઉદે વધારે પત્નીઓ કર અને તેને વ ુ ુત્ર ુત્રી
જન્મ્યા.ં 4 તેને યરૂશાલેમમાં થયેલા બાળકોનાં નામ આ પ્રમાણે
છે; શામ્ ુઆ, શોબાબ, નાથાન, ુલેમાન, 5 યબ્હાર, અલી ૂઆ,
એલ્પેલેટ, 6 નોગાહ, નેફેગ, યાફ આ, 7 અલીશામા, બએલ્યાદા
અને અલીફેલેટ.

પ લસ્તીઓને હરાવતો દાઉદ
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8 ારે પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે હવે દાઉદનો સમગ્ર
ઇસ્રાએલના રાજા તર કે અ ભષેક કરવામાં આ ો છે, ત્યારે
તેઓ ભેગા મળ ને તેની શોધમાં નીકળ પડ્યા. દાઉદે ારે
આ વષે સાંભ ું ત્યારે તે તેમનો સામનો કરવા નીકળ
પડ્યો. 9 પ લસ્તીઓએ આવીને રફાઇમની ખીણમાં જમાવટ
કર . 10 દાઉદે દેવની સલાહ લીધી, “હુ પ લસ્તીઓ પર હુમલો
કરુ? ું તેમને મારા હાથમાં સોંપી દેશે?”
યહોવાએ જવાબ આપ્યો, “હુમલો કર. હુ તેઓને તારા હાથમાં

સોંપી દઇશ.”
11 આથી દાઉદે બઆલ-પરાસીમ આગળ તેમના પર હુમલો

કર તેમને હરા ા. દાઉદે ક ું, “જવેી ર તે પાણી ભંગાણ પાડે
તેમ દેવે મારા દશુ્મનોમાં ભંગાણ પા ું છે” તેથી તે જગ્યા ું
નામ “બઆલ-પરાસીમ” રાખવામાં આ ું. 12 પ લસ્તીઓ તેમની
ૂ તઓને પાછળ ૂક ને ચાલ્યા ગયા હતા, દાઉદની આજ્ઞાથી તે

બધી ૂ તઓ બાળ નાખવામાં આવી.

પ લસ્તીઓ પર ફર વજય
13 પ લસ્તીઓએ ફર ખીણમાં જમાવટ કર . 14 દાઉદે ફર થી

દેવની સલાહ લીધી અને દેવે જવાબ આપ્યો, “આગળથી તેમની
પર હુમલો કર શ ન હ, પર ુ ફર ને તેમની પાછળ જઇ મેંદ ના
છોડ નજીક હુમલો કરજ.ે 15 ારે ું છોડને મથાળે પગરવ
જવેો અવાજ સાંભળે ત્યારે ું હુમલો કરજ,ે કારણ, એ દેવ
તાર આગળ પ લસ્તીઓની સૈનાને હરાવવા માટે નીકળ પડ્યો
હશ.ે” 16 દાઉદે દેવની સલાહ પ્રમાણે ક ુર્ અને તેણે ગબયોનથી
ઠેઠ ગેઝેર ુધી પ લસ્તીઓના લશ્કરને હાંક કાઠ .ુ 17 દાઉદની

ા ત સવર્ત્ર પ્રસર ગઇ અને યહોવાએ બધી પ્રજાઓને તેનાથી
ભયભીત બનાવી દ ધી.

15
યરૂશાલેમમાં કરારકોશની ાપના
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1 યરૂશાલેમમાં દાઉદે દાઉદનગરમાં પોતાના માટે આવાસ બાંધ્યા
અને “દેવના કોશ” માટે નવો મંડપ બંધા ો. 2 ત્યારપછ તેણે
ક ું, “ફકત લેવીઓએ જ દેવનો કોશ ઊંચકવો. કારણકે તેમનો
કોશ ઊંચકવા માટે તથા તેમની સેવા કરવા માટે યહોવાએ તેઓને
પસંદ કયાર્ છે.”

3 તેથી યહોવાના કોશને માટે યરૂશાલેમમાં તૈયાર કરેલી જગ્યાએ
તેને લઇ જવા માટે તેણે સવર્ ઇસ્રાએલીઓને ભેગા કયાર્. 4 વળ
તેણે હારુનના વંશજોને તથા લેવીઓને પણ ભેગા કયાર્.

5 કહાથના કુલમાંથી ઉર એલની આગેવાની હેઠળ તેના 120
કુટુબીઓ,

6 મરાર ના કુલસ ૂહમાંથી અસાયાની આગેવાની હેઠળ તેના
220 માણસો હતા.

7 ગેશોમર્ના કુલસ ૂહમાં ુ યોએલ, તથા તેના ભાઇઓ 130;
8 અલીસાફાનના કુલસ ૂહમાંથી શમાયાની આગેવાની હેઠળ તેના
200 કુટુબીઓ.

9 હેબ્રોનના કુલસ ૂહમાંથી અલીએલની આગેવાની હેઠળ તેના
80 કુટુબીઓ;

10 અને ઉઝઝ એલના કુલમાંથી આમ્મીનાદાબની આગેવાની
હેઠળ તેના 112 કુટુબીઓ આ ા.

લેવીઓ અને યાજકો સાથે વાત કરતો દાઉદ
11 ત્યારબાદ દાઉદે યાજકો સાદોક અને અબ્યાથારને તથા

લેવી આગેવાનો ઉર એલ, યસાયા, યોએલ, શમાયા, અલીએલ,
અને આમ્મીનાદાબને તેડા ા. 12 અને ક ું, “તમે લેવી વંશના
કુલસ ૂહોના આગેવાનો છો. તમે અને તમારા કુટુબીઓ તમાર
જાતને પ વત્ર કર ને ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના કોશને મેં તેને માટે
તૈયાર કરેલા મંડપમાં લઇ આવજો. 13 તમે પહેલી વખતે ઉપાડ્યો
ન હ માટે યહોવા આપણા દેવ આપણા પર ક્રોધે ભરાયા, કારણ
આપણે તેની ૂચના પ્રમાણે તેને પકડયો નહોતો.”

14 તેથી યાજકોએ અને લેવીઓએ ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાના
કોશને લઇ આવવા માટે પોતાની જાતને પ વત્ર કર . 15 યહોવાએ
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ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે લેવીઓએ દેવના કોશના દાંડા
પોતાના ખભા પર ૂક ને તેને ઊંચ ો.

ગાયકો
16 પછ દાઉદે લેવીઓના આગેવાનોને તેમના અ ુક કુટુબીઓની

વીણા, સતાર, અને ઝાંઝ વગાડ આનંદના ગીતો મોટે સ્વરે ગાવા
માટે નમ ૂક કરવા ક ું.

17 આથી લેવીઓએ નીચેના સંગીતકારોની નમ ૂક કર ; હેમાન-
યોએલનો ૂત્ર, આસાફ-બેરે ાનો ુત્ર અને મરાર ના કુટુબમાંથી
કૂશાયાનો ુત્ર એથાન. 18 તથા તેઓના મદદનીશ તર કે પસંદ
થયેલાઓની યાદ : ઝખાયાર્, બની, યઅઝ એલ, શમીરામોથ,
અહ એલ, ઉ ી, અલીઆબ, બનાયા, માઅસેયા, મા થ્યા,
અલીફલેહૂ, મકનેયા, અને દ્વારપાળો ઓબેદ-અદોમ ને યેઇએલ.

19 આ સંગીતકારોમાંથી હેમાન, આસાફ અને એથાને
કાંસાનાં ઝાંઝ વગાડવાના હતા; 20 ઝખાયાર્ અઝ એલ,
શમીરામોથ, યહ એલ, ઉ ી, અલીઆબ, માઅસેયા અને બનાયાએ
“આલામોથ”ના ૂર પ્રમાણે વીણા વગાડવાની હતી; 21 અને
મા થ્યા, અલીફલેહૂ મકનેયા, ઓબેદ, અદોમ, યે હએલ અને
અઝાઝયાએ “સેંમીનીથ” ના ૂર પ્રમાણે સતાર વગાડવાની હતી.
22 લેવીઓનો એક આગેવાન કનાન્યા રાગરાગણીની તાલીમ આપતો
હતો અને ગવૈયાનો ઉસ્તાદ હતો; તેથી તેને આ બધાનો ઉપર
નમવામાં આ ો.
23 બેર ા એલ્કાનાહને કોશના દ્વારપાળ તર કે સેવા આપવાની

હતી. 24 અને યાજકો, શબાન્યા, યોશાફાટ, નથાનએલ,
અમાસાઇ, ઝખાયાર્, બનાયાર અને અલીએઝેરને દેવના કોશ
સમક્ષ ચાંદ ના રણ શગા વગાડવાના હતા અને ઓબેદ-અદોમ
અને ય હયાએ પણ કોશના દ્વારપાળ તર કે સેવા આપવાની હતી.

25 દાઉદ, ઇસ્રાએલના વડ લો અને સૈન્યના ઉચ્ચ અમલદારો
ઓબેદ-અદોમના ઘરમાંથી યહોવાના કરાર કોશને બહુ આનંદ અને
ઉલ્લાસ સાથે યરૂશાલેમ લઇ આવવા માટે ગયા. 26 યહોવાના
કરારકોશ ઊંચકનારા લેવીઓને ારે દેવે સહાય કર ત્યારે
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તેઓએ તેને સાત બળદો તથા સાત ઘેટા ું અપર્ણ ક .ુ 27 કોશ
ઊંચકનારા સવર્ લેવીઓ, ગાયકગણના સભ્યો અને ગાયકગણના
આગેવાન કનાન્યાએ શણના ઝભ્ભા પહેયાર્ હતા. દાઉદે પણ
શણનો એફોદ પહેય હતો.

28 આમ સવર્ ઇસ્રાએલી લોકો હષર્નાદ કરતા, શરણાઇ
રણ શગડા, ઝાંઝ, સતાર, વીણા વગાડ મોટ ગજના કરતા
કરતા યહોવાના કરારકોશ લઇ આ ા.

29 ારે કરારકોશ દાઉદનગરમાં લાવવામાં આ ો ત્યારે
શાઉલની ુત્રી મીખાલે બાર માંથી જો ું, તો રાજા દાઉદ આનંદમાં
આવીને નાચતો હતો. અને એ જોઇને તેના દલમાં રાજા પ્રત્યે
ૃણા થઇ.

16
1 દાઉદે બાંધેલા નવા મંડપમાં દેવનો કોશ લાવવામાં આ ો અને

દેવની સમક્ષ દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ ચઢા ા.ં 2 અપર્ણોની વ ધ
ૂર થઇ પછ દાઉદે યહોવાના નામે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા.

3 પછ તેણે હાજર રહેલી પ્રત્યેક ઇસ્રાએલી કતન,ે ી તથા
ુરુષને સમાન ર તે માંસનો કટકો, ૂક દ્રાક્ષાનો અકેક ઝૂમખો

તથા એક એક ભાખર વહેંચી આપી.
4 યહોવાના કોશ સમક્ષ સેવા કરવા, યાજક તર કે ઇસ્રાએલના

યહોવા દેવની સેવા કરવા, લોકોને તેના વષે યાદ દેવડાવવા
માટે અને તેની સતત આભારસ્ ુ ત કરવા; દાઉદે કેટલાંક
લેવીઓને નમ્યા. 5 આસાફ આગેવાન હતો અને ઝાંઝ વગાડતો
હતો. ઝખાયાર્, યઅઝ એલ, શમીરામોથ, યહ એલ, મા થ્યા,
અલીઆબ, બનાયા, ઓબેદ-આદોમ અને યેઇએલ સતાર અને
વીણા વગાડતા હતા. 6 યાજકો બનાયા અને યાહઝ એલને
યહોવાના દેવના કોશ સમક્ષ આખો વખત ચાંદ ું રણ શ ુ તે સમયે
વગાડવા ુ હ ુ,ં 7 ારે દાઉદે આસાફ અને તેના કુટુબીજનોને
યહોવાની સ્ ુ ત કરવા માટે લોકોને દોરવા માટે ક ું.

દાઉદની આભારસ્ ુ ત
8 યહોવાના નામની ઘોષણા કરો અને તેઓનો ધન્યવાદ માનો.
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પ્રજાઓ માટેના તેના અદ ુત કાય ની સ્ ુ ત ગાઓ.
9 એના ુણ-ગાન ગાઓ, અને તેની સ્ ુ તગાન કરો.

તેના સવર્ અદ ૂત કાય વષે વાતો કરો.
10 તમે તેના પ વત્ર નામથી ગ વ થાઓ,

તમે યહોવાના ભકતો, આનંદો!
11 યહોવાને અને તેના સામર્થ્યને તમે શોધો.

સદાસવર્દા તેના ુખને શોધો.
12 એનાં અ ુપમ કાય ,

એના ુખનાં ન્યાયવચનો અને ચમત્કારને યાદ કરો.
13 તમે યહોવાના દાસ, ઇસ્રાએલના વંશજો છો,

તમે યાકૂબના વંશજો છો જનેે તેમણે પસંદ કયાર્ છે.
14 તે આપણા યહોવા દેવ છે.

તેનો ન્યાય સમગ્ર ૃથ્વી પર છે.
15 જે આજ્ઞા, તેણે હજારો પેઢ ઓને આપી હતી,

તે કરારને તમે સદાકાળ યાદ રાખજો.
16 તેણે ઇબ્રા હમની સાથે જે કરાર કય

અને તેણે ઇસહાકને જે વચન આપ્ ુ.ં
17 યાકૂબને માટે એ જ વચન નયમ તર કે

અને ઇસ્રાએલને માટે સદાકાળના કરાર તર કે રહેશે.
18 તેણે ક ું, “હુ તને આ કનાન દેશ આપીશ.

તે તાર પોતાની જ મા લક ની ૂ મ બની રહેનાર છે.”

19 તે સમયે તમે સં ામાં થોડાજ હતા.
છેક થોડાંજ, ને પાછા તમે પારકા હતા.

20 એક દેશથી બીજ,ે ને એક પ્રજામાંથી બીજી પ્રજામાં
તેઓ ભટ ા કરતા હતા.

21 છતાઁ યહોવાએ કોઇ અત્યાચાર થવા દ ધો ન હ,
એમને માટે તેણે રાજાઓને શક્ષા કર .

22 “મારા અ ભ ષકતોને કોઇ અડશો ન હ,
મારા પ્રબોધકોને કોઇ ઉપદ્રવ કરશો ન હ.”

23 સૌ ૃથ્વીવાસી, યહોવાનાઁ ુણગાન કરો,
દનપ્ર ત દન સૌ તેના વજયગાન ગાઓ.
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24 દેશ વદેશમાં લોકો સમક્ષ તેના ગૌરવ અને મ હમાની વાત કરો.
એમની અદ્ભત પરાક્રમ-ગાથા સંભળાવો.

25 યહોવા, પરમ સ્ ુત્ય ને મહાન છે,
એ સવર્ દેવો કરતાં ભયાવહ છે.

26 સવર્ લોકોના દેવ તો કેવળ ૂ તઓ છે!
પર ુ યહોવાએ તો આકાશો બના ાઁ છે.

27 યહોવાની આજુબાજુ ઝળહળ પ્રકાશની આભા છે,
તેનો આવાસ આનંદથી ભરેલો છે.

28 તમે બધી પ્રજાઓ, યહોવાના ગૌરવ
અને સામર્થ્ય વષે બોલો.

29 યહોવાના નામ ું ગૌરવ કરો;
તમે તેની સમક્ષ અપર્ણ લઇ આવો,
તમે ુદ્ધ વ ો ધારણ કર ને તેના ચરણોમાં તમારુ મા ુ
નમાવો.

30 સમગ્ર ૃથ્વી તેની સમક્ષ થથરે છે,
અને એણે ા પત કરે ું જગ સદા અચલ રહે છે.

31 ભલે આકાશો આનંદ કરે,
ને ૃથ્વી હરખાય. “યહોવા રાજા છે” એવી ઘોષણા ભલે
પ્રજાઓમાં થાય.

32 સ ુદ્ર તથા તેમાં જે છે તે ગજના કરે છે,
ખેતરો તથા તેઓમાં જે છે, તે સવર્ ઉત્સાહ કરે છે.

33 અરણ્યાનાં ૃક્ષો યહોવા સમક્ષ હષર્નાદ કરશે,
કારણકે તે ૃથ્વીનો ન્યાય કરવા આવે છે.

34 યહોવાનો આભાર માનો કારણ કે તે ભલા છે,
તેની કૃપા હમેશ માટે રહે છે.

35 બોલો, “હે દેવ અમને તારણ કરનાર,
તમે અમારો ઉદ્ધાર કરો,

બીજી પ્રજાઓથી અમાર રક્ષા કરો
અને અમને એક ત્રત કરો.

અમે સહુ તમારા પ વત્ર નામનો આભાર માની ું;
અમે તમાર સ્ ુ ત ગાવા માટે ગૌરવ લઇ ુ.ં”
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36 હે યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ,
અના દકાળથી તે અનંતકાળ પયત તમે સ્ ુત્ય થાઓ.

સવર્ લોકોએ “આમીન” કહ ને યહોવાની સ્ ુ ત કર .
37 ત્યાર પછ દાઉદે યહોવાની સામે કોશની સેવા કરવા

માટે આસાફની અને તેના કુટુબીઓની કાયમ માટે નમ ૂંક કર .
38 ઓબેદ-અદોમ જે યદૂ ૂનનો ુત્ર હતો તે અને હોસાહને તેઓના
અડસઠ સબંધીઓને દ્વારપાળો તર કે નીમવામાં આ ાં.

39 યાજક સાદોક અને તેના યાજકોના કુટુબને ગબયોનની
ટેકર પર આવેલા યહોવાના મંડપની સેવામાં ૂ ા. 40 તેમણે
યહોવાએ ઇસ્રાએલ માટે ફરમાવેલી સં હતામાં ક ા પ્રમાણે દરરોજ
સવારે અને સાંજે યજ્ઞવેદ પર યહોવાને દહનાપર્ણ ચઢાવવા ું હ ું.
41 તેમની સાથે તેણે હેમાન અને યદૂ ૂનને તેમ જ યહોવાની
શા ત કરુણા બદલ તેનાં સ્તવનગાન કરવા માટે ખાસ પસંદ
કરેલા બીજા માણસોને ૂ ા. 42 એમણે અને યદૂ ૂને ચાંદ ના
રણ શગડા,ં ઝાંઝ અને ભજન સાથે વગાડવાનાં અન્ય વા જત્રો
દેવ સમક્ષ વગાડવાના હતા. યદૂ ૂનના ુત્રોને દ્વારપાળ ું કામ
સોંપવામા આ ું હ ુ.ં

43 પછ બધા સૌ સૌને ઘેર ચાલ્યા ગયા અને દાઉદ પોતાના
કુટુબને આશીવાર્દ આપવા પાછો આ ો.

17
દેવ ું દાઉદને વચન

1 પોતાના નવા મહેલમાં થોડો સમય ર ા પછ દાઉદે પ્રબોધક
નાથાનને ક ું, “જો હુ દેવદારના કા ના મહેલમાં રહુ છુ. પર ુ
યહોવાનો કરારકોશ મંડપમાં છે!”

2 નાથાને દાઉદને ક ું, “આપના મનમાં જે હોય તે કહો, કારણ,
દેવ આપની પડખે છે.”

3 પર ુ તે જ રાત્રે નાથાનને યહોવાની વાણી સંભળાઇ.
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4 “જા, અને મારા સેવક દાઉદને આ સંદેશો આપ, ‘ ું
મારે માટે રહેવા ું મં દર બાંધવાનો નથી. 5 હુ ઇસ્રાએલીઓને
મસરમાંથી બહાર લઇ આ ો ત્યારથી આજપયત હુ કદ કોઇ
મકાનમાં ર ો નથી. હુ એક મંડપમાંથી બીજા મંડપમાં ફરતો
રહુ છુ. 6 ઇસ્રાએલીઓ સાથેના મારા પ્રવાસ દરમ્યાન મેં કદ
માર પ્રજાના ભરવાડ તર કે નમેલા નેતાઓમાંના કોઇને કદ
એમ ૂછ ું છે કે, તેમણે મારા માટે દેવદાર ું મકાન કેમ બાંધ્ ુ
નથી?’

7 “મારા સેવક દાઉદને કહે, ‘સવર્સમથર્ યહોવાનાં આ વચન
છે; ું ચરાણમાં ઘેટાં ચરાવતો હતો. ત્યાંથી લઇને મેં તને મારા
લોકો ઇસ્રાએલીઓનો આગેવાન બના ો હતો. 8 ું ાં ાં
ગયો, ત્યાં ત્યાં હુ તાર સાથે ર ો છુ. અને તાર આગળના
બધા દશુ્મનોનો મેં નાશ કય છે. હુ તને ૃથ્વીના મહા ુરૂષો
જવેો વ ાત બનાવીશ. 9 હુ મારા લોકો ઇસ્રાએલીઓને
માટે એક ાન ુકરર કર શ અને તેઓને તેમાં ર કર ને
વસાવીશ; ત્યાં તેઓ વસશે અને કોઇ તેમને રજાડશે ન હ
અગાઉ, બન ું હ ું તે ું થશે ન હ. 10 ારે મે મારા લોકો
ઇસ્રાએલીઓ પર ન્યાયાધીશો ન ુકત કયાર્ હતા. પર ુ તારા
સવર્ શ ુઓને તારે શરણે લાવીશ, અને હુ હવે જાહેર કરુ છુ,
હુ તારા વંશજોને રાજા બનાવીશ.

11 “ ‘અને ારે તારો સમય ૂરો થશે અને જઇને ું તારા
પ ૃઓની સાથે જોડાઇશ, ત્યારે હુ તારા સગા ુત્રને ગાદ એ
બેસાડ શ અને તેના રા ને ુર ક્ષત કર શ. 12 તે જ મારે
માટે મં દર બંધાવશે. અને હુ તેની રાજગાદ ને કાયમ કર શ.
13 હુ તેનો પતા થઇશ અને તે મારો ુત્ર થશ.ે મેં તારા
ુરોગામી ઉપરથી માર કૃપા પાછ ખેંચી લીધી હતી તેમ હુ

એના પ્રત્યે કદ ય દયા ુ થવા ું બંધ ન હ કરુ. 14 હુ એના
હાથમાં મારા લોકો અને મારુ રા સોંપીશ. અને તેની ગાદ
હમેશા ુર ક્ષત રહેશે.’ ”
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15 પછ નાથાન દાઉદ રાજા પાસે ગયો અને યહોવાએ દશર્નમાં
જે ક ું હ ું તે સવર્ તેને કહ સંભળા ું.

દાઉદની પ્રાથર્ના
16 ત્યારબાદ રાજા દાઉદ યહોવા સમક્ષ ગયો અને તેની સામે

બેસીને બોલ્યો,

“હે યહોવા દેવ, હુ કોણ અને મારુ કુટુબ કોણ? કે તેં
મને આટલે ઊંચે ુધી ઊઠા ો છે. 17 અને તેમ છતા,ં
હે દેવ, એટ ું ૂર ું ન હોય તેમ તેં તારા સેવકના દૂરના
ભ વષ્યના વંશજો માટે પણ વચન આપ્ ું છે અને ું તો મને
અત્યારથી જ એક મહા ુરૂષ ગણીને ચાલે છે. 18 તેં તારા
સેવકને જે માન આપ્ ું છે તે વષે તો હુ વ ુ ું કહુ? ું
તારા સેવકને બરાબર ઓળખે છે; 19 હે યહોવા, મારા પ્રત્યે
તમારુ માયા ુપણું અને તમાર ઉદારતા અ તઘણાં થયા છે
અને તમે આ અદ ૂત વચનો મને આપ્યાં છે, એ સવર્ તમાર
મહાન ઉદારતાને કારણે છે. 20 હે યહોવા, અમે તમારા સમાન
અન્ય કોઇ દેવ વષે સાંભ ું નથી. તમારા સવાય અન્ય કોઇ
દેવ નથી. 21 ૃથ્વીના પટ પર તમારા ઇસ્રાએલી લોકો જવેા
કોઇ લોકો છે ખરા, જમેનો ુલામીમાંથી ઉધ્ધાર કર , પોતાના
કર લેવા માટે દેવ જાતે ગયા હોય, જમેને માટે તમે મહાન
અને ભીષણ કાય કયાર્ હોય, જમેને મસરમાંથી છોડાવી લાવી
તેમના માગર્માંથી અનેક પ્રજાઓને હાંક કાઢ હોય? 22 તમે
તમારા લોકો ઇસ્રાએલીઓને સદાને માટે અપનાવી લીધા છે
અને, હે યહોવા, તમે તેમના દેવ બન્યા છો.

23 “અને હવે, હે યહોવા, તમે તમારા સેવક અને તેમના વંશ
માટે જે વચન આપ્ ું છે તે ું કાયમ માટે પાલન કરજો અને
તમે જે ક ું છે તે પ્રમાણે કરજો. 24 જથેી સદાકાળ તમારા
નામનો મ હમા થાય, અને લોકો કહે કે, ‘સવર્સમથર્ યહોવા
ઇસ્રાએલના દેવ છે.’ અને એ ર તે તમારા સેવક દાઉદનો વંશ
તમાર નજર નીચે અ વચળ રહેશે.
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25 “હે મારા દેવ, તમારા આ સેવકના વંશને રાજગાદ પર
ાપવાનો તમારો ઇરાદો તમે માર આગળ પ્રગટ કય છે તેથી

હુ તમાર આગળ આવી પ્રાથર્ના કરવાની હમત કરુ છુ. 26 હે
યહોવા, તમે જ દેવ છો, અને તમે જ તમારા સેવકને આ ુભ
વચન આપ્ ુ છે. 27 આ સેવકના વંશને આશીવાર્દ આપવાની
કૃપા કરશો, જથેી તે સદાસવર્દા તમાર નજર નીચે રહે. ારે
તમે તમારા આશીવાર્દ આપ્યા છે, તો એ આશીવાર્દ હમેશા
માટે રહો.”

18
દશુ્મનો પર દાઉદનો વજય

1 એ પછ દાઉદે પ લસ્તીઓને હરાવી તેમને તાબે કયાર્ અને
તેમના હાથમાંથી ગાથ અને તેની આસપાસના ગામો કબ્જે કર
લીધાં.

2 તેણે મોઆબીઓને પણ હરા ા,ં તેઓ તેના તાબેદાર બન્યા
અને તેને ખંડણી ભરવા લાગ્યા.

3 એ પછ દાઉદે ફ્રાત નદ ની આસપાસના પ્રદેશ પર કબજો
જમાવવા જતા સોબાહના રાજા હદારએઝેરને હમાથ આગળ
હરા ો. 4 દાઉદે તેની પાસેથી તેના 1,000 રથ, 7,000
ઘોડસેવારો અને 20,000 પાયદળ કબજે કયાર્. તેણે રથોના
સવર્ ઘોડાની પગની નસો કાપી નાખી, પણ તેણે પોતાના 100
રથોને માટે ૂરતાં ઘોડાઓને બચાવી રા ા.

5 દમસ્કના અરામીઓ સોબાહના રાજા હદારએઝેરની વહારે
આ ાં તો દાઉદે 22,000 અરામી સૈ નકોને માર ના ા. 6 અને
તેમના પ્રદેશમાં લશ્કર થાણાં ાપ્યાં. તેઓ દાઉદના તાબેદાર
બની ગયા અને તેને ખંડણી ભરવા લાગ્યા.ંઆમ દાઉદ ાં ાં
ગયો, ત્યાં ત્યાં યહોવાએ તેને વજય અપાવવામાં મદદ કર .

7 દાઉદ, હદારએઝેર રાજાના સેવકોની સોનાની ઢાલો
યરૂશાલેમમાં લઇ આ ો. 8 વળ તેણે હદારએઝર શહેરો ટબ્હાથ
અને કૂનમાંથી ુષ્કળ કાં ુ પણ કબજે ક ુર્. ુલેમાને પાછળથી
કાંસાનો મોટો કુડ, થાંભલાઓ અને વાસણો મં દર માટે તૈયાર
કરા ાં.
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9 હમાથના રાજા તોઉએ સાંભ ું કે દાઉદે સોબાહના રાજા
હદારએઝેરના સૈન્યનો નાશ કય છે, 10 તેણે પોતાના ુત્ર હદોરામને
દાઉદને સત્કાર કરવા અને હદારએઝેરને ુદ્ધમાં હરાવવા માટે
ધન્યવાદ આપવા મોકલ્યો. કારણ, હદારએઝેરને તોઉ સાથે
વગ્રહ ચાલ્યાં કરતો હતો. હદોરામ પોતાની સાથે સોના-ચાંદ અને
કાંસાના વાસણો લઇ ગયો હતો. 11 તે બધાં દાઉદે યહોવાના
મં દરની સેવા માટે અપીર્ દ ધા.ં એ જ ર ત,ે તેણે જીતેલી
બધી પ્રજાઓ અદોમ, મોઆબી, આમ્મોનીઓ, પ લસ્તીઓ અને
અમાલેક ઓ પાસેથી કબજે કરે ું સો ું ચાંદ તેણે યહોવાને અપર્ણ
કર દ ુ.ં

12 સરૂયાના ુત્ર અબીશાયે મીઠાની ખાણમાં 18,000
અદોમીઓને માર નાં ા. 13 સમગ્ર અદોમ પ્રદેશમાં લશ્કર
થાણાં ગોઠ ા.ં બધા અદોમીઓ હવે દાઉદના તાબેદાર બની
ગયા. આમ, દાઉદ ાં ાં ગયો, ત્યાં ત્યાં યહોવાએ તેને
વજય અપા ો.

દાઉદના મહત્વના કામદારો
14 દાઉદે સમગ્ર ઇસ્રાએલ પર રા ાપ્ ુ,ં અને સમગ્ર

રા માં ની તમ ા અને ન્યાયને ા પત કયા. 15 સરૂયાનો ુત્ર
યોઆબ સૈન્યનો સેનાપ ત હતો. અહ ૂદનો ુત્ર યહોશાફાટ
ઇ તહાસકાર હતો. 16 અહ ટૂબનો ુત્ર સાદોક અને અબ્યાથારનો
ુત્ર અબીમેલેખ યાજકો હતા. શાવ્શા રાજાનો લ હયો હતો.

17 યહોયાદાનો ુત્ર બનાયા રાજાના અંગરક્ષકો કથેર ઓ અને
પલેથીઓનો ઉપર હતો.અને દાઉદના ુત્રો રાજાની તહેનાતમાં
રહેતા માણસોમાં ુ હતા.

19
દાઉદ ું આમ્મોનીઓ સાથે ુદ્ધ

1 થોડા સમય પછ આમ્મોનીઓના રાજા ું અવસાન થ ુ.ં
એટલે તેના પછ તેના ુત્રને રાજા બનાવાયો. 2 દાઉદે વચા ,ુ
“નાહાશે મારા પ્રત્યે દાખ ો હતો તેવો સદૃભાવ મારે તેના ુત્ર
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હા ૂન પ્રત્યે રાખવો જોઇએ.” તેથી દાઉદે હા ૂનના પતાના ૃત્ ુ ું
આ ાસન આપવા માણસો મોકલી આપ્યા. પણ ારે દાઉદના
માણસો હા ૂન પાસે આ ાસન આપવા આમ્મોન પહોંચ્યા.

3 ત્યારે આમ્મોની સરદારોએ હા ૂનને ક ું, “તમે ું એમ માનો
છો કે, તમારા પતાને માન આપવાના હે ુથી દાઉદે આ માણસોને
આ ાસન આપવા મોકલ્યા છે? એ માણસો તો તેના જા ૂસો
છે અને આ દેશને શી ર તે જીતી લેવો એની બાતમી મેળવવા
આ ા છે.” 4 આથી રાજા હા ૂને રાજા દાઉદનાં રાજદૂતો ું
અપમાન ક ુર્. તેઓની દાઢ અડધી ૂંડાવી નાખી અને તેઓનો
પોષાક મધ્યમાંથી કાપી ના ો જનેા કારણે તેઓના શર ર ઉઘાડાં
દેખાય. પછ તેણે તેઓને શરમજનક તમાં દાઉદ પાસે પાછા
મોકલ્યા.

5 ારે કેટલાક લોકોએ દાઉદને ખબર આપી કે તેમના
માણસોના શા હાલ કરવામાં આ ા છે, ત્યારે તેણે તેમને મળવા
માણસો મોકલ્યા, કારણ, તેઓ ૂબ શરમાતા હતા, દાઉદે તેમને
કહેવડા ું કે, “તમાર દાઢ પાછ ઊગે ત્યાં ુધી યર ખોમાં
રહેજો, પછ જ અહ આવજો.”

6 ારે આમ્મોનીઓને ભાન થ ું કે તેઓ દાઉદની નજરમાં
ધ ારપાત્ર બન્યા હતા, હા ૂન અને આમ્મોનીઓએ, અરામ
નાહરાઇમમાંથી, અરામ-માઅખાહમાંથી અને સોબાહમાંથી રથો
તેમજ અ દળો ભાડથેી મેળવવા માટે 34,000 કલો ચાંદ મોકલી
આપી. 7 તેણે 32,000 રથો ભાડે રા ા અને માઅખાહના રાજા
તથા તેના સમસ્ત સૈન્યનો પગાર ૂકવી આપવા ગોઠવણ કર .
આ સવર્ સૈન્યે મેદૃબા આગળ છાવણી નાખી. જે આમ્મોનીઓ
પોતપોતાના શહેરમાંથી ભેગા થયા હતા તેઓ ત્યાં તેમની સાથે
જોડાયા.

8 દાઉદને ારે આ વાતની જાણ થઇ ત્યારે તેણે યોઆબને
પોતાના ૂરવીરો અને આખી સૈના સાથે મોકલી આપ્યો.
9 આમ્મોનીઓ બહાર આવીને શહેરના દરવાજા આગળ ગોઠવાઇ
ગયા અને તેમની મદદે આવેલા રાજાઓ ુલ્લા મેદાનમાં ચાલ્યા
ગયા.
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10 ારે યોઆબે જો ું કે, પોતાના પર આગળપાછળથી
બંને બાજુએથી હુમલો થવાનો છે. ત્યારે તેણે ઇસ્રાએલના
ુનંદા લડવૈયાઓને પસંદ કર ને અરામીઓની સામે ગોઠવી દ ધા.

11 બાક ું સૈન્ય તેણે પોતાના ભાઇ અબીશાયની સરદાર હેઠળ
ૂક દ ુ.ં અને તેમણે આમ્મોનીઓની સામે મોરચો માંડ્યો.

12 યોઆબે તેના ભાઇને ક ું, “જો અરામીઓ મારા પર વજયી
થાય, તો ું આવીને મને મદદ કરજે અને જો આમ્મોનીઓ તારા
પર વજય પામે તો, હુ આવીને તને મદદ કર શ. 13 હમ્મતવાન
થા અને ુરુષાતન દેખાડ કે, આપણે દેવનાં નગરો અને આપણા
લોકોનો બચાવ કર એ. યહોવાને જે શ્રે લાગે તે કરે.”

14 ારે યોઆબ અને તેના માણસો અરામીઓ સામે ુદ્ધ
કરવા આગળ વધ્યા ત્યારે અરામીઓ ભાગવા લાગ્યા. 15 અને
આમ્મોનીઓએ તેમને ભાગતા જોયા એટલે તેઓ પણ અબીશાયથી
ભાગીને શહેરમાં ભરાઇ ગયા. પછ યોઆબ પાછો યરૂશાલેમ
આવી ગયો.

16 અરામીઓ સમજી ગયા કે પોતે ઇસ્રાએલીઓને હાથે હાર
ખાધી છે. એટલે તેમણે સંદેશાવાહકો મોકલીને નદ પારના બીજા
અરામીઓને હદારએઝેરના સેનાપ ત શોફાખની આગેવાની હેઠળ
બોલાવી લીધા.

17 આ સમાચાર મળતાં જ દાઉદે ઇસ્રાએલની આખી સૈના
ભેગી કર યદન નદ ઓળંગીને તેમની સામે મોરચો માંડ્યો.
ુદ્ધ શરૂ થ ું અને ઇસ્રાએલીઓએ અરામીઓને ભગાડ ૂ ા.ં

18 અરામીઓ ફર થી ઇસ્રાએલીઓ આગળથી નાસવા લાગ્યા.
દાઉદે અરામના 7,000 સૈ નકો અને 40,000 બીજા સૈ નકોને
માર ના ા. અરામના સૈન્યના સેનાપ ત શોફાખને પણ તેણે માર
ના ો.

19 ારે હદારએઝેરના માણસોએ જો ું કે, તેમણે
ઇસ્રાએલીઓને હાથે હાર ખાધી છે. ત્યારે તેમણે દાઉદ સાથે
ુલેહ કર અને તેની શરણાગ ત સ્વીકાર . ત્યારબાદ અરામીઓ

આમ્મોનીઓની મદદ કરવા રાજી નહતા.
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20
યોઆ ું આમ્મોનીઓ સાથે ુદ્ધ

1 વસંત ઋ ું બેસતાં સામાન્ય ર તે રાજાઓ ુદ્ધે ચઢે છે ત્યારે
યોઆબે સૈના ું માગર્દશર્ન કર આમ્મોનના પ્રદેશનો સં ૂણર્ વનાશ
કર ના ો અને પછ તે રાબ્બાહ આ ો અને તેને ઘેરો ઘાલ્યો.
પણ દાઉદ યરૂશાલેમમાં જ ર ો, યોઆબે શહેર પર હુમલો કય
અને તે જીતી લી ું.

2 દાઉદે રાબ્બાહના રાજા મલ્કોમના મસ્તક પરથી ુગટ લઇ
લીધો અને તેને તેના પોતાના મસ્તક પર ૂ ો. આ ુગટ
સોનાનો બનેલો હતો. અને તેમાં રત્નો જડલેાં હતા. તે ું વજન
75 પૌન્ડ હ ુ.ં દાઉદે નગરમાંથી ુષ્કળ ૂંટનો માલ ભેગો કય
હતો. 3 તેણે નગરનાં લોકોને બહાર લાવીને કરવતો, તીકમો
અને કુહાડ ઓથી કરવા ું કામ સોંપ્ .ુ આમ્મોનીઓ રાજા સાથેના
વહારમાં દાઉદની આ ર ત હતી. પછ દાઉદ અને તે ું સૈન્ય

યરૂશાલેમ પાછુ ફ ુર્.

પ લસ્તીના મહારથીઓ હણાયા
4 કેટલાંક સમય પછ ગેઝરમાં પ લસ્તીઓ સાથે ું ુદ્ધ ફર

ફાટ નીક ુ.ં એ વખતે હુશાના સબ્બખાયે રફાઇમના એક વંશજ
સ પાયને માર ના ો. અને પ લસ્તીઓ હાર ગયા.
5 પ લસ્તીઓ સામે ફર ુદ્ધ ફાટ નીક ુ.ં અને યાઇરના ુત્ર

એલ્હાનાને હમીને માર ના ો, જે ગાથના ગોલ્યાથનો ભાઇ હતો
અને તેના ભાલાનો દાંડો વણકરની તોર જટેલો જાડો હતો.

6 ગાથ પાસે ફર ુદ્ધ થ ુ.ં ત્યાં એક કદાવર સૈ નકને હાથે
અને પગે છ છ આંગળા હતા. તે પણ એક રફાઇઓમાંનો
હતો. 7 અને ારે તેણે ઇસ્રાએલને પડકા ુર્, ત્યારે દાઉદનાં
ભાઇ શમઆના ુત્ર યોનાથાને તેને માર ના ો.

8 આ બધા રફાઇઓ દાઉદ અને તેના માણસોને હાથે માયાર્
ગયા હતા.
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21
અમંગળ વસ્તીગણતર

1 પછ શેતાન ઇસ્રાએલીઓ સામે લડવા તૈયાર થયો. તેણે
દાઉદને વસ્તી ગણતર કરવા ભડકા ો. 2 આથી દાઉદે યોઆબને
અને લશ્કર વડા અ ધકાર ઓને ક ું, “જાઓ અને બેર-શેબાથી
દાન ુધી સમગ્ર ઇસ્રાએલની વસ્તી ગણતર કરો. અને પછ
આવીને જણાવો કે, માર પ્રજાની વસ્તી કેટલી છે.”

3 પર ુ યોઆબે વાંધો લેતા જણા ું, “યહોવા પ્રજાની વસ્તીને
બમણી કરે તોયે, એ બધા આપ નામદારના સેવકો જ નથી?
આપ શા માટે ઇસ્રાએલને દોષી ઠરાવવા ચાહો છો? અને તમે
ઇસ્રાએલને અપરાધી શા માટે ઠેરવો છો?”

4 પર ુ રાજાની આજ્ઞા આગળ યોઆબ ું કાંઇ ચાલ્ ુ ન હ.
સમગ્ર ઇસ્રાએલ દેશમાં ફર ને તે યરૂશાલેમ પાછો ફય . 5 યોઓબે
વસતી ગણતર ના આંકડા દાઉદને આપ્યા; લશ્કરમાં જોડાઇ શકે,
ને શ ચલાવી શકે તેવા ુખ્ત માણસો ઇસ્રાએલમાં 11,00,000
અને યહૂ દયામાં તે 4,70,000 હતા. 6 યોઆબને રાજાની આજ્ઞા
એટલી અણગમતી લાગી હતી કે તેણે લેવીની અને બન્યામીનની
ગણતર જ કર ન હતી. 7 આ બધી કાયર્વાહ થી દેવ નારાજ
થયા અને તેથી તેણે ઇસ્રાયેલને શક્ષા કર .

ઇસ્રાએલને સજા કરતા દેવ
8 એટલે દાઉદે દેવને ક ું, “આમ કરવામાં મેં ઘોર પાપ ક ુ

છે, પણ હવે આ સેવકનો દોષ કૃપા કર ને માફ કરો. આ કામ
માટે મેં ઘોર અપરાધ કય છે.”

9 તેથી યહોવાએ દાઉદના પ્રબોધક ગાદને ક ું, 10 “જા, અને
દાઉદને કહે, ‘યહોવા આ ુજબ જણાવે છે: હુ તાર સમક્ષ ત્રણ
વસ્ ુ રજૂ કરુ છુ. ું ગમે તે એક પસંદ કર, અને જે ું પસંદ
કરે તે પ્રમાણે હુ કર શ.’ ”

11 ગાદ દાઉદ પાસે ગયો અને યહોવાએ જે ક ું, “તે જણા ુ.ં
અને ૂછ ું, ‘ ું ું પસંદ કરે છે? 12 ત્રણ વરસનો દકુાળ પડ.ે
અથવા ત્રણ મ હના ુધી દશુ્મનો તરવાર લઇને તારો પીછો પકડ
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તને હેરાન કરે, અથવા ત્રણ દવસ ુધી યહોવાની તરવાર કામે
લાગે, સમગ્ર દેશમાં રોગચાળો ફાટ નીકળે અને યહોવાનો દૂત
આખા ઇસ્રાએલમાં વનાશ કરતો ફરે.’ હવે ું વચાર કર ને કહે,
કે મને મોકલનાર માટે શો જવાબ આપવો.”

13 એટલે દાઉદે ગાદને ક ું, “હુ ભારે ુશ્કેલીમાં આવી પડ્યો
છુ, પણ હુ માણસોના હાથમાં પડવા કરતાં હુ યહોવાના હાથમાં
પડુ એ વધારે સારુ છે, કારણ, તે અનંત કૃપા ુ છે.”

14 આથી યહોવાએ ઇસ્રાએલમાં રોગચાળો મોકલ્યો અને
70,000 ઇસ્રાએલીઓ ૃત્ ુ પામ્યા. 15 પછ દેવે યરૂશાલેમનો
નાશ કરવા એક દેવદૂતને મોકલ્યો, પણ તે નાશ કરવાની અણી
પર હતો ત્યારે યહોવાને દયા આવી અને તેણે ક ું, “બસ કર,
બહુ થ ું, હવે તારો હાથ પાછો ખેંચી લે.” એ વખતે યહોવાનો
દૂત ય ૂસીની ઓનાર્નની ખળ પાસે ઉભો હતો.

16 દાઉદે પર નજર કર ને જો ું તો યહોવાનો દૂત આકાશ અને
ૃથ્વી વચ્ચે ઉઘાડ ખેંચેલી તરવાર લઇને યરૂશાલેમ તરફ પોતાના

હાથ લંબાવી ઊભો હતો. કતાન પહેરેલા દાઉદ અને વડ લોએ
ૂ મ પર લાંબા થઇને પ્રણામ કયાર્. 17 અને દાઉદે દેવને પ્રાથર્ના

કર , “વસતી ગણતર નો હુકમ આપીને મેં પાપ ક ુર્ છે. આ
ઘેટાઁઓએ ું ક ુ છે? હે યહોવા મારા દેવ, મારો અને મારા
કુટુબનો નાશ કરો, પણ તમારા લોકોનો નાશ ન કરો.”

18 ત્યારબાદ યહોવાના દૂતે ગાદને ક ું કે, “ ું દાઉદને જઇને
કહે કે, ય ૂસી ઓનાર્નના ખળામાં યહોવાને ૂજવા એક વેદ
બાંધ.ે” 19 યહોવાને નામે ગાદે જે ક ું હ ું તે ુજબ દાઉદ
ચાલી નીક ો.

20 ઓનાર્ને પાછુ વળ ને જોતાં દેવદૂતને જોયો. તેના ુત્રો નાસી
ગયા અને છુપાઇ ગયા, પણ ઓનાર્ન ઘઉં ઝૂડતો ર ો. 21 ારે
ઓનાર્ને દાઉદને આવતો જોયો, ત્યારે તે ખળ માંથી બહાર આ ો
અને તેણે દાઉદને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્.
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22 દાઉદે તેને ક ું, “ ું મને તાર ખળ ની જગ્યા આપ જથેી હુ
યહોવાને માટે યજ્ઞવેદ બાં .ુ તો જ લોકોમાં ફેલાયેલો રોગચાળો
બંધ થશ.ે હુ તને એની ૂરે ૂર કમત ૂકવીશ.”

23 ઓનાર્ને ક ું, “લઇ લો, અને આપ ુરબ્બીને જમે ઠ ક
લાગે તેમ તે ું કરો. આ બળદો ું પણ દહનાપર્ણ કરજો, આ
ઝૂડવાના પા ટયા ઇંધણ તર કે વાપરજો અને આ ઘઉંને ખાદ્યાપર્ણ
તર કે ચઢાવજો. હુ બ ું જ આપને સોંપી દઉં છુ.”

24 પણ રાજા દાઉદે ઓનાર્નને ક ું, “ના ૂર કમતે હુ તે
ખર દ શ. યહોવાને અપર્ણ કરવા માટે તારુ જે છે તે હુ મફત
લઇ શકુ ન હ. જનેી કમત મેં ૂકવી નથી તે ું અપર્ણ હુ તેમને
ન હ ચઢા ું.”

25 પછ દાઉદે ઓનાર્નને એ જમીનના માટે 15 પૌન્ડ સો ું
આપ્ ુ.ં 26 અને ત્યાં યહોવાને માટે તેણે વેદ બાંધી અને તેના પર
તેણે દહનાપર્ણ ક ુર્. તેણે તેની પર શાઁત્યપર્ણ ક ુર્ અને યહોવા ું
આવાહન ક .ુ વેદ પર અ ઉતાર ને યહોવાએ તેને જવાબ
આપ્યો. 27 યહોવાએ દૂતને તરવાર મ્યાન કરવા ક ું અને દૂતે તે
પ્રમાણે ક .ુ

28 ારે દાઉદે જો ું કે ઓનાર્નના ખળ માં યહોવાએ તેની
પ્રાથર્નાનો જવાબ આપ્યો છે, ત્યારે તેણે ત્યાં યજ્ઞ અપ્યાર્. 29 એ
વખતે ૂસાએ વગડામાં બનાવેલો યહોવાનો પ વત્ર મંડપ અને
દહનાપર્ણની વેદ હજી ગબયોનના ઉચ્ચ ાન પર હતા. 30 પર ુ
યહોવાના દૂતની તરવારનો દાઉદને એટલો બધો ડર લાગતો હતો
કે યહોવાને દશર્ને પણ જઇ શકતો નહોતો.

22
1 પછ દાઉદે ક ું, “આ યહોવા ું મં દર છે અને આ ઇસ્રાએલ

માટેની દહાનાપર્ણની વેદ છે.”

મં દરના બાંધકામની તૈયાર
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2 દાઉદે ઇસ્રાએલ રહેતા બધા વદેશીઓને ભેગા કરવાનો હુકમ
આપ્યો. અને તેમને દેવ ું મં દર બાંધવા માટે પથ્થરો ઘડવા
સલાટ તર કે કામે લગાડ દ ધા. 3 તેણે બારણાં માટે ખીલા અને
મજાગરા બનાવવા ુષ્કળ લોઢુ ભે ું ક ુર્ અને જો ું જોખાય
ન હ એટ ું કાં ુ, 4 અને પાર વગર ું દેવદાર ું લાકડુ પણ ભે ું
ક ુ. સદોન અને ૂરના લોકો દાઉદ માટે ુષ્કળ દેવદાર ુ લાકડુ
લઇ આ ા હતા.

5 દાઉદે જણા ું, “મારો ુત્ર ુલેમાન ુવાન અને બનઅ ુભવી
છે. યહોવા માટે જે મં દર બાંધવા ું છે તે ૂબ ભ અને
દેશ વદેશમાં વ ાત થ ું જોઇએ. એટલે તેના માટે બધો જ
સામાન મારે જ ભેગો કરવો જોઇએ.” આથી તેણે પોતાના ૃત્ ુ
પહેલા બાંધકામની સવર્ સામગ્રી એકઠ કર તૈયાર કર નાખી.

6 પછ તેણે પોતાના ુત્ર ુલેમાનને બોલાવી, ઇસ્રાયેલના દેવ
યહોવા માટે એક મં દર બાંધવાની આજ્ઞા કર . 7 તેણે ક ું, “ ુત્ર
મેં યહોવા દેવને માટે મં દર બાંધવાનો ન ય કય હતો. 8 પણ
યહોવાએ મને ક ું, ‘તે મારા દેખતાં ુષ્કળ ૂનરેજી કર છે અને
મોટાં ુદ્ધો કયાર્ છે, એટલે તારે મારા માટે મં દર બાંધવા ું નથી;
9 પણ તને એક ુત્ર થશે; તે શાં ત ૂવર્ક રા કરશે, કારણકે
આસપાસના શ ુ દેશો તરફથી હુ તેને ુર ક્ષત બનાવીશ. તેને
ુલેમાન નામ અપાશે અને તેના રા કાળ દરમ્યાન ઇસ્રાએલ

શાં ત અ ુભવશે. 10 તે મારે માટે મં દર બાંધશે. તે મારો ુત્ર
થશે અને હુ તેનો પતા થઇશ, અને હુ ઇસ્રાએલમાં તે ું શાસન
કાયમ કર શ.’

11 “હવ,ે ુત્ર ુલેમાન, ભલે તમારા દેવ યહોવા તને સહાય કરે
અને તેણે ક ા પ્રમાણે એમ ું મં દર બાંધવામા તને સફળતા મળે
તે માટે આશીવાર્દ આપે. 12 તારા દેવ યહોવા તને શાણપણ અને
વવેક ુ દ્ધ આપે જથેી તે તને ઇસ્રાયેલમાં રા સ ા આપે ત્યારે
ું એના નયમ ુજબ રા ચલાવ.ે 13 યહોવાએ ઇસ્રાયેલને માટે
ૂસાને જે નયમો અને કા ૂનો જણાવેલાં છે તે ું ું કાળજી ૂવર્ક
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પાલન કરશે તો જ ું સફળ થશ.ે બળવાન થજ,ે મ મ રહેજ.ે
હમત હાર શ ન હ કે ગભરાઇશ ન હ.
14 “મેં ુષ્કળ મહેનત કર ને યહોવાના મં દર માટે 3,750 ટન

સો ું, 37,500 ટન ચાંદ , અને જો ું જોખાય ન હ તેટ ું કાં ુ
અને લોઢુ એકઠાં કયાર્ છે. લાકડાં અને પથ્થર પણ મેં ભેગા
કયાર્ છે, પણ તારે થોડા વધારે એકઠાં કરવા પડશે. 15 તાર
પાસે ુષ્કળ કાર ગરો છે, સલાટો, કડ યાઓ, ુથારો 16 અને
સોનાચાંદ ના અને કાંસાના તથા લોઢાના બધી જાતના કામમાં
અસં કાર ગરો પણ છે. માટે હવે કામ શરૂ કર દે અને યહોવા
તને સહાય કરો.”

17 પછ દાઉદે ઇસ્રાએલના સવર્ આગેવાનોને આજ્ઞા કર કે
તેઓ તેના ુત્રને આ કાયર્માં મદદ કરે. 18 વળ તેણે ક ું,
“યહોવા તમારા દેવ તમાર સાથે છે. આસપાસની પ્રજાઓ સાથે
તેમણે તમને શાં ત આપી છે, કારણકે યહોવાના નામમાં અને
તેમના લોકોને માટે મેં તેઓ પર જીત મેળવી છે. 19 આથી હવે
ૂરા હૃદયથી યહોવા, તમારા દેવના હૂકમોને પાળો. ઊભા થાવ

અને યહોવા આપણા દેવ માટે પ વત્ર ાન બનાવો. ટૂક સમયમાં
તમે યહોવાના કરારકોશને અને દેવના પ વત્ર વાસણોને મં દરમાં
લાવશો જે યહોવાને નામે સમ પતર્ કરવામાં આવશ.ે”

23
લેવીઓની ફરજો

1 હવે દાઉદ ઘણો ૃદ્ધ થયો હતો તેથી તેણે તેના ુત્ર ુલેમાન
પાસે ઇસ્રાએલના રાજા તર કે રા કરવા ું શરૂ કરા ું. 2 દાઉદે
ઇસ્રાએલના બધા આગેવાનોને, યાજકોને અને લેવીઓને બોલા ા.
3 ત્રીસ વષર્ના અને તેની ઉપરના લેવીઓની ગણતર કરવામાં
આવી તો ુરુષોની સં ા 38,000 થઇ. 4 “એમાંના 24,000 ને
યહોવાના મં દરની સેવા સોંપવામાં આવી. 6,000 ને અમલદારો
અને ન્યાયાધીશો નીમવામાં આ ા. 5 ચાર હજારને દ્વારપાળો
તર કે નીમવામાં આ ા અને 4,000ને દાઉદે બનાવેલા વા જત્રો
સાથે યહોવાની સ્ ુ ત ગાવા માટે ન ુકત કરવામાં આ ા.”
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6 પછ દાઉદે તેમને ગેશોનર્, કહાથ અને મરાર કુલસ ૂહની
વંશાવળ પ્રમાણે તેઓને ત્રણ જૂથમાં વહેંચી દ ધા.

ગેશોનર્ ું કુલસ ૂહ
7 ગેશોનર્ના ુત્રો હતા: લાઅદાન અને શમઇ. 8 લાઅદાનના

ુત્રો: પહેલો યહ યેલ પછ ઝેથામ અને યોએલ, એમ કુલ
ત્રણ. 9 એ લોકો લાઅદાનના વંશજોનાં કુટુબોના વડા હતા.
શમઇને ત્રણ ુત્રો હતા: શલોમોથ, હઝ એલ, અને હારાન.

10 શલોમોથને ચાર ુત્રો હતા: યાહાથ, ઝ ઝાહ, યેઉશ, અને
બર આહ. 11 યાહાથ ે હતો અને ઝ ઝાહ બીજો
હતો; યાહાથ અને બર આહને ઘણા ુત્રો ન હતા તેથી
તેઓ એક જ કુટુબ તર કે ગણાયા.

કોહાથ ું કુલસ ૂહ
12 કેહાથના ચાર ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને
ઉઝઝ એલ. 13 આમ્રામના ુત્રો: હારુન અને ૂસા. હારુનને
અને તેના વંશજોને કાયમને માટે જુદા પાડવામાં આ ા
હતા. તેમણે ઉપાસનાની સાધનસામગ્રી સંભાળવાની હતી,
યહોવા આગળ ૂપ કરવાનો હતો, તેની યાજક તર કે સેવા
કરવાની હતી, અને તેને નામે આશીવાર્દ આપવાના હતા.

14 દેવના સેવક ૂસાના વંશજોને લેવીઓમાં ગણવામાં
આ ા હતા. 15 ૂસાને બે ુત્રો હતા: ગેશોમર્ અને
એલીએઝેર, 16 ગેશોમર્નો સૌથી મોટો ુત્ર હતો; શ ુએલ,
17 એલીએઝરનો સૌથી મોટો ુત્ર રહાબ્યા; એલીએઝેરને
બીજા ુત્રો ન હતા, પણ રહાબ્યાને ઘણા હતા.

18 યસ્હારનો સૌથી મોટો ુત્ર શલોમીથ.
19 હેબ્રોનના ુત્રો: સૌથી મોટો ય રયા, બીજો અમાયાર્, ત્રીજો
યાહઝ એલ અને ચોથો યકામઆમ.

20 ઉઝઝ એલના ુત્રો: સૌથી મોટો મીખાહ અને બીજો
ય શ્શયા.
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મરાર ું કુલસ ૂહ
21 મરાર ના ુત્રો: માહલી અને ૂશી. માહલીના ુત્રો:
એલઆઝાર અને ક શ. 22 એલઆઝાર મર ગયો ત્યારે
તેને કોઇ ુત્ર નહોતો. બધી ુત્રીઓ જ હતી. તેના ભાઇ
ક શના ુત્રો તેમને પરણ્યા. 23 ૂશીને ત્રણ ુત્રો હતા;
માહલી, એદેર અને યરેમોથ.

લેવીના કામ
24 લેવીના વંશજોના વીસ વષર્ અને તેથી વધારે ઉંમરના ુરુષોની

ગણતર કર ને પર પ્રમાણે વભાગો અને પેટા વભાગોમાં તેઓ ું
વગીકરણ કરવામાં આ ું. યહોવાના મં દરમાં જુદ જુદ સેવાઓ
માટે તેઓને ન ુકત કરવામાં આ ાં.

25 દાઉદે ક ું, “ઇસ્રાએલના યહોવા દેવે આપણને શાં ત બક્ષી
છે. યહોવા હમેશા યરૂશાલેમમાં નવાસ કરશ.ે 26 હવે લેવીઓને
પ વત્ર મંડપ અને તેની સામગ્રીને લઇને એક ળેથી બીજે ળે
લઇ જવાની જરૂર પડશે ન હ.”

27 ૃત્ ુ પહેલા દાઉદે જે છેલ્ ું કામ ક ુર્ તે જે વીસ વરસ
કે તેથી વધારે ઉમર વાળા હતા. લેવીના કુલસ ૂહના વંશજોની
ગણતર કર .

28 લેવીઓને સોંપાયેલા કામ; યાજકોને એટલે હારુનના
વંશજોને મં દરમાં બ લદાનની વ ધમાં મદદ કરવી. આંગણાઓની
તેમજ ઓરડાઓની જવાબદાર યહોવાના પ વત્ર મં દરમાંની પ વત્ર
વસ્ ુઓના ુ દ્ધકરણમાં મદદ કરવી. 29 દેવને ધરાવેલી રોટલી
માટે, ખાદ્યાપર્ણ માટેના લોટ માટે, ખમીર વગરની રોટલી માટે,
શેકેલા ખાદ્યાપર્ણ માટે તેલથી મોયેલા લોટ માટે તેમજ મં દરમાં
ધરાવેલી વસ્ ુઓના વજન અને માપ માટે તેઓ જ જવાબદાર
હતા. 30 વળ , તેમણે જ દરરોજ સવારે અને સાંજે યહોવાના
ભજન-ક તર્ન કરવાનાં હતા. 31 વશ્રામવાર, ચંદ્ર દશર્ન અને
અન્ય તેહવારોને દવસે યહોવાને દહનાપર્ણો ચઢાવતી વખતે
તેમણે ઠરાવેલી સં ામાં સતત યહોવાની સેવામાં મદદમાં રહેવા ું
હ ુ.ં 32 લેવીઓએ ુલાકાત મંડપની અને પ વત્ર ાનની સંભાળ
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રાખવાની હતી. તેઓ તેમના હારુનવંશી સંબંધીઓને યહોવાનાં
મં દરની સંભાળ રાખવામાં મદદ કરવાની હતી.

24
યાજકોની ફરજો

1 હારુનનાં વંશજોને પણ જૂથોમાં વહેંચી નાખવામાં આ ા
હતા. હારુનને ુત્રો હતા: નાદાબ, અબીહૂ, એલઆઝાર અને
ઇથામાર. 2 નાદાબ અને અબીહૂ તેમના પતા જીવતા હતા એ
દરમ્યાન જ ન:સંતાન મર ગયા હતા. આથી એલઆઝાર અને
ઇથામાર યાજકપદે આ ા. 3 દાઉદે એલઆઝારના વંશજ સાદોક
અને ઇથામારના વંશજ અહ મેલેખેની મદદથી હારુનના કુલસ ૂહોને
તેમની ફરજ પ્રમાણે જૂથોમાં વહેંચી ના ા. 4 એલઆઝાર
વંશજો ઇથામારના વંશજો કરતાં સં ામાં વધારે હતા, આથી
એલઆઝારના વંશજોનાં જુદા-ંજુદાં કુટુબના સોળ જૂથ પાડવામાં
આ ા અને ઇથામારના વંશજોનાં કુટુબોના આઠ જૂથ પાડવામાં
આ ાં. અને એ દરેક જૂથનો આગેવાન તે પોતાના કુટુબનો વડો
હતો. 5 બ ે, એલઆઝારના વંશજો અને ઈથામારના વંશજોમાં
પ્ર ાત માણસો મં દરના અ ધકાર ઓ હતા. તેથી ચઠ્ઠ ઓ નાખીને
જુદા જુદા જૂથોને તેમની ફરજો સોંપવામાં આવી હતી.

6 નથાનએલનો ુત્ર, લેવી કુલસ ૂહનો શમાયા, નોંધણીકાર
હતો. આ બ ું કામ તે રાજા તથા સાદોક યાજક, અબ્યાથારના
ુત્ર અહ મેલેખ તથા યાજકો અને લેવીઓના ુ આગેવાનોની

હાજર માં તે કરતો હતો. એલઆઝારના કુળકુટુબોએ અને
ઇથામારના કુલ કુટુબોએ ફરજોને વહેંચી લીધી હતી.

7 પહે ું સ ૂહ યહોયાર બ ું હ ુ;ં
બીજુ સ ૂહ યદાયા ું હ ુ;ં
8 ત્રીજુ સ ૂહ હાર મ ું હ ુ;ં
ચો ું સ ૂહ સેઓર મ ું હ ુ;ં
9 પાંચ ું સ ૂહ મા લ્કયા ું હ ુ;ં
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છ સ ૂહ મીયામીન ું હ ુ;ં
10 સાત ું સ ૂહ હા ોસ ું હ ુ;ં
આઠ ું સ ૂહ અ બયા ું સ ૂહ અ લયા ું હ ુ;ં
11 નવ ું સ ૂહ યે ૂઆ ું હ ુ;ં
દસ ું સ ૂહ શખાન્યા ું હ ુ;ં
12 અ ગયાર ું સ ૂહ એલ્યાશીબ ું હ ુ;ં
બાર ું સ ૂહ યાક મ ું હ ું;
13 તેર ું સ ૂહ હુ પાહ ું હ ુ;ં
ચૌદ ું સ ૂહ યેશેબઆબ ું હ ુ;ં
14 પંદર ું સ ૂહ બલ્ગાહ ું હ ુ,ં
સોળ ું સ ૂહ ઇમ્મેર ું હ ુ;ં
15 સ ર ું સ ૂહ હેઝ ર ું હ ુ;ં
અઢાર ું સ ૂહ હા પસ્સેસ ું હ ુ;ં
16 ઓગણીસ ું સ ૂહ પથા ા ું હ ુ;ં
વીસ ું સ ૂહ યહેઝકેલ ું હ ુ;ં
17 એકવીસ ું સ ૂહ યાખીન ું હ ુ;ં
બાવીસ ુઁ સ ૂહ ગા ૂલ ું હ ુ;ં
18 ત્રેવીસ ું સ ૂહ દલાયા ું હ ુ;ં
ચોવીસ ું સ ૂહ માઆઝયાની ું હ ુ.ં

19 આ બધાં માણસોને યહોવાના મં દરમાં જવા માટે અને
ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાએ જણા ા ૂજબ આ માણસોના વડવા
હારુને ન કરેલી ફરજો બજાવવા માટે નીમવામાં આ ા હતા.

બાક ના લેવીઓ
20 લેવી કુટુબના બાક ના વંશજો નીચે ુજબ છે:

આમ્રામનો વંશજ ુબાએલ
અને ુબાએલનો વંશજ યહદયા;
21 રહાબ્યાનો વંશજ ય શ્શયા જે આગેવાન હતો;
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22 યસ્હારના વંશજ શલોમોથનો વંશજ યાહાથ;
23 હેબ્રોનના ુત્રો: સૌથી મોટો ય રયા,
બીજો અમાયાર્,
ત્રીજો યાહઝ એલ અને
ચોથો યકામઆમ;
24 ઉઝઝ યેલના વંશજ
મીખાહનો ુત્ર શામીર;
25 મીખાહનો ભાઇ ય શ્શયા,
ય શ્શયાનો ુત્ર ઝખાયાર્;
26 મરાર ના વંશજો; માહલી, ૂશી અને તેનો ુત્ર યાઅઝ યાહ,
27 મરાર ના વંશજો વચ્ચે એના ુત્ર યાઅઝ યાના મારફત:ે
શોહામ, ઝા ૂર અને ઇબ્રી.

28 માહલીના ુત્રો: એલઆઝાર અને ક શ. એલઆઝારને ુત્ર
નહોતો.

29 ક શનો યરાહમએલ.
30 ૂશીના ુત્રો: માહલી, એદેર અને યર મોથ.

આ બધા તેમના ૂવર્જોની વંશાવળ પ્રમાણે નોંધેલા લેવીઓના
વંશજો હતા. 31 બરાબર તેમના કુટુબી હારુનના વંશજોની માફક
આ કુટુબોમાં પણ મોટા અને નાના કુટુબનો ભેદ રા ા વના
ચઠ્ઠ ઓ ફેંક ને તેમની ફરજો ન કરવામાં આવી હતી. આ
બં ુ રાજા દાઉદ, સાદોક, અહ મેલેખ અને યાજકોના આગેવાનોની
અને લેવીઓનાં કુટુબને સાક્ષી રાખીને કરવામાં આ ું હ ુ.ં

25
મં દરના સંગીતકારોની ફરજો

1 દાઉદે અને તેના ુ અમલદારોએ આસાફના, હેમાનના
અને યદૂ ૂનના કુટુબને સેવા માટે નમ્યા. તેમને સતાર વીણા અને
ઝાંઝ વગાડતાં વગાડતાં ભ વષ્યવાણી કરવાની હતી. તેમના નામો
તથા એમની સેવાના પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે;
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2 આસાફના ુત્રો હતા; ઝા ૂર, ૂસફ, નથાન્યા અને
અશ્શારએલાહ. આ બધા આસાફના ુત્રો હતા અને તે
તેઓનો આગેવાન હતો. તે રાજાની ૂચના ુજબ દેવની
ભ વષ્યવાણી કરતો હતો.

3 યદૂ ૂનના છ ુત્રો હતા: ગદાલ્યા, સર , યશાયા, શમી,
હશાબ્યા અને મા થ્યા. એ છ પોતાના પતા યદૂ ૂનની
આગેવાની હેઠળ વીણા વગાડતાં અને ભ વષ્યવાણી કરતા,
અને તેઓ યહોવાનો આભાર માનતા અને તેની સ્ ુ ત કરતાં
હતા.

4 હેમાનના ુત્રો: ુ યા, મા ાન્યા, ઉઝઝ એલ, શ ુએલ,
યર મોથ, હનાન્યા, હનાની, અલીઆથાહ, ગદાલ્તી,
રોમામ્તી-એઝેર, યેશ્બકાશાહ, માલ્લોથી, હોથીર અને
માહઝ ઓથ. 5 દેવે પોતે વચન આપ્યા ુજબ રાજાના
ા હેમાનને તે ું ગૌરવ વધારવા ચૌદ ુત્રો અને ત્રણ ુત્રી

આપ્યાં હતા.
6 એ બધા પોતપોતાના પતાની આગેવાની હેઠળ, યહોવાના

મં દરમાં સારગી, વીણા અને ઝાંઝની સંગાથે ગાતા અને રાજાએ
સોંપેલા કામ ુજબ દેવના મં દરમાં સેવા બજાવતા. 7 યહોવાના
ક તર્ન ગાવાની તાલીમ પામેલા તેમના કુટુબીઓ બીજા લેવીઓ
સાથે ગણાતાં કુશળ સંગીતકારોની કુલ સં ા 288 ની હતી.
8 કામની વહેંચણી માટે જુવાન ઘરડા, ઉસ્તાદ અને શાગીદ સૌએ
ચઠ્ઠ નાખી હતી.

9 પ્રથમ ચઠ્ઠ આસાફના સ ૂહની નીકળ : એમાં કુલ બાર
માણસો હતા જમેાં ૂસફ, તેના ભાઇઓ અને ુત્રોનો
સમાવેશ થતો હતો.

બીજી ચઠ્ઠ ગદાલ્યાની: તેના ભાઇઓની અને ુત્રોની નીકળ ;
તેઓ કુલ બાર હતા.

10 ત્રીજી ચઠ્ઠ ઝા ૂરની: તેના ુત્રોની અને તેના ભાઇઓની
નીકળ . તેઓ કુલ બાર હતા.
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11 ચોથી ચઠ્ઠ મસ્રીની: તેના ુત્રોની અને તેના ભાઇઓની
નીકળ . જે બધાં કુલ મળ ને બાર હતા.

12 પાંચમી ચઠ્ઠ નથાન્યાની: તેના ભાઇઓ અને ુત્રો મળ ને
કુલ બાર હતા.

13 છઠ્ઠ ુ યાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

14 સાતમી યશારએલાહની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

15 આઠમી યશાયાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

16 નવમી મ ાન્યાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

17 દશમી શમઇ: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ બાર
હતા.

18 અ ગયારમી અઝારએલ: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

19 બારમી હશાબ્યાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

20 તેરમી ુબાએલની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

21 ચૌદમી મા થ્યાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

22 પંદરમી યરેમોથની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

23 સોળમી હનાન્યાની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

24 સ રમી યોશ્બકાશાહની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

25 અઢારમી હનાનની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

26 ઓગણીશમી માલ્લોથીની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

27 વીસમી અલીયાથાહની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

28 એકવીસમી હોથીરની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.



1 કાળ ૃ ાંત ું 25:29 lxvi 1 કાળ ૃ ાંત ું 26:10

29 બાવીસમી ગદ્દાલ્તીની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
બાર હતા.

30 ત્રેવીસમી માહઝ ઓથની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

31 ચોવીસમી રોમામ્તી-એઝેરની: તેના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને
કુલ બાર હતા.

26
મં દરના દ્વારપાળો-રક્ષકો

1 કોરાહ કુટુબમાંથી દ્વારપાળોના સ ૂહ નીચે પ્રમાણે હતા:

આસાફના વંશજોના કોરાહનો ુત્ર મશેલેમ્યા. 2 મશેલેમ્યાના
ુત્રો હતા; ઝખાર્યા ે ુત્ર હતો, બીજો યદ અએલ

હતો, ત્રીજો ઝબાધા, ચોથો યાથ્નીએલ, 3 પાંચમો એલામ,
છઠ્ઠો યહોહાનાન, સાતમો એલ્યહોએનાય.

4 આ બધાં ઓબેદ-અદોમના ુત્રો હતા: સૌથી મોટો શમાયા,
બીજો યહોઝાબાદ, ત્રીજો ુત્ર યોઆહ, ચોથો ુત્ર શાખાર
હતો, નથાનએલ પાંચમો ુત્ર હતો, 5 છઠ્ઠો આમ્મીએલ,
સાતમો યસ્સાખાર, અને આઠમો પેઉલથ્થાઇ. આ ુત્રો
આપીને દેવે તેને આશીવાર્દ આપ્યા હતા. 6 શમાયાના
ુત્રો બહુ નામાં કત હતા અને તેઓના ગોત્રમાં તેઓ ઉચ્ચ

અ ધકારના ાને હતા. 7 તેઓનાં નામ: ઓથ્ની, રફાએલ,
ઓબેદ, અને એલઝાબાદ. તેના ભાઇઓ અલીહૂ અને
સમા ા બહાદૂર ુરુષો હતા. 8 આ બધા ઓબેદ-અદોમના
વંશજો હતા. તેઓ, એમના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ ને કુલ
62 હતા. અને તે બધા શ કતશાળ ુરુષો હતા. અને
મં દરમાં સેવા કરવાને લાયક હતા.

9 મશેલેટયાના ુત્રો અને ભાઇઓ મળ કુલ અઢાર શ કતશાળ
બહાદરુ માણસો હતા.

10 મરાર ની વંશજોના હોસાહએ તેના ુત્રોમાંથી એક શમ્રીને
સ ૂહના નેતા તર કે પસંદ કયો. જો કે તે જયે ુત્ર
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ન હતો. 11 હ લ્કયા બીજો હતો, ત્રીજા નંબરે ટબાલ્યા.
ચોથા નંબરે ઝખાયાર્ હતા, હોસાહના ુત્રો અને ભાઇઓની
કુલ સં ા તેર હતી.

12 આ બધાં દ્વારપાળો તેમના આગેવાનો દ્વારા ક્રમવાર નોંધવામાં
આ ા હતા. તે પોતાના કુટુબો પ્રમાણે વારા ફરતી યહોવાના
મં દરમાં સેવા બજાવતા હતા. 13 નાનાંમોટાં બધાં કુટુબોએ ચઠ્ઠ
નાખી નણર્ય કય કે દરેક દરવાજા પર કોણ ચોક કરશે.

14 ૂવર્નો દરવાજો શેલેમ્યાને ભાગે આ ો. ત્યારબાદ એના
હો શયાર ુત્ર સલાહકાર ઝખાયાર્ને માટે ચઠ્ઠ ઉપાડવામાં આવી
તો તેને ભાગે ઉ રનો દરવાજો આ ો. 15 ઓબેદ-અદોમને ભાગે
દ ક્ષણનો દરવાજો આ ો, અને તેના ુત્રોને ભાગે કોઠાર આ ો.
16 પ મ તરફના દરવાજાની અને પર જતા માગર્ પર આવેલા
શાલ્લેખેથ દરવાજાની જવાબદાર ુ પીમ અને હોસાહને સોંપવામાં
આવી.
પહેરા વારાફરતી બદલતા રહેતા હતા; 17 ૂવર્ને દરવાજે દરરોજ

છ લેવી રહેતા તથા ઉ રને દરવાજે ચાર, દ ક્ષણને દરવાજે ચાર,
અને દરેક કોઠાર પર બબ્બ.ે 18 પ મના દરવાજાની ઓશર
તરફના રસ્તા ું રક્ષણ કરવા ચાર રક્ષકો અને ુદ ઓશર ું રક્ષણ
કરવા બે રક્ષકો હતા.

19 એમ કોરાહના અને મરાર ના વંશજોને દ્વારપાળો ું કામ
વહેંચી આપવામાં આ ું હ ુ.

તજોર ના તથા અન્ય અ ધકાર ઓ
20 અ હયાની આગેવાની નીચે બીજા લેવીઓને દેવનાં મં દરના

ખજાનાની અને પ વત્ર ાનની રખેવાળ કરવાની જવાબદાર
સોંપાઇ હતી.

21 આ માણસો ગેશોનર્ના કુલસ ૂહના લાઅદાનના વંશજો હતા.
યહ એલી તેઓનો આગેવાન હતો. 22 યહ એલનો ુત્રો ઝેથામ
અને તેનો ભાઈ યોએલ પણ તે બધામાં હતા. તેઓ યહોવાના
મં દરના કોઠારની સંભાળ રાખતાં હતા.

23 તેમાંથી કેટલાક આમ્રામનાં યસ્હારના, હેબ્રોનના અને
ઉઝઝ એલના વંશજો હતા.
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24 શ ુએલ ભંડારનો ુ અ ધકાર હતો. શ ુએલ ગેશોમર્નો
ુત્ર હતો અને ગેશોમર્ ૂસાનો ુત્ર હતો. 25 અલીએઝરના

વંશજો શ ુએલનાં સગા થતા હતા; અલીએઝરનો ુત્ર
રહાબ્યા હતો, રહાબ્યાનો ુત્ર યશાયા હતો, યોરામ યશાયાનો
ુત્ર હતો, યોરામનો ુત્ર ઝખ્રી હતો અને ઝબ્રીનો ુત્ર

શલોમોથ હતો. 26 એ શલોમોથ અને તેના કુટુબીઓ
રાજા દાઉદે, કુટુબોના વડાઓએ, હજાર સૈ નકોના અને
સો સૈ નકોના નાયકોએ તથા બીજા ઉચ્ચ અમલદારો દ્વારા
અપર્ણ કરાયેલી ભેટોના ભંડારની સંભાળ રાખતા હતા.

27 એ લોકોએ ુદ્ધો દરમ્યાન મળેલી ૂંટમાંનો કેટલોક ભાગ
યહોવાના મં દરને ભેટ તર કે આપ્યો હતો. 28 ા શ ુએલ,
ક શનો ુત્ર શાઉલ, નેરનો ુત્ર આબ્નેર, સરૂયાનો ુત્ર
યોઆબે અથવા બીજુ કોઇ પણ કત ભેટ લાવે તે
બધાની કાળજી રાખવાની જવાબદાર શલોમોથ અને તેના
ભાઇઓને સોંપવામાં આવી હતી.

29 યસ્હારના વંશજોમાંથી કનાન્યા અને તેના ુત્રોને ઇસ્રાએલના
વહ વટ અ ધકાર ઓ ું અને ન્યાયાધીશો ું કામ સોંપવામાં
આ ું હ ુ.ં 30 યદન નદ ની પ મે આવેલા ઇસ્રાએલ
દેશના વસ્તારની જવાબદાર હેબ્રોન વંશજોમાંથી હસાબ્યા
અને તેના 1,700 કુટુબીજનોને સોંપવામાં આવી. તેઓ
સવર્ નામાં કત હતા અને તે વસ્તારમાં જાહેર વહ વટ
અને યહોવાની સેવા માટેના જવાબદાર અ ધકાર ઓ હતા.
31 દાઉદના રા ના ચાળ સમા વષેર્ હેબ્રોનના કુટુબની
વંશાવળ તપાસતા એના કાબેલ માણસો ગલયાદમાં આવેલા
યઝેરમાં વસતા મા ૂમ પડ્યા હતા. 32 રાજા દાઉદે 2,700
આવા કાબેલ માણસોન-ે કુટુબવાળાઓને રૂબેન, ગાદ અને
મનાશ્શાના અધાર્ કુલસ ૂહના પ્રદેશનો ધા મક અને રાજક ય
વહ વટ સંભાળવા ું કામ સોંપ્ ુ.ં

27



1 કાળ ૃ ાંત ું 27:1 lxix 1 કાળ ૃ ાંત ું 27:12

મં દરના રક્ષકોની ફરજો

1 રા ની સેવામાં રોકાયેલા સવર્ ઇસ્રાએલીઓ એટલે કે
કુટુબના વડાઓ, હજાર સૈ નકોના અને સો સૈ નકોના નાયકો
અને અ ધકાર ઓની સં ા દરેક જૂથમાં 24,000ની હતી. વરસ
દરમ્યાન દર મ હને જુદા જુદા જૂથો ફરજ બજાવતા હતા.

2 પહેલા મ હનાની ટૂકડ નો 24,000 માણસોના જૂથનો નાયક,
ઝા એલનો ુત્ર યાશોબઆમ હતો. 3 તે પેરેસનો વંશજ
હતો. દર વષેર્ પ્રથમ માસની જવાબદાર તેની હતી.

4 બીજા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક અહોહ ના વંશનો દોદાય હતો.
તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

5 ત્રીજા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક યાજક યહોદાયાનો ુત્ર બનાયા
હતો.તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા. 6 આ બનાયા
30 ૂરવીરોમાં ુ હતો. એનો ુત્ર અમીજાબાદ એની
ટોળ નો હતો.

7 ચોથા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક યોઆબનો ભાઇ અસાહેલ
હતો. એના પછ એનો ુત્ર ઝબાદ્યા એની જગ્યાએ આ ો
હતો. તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

8 પાંચમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક યઝાહ નો વંશજ શામ્હૂથ
હતો. તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

9 છઠ્ઠા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક તકાંઓનો ઇ ેશનો ુત્ર ઇરા
તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

10 સાતમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક એફ્રાઇમના વંશજ પલોનનો
હેલેસ હતો જનેા હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

11 આઠમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક ઝેરાહ સ ૂહનો હુશાનો
સબ્બખાય હતો. તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

12 નવમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક બન્યામીનનો વંશજ
અનાથોથનો અબીએઝેર હતો. તેના હાથ નીચે 24,000
માણસો હતા.
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13 દશમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક ઝેરાહના વંશજ નટોફાનો
માહરાય હતો.તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો હતા.

14 અ ગયારમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક એફ્રાઇમ કુલસ ૂહનો
પરઆથોનનો બનાયા હતો. તેના હાથ નીચે 24,000
માણસો હતા.

15 બારમા મ હનાની ટૂકડ નો નાયક ઓથ્નીએલનો વંશજ
નટોફાનો હેલેદ હતો. તેના હાથ નીચે 24,000 માણસો
હતા.
કુલસ ૂહોના આગેવાનો

16 ઇસ્રાએલના કુલસ ૂહો પર ન ુકત થયેલા ઉચ્ચ
અ ધકાર ઓની યાદ :
રૂબેનના કુલસ ૂહ પર ઝખ્રીનો ુત્ર અલીએઝેર;
શમોનના કુલ પર માઅખાહનો ુત્ર શફાટયા;
17 લેવીના કુલ પર ક ુએલનો ુત્ર હશાબ્યા;
હારુનના વંશજો પર સાદોક;
18 યહૂ દયાના કુલ સ ૂહ પર દાઉદ રાજાનો ભાઇ અલાર્હૂ;
ઇસ્સાખારના કુલ સ ૂહ પર મખાયેલનો ુત્ર ઓમ્રી;
19 ઝ ુલોનના કુલ પર ઓબાદ્યાનો ુત્ર યશ્માયા;
નફતાલીના કુલ પર આઝ એલનો ુત્ર યરેમોથ;
20 એફ્રાઇમના કુલ પર અઝાઝયાનો ુત્ર હો શયા;
મનાશ્શાના અધર્કુલ પર પદાયાનો ુત્ર યોએલ,
21 ગલયાદમાં વસતાં મનાશ્શાના અધર્કુલ પર ઝખાયાર્નો ુત્ર

યદ્દો;
બન્યામીનના કુલ પર આબ્નેરનો ુત્ર યાઅસીએલ;
22 દાનના કુલસ ૂહ પર યરોહામનો ુત્ર અઝારએલ.

તેઓ ઇસ્રાએલનાં કુલોના અ ધકાર ઓ હતા

વસ્તી ગણતર કરતો દાઉદ
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23 દાઉદે તેની પ્રજામાંથી 20 વષર્થી નીચેનાની વસ્તી
ગણતર કરાવી નહોતી, કારણકે યહોવાએ ઇસ્રાએલીઓની સં ા
આકાશના તારા જટેલા અગ ણત બનાવવા ું વચન આપ્ ું હ ું.
24 સરૂયાના ુત્ર યોઆબે વસ્તી ગણતર શરુ કર પણ તેણે ૂર
કર નહોતી. કારણકે ઇસ્રાએલ પર દેવનો રોષ ઊતય હતો.
અને એટલે તે વસ્તી ગણતર ના આંકડા રાજા દાઉદના રા ના
ઇ તહાસમાં નોંધાયા નહોતા

રાજાના અમલદારો
25 અદ યેલનો ુત્ર અઝમાવેથ રાજાનો કોઠાર સંભાળતો હતો.
ઉ ઝઝયાનો ુત્ર યોનાથાન જલ્લાનાં નગરોના, ગામડાંના અને

કલ્લાઓના ભંડાર સંભાળતો હતો.
26 ક ૂબનો ુત્ર એઝ ર્, જઓે ખેતરમાં કામ કરતાં હતા તેની
પર દેખરેખ રાખતો હતો;

27 રામાથી શમઇ દ્રાક્ષારસની વાડ ઓ પર દેખરેખ રાખતો હતો;
શેફમનો ઝ દ્રાક્ષારસના ભંડાર પર દેખરેખ રાખતો હતો;
28 ગદેરનો બઆલ-હાનાન જે ૂનનાં ૃક્ષ અને નીચાણના પ્રદેશમાં
થતાં અંજીર પર દેખરેખ રાખતો હતો;

યોઆશ તેલના ભંડાર પર દેખરેખ રાખતો હતો;
29 શારોનનો શટાય શારોનના મેદાનમાં ચરતાં ઢોરો પર દેખરેખ
રાખતો હતો;

શાફાટ તે અદલાયનો ુત્ર હતો, ને ખીણોમાં ચરતાં ઢોરો પર
દેખરેખ રાખતો હતો,

30 ઇશ્માએલી ઓબીલ ઊંટોની સંભાળ રાખતો હતો.
મેરોનોથી યેહદયા ગધેડાંની સંભાળ રાખતો હતો;
31 હાગ્રી યાઝ ઝ ઘેટાંબકરાં સંભાળતો હતો.

આ બધા માણસો રાજા દાઉદની મલકત સંભાળનાર અમલદારો
હતા.

32 દાઉદના કાકા યોનાથાન ન ુણ સલાહકાર અને એક લ હયો
હતો. હાખ્મોનીના ુત્ર યહ યેલ રાજાના ુત્રોની સાથે હતો.
33 અહ થોફેલ રાજાનો સલાહકાર હતો; અને હૂશાય આક ર્
રાજાનો મત્ર હતો. 34 બનાયાનો ુત્ર યહોયાદા અને અબ્યાથાર
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હતા. અહ થોફેલના મદદનીશ યોઆબ રાજાના સૈન્યનો સેના ધપ ત
હતો

28
ુલેમાનને મં દર માટેનાં ૂચનો

1 દાઉદે ઇસ્રાએલના બધા અ ધકાર ઓને યરૂશાલેમમાં ભેગા
કયાર્. એમાં કુલસ ૂહોના આગેવાનો, રા ની સેવામાં રોકાયેલા
અમલદારો, હજાર હજારની અને સો સોની ટુકડ ઓના નાયકો,
રાજાની અને તેના ુત્રોની તમામ મલકત અને ઢોરને સંભાળનાર
વહ વટદારો, તેમજ દરબાર ઓ, ૂરવીરો, ટૂકમાં બધા જ મહત્વના
માણસોનો સમાવેશ થતો હતો.

2 દાઉદ રાજાએ તેઓ સમક્ષ ઊભા થઇને સંબોધન કરતાં ક ું,
“મારા ભાઇઓ, અને મારાં પ્રજાજનો, માર વાત સાંભળો, મારો
વચાર આપણા દેવ યહોવાના કરારકોશ માટે એક વશ્રાં ત ું મં દર
બાંધવાનો હતો, જે આપણા દેવ માટે પાયાસન જે ું બનશ.ે અને
મેં તેની તૈયાર ઓ પણ કર હતી; 3 પર ુ, દેવે મને ક ું, ‘તારે
મારે નામે મં દર બાંધવા ું નથી, કારણ, તે ઘણાં ુદ્ધો કયાર્ છે.
અને ુષ્કળ લોહ રે ું છે.’

4 “તેમ છતાં ઇસ્રાએલના યહોવા દેવે મારા પતાના
કુલસ ૂહમાંથી ઇસ્રાએલ પર રા કરવા માટે મને સહાય માટે
પસંદ કય , કારણ, તેણે રાજકતાર્ વંશ તર કે યહૂદાના કુલસ ૂહને
પસંદ કય અને તે યહૂદાનાં કુલસ ૂહમાંથી મારા પતાના કુટુબને
પસંદ ક ુર્. અને તેઓ મારા એટલાં બધાં કૃપા ુ હતા કે પતાના
ુત્રોમાંથી તેમણે મને સમગ્ર ઇસ્રાએલનો રાજા બના ો. 5 અને

મારા બધા ુત્રોમાંથી-કારણ, યહોવાએ મને ઘણા ુત્રો આપ્યા છે-
યહોવાના રા સમાન ઇસ્રાએલની રાજગાદ પર બેસવા માટે
ુલેમાનને પસંદ કય . 6 અને મને જણા ું, ‘તારો ુત્ર ુલેમાન

મારે માટે મં દર બંધાવશે, કારણકે, મેં તેને મારા ુત્ર તર કે પસંદ
કય છે. અને હુ તેનો પતા થઇશ. 7 જો તે મારા આજ્ઞાઓ
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તથા હુકમો પાલન આજે કરે છે તેમ ઢતાથી કરતો રહેશે તો હુ
તેની રા સ ા કાયમ માટે ાપન કર શ.’ ”

8 ત્યારબાદ દાઉદે ુલેમાન તરફ ફર ને ક ું, “આથી હવે આખા
ઇસ્રાએલની, એટલે કે યહોવાના સમાજની સમક્ષ અને યહોવાની
સમક્ષ હુ તમને સૌને તમારા દેવ યહોવાની આજ્ઞાઓનો અભ્યાસ
કરવા ું અને અ ુસરવા ું જણા ું છુ. જથેી તમે આ સ ૃદ્ધ
ૂ મના મા લક રહો અને તમારા પછ તમારા વંશજોને એ કાયમ

માટે વારસામાં આપી જઇ શકો.
9 “અને મારા ુત્ર ુલેમાન, ું તારા પતાના દેવનો સ્વીકાર

કર અને તેની ૂરા હૃદય ૂવર્ક અને રાજી ુશીથી સેવા કર, કારણ,
યહોવા અંતયાર્મી છે અને તે માણસના બધા વચારો અને હે ુઓ
જાણે છે, જો ું તેની શોધ કર શ તો તે તાર આગળ પ્રગટ થશે
પર ુ જો ું તેનો ત્યાગ કર શ તો તે સદા માટે તારો ત્યાગ કરશે.
10 ું એટ ું યાદ રાખજ,ે જે યહોવાએ તને મં દર બાંધવા માટે
પસંદ કય છે; મન મજ ૂત રાખી એ કામ ૂરુ કરજ.ે”

11 પછ દાઉદે ુલેમાનને મં દર, તે ું પ્રાંગણ અને તેની
આસપાસના મકાનોનો નકશો આપ્યો. તેણે તેને ભંડારના, માળ
ઉપરની ઓરડ ઓ, અંદરની ઓરડ ઓ અને દયાસન માટે ઓરડ નો
નકશો પણ આપ્યો. 12 યહોવાના મં દર ું પ્રાગણ બહારની
ઓરડ ઓ, દેવના મં દરના ભંડારો અને લોકો જે ભેટો અપર્ણ
કરે તે રાખવાના કોઠારનો નકશો આપ્યો. 13 તદપુરાંત યાજકો
અને લેવીઓના સ ૂહો વષે, યહોવાના મં દરની ઉપાસનાને લગતાં
સવર્ કાય વષે તથા એ સેવામાં વપરાતાં વાસણો વષે પણ તેણે
ક ું. 14 જુદ જુદ સેવામાં વપરાતા સોનાનાં વાસણો માટે કેટ ું
સો ું વાપર ુ,ં અને ચાંદ ના વાસણો માટે કેટલી ચાંદ વાપરવી,
15 સોના-ચાંદ ની દ વીઓ અને તેના કો ડયા માટે કેટલા સોના-
ચાંદ વાપરવા,ં 16 અ પતર્ રોટલી માટેના બાજઠેોમાંના દરેકમાં કેટ ું
સો ું વાપર ુ,ં અને ચાંદ ના બાજઠો માટે કેટલી ચાંદ વાપરવી,
17 ત્ર ૂળો, થાળ ઓ, કટોરા અને રકાબીઓ માટે કેટ ું ચોખ્ ુ
સો ું વાપર ુ,ં દરેક સોનાની થાળ ઓ માટે કેટ ું સો ું વાપર ું
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અને ચાંદ ની થાળ માટે કેટલી ચાંદ વાપરવી, 18 ૂપની વેદ
માટે કેટ ું ચોખ્ ું સો ું વાપર ુ,ં અને રથ માટે કેટ ું ચોખ્ ુ સો ું
વાપર ું તથા યહોવાના કરારકોશ પર પાંખ પ્રસાર ને ઊભેલા કરૂબ
દેવદૂતો માટે કેટ ું ચોખ્ ું સો ું વાપર ું તે ક ું.

19 અને તેણે ક ું, “આ બધી નકશાની વગતો યહોવાએ મને
આપ્યા ુજબ તારા માટે મેં લખી રાખી છે.”

20 વળ દાઉદે પોતાના ુત્ર ુલોમાનને ક ું, “બળવાન અને
નભર્ય બન અને કામ શરૂ કર. આ ું જગી કામ જોઇને ગભરાઇ
જતો ન હ. કારણકે ાં ુધી યહોવાના મં દર ું બાંધકામ ું
ૂરુ કરે ત્યાં ુધી. યહોવા મારા દેવ તાર સાથે રહેશે, અને

તને છોડશેે ન હ અને તારો ત્યાગ ન હ કરે. 21 યાજકોની અને
લેવીઓની દેવના મં દરમાં સેવા કરવા માટેની ટુકડ ઓ મેં ન
કર છે. તે બધાં કામોમાં કુશળ કાર ગરો તને રાજી ુશીથી મદદ
કરશે અને બધા અમલદારો તેમજ લોકો પણ તાર આજ્ઞા ું પાલન
કરવા તત્પર રહેશ.ે”

29
લોકો તરફથી મં દરના બાંધકામ માટે ભેટ-સોગાદો

1 ત્યારબાદ રાજા દાઉદે સમગ્ર સભાને ઉદેૃશીને ક ું, “દેવે મારા
ુત્ર ુલેમાનને એકલાને જ પસંદ કય છે, પણ તે હજી નાદાન

છોકરો છે અને કામ મોટુ છે, કારણકે, આ મં દર માણસ માટે
નથી પણ દેવ યહોવા માટે છે. 2 મેં માર તમામ શ કત અ ુસાર
મારા દેવના મં દર માટે તૈયાર રાખી છે. સોનાની વસ્ ુઓ માટે,
સો ું, ચાંદ ની વસ્ ુઓ માટે ચાંદ , કાંસાની વસ્ ુઓ માટે કાંસા,
લોખંડની વસ્ ુઓ માટે લોખંડ, લાકડાની વસ્ ુઓ માટે લાકડુ,
બેસાડવા માટે ગોમેદ પથ્થરો, જડાવકામ માટે દરેક જાતનાં રત્નો
અને ુષ્કળ પ્રમાણમાં આરસપહાણ તૈયાર રા ો છે. 3 તદપુરાંત,
પ વત્ર ાનના બાંધકામ માટે મારો ફાળો આપવા ઉપરાંત મારા
ભંડારમાં જે કાઇં સો ું અને ચાંદ છે તે બ ું હુ મારા દેવના મં દર



1 કાળ ૃ ાંત ું 29:4 lxxv 1 કાળ ૃ ાંત ું 29:12

માટે આપી દઉં છુ. 4 લગભગ એકસો દશ ટન ઊંચી જાત ું સો ું,
અને લગભગ 260 ટન ચોખ્ખી ચાંદ મં દરની ભીંતોને ઢાંકવા;
5 અને કાર ગરો જે વસ્ ુઓ બનાવવાના છે તેને મઢવા આપી દઉં
છુ. હવે તમારામાંથી કોણ યહોવાને માટે છૂટે હાથે આપવા ઇચ્છે
છે?”

6 ત્યારે કુટુબોના વડાઓ, ઇસ્રાએલના કુલસ ૂહોના આગેવાનો,
હજાર હજારના અને સો સો ના નાયકો, 7 અને રાજાની મલકતના
વહ વટદારોએ દેવના મં દરનાં કાયર્ માટે રાજી ુશીથી 190 ટન
સો ું, 5,000 સ ા 375 ટનથી વધારે ચાંદ , 675 ટનથી વધારે
કાંસા અને આશરે 3,750 ટન લોખંડ આપવાની તૈયાર બતાવી.
8 વળ , જમેની પાસે રત્નો હતા તેમણે રત્નો યહોવાના મં દરના
ભંડારને આપી દ ધા.ં એનો વહ વટ ગેશોનર્નો વંશજ યહ એલ
કરતો હતો. 9 આ લોકોએ યહોવાને માટે ઉદાર મનથી અને હોંશે
હોંશે આપ્ ું અને એ જોઇને સૌ કોઇને ૂબ આનંદ થયો અને
રાજા દાઉદ પણ પ્રસ થયો

દાઉદની ુંદર પ્રાથર્ના
10 સવર્ ઉપ ત સભાજનો સમક્ષ દાઉદે યહોવાની સ્ ુ ત અને

પ્રાથર્ના કરતાં ક ું,

“યહોવા અમારા ૂવર્જ ઇસ્રાએલના દેવ
તમાર સદા સવર્દા સ્ ુ ત હો!

11 યહોવા તમે જ મહાન, શ કતશાળ , ગૌરવવંત, ભ અને
પ્રતાપી દેવ છો.

આ ૃથ્વી પર અને આકાશમાં જે કઇં છે તે સવર્ તમારુ
છે.

અને એ બધાં પર તમાર જ સ ા સવોપર્ર છે,
યહોવા તમે સવર્ રા ોની પર છો.

12 ધન અને યશ આપનાર તમે જ છો,
તમે જ સવર્ પ્રજા પર શાસન કરનાર છો.

અને સામર્થ્ય અને સ ા તમારા હાથમાં જ છે;
તમે જ સૌને માનપાન અને શ કત પ્રદાન કરો છો,
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13 અને અત્યારે, હે અમારા દેવ, અમે તમારો આભાર માનીએ
છ એ,

અને તમારા મ હમાવંત નામની સ્ ુ ત કર એ છ એ.
14 પર ુ આ પ્રમાણે દાન કરનાર હુ કે માર પ્રજા કોણ?
કારણકે સવર્સ્વ તમારુ જ છે.

અને તમારા તરફથી જ મળે ું છે જે અમે તમને આપીએ
છ એ.

15 કારણકે અમે અમારા ૂવર્જોની જમે તમાર આગળ યાત્રી
છ એ,

આ ૂ મ પર અમારુ જીવન પડછાયા જે ું છે.
જનેી આગળ અમે કઇ પણ જોઇ શકતા નથી.

16 હે અમારા દેવ યહોવા, તમારા પ વત્ર નામ માટે મં દર બાંધવા
અમે ભેગી કરેલી બધી સંપ

તમારા તરફથી મળેલી છે,
એ બ ું તમારુ જ છે.

17 હુ જાણું છુ, મારા દેવ કે તમે અંતરને તપાસો છો,
અને ખરા મનની સચ્ચાઇ તમને ગમે છે,

અને આ બ ું મેં સ્વેચ્છાએ સાચા હૃદયથી અપ્ ુર્ છે.
અને અત્યારે અહ હાજર રહેલ તમામ લોકો

તમને સ્વેચ્છાએ ભેટ-સોગાદો અપેર્ છે
તે જોઇને મને આનંદ થાય છે.

18 હે યહોવા અમારા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને ઇસ્રાએલના દેવ,

તમારા લોકોનાં હૃદયમાં આવી ભ કત સદા ઢ રાખો
અને તેમના હૃદયને તમારા પ્રત્યે સમ પતર્ રાખશે.

19 મારા ુત્ર ુલેમાનને સં ૂણર્ સમ પતર્ હૃદય આપો જથેી તે
તમાર બધી જ આજ્ઞાઓ,

વ ધઓ અને નયમો ું ન ા ૂવર્ક અ ુસરણ કરે,
અને જનેે માટે મેં આ બધી તૈયાર કર છે તે મં દર બાંધે.”
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20 યારબાદ દાઉદે સવર્ લોકોને જણા ું, “યહોવા તમારા દેવની
સ્ ુ ત કરો!” અને લોકોએ યહોવા તેમના ૂવર્જના દેવ સમક્ષ
નમીને તેમની સ્ ુ ત કર અને રાજા ું સન્માન ક ુર્

રાજા બનતો ુલેમાન
21 બીજે દવસે યહોવાના માટે તેઓએ 1,000 બળદો, 1,000

ઘેટાં અને 1,000 બકરાંઓ ું યજ્ઞબ લ આપ્ ું અને તેઓએ
પેયાપર્ણ પણ ક ુ, તેમણે બધા ઇસ્રાએલીઓ વતી ઘણી બલીઓ
આપી. 22 પછ , તે દવસ,ે યહોવા સમક્ષ ખાં ુપી ુ,ં ને તેમણે
ૂબ આનંદ કય .
ત્યારબાદ તેમણે દાઉદના ુત્ર ુલેમાનને બીજીવાર રાજા જાહેર

કય અને તેનો યહોવાને નામે શાસક તર કે અને સાદોકને યહોવાના
ઉચ્ચ યાજક તર કે અ ભષેક કય .

23 આમ, ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદ પછ યહોવાએ ાપેલી
રાજગાદ પર આ ો. તેણે સફળતા ૂવર્ક રા ક ુર્. અને સમગ્ર
ઇસ્રાએલે તેની આજ્ઞા માથે ચઢાવી. 24 તમામ અ ધકાર ઓએ
અને યોદ્ધાઓએ તેમજ રાજા દાઉદના બધા ુત્રોએ રાજા ુલેમાન
પ્રત્યે વફાદાર ના સમ લીધાં

દાઉદ ું ૃત્ ુ
25 યહોવાએ ુલેમાનને ઇસ્રાએલની નજરમાં ૂબ મોટો કય

અને ઇસ્રાએલના કોઇ પણ રાજાએ પહેલાં કદ ય ભોગવી ના
હોય તેવી જાહોજલાલી તેને આપી. 26 યશાઇ ુત્ર દાઉદે સમગ્ર
ઇસ્રાએલ પર શાસન ક ુ. 27 ઇસ્રાએલ પર તે ું રા ચાળ સ
વષર્ ચાલ્ ુ;ં હેબ્રોનમાંથી તેણે સાત વષર્ અને યરૂશાલેમમાંથી તેત્રીસ
વષર્ રા ક ુર્ હ ુ.ં 28 તેણે સંપ અને સન્માન સાથે દ ધાર્ ુ
ભોગવી ૂબ મોટ ઉંમરે દેહ છોડ્યો, અને તેના ુત્ર ુલેમાને
તેના પછ શાસન ક .ુ

29 રાજા દાઉદના શાસનમાં બનેલા બધા જ બનાવો પહેલેથી
છેલ્લે ુધી ા શ ુએલ, પ્રબોધક નાથાન અને પ્રબોધક ગાદના
ગ્રંથોમાં નોંધેલાઁ છે. 30 આ લખાણ બતાવે છે કે તેણે કેવી ર તે
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રા ક ુર્, તેણે અદ ૂત કાય કયાર્, અને તેના ઉપર, ઇસ્રાએલ
પર અને જગતના બધાં રા ો પર ું ું વત્ ુ.ં
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