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શ ુએલ ું
બીજુ ુસ્તક

દાઉદને શાઉલના ૃત્ ુના સમાંચાર મ ા
1 શાઉલના ૃત્ ુ પછ દાઉદ અમાંલેક ઓને હરાવીને પાછો

ફય અને બે દવસ સકલાગમાં ર ો. 2 ત્રીજા દવસે શાઉલની
છાવણીમાંથી એક ુવાન આ ો. તે માંણસના કપડાં ફાટેલાઁ
હતા,ં અને તેના માંથા પર ૂળ હતી,* તેણે દાઉદ પાસે જઈને
જમીન પર લાંબા થઈને તેને પ્રણામ કયાર્.

3 દાઉદે તેને ૂછ ુ,ં “ ું કયાંથી આવે છે?”
તેણે ક ું, “હુ ઇસ્રાએલીઓની છાવણીમાંથી ભાગીને આ ો

છુ.”
4 દાઉદે તેને ૂછ ું, “ત્યાં ું થ ુ?ં ુદ્ધ ું પ રણામ ું આ ું

તે મને કહે.”
તેણે જવાબ આપ્યો, “લશ્કર ુદ્ધના મેદાનમાંથી ભાગી ગ ું છે

અને ુદ્ધમાં ઘણા માંણસો માંયાર્ ગયા હતા. શાઉલ અને તેનો
દ કરો યોનાથાન પણ ુદ્ધમાં ૃત્ ુ પામ્યા છે.”

5 એટલે સમાંચાર લાવનાર માંણસને દાઉદે ૂછ ુ,ં “શાઉલ અને
તેનો દ કરો યોનાથાન ૃત્ ુ પામ્યા છે ત,ે તેં કેવી ર તે જાણ્ ું?”

6 તેણે ક ું, “એ સમયે હુ ગલ્બોઆના પવર્ત પર હતો. મેં
શાઉલને તેના ભાલા પર ટેકો લઇને પડલેો જોયો. તેના દશુ્મનના
રથો તેની પાછળ નજીક આવી ગયા હતા. 7 તેણે પાછા વળ ને
જો ું, અને મને જોઈને તેણે મોટે સાદે મને ૂમ પાડ , એટલે મેં
ક ું કે હુ આ ર ો. 8 તેણે મને ૂછ ુ;ં ું કોણ છે? મેં ક ું,
હુ અમાંલેક છુ. 9 તેણે મને વનંતી કર અને ક ું ‘ ું આવ

* 1:2: માણસના કપડાં � માથા પર ૂળ હતી તેનો અથર્ એ કે માણસ ુબ
દ:ુખી હતો.
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અને મને માંર નાખ, કારણ કે હુ ખરાબ ર તે ઘવાયેલો છુ અને
ગમે તેમ મરવાનો જ છુ.’ 10 તેથી મેં તેને માંર ના ો, કારણ
મને ખબર હતી કે તે મરવાનો તો હતો જ. ત્યાર પછ મેં તેના
માંથા ઉપરથી તાજ અને હાથ ઉપરથી કડુ ઉતાર લીધાં, અને તે
હુ તમાંર પાસે અહ યા લઈ આ ો છુ માંરા દેવ.”

11 આ સાંભળ ને દાઉદે અને તેના માંણસોએ શોકને કારણે
પોતાનાં કપડાં ફાડ ના ાં. 12 લોકો ઘણા દ:ુખી હતા. તેઓએ
વલાપ કય , ને સાંજ ુધી ઉપવાસ કય ; કારણ કે શાઉલ,
તેનો ુત્ર યોનાથાન યહોવાના લોકો તથા ઇસ્રાએલના ઘણા સૈ નકો
ુદ્ધમાં માંયાર્ ગયા હતા.ં

દાઉદે અમાંલેક ને માંર નાંખવાની આજ્ઞા કર
13 દાઉદે ખબર આપનાર માંણસને ૂછ ું, “ ું કયાંથી આવે

છે?”
એટલે તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ તો આ દેશમાં વસતા એક

પરદેશી અમાંલેક નો ુત્ર છુ.”
14 દાઉદે તેને ૂછ ું, “યહોવાએ પસંદ કરેલા રાજાન,ે માંર

નાખવાની તાર હમત કેવી ર તે ચાલી?”
15 તે પછ દાઉદે પોતાના એક ુવાન નોકરને બોલાવીને ક ું,

“ ું જા અને આ માંણસને માંર નાંખ. તેથી તે ગયો અને જે
માંણસ સંદેશો લા ો હતો તેને માંર નાં ો. 16 ત્યાર પછ
દાઉદે ક ું, તારા ૃત્ ુ માંટે ું જ જવાબદાર છે, કારણ કે તે
પોતે જ ક ૂલ ક ુર્ છે કે તેં જ યહોવાથી અ ભ ષ્કત રાજાને માંર
ના ો, તારા પોતાના શ ોએ તને અપરાધી સા બત કય .”

દાઉદ ું શોક ગીત શાઉલ અને યોનાથાન માંટે
17 દાઉદે શાઉલ અને તેના ુત્ર યોનાથાન માંટે મર શયો ગાયો.

18 અને તેણે એ મર શયો યહૂદાના લોકોને શીખવવાની આજ્ઞા
કર ; તે “ધ ુષ્ય” કહેવાય છે અને યાશારના ુસ્તકમાં લખે ું છે.
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19 “ઓ ઇસ્રાએલ, તારા પવર્તો ઉપર તેં તારા બળવાન સૈ નકો
ુમાં ા.

અરે! તે ૂરવીરો કેવા માંયાર્ ગયા!
20 ગાથમાં એની વાત કરશો ન હ,

આશ્કલોનની શેર ઓમાં, આ સમાંચાર તમે જાહેર કરશો
ન હ;

આ કદાચ પ લસ્તીઓની ુત્રીઓને ુશ કરે,
અને બે ુ તીઓની ુત્રીઓ આનંદ પામશે અને ુશ થશ.ે

21 “હે ગલ્બોઆના પવર્તો,
તમાંરા પર વરસાદ કે ઝાકળ ન પડો.

તમાંરાં ખેતરોમાં કઇ ન ઉપજે જથેી તમાંરા તરફથી કોઇ અપર્ણો
ન આવ.ે

કારણ, યોદ્ધાઓની ઢાલ નકામી ગણીને ફેંક દેવામાં આવી
હતી

અને શાઉલની ઢાલ જે તેલમાં બોળવામાં આવી ન હતી,
કાટ ખાઇ ગઇ હતી અને ત્યાં પડલેી છે.

22 યોનાથાનના ધ ુષે તેના ભાગના દશુ્મનોને માંયાર્
અને તેઓ ુ લોહ રેડા ુ!ં

તેવી જ ર તે શાઉલની તરવાર એક સાચ્ચા યોદ્વાની તરવાર જવેી
હતી જે

માંયાર્ વના કદ પાછ ફર નહોતી.
23 “શાઉલ તથા યોનાથાન એક બીજાને ચાહતા હતા,

ને એક બીજાના સાહચયર્માં આનંદ માંણતા હતા.
જીવનમાં અને ૃત્ ુમાં તેઓ કદ વ ૂટા પડયા નહોતા;

તેઓ ગરુડ કરતાં વેગવાન
અને સહો કરતાં બળવાન હતા.

24 ઓ ઇસ્રાએલની ુત્રીઓ, શાઉલને માંટે વલાપ કરો.
તેણે તમને સવર્ને ુંદર કરમજી વ ો પહેરાં ાં,
અને તમને ુવણર્ આ ૂષણોથી શણગાયા.

25 “ ુદ્ધ ૂ મમાં ૂરવીરો કેવા વીરગ તને પામ્યા!
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હે યોનાથાન, ું ગલ્બોઆ પવર્ત પર ૃત્ ુ પામ્યો.
26 હે માંરા વીરા યોનાથાન, ું મને બહુ પ્રય હતો;

તારા માંટે માંરુ હૃદય રડે છે.
તારો માંરા પ્રત્યેનો પ્રેમ ીઓના

પ્રેમ કરતાંય અ ધક અદ ુત હતો!
27 ુદ્ધ ૂ મમાં ુરવીરો વીરગ તને પામ્યા!

ને ુદ્ધનાં શ ો થર્ ગયા!ં”

2
દાઉદ અને તેના માંણસો હેબ્રોન ગયા

1 ત્યાર પછ દાઉદે યહોવાને ૂછ ું, “ ું હુ યહૂદાના કોઈ એક
શહેરમાં જાઉં?”
યહોવાએ ક ું, “જા.”
દાઉદે ૂછ ું, “હુ કયા નગરમાં જાઉં?”
અને યહોવાએ જવાબ આપ્યો, “હેબ્રોન.”
2 તેથી દાઉદ પોતાની બે પત્નીઓ, યઝએલી અહ નોઆમ

અને કામેલર્ના નાબાલની વધવા અબીગાઈલને લઈને હેબ્રોન ગયો.
3 અને પોતાની સાથેના માંણસોને પણ તેમનાં પ રવાર સાથે તે
લઈ ગયો. અને તેઓ હેબ્રોન અને આજુબાજુના કસબાઓમાં
વસ્યા.ં

4 ત્યારબાદ યહૂદાના લોકોએ ત્યાં આવીને દાઉદનો યહૂદાના
રાજા તર કે અ ભષેક કય . જયારે દાઉદને સમાંચાર મ ા કે,
“યાબેશમાં ગલયાદના લોકોએ શાઉલને દફના ો હતો.”

5 ત્યારે તેણે યાબેશ ગલયાદને માંણસો મોકલી સંદેશો મોકલ્યો
કે, “તમાંરા માં લક શાઉલ પ્રત્યે દયા દેખાડવા બદલ અને તેને
દફનાવવા માંટે યહોવા તમાંરુ ભ ું કરો, 6 અને તમાંરા ઉપર
એમની અ વચળ કરુણા વરસાવતા રહો. હુ પણ તમાંરા આ
કૃત્ય બદલ તમાંર સાથે સારો વહાર રાખીશ. 7 હવે તાર
જાતને મજ ૂત બનાવ કારણ કે તમાંરો માં લક શાઉલ ૃત્ ુ પામ્યો
છે, અને યહૂદાના લોકોએ માંરો રાજા તર કે રા ા ભષેક કય
છે.”
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ઇશબોશેથ રાજા બન્યો
8 પર ુ શાઉલનો સરસેનાપ ત નેરનો ુત્ર આબ્નેર તે શાઉલના
ુત્ર ઇશબોશેથને માંહનાઈમ લઇ ગયો. 9 અને ત્યાં તેને
ગલયાદ, આશેર, યઝએલ, એફ્રાઈમ, બન્યામીન એટલે કે આખા
ઇસ્રાએલનો રાજા બના ો.

10 ારે ઇશબોશેથને ઇસ્રાએલનો રાજા બનાવવામાં આ ો
ત્યારે તે 40 વષર્નો હતો. તેણે બે વષર્ રાજય ક .ુ પણ યહૂદાના
કુળસ ૂહ દાઉદને વફાદાર ર ા,ં 11 દાઉદ હેબ્રોનમાં ર ો અને
યહૂદાના કુળસ ૂહ પર સાડાસાત વષર્ રાજ ક ુ.

પ્રાણઘાતક સ્પધાર્
12 નેરનો ુત્ર આબ્નેર અને શાઉલના ુત્ર ઇશબોશેથના

અમલદારો માંહનાઈમ છોડ ગબયોન ગયા. 13 અને સરુયાનો
ુત્ર યોઆબ દાઉદના માંણસોને હેબ્રોન લઇ ગયો. તેઓ ગબયોન

ગયા અને આબ્નેર અને ઇશબોશેથના અમલદારો ને તળાવ આગળ
મ ા, આબ્નેરની ટોળક તળાવની એક બાજુ અને યોઆબની
ટોળક બીજી બાજુ બેઠ .

14 આબ્નેરે યોઆબને ક ું, “જુવાન સૈ નકો ઉભા થાય અને
અહ હર ફાઇ કરે.”
અને “યોઆબ તેની સાથે સહમત થયો.”
15 આ સ્પધાર્ની રમત માંટે ઇશબોશેથ અને બન્યામીનના વંશના

પક્ષ તરફથી બાર જણ અને દાઉદના માંણસોમાંથી બાર જણ
આગળ આ ા અને સામસામે ગોઠવાઈ ગયા.ં 16 દરેક જણે
પોતાના હર ફના માંથાના વાળ પકડયા અને તેના શર રની આરપાર
પોતાની તરવાર ખોસી દ ધી. અને એ ર તે તેઓ બધાજ
એક સાથે જમીન પર પડ ૃત્ ુ પામ્યા, આથી તે ળ ું
નામ “તરવારનીધાર ું ખેતર” પ ુ.ં જે ગબયોનમાં છે. 17 તે
દવસે બંને સૈન્યો વચ્ચે ઉગ્ર ુદ્ધ થ ુ,ં અને દાઉદના અમલદારોએ
આબ્નેર અને ઇસ્રાએલીઓને હરા ા.

આબ્નેરે અસાહેલને માંર ના ો
18 સરુયાના ત્રણે દ કરાઓ, યોઆબ, અબીશાય અને અસાહેલ

પણ ત્યાં ુદ્ધમાં હતા, અસાહેલ જગલી હરણની જમે ૂબ
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ઝડપથી દોડ શકતો હતો. 19 અસાહેલ જમણી કે ડાબી બાજુએ
વ ા વના સીધો જ આબ્નેરની પાછળ પડયો 20 આબ્નેરે પાછા
ફર ને તેને ૂછ ું, “કોણ? અસાહેલ છે?”
તેણે ક ું, “હા, હુ જ અસાહેલ છુ.”
21 આબ્નેરે ક ું, “માંરો પીછો કરવો છોડ દે, કોઈ સૈ નકને

પકડ અને તેની પાસે જે કઈ હોય તે ૂંટ લે.” પણ અસાહેલે
તે ું માંન્ ું ન હ અને તેની પાછળ દોડવા ું ચા ું જ રા ું.

22 આબ્નેરે તેને ફર એક વાર ક ું, “માંરો પીછો કરવો છોડ
દે, શા માંટે ું માંરા હાથે મોત માંગે છે? જો એમ થાય તો હુ
તારા ભાઈ યોઆબને માંરુ મોંઠુ શી ર તે દેખાડુ?”

23 છતાં અસાહેલે પાછા ફરવાનો ઇન્કાર કય , એટલે આબ્નેરે
ભાલાનો પાછલો છેડો તેના પેટમાં એટલા જોરથી માંય કે તે
શર રમાં થઈને આરપાર નીક ો.

યોઆબ અને અબીશાયે આબ્નેરનો પીછો કય
અસાહેલ જમીન પર ઢળ પડયો અને ત્યાં જ ૃત્ ુ પામ્યો,

અસાહેલ જયાં મરેલો પડયો હતો ત્યાં જે કોઈ આવતા તે બધા
ઊભા રહ જતા. 24 હવે યોઆબ અને અબીશાય આબ્નેરની
પાછળ પડયા હતા. ૂયાર્સ્તના સમયે તેઓ ગબયોન રણના રસ્તે
જતાં ગીઆહ સામે આમ્માંહ ટેકર પાસે પહોચ્યા. 25 બન્યામીન ું
કુળસ ૂહ પવર્તના શખર પર આબ્નેરની આસપાસ ભેગા થયા.

26 આબ્નેરે યોઆબને ૂમ પાડ ને ક ું, “ ું આપણે હમેશા
લડતા રહ અને એકબીજાને માંર નાખવાના છે? તમે જરુર
જાણો છો કે આનો અંત દ:ુખમાં જ આવશ.ે આ લોકોને પોતાના
ભાઈઓનો પીછો છોડ દેવા ું કહે.”

27 યોઆબે ક ું, “જીવતા દેવના સમ, જો ું કઇ ન બોલ્યો
હોત તો આ લોકો હજીપણ સવારમાં તેઓના ભાઇઓનો પીછો
કરતા હોત.” 28 પછ યોઆબે રણ શગડુ વગાડ ુ,ં એટલે આ ું
લશ્કર થંભી ગ ુ,ં અને ઇસ્રાએલીઓનો પીછો કરવો છોડ દ ધો,
ને લડવા ું બંધ ક ુ.
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29 તે રાત્રે આબ્નેર અને તેના માંણસો યદન નદ ઓળંગીને
સવાર ુધી ુસાફર કર ને માંહનાઈમ પહોંચ્યા.

30 યોઆબે આબ્નેરનો પીછો કરવો છોડ ને પોતાના માંણસો
ભેગા કયાર્, તો ખબર પડ કે દાઉદના માંણસોમાંથી અસાહેલ
ઉપરાંત બીજા ઓગણીસ ૂટતાં હતા.ં 31 બન્યામીનના
કુળસ ૂહમાંથી આબ્નેરના 360 માંણસોને દાઉદના અમલદારોએ
માંર નાં ા હતાં. 32 યોઆબ અને તેના માંણસો અસાહેલના
શબને બેથલેહેમ લઈ ગયા,ં અને તેના પતાની કબરમાં દફના ો.
તે પછ આખી રાત તેઓ ચાલ્યા, અને તેઓ સવાર પડતાં

હેબ્રોન આવી પહોંચ્યા.

3
ઇસ્રાએલ અને યહૂદા વચ્ચે ુદ્ધ

1 શાઉલ અને દાઉદના કુળ વચ્ચે લાંબો સમય ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં
દાઉદ વ ુ અને વ ુ બળવાન થતો ગયો, જયારે શાઉલ ું કુળ
નબળામાં નબ ું થ ું ગ ુ.ં

દાઉદના છ ુત્રો હેબ્રોનમાં જન્મ્યા
2 હેબ્રોનમાં દાઉદને ત્યાં છ ુત્રોનો જન્મ થયો.

તેનો જયે ુત્ર આમ્નોન હતો. દાઉદની પત્ની આહ નોઆમ
જે યઝએલની હતી તેને જન્મ આપ્યો હતો.

3 બીજો ુત્ર કલઆબ હતો, જનેી માંતા કામેલર્ના નાબાલની
વધવા અબીગાઈલ હતી.

ત્રીજો ુત્ર આબ્શાલોમ હતો. તેની માંતા ગ ૂરના રાજા
તાલ્માંયની ુત્રી માંઅખાહ હતી.

4 ચોથો ુત્ર અદો નયા હતો જનેી માંતા હાગ્ગીથ હતી
અને પાંચમાં ુત્ર શફાટયાંની માં અબીટાલ હતી.
5 છઠ્ઠા ુત્ર યથર્આમની માંતા દાઉદની પત્ની એગ્લાહ હતી.

આ બધા દાઉદને ત્યાં હેબ્રોનમાં જન્મ્યાં હતા.ં
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આબ્નેરનો દાઉદ સાથે ભળવાનો નણર્ય
6 આબ્નેર શાઉલની સેનામાં વધારે બળવાન થતો ગયો, ારે

શાઉલ અને દાઉદ એકબીજા સાથે લડતાં ર ા.ં 7 શાઉલની,
રસ્પાહ નામની રખાત હતી જે એયાહની ુત્રી હતી ઇશબોશેથે
આબ્નેરને ૂછ ું, “ ું માંરા પતાની રખાત સાથે કેમ ૂતો હતો?”

8 આ સાંભળ ને આબ્નેર બોલ્યો, “ ું હુ યહૂદાના કૂતરા ું
માં ુ છુ?* આજપયત હુ તારા પતા શાઉલના કુટુબન,ે તેના
ભાઈઓને, મત્રોને અને બીજાઓને વફાદાર ર ો છુ. અને મેં
તને દાઉદના હાથમાં સોંપી દ ધો નથી; અને છતાં હવે ું આ

ી માંટે થઇને માંરા ઉપર ુસ્સે થાય છે. 9 યહોવાએ પ્ર તજ્ઞા
લઈને દાઉદના હ માં જે કરવા વચન આપ્ ું છે તે જો હુ ૂણર્ ન
કરુ તો દેવ મને ભારે શક્ષા કરો. 10 શાઉલના હાથમાંથી રા
લઈને દાનથી બેરશેબા ુધી ઇસ્રાએલ અને યહૂદાના રાજા તર કે
દાઉદ સાથે હુ રાજય ાપીશ.” 11 ઈશબોશેથ એક અક્ષર પણ
બોલી ન શકયો. કારણ, તે આબ્નેરથી ૂબ ગભરાતો હતો.

12 પછ આબ્નેરે સંદેશવાહકને દાઉદ પાસે મોકલ્યો અને
કહેવડા ું. “આ ધરતી કોની છે? માંર સાથે કરાર કર,
તો હુ સવર્ ઇસ્રાએલીઓને તાર સ ા હેઠળ લાવવામાં મદદરૂપ
થઈશ.”

13 દાઉદે ક ું, “એમ કરવામાં મને કોઇ સમસ્યા નથી. હુ તાર
સાથે કરાર કર શ, પણ એક શરતે કે, ું ારે મને મળવા આવે
ત્યારે તારે માંર પત્ની શાઉલની ુત્રી મીખાલ તાર સાથે આવે.”

14 પછ દાઉદે તેના સંદેશવાહકો માંરફત ઇશબોશેથ પર આ
સંદેશો મોકલ્યો, “મને માંર પત્ની મીખાલ પાછ સોંપી દે. સો
પ લસ્તીઓને માંર ને હુ તેને પરણ્યો હતો.”†

15 તેથી ઈશબોશેથ મીખાલને તેના પ ત લાઈશના ુત્ર પાલ્ટ એલ
પાસેથી લાવવા મોકલ્યા. 16 પાલ્ટ એલ બાહુર મ ુધી તેની પાછળ

* 3:8: ું હુ � માં ુ છુ? શ શ: “હુ યહૂદા માટે કામ કરનાર દેશદ્રોહ નથી.”
† 3:14: સો � હતો શા ક ર તે, “મેં તેને 100 પ લસ્તીઓની ખર દ હતી.”
વાચો શ ુએલ 1-18; 20-30, 25:44.
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રડતો રડતો આ ો, પણ આબ્નેરે તેને ક ું, “ઘેર પાછો જા.”
એટલે તે પાછો ગયો.

17 તે સમય દરમ્યાન આબ્નેરે ઇસ્રાએલના આગેવાનો સાથે
વાટાઘાટ કર હતી. “તમે કયારના દાઉદ તમાંરો રાજા થાય તેમ
ઈચ્છતા આ ા છો. 18 તેથી અત્યારે તે કરવા માંટે ખરો સમય
છે, કારણ કે, યહોવાએ દાઉદની વષે કહે ું, કે, ‘માંરા સેવક
દાઉદ દ્વારા હુ સવર્ ઇસ્રાએલીઓને પ લસ્તીઓ અને તેમના બધા
દશુ્મનોના હાથમાંથી છોડાવીશ.’ ”

19 આબ્નેરે આ બ ું દાઉદને અને બન્યામીનના કુળસ ૂહના
લોકોને હેબ્રોનમાં ક ું. તેણે જે કઇ ક ું તે ઇસ્રાએલીઓએ અને
બન્યામીનીઓએ માંન્ય રા ુ.ં
20 આબ્નેર વીસ માંણસો સાથે હેબ્રોન ગયો અને દાઉદે તે

બધાને આવકાર આપ્યો અને તેઓ માંટે જમણ ક ુર્.
21 પછ આબ્નેરે દાઉદ ને ક ું: “મને ુરત જવા દો અને

બધા ઇસ્રાએલીઓને તમાંર પાસે લાવવા દો, જથેી માંરા ધણી,
માંરા રાજા તમાંર સાથે કરાર કરે અને તમાંર ઇચ્છા પ્રમાંણે તમે
સમગ્ર ઇસ્રાએલ પર રાજ કરશો.”
ત્યાર બાદ દાઉદે આબ્નેરને જવા દ ધો અને પોતે શાં તથી

ગયો.

આબ્નેર ું ૃત્ ુ
22 તે સમય દરમ્યાન યોઆબ દાઉદના સૈન્ય સાથે પાછો

ફય , તેઓએ કોઈ ળે છાપો માંર ને ુષ્કળ ૂંટ કર હતી.
તે વખતે આબ્નેર હેબ્રોનમાં દાઉદ પાસે ન હતો. કારણ કે,
દાઉદે તેને ુરક્ષાની ખાતર સાથે વદાય કય હતો. 23 જયારે
યોઆબ પોતાની સાથેના માંણસો સાથે આવી પહોંચ્યો ત્યારે તેને
જણાવવામાં આ ું કે, “આબ્નેર રાજા પાસે આ ો હતો, છતાં
તમે તેને ુરક્ષાની ખાતર સાથે પાછો વદાય કય છે.”

24 આથી યોઆબે રાજાની પાસે જઈને ક ું, “તમે આ ું ક ુર્!
આબ્નેર તમાંર પાસે આ ો હતો છતાં તમે તેને ુરક્ષા સાથે
પાછો વદાય શા માંટે કય ? તમે આબ્નેરને નથી ઓળખતા?ં
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25 તમે નેરના ુત્ર આબ્નેરને જાણો છો! એ તમને છેતરવા અને
તમાંર બધી હલચાલની જા ૂસી કરવા આ ો છે.”

26 દાઉદ પાસેથી પાછા આવીન,ે યોઆબે આબ્નેરને સંદેશવાહક
મોકલ્યો. સીરાહના કૂવા પાસે તેઓ તેને મ ા અને ત્યાંથી પાછો
લઈ આ ાં. પણ દાઉદને એની કશી ખબર નહોતી. 27 આબ્નેર
હેબ્રોન પહોંચ્યો અને ારે તે નગરના દરવાજા પાસે પહોચ્યો, તે
વખતે યોઆબ તેની સાથે જાણે ખાનગીમાં વાત કરવાનો દેખાવ
કર ને તેને એક બાજુ લઈ ગયો અને તેનો છરો કાઢયો અને પેટમાં
ભોંક તેને માંર નાં ો. યોઆબે તેને માંય કારણકે આબ્નેરે તેના
ભાઇ અસાહેલને માંર ના ો હતો.

આબ્નેર માંટે દાઉદ રડ્યો
28 દાઉદ આ સમાંચાર સાંભળ ને બોલી ઊઠયો. “નેરના ુત્ર

આબ્નેરના ૂન વષે હુ તથા માંરુ રાજય નદોષર્ છ એ; યહોવા
આ જાણે છે. 29 તે માંટે યોઆબ અને તે ું કુટુબ દો ષત છે, જે
માંટે તેનાં સંતાનોને ઘાતક રોગ થશે. અથવા રકત પ ના ભોગ
બનશે અથવા અપંગ થશે અથવા ૂખમરાથી ૃત્ ુ પામશે કે પછ
તરવારના ઘાથી ૃત્ ુ પામશ!ે”

30 આમ, યોઆબ અને તેના ભાઈ અબીશાયે આબ્નેરને માંર
ના ો, કારણ, તેણે ગબયોનના ુદ્ધમાં તેમના ભાઈ અસાહેલને
માંર ના ો હતો.

31 પછ દાઉદે યોઆબ તથા તેની સાથેના સૌ કોઈને ક ું,
“આબ્નેરને માંટે શોકમાં તમાંરાં કપડાં ફાડ નાખો, શર ર પર
કતાન વીંટાળો અને ઘણું આક્રદ કરો.” 32 દાઉદ પોતે જનાજાની
પાછળ જયાં આબ્નેરને હેબ્રોનમાં દફનાવવામાં આ ો ત્યાં ગયો,
અને તેની કબર આગળ પોક ૂક ને રડયો, અને તેની સાથે બધા
લોકોએ આક્રદ કય .

33 દાઉદે આ મર સયો ગાયો આબ્નેરના જનાજાની આગળ;

“આબ્નેર ું એક દુ અપરાધીની જમે મય ?
34 તારા હાથ બાંધવામાં આ ા નહોતાં,
તારા પગમાં બેડ ઓ નંખાઈ નહોતી;
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કોઈ ૂનીને હાથે મરે તેમ ું મય ;
દુ જનોના કપટનો ું ભોગ બન્યો.”

અને આમ ફર વાર બધા લોકોએ આક્રદ કય . 35 તે દવસે
દાઉદે કઇજ ખા ું ન હ, લોકોએ તેમને ખાવા માંટે વનંતી કર
પર ુ દાઉદે એક ખાસ સમ લીધા, “જો હુ ૂયાર્સ્ત પહેલા રોટલી
કે કાંઇપણ ખાઉં તો દેવ મને સજા કરે અને ઘણા દ:ુખ આપે.”
36 દાઉદ ું વર્તન જોઈ લોકો ૂબ રાજી થયા. કેમકે તેમને
લાગ્ ું કે દાઉદે સા ું ક ુર્ હ ુ.ં 37 તે દવસે યહૂદાના લોકો અને
ઇસ્રાએલના બધા લોકો સમજી શકયા કે નેરના ુત્ર આબ્નેરના
ૂન માંટે રાજાને દોષ આપવો ન જોઇએ કારણકે તેણે આબ્નેરને

માંરવા હૂકમ કય ન હતો.
38 દાઉદે પોતાના માંણસોને ક ું, “તમે જાણો છો કે આજે

ઇસ્રાએલમાં એક મહાન નેતા ૃત્ ુ પામ્યો છે. 39 અને આજે
હુ રાજા તર કે અ ભ ષકત થયો હતો. સરૂયાના આ ુત્રોએ મને
ઘણી પીડા પહોચાડ છે, દેવ તેઓને લાયક સજા કરે!”

4
શાઉલના પ રવાર ઉપર ુશ્કેલીઓ

1 જયારે શાઉલના ુત્ર ઇશબોશેથે સાંભ ું કે આબ્નેરને
હેબ્રોનમાં માંર નાખવામાં આ ો છે, ત્યારે તે ઘણો ગભરાઇ ગયો
અને આ ું ઇસ્રાએલ ભયથી ૂજી ઊઠ ું. 2 બે ુરુષો, લશ્કરના
સેનાપ ત, શાઉલના ુત્ર ઇશબોશેથને મળવા ગયા. તેઓના નામ
રેખાબ અને બાઅનાહ હતા. બએરોથના રમ્મોનના ુત્રો હતા,
તેઓ બન્યામીનો હતા કેમકે બએરોથ બન્યામીનના કુળસ ૂહ ું
હ ુ.ં ઇસ્રાએલના સૈન્યની જવાબદાર સોંપીને આગેવાન બના ા,
તેઓ બન્યામીનના બએરોથ નગરના વતની અને રમ્મોનના ુત્રો
હતા, અને બન્યામીન કુળસ ૂહના હતા, બએરોથ બન્યામીનનો
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ભાગ ગણાય છે. 3 બએરોથના ૂળ વતનીઓ ગ ાઈમ ભાગી
ગયા હતા અને ત્યારથી તેઓ ત્યાં જ રહેતા આ ા છે.

4 શાઉલના ુત્ર યોનાથાન, યોનાથાનનો ુત્ર મફ બોશેથ લંગડો
હતો. ારે ુદ્ધમાં શાઉલ અને યોનાથાન મર ગયા, તે સમયે તે
પાંચ વરસનો હતો. ારે યઝએલથી શાઉલ અને યોનાથાનના
ૃત્ ુના સમાંચાર તેની આયાને મ ા ત્યારે ઉતાવળે તેને ઉપાડ ને

ભાગી નીકળ હતી, પર ુ ભાગતી વખતે અકસ્માંતથી તેનાથી
છોકરો પડ ગયો અને બ ે પગે લંગડો થઈ ગયો.

5 બએરોથી રેખાબના ુત્રો રમોન અને બાઅનાહ શાઉલના
ુત્ર ઇશબોશેથને ધરે બપોરના ગયા. ઇશબોશેથ બહુ ગરમી ને

કારણે આરામ કરતો હતો. 6 રેખાબ અને બાઅનાહ ઘઉં લેવાને
બહાને અંદર ગયા, ઇશબોશેથ તેના શયનખંડમાં પલંગ પર ુતો
હતો. 7 તેઓએ તેને છરો ભોંક માંર નાં ો પછ તેનઁ◌ુ માં ુ
કાપી ના ું અને ઘરથી નાસી જતી વખતે તેને સાથે લઇને ગયા.
તેઓએ આખી રાત અરાબાહ સપાટ ૂ મ પર પ્રવાસ કય અને
હેબ્રોન પહોચ્યા.

8 પછ રાજા દાઉદને મળવા ગયા અને તેની સમક્ષ ઇશબોશેથ ું
મસ્તક રજૂ કર ને ક ું, “જુઓ! તમને માંર નાખવાનો પ્રયત્ન
કરનાર તમાંરા દશુ્મન શાઉલના ુત્ર ઇશબોશેથ ું આ મસ્તક તમાંરે
માંટે લા ાં છ એ. આજે યહોવાએ માંરા પ્ર ુ રાજા ું વેર શાઉલ
અને તેના કુળ ઉપર વા ું છે.”

9 દાઉદે રમ્મોનના ુત્રોને રેખાબ અને તેના ભાઈ બાઅનાહને
ઉ ર આપ્યો, “મને તમાંમ સંકટોમાંથી ઉગારનાર યહોવાના સમ
ખાઈને હુ કહુ છુ. 10 જે માંણસ મને શાઉલના ૃત્ ુના સમાંચાર
આપવા આ ો હતો, તે પોતે સમજતો હતો કે તે માંરા માંટે
સારા સમાંચાર લા ો છે અને હુ તેને ઇનામ આપીશ. પણ મે
તેને પકડ ને સકલાગમાં માંર ના ો. 11 તેથી હવે માંરે તમને
બ ે દુ ોને માંર નાખવા જોઇએ, કેમકે તમે એક નદોષર્ માંણસને
એના શયનખંડમાં પથાર પર માંર ના ો છે. હવે હુ તે ુ લોહ
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તમાંરા હાથોમાંથી માં ું છુ અને હુ તમને ધરતી પરથી રવાના
કર શ!”

12 દાઉદે પોતાના ુવાનોને હુકમ કય , એટલે તેમણે રેખાબ
અને બાઅનાહને માંર ના ા. અને તેમના હાથપગ કાપી
નાખીને હેબ્રોનના તળાવ પાસે લટકા ા. તેમણે હેબ્રોનમાં આવેલી
આબ્નેરની કબરમાં ઇશબોશેથ ું માં ું દાટ દ ુ.ં

5
ઇસ્રાએલીઓએ દાઉદને રાજા બના ો

1 પછ ઇસ્રાએલના સવર્ કુળસ ૂહો દાઉદને મળવા હેબ્રોનમાં
આ ા, તેઓએ તેમને ક ું, “અમે તમાંરા સગા ભાઈઓ છ એ.
અમે તમાંરા રકતમાંસ છ એ. 2 ૂતકાળમાં જયારે અમાંરો
રાજા શાઉલ હતો ત્યારે પણ ુદ્ધમાં તમે જ ઇસ્રાએલી સૈન્યની
આગેવાની લેતા હતા, અને યહોવાએ તમને ક ું કે, ‘માંર પ્રજા
ઇસ્રાએલની સારસંભાળ લેનાર માંણસ ું જ છે, ું જ તેમનો
શાસનકતાર્ થનાર છે.’ ”

3 તેથી ઇસ્રાએલના આગેવાનોએ દાઉદ સાથે હેબ્રોનમાં યહોવાની
સમક્ષ કરાર કય , અને દાઉદ ઇસ્રાએલીઓના રાજા તર કે
અ ભ ષકત થયો.

4 દાઉદ રાજગાદ પર બેઠો ત્યારે તેની ઉંમર 30 વષર્ની હતી.
તેણે 40 વરસ રાજય ક ુર્. 5 તે હેબ્રોનમાં ર ો અને યહૂદાના લોકો
ઉપર સાડા સાત વષર્ રાજય ક ુર્. ત્યારબાદ તેણે યરૂશાલેમમાં
રહ ને સમગ્ર ઇસ્રાએલ અને યહૂદાના લોકો ઉપર 33 વષર્ રાજય
ક ુ.

દાઉદે યરૂશાલેમ શહેરને જીત્ ું
6 ત્યાર પછ દાઉદ પોતા ું સૈન્ય લઈને યરૂશાલેમ ગયો અને

ત્યાં ય ૂસીઓ સાથે ુદ્ધમાં લડ્યો. ય ૂસીઓએ દાઉદને ક ું,
“ ું અમાંરા શહેરમાં આવી શકશે ન હ. અમાંરા આંધળા અને
લંગડા લોકો ુદ્ધાં તને રોક શકશ.ે” તેઓ માંનતા હતા કે
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દાઉદ તેઓના નગરમાં દાખલ થઇ શકશે ન હ. 7 પર ુ દાઉદે તો
સયોનનો ગઢ કબજે કય , જે પછ થી દાઉદ ું નગર બની ગ ુ.ં
8 તે દવસે દાઉદે તેના સૈન્યના માંણસોને ક ું, “પાણીના

વહેળા વચ્ચે થઈને જાઓ, અને આંધળા તથા લંગડા શ ુઓ
ુધી પહોચો.”આથી લોકો કહે છે કે, “આંધળા અને લંગડા ઘરમાં

પ્રવેશી શકશે ન હ.”
9 દાઉદ ગઢમાં રહેતો અને તે ું નામ “દાઉદનગર” પાડ ું. ત્યાર

બાદ તેણે મલ્લો બાંધ્યો અને નગરની અંદર બીજા મકાનો બાંધ્યા.
10 આ ર તે દાઉદ બળવાન અને વ ુ બળવાન થતો ગયો, કારણ,
સવર્સમથર્ દેવ યહોવા તેની સાથે હતા અને તેને મદદ કર .

11 ૂરના રાજા હ રામે કાસદો, ુથારો, પથ્થરકામ કરનારા
અને દેવદાર કા ના, દાઉદને માંટે તેનો મહેલ બાંધવા મોકલ્યા.
12 દાઉદને પ્રતી ત થઈ “કે દેવે તેને રાજા બના ો છે અને તેના
રાજયને ઇસ્રાએલને માંટે પદ ગૌરવ તેના લોકો માંટે વધાર આપ્ ું
હ ુ.ં”

13 હેબ્રોનથી આ ા પછ દાઉદે યરૂશાલેમમાંથી વધારે પત્નીઓ
તથા ઉપપત્નીઓ કર ; અને તેને અનેક દ કરા તથા દ કર ઓ
થયાં. 14 યરૂશાલેમમાં જન્મેલાં તેનાં સંતાનોનાં નામ નીચે પ્રમાંણે
છે; શામ્ ુઆ, શોબાબ, નાથાન, ુલેમાંન, 15 યબ્હાર, એલી ૂઆ,
નેફેગ, યાફ યા, 16 અલીશામા,ં એલ્યાદા અને અલીફેલેટ.

દાઉદ પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ ુદ્ધમાં ગયો
17 પ લસ્તીઓએ સાંભ ું કે, દાઉદ સમગ્ર ઇસ્રાએલીઓનો

રા કતાર્ બન્યો છે; તેઓ સાથે ભેગા થઈને દાઉદને માંર નાખવા
તેની શોધખોળ કરવા નીકળ પડયા, દાઉદે આ સાંભ ું અને
યરૂશાલેમના કલ્લામાં ચાલ્યો ગયો. 18 પ લસ્તીઓ આવી પહોંચ્યા
અને રફાઈમની ખીણમાં ફેલાઈ ગયા.

19 દાઉદે યહોવાને સવાલ કય , “ ું હુ પ લસ્તીઓ પર હુમલો
કરુ? તમે તેમને માંરા હાથમાં ુપ્રત કરશો?”
યહોવાએ જવાબ આપ્યો, “હુમલો કર. હુ તેઓને તારા હાથમાં

જરૂર ુપ્રત કર શ.”
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20 તેથી દાઉદે બઆલ-પરાસીમમાં તેઓને હરા ા. દાઉદે
ક ું, “જમે ૂટેલા બંધમાંથી પાણીના ૂરની જમે યહોવાએ માંરા
શ ુઓમાં ભંગાણ પાડ ું છે.” તેથી એ જગ્યા ું નામ “બઆલ-
પરાસીમ” રાખવામાં આ ું છે. 21 પ લસ્તીઓ પોતાના દેવની
ૂ તઓ બઆલ-પરાસીમમાં ૂક ને ભાગી ગયા હતા. દાઉદ અને

તેના સૈ નકોએ તેઓની ૂ તઓ કબજે કર હતી.
22 પ લસ્તીઓએ ફર વાર હુમલો કર ને રફાઈમની ખીણ કબજે

કર ત્યાં છાવણી નાખી.
23 દાઉદે ફર થી યહોવાને ૂછ ું એટલે તેમણે જવાબ આપ્યો,

“તેમના ઉપર સામેથી હુમલો કર શ ન હ, ું ચકરાવો માંયાર્
પછ તેમના ઉપર પાછળથી શે ુરની ઝાડ નજીક હુમલો કરજ.ે
24 જયારે ું ઝાડની ટોચ ઉપરથી ુદ્ધમાં કૂચ કરવા જતો હોય
તેવો પ લસ્તીઓનો અવાજ સાંભળે ત્યારે આગળ વધજ,ે કારણ
કે, યહોવા તાર આગળ હશે અને પ લસ્તીઓની સેના તેનાથી
હાર જશ.ે”

25 દાઉદે યહોવાની ૂચના પ્રમાંણે ક ુર્; અને પ લસ્તીઓને
ગેબાથી છેક ગેઝર ુધી માંયાર્.

6
દેવનો પ વત્ર કોશ યરૂશાલેમમાં ખસેડાયો

1 દાઉદે ફર થી ઇસ્રાએલમાં આશરે 30,000 માંણસો ું લશ્કર
બનાવવા માંટે સવર્માં સારામાં સારા સૈ નકોને એકઠાં કયાર્. 2 પછ
દાઉદ અને તેના માંણસો દેવનો કરારકોશ ત્યાંથી લઈ આવી
યરૂશાલેમ ફેરવવાં માંટે યહૂદામાં આવેલા “બાલા” ુકામે ગયો,
દેવનો પ વત્ર કોશ દેવના સહાસન જવેો છે. તેની ઉપર કરૂબ
દેવદૂતોની પ્ર તમાં છે અને યહોવા આ દેવદૂતો પર રાજાની
જમે બેસે છે. 3 દાઉદના માંણસોએ ટેકર પર આવેલા
અબીનાદાબના ઘરમાંથી દેવનો પ વત્રકોશ લઈને નવા ગાડામાં
ૂ ો. અબીનાદાબના ુત્રો ઉઝઝાહ અને આહયો ગાડાઁને હાંકતા

હતા.
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4 આમ તેઓએ ટેકર પરના અબીનાદાબના ઘરમાંથી દેવનો
પ વત્રકોશ બહાર કાઢ લીધો, ઉઝઝાહ ગાડામાં પ વત્રકોશ સાથે
હતો અને આહયો ગાડાઁની આગળ ચાલતો હતો. 5 દાઉદ
અને સવર્ ઇસ્રાએલીઓ યહોવા સમક્ષ વીણા, સારગી, સતાર,
ડફ, કરતાલ, ઝાંઝ તથા સવર્ પ્રકારના સંગીતનાં સાધનો વગાડતા
વગાડતા નાચતા ગાતા હતા. 6 જયારે તેઓ નાખોનના ખળા
આગળ આ ા ત્યારે બળદો ગબડ પડ્યાં અને દેવનો પ વત્રકોશ
ગાડામાંથી પડવાનો જ હતો ત્યાં ઉઝઝાહએ પોતાનો હાથ લાંબો
કર કરારકોશ પકડ લીધો. 7 આથી યહોવા ઉઝઝાહ પર ુસ્સે
થયા કેમકે તેણે પ વત્રકોશને અડ ને દેવ ું અપમાંન ક ુર્ હ ું તેથી
ઉઝઝાહને યહોવાએ માંર ના ો; અને તે કરારકોશની બાજુમાં
મર ગયો. 8 યહોવાએ જે ક ુ તેને કારણે દાઉદ નારાજ થયો.
તેણે તે ળ ું નામ “પેરેસ-ઉઝઝાહ” (ઉઝઝાહ પર આવેલો કોપ)
પાડ ું. આજે પણ તે ળ એ જ નામથી ઓળખાય છે.

9 તે દવસે દાઉદને યહોવાનો ભય લાગ્યો અને તે બોલ્યો,
“પ વત્રકોશને હુ અહ યા કેવી ર તે લાવી શક શ?” 10 આથી
તેણે પ વત્ર કોશને દાઉદનગરમાં ન હ લઈ જવાનો નણર્ય કય ,
અને તે તેને ગાથનગરમાં ઓબેદ-અદોમ નામની કતને ઘેર
રા ો. 11 ત્રણ માંસ ુધી પ વત્રકોશ ઓબેદ-અદોમને ઘેર ર ો
અને યહોવાએ ઓબેદ-અદોમના કુટુબને આશીવાર્દ આપ્યા.

12 જયારે દાઉદને આ સમાંચાર મ ા કે “દેવે ઓબેદ-અદોમને
તેના કુટુબને અને તેની માં લક ની દરેક વસ્ ુને આશીવાર્દ આપ્યાં
ત્યારે તે આનંદ પામ્યો અને ુશીથી કોશને ઓબેદ-અદોમના
ઘરમાંથી દાઉદનગર લઈ આ ો.” 13 ારે યહોવાના પ વત્રકોશને
ઉપાડનારા માંણસો છ ડગલાં આગળ ચાલ્યા એટલે દાઉદે એક
બળદ અને એક ુ વાછરડાને ભોગ તર કે અપર્ણ કય . 14 દાઉદ
શણના કપડાઁ ું એફોદ પહેર ને ૂબ આનંદથી યહોવા સમક્ષ નાચતો
હતો.

15 દાઉદ અને બધા ઇસ્રાએલીઓ સાથે હષર્થી નાચતા હતા
અને રણ શગા વગાડતા, ગાતા અને નાચતા પ વત્રકોશને નગરમાં
લઈ આ ાં. 16 પર ુ ારે યહોવાનો પ વત્રકોશ દાઉદનગરમાં
દાખલ થતો હતો ત્યારે શાઉલની દ કર મીખાલે એક બાર માંથી



2 શ ુએલ ું 6:17 xvii 2 શ ુએલ ું 7:2

જો ું તો રાજા દાઉદ પ વત્રકોશ સમક્ષ નાચતો હતો; તે તેને ગમ્ ું
ન હ અને તેના હૃદયમાં દાઉદ પ્રત્યે ૃણા પેદા થઈ.

17 પ વત્રકોશને દાઉદે તૈયાર કરેલા ખાસ મંડપમાં ૂકવામાં
આ ો, અને દાઉદે યહોવાને દહનાપર્ણો અને શાંત્યપર્ણો અપર્ણ
કયાર્.

18 પછ તેણે સવર્સમથર્ યહોવાના નામમાં સવર્ લોકોને આશીવાર્દ
આપ્યો. 19 અને ત્યારબાદ તેણે બધા લોકોને પ્રસાદ આપ્યો; તેણે
પ્રત્યેક ઇસ્રાએલી ી- ુરુષને એક-એક રોટલી, થોડુ ખજૂર અને
થોડુ શેકે ું માંસ તથા ૂક દ્રાક્ષાની બાટ વહેંચી આપ્યા.ં આ
બ ું ૂરુ થયા પછ બધા પોતપોતાને ઘેર ગયા.

મીખાલે દાઉદને ઠપકો આપ્યો
20 જયારે દાઉદ પોતાનાં કુટુબીજનોને આશીવાર્દ આપવા પોતાને

ઘેર પાછો આ ો ત્યારે શાઉલની દ કર મીખાલ તેને મળવા સામે
આવી, અને બોલી, “ઇસ્રાએલનો રાજા આજે તમે જમે કોઇ ૂખર્
પોતાના વ ો કાઢ નાખે તેમ તમે તમાંર દાસીઓની સામે આજે
નવ ો થઇને કેટલા ઉમદા દેખાતાં હતા.ં”

21 દાઉદે મીખાલને ક ું, “હુ યહોવાની સમક્ષ નાચતો હતો.
તેમણે મને પસંદ કય , તારા પતા અને તારા કુટબના માંણસોને
ન હ. અને યહોવાએ સમગ્ર ઇસ્રાએલીઓની સામે મને તેઓનો
આગેવાન બના ો. તેથી તેમની આગળ હુ માંરો આનંદ દશાર્વતો
હતો અને તેમની સામે નાચતો હતો. 22 અને એટ ું જ ન હ, હુ
હજી પણ નમ્ર બની માંર જાતને હજી વધારે નમાંવીશ, ું કદાચ
મને માંન ન હ આપ.ે પર ુ ું જે દાસીઓ વષે વાત કરે છે
તેઓ સવર્થા મને માંન આપશ.ે”

23 શાઉલની ુત્રી મીખાલ મરતાં ુધી ન:સંતાન જ રહ .

7
દાઉદે મં દર બાંધવા માંગ્ ું

1 રાજા પોતાના મહેલમાં ાયી થયા અને યહોવાએ તેને ચારે
બાજુના શ ુઓથી ુરક્ષા આપી. 2 રાજાએ પ્રબોધક નાથાનને
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ક ું, “હુ અહ ુંદર મહેલમાં રહુ છુ અને યહોવાનો પ વત્રકોશ
મંડપમાં છે.”

3 ત્યારે નાથાને રાજાને ક ું, “ઠ ક, આપના મનમાં જે હોય તે
પ્રમાંણે કરો. કારણ, યહોવા આપની સાથે છે.”

4 પર ુ તે જ રાત્રે નાથાનને યહોવાની વાણી સંભળાઈ કે,

5 “ ું જઈને માંરા સેવક દાઉદને કહે કે, ‘આ યહોવાનાં
વચન છે: માંરા માંટે મં દર બાંધનાર ું એક જ છે. 6 કારણ,
હુ ઇસ્રાએલીઓને મસરમાંથી લઈ આ ો ત્યારથી આજ ુધી
હુ કદ કોઈ મકાનમાં ર ો નથી, હુ તં ૂમાં જ ફરતો ર ો
છુ. 7 ઇસ્રાએલીઓ સાથેના માંરા પ્રવાસ દરમ્યાન મેં કદ
ઇસ્રાએલની કોઇપણ જા તને કે જનેે મેં માંરા ઇસ્રાએલના લોકો
પર નયંત્રણ કરવાનો હૂકમ કય હતો કે, તમે માંરે માંટે દેવદારના
લાકડા ું મં દર બંધાવો?’

8 “તો તારે માંરા સેવક દાઉદને એમ કહે ું પડશે કે, ‘સવર્સમથર્
યહોવાનાં આ વચન છે; ું ારે બહાર ચરાણમાં ઘેટાંઓ ું
ધ્યાન રાખતો હતો. ત્યારે હુ તને લઇ આ ો અને તને માંર
ઇસ્રાએલ પ્રજાનો આગેવાન મેં બના ો. 9 ું જયાં જયાં ગયો
ત્યાં ત્યાં હુ તાર સાથે ર ો છુ. અને તાર આગળના બધા
દશુ્મનોનો મેં નાશ કય છે. હુ તને ૃથ્વીના મહા ુરુષોના જવેો
વ ાત બનાવીશ. 10-11 મેં માંર ઇસ્રાએલી પ્રજા માંટે એક
જગા પસંદ કર છે. હુ ત્યાં તેઓને વસાવીશ. તે તેઓ ું
પોતા ું ાન બનશ.ે અને કોઈ તેઓને ત્યાંથી દૂર કરશે ન હ.
મેં એમના માંગર્દશર્ન કરવા ન્યાયાધીશો નીમ્યા ત્યારથી આજ
ુધી દુ લોકો તેમને રજાડતા આ ા છે; પણ હવે એમ ન હ

થાય. સવર્ શ ુઓ તરફથી હુ તને શાં ત આપીશ. યહોવા
પોતે તને કહે છે કે તે તારા માંટે તારુ કુટુબ ાપન કરશ.ે

12 “ ‘ ું ૃત્ ુ પામીશ ત્યારે તને તારા ૂવર્જો સાથે
દફનાવવામાં આવશે. હુ તારા ુત્રોમાંના એકને તારા રાજયાસન
ઉપર બેસાડ શ. 13 માંરા માંટે તે ુંદર મં દર બાંધશે, અને હુ
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તેના રાજયાસનને સદાને માંટે ાપન કર શ. 14 હુ તેનો પતા
થઈશ, અને તે માંરો ુત્ર થશે. અને તે જે કઇ પણ ખોટુ
કરશે, તો હુ તેને બાપની જમે સજા કર શ, તેને સજા કરવા
હુ બીજા લોકોનો ઉપયોગ કર શ, તેઓ માંરા ચાબખા બનશ.ે
છતાં 15 તારા ુરોગામી શાઉલ ઉપરથી મેં માંરો પ્રેમ અને કૃપા
લઈ લીધાં, તેમ હુ તેના ઉપરથી માંર કૃપાદૃ ઉઠાવી લઈશ
ન હ. 16 તારુ કુળ અને તારુ રાજય માંર નજર સમક્ષ કાયમ
રહેશે અને તાર રાજગાદ સદાકાળ રહેશે.’ ”
17 નાથાને દાઉદને તેને યહોવાએ સંદશર્નમાં જે કાંઈ ક ું હ ું

તે સવર્ તેને કહ સંભળા ુ.ં

દાઉદની દેવને પ્રાથર્ના
18 ત્યાર બાદ દાઉદે ુલાકાતમંડપમાં યહોવાની સમક્ષ બેસીને

પ્રાથર્ના કર ,

“હે યહોવા દેવ, માંરા જવેા ુચ્છ માંણસ ઉપર તમે શા માંટે
તમાંરા આશીવાર્દોની ૃ કર છે? 19 અને તેમ છતાં પણ
આ આશીવાર્દ ૂરતા ના હોય તેમ તમે માંરા કુળને ભ વષ્ય
માંટે પણ આશીવાર્દ આપ્યા છે, ઓ યહોવા માંરા પ્ર ,ુ તમે
હમેશા લોકો સાથે આ પ્રમાંણે વહાર કરતાં નથી. ું તમે,
કરો છો? 20 અને હવે હુ બીજુ કહુ પણ ું? હુ કેવો છુ, તે
તમે કયઁ◌ા નથી જાણતા. તમે તમાંરા સેવકને બરાબર ઓળખો
છો. 21 તમે આ બધા અદ્ભત કાય કરો છો કારણકે તમે ક ું,
તમે તે કરશો કારણકે એમ કરવાની તમાંર ઇચ્છા હશે. આ
બાબત મને તમાંરા સેવકને જણાવવા ું તમે ક ું હ ુ.ં 22 ઓ
યહોવા દેવ, તમે મહાન છો, અમે જે સાંભ ું છે તે પ્રમાંણે
તમે જ એક માંત્ર દેવ છો અને તમાંરા વના અન્ય કોઈ દેવ
નથી.

23 “આ ૃથ્વી ઉપર તમાંર ઇસ્રાએલી પ્રજા જવેા બીજા
લોકો છે જમેને તમે ુલામીમાંથી ુ કત અપાવી અને તમાંરા



2 શ ુએલ ું 7:24 xx 2 શ ુએલ ું 8:2

પોતાના લોકો બના ા? તમે મસરમાં અમને ુલામીમાંથી ુકત
કયાર્. તમે અમને બીજા દેશો અને તેઓના દેવોમાંથી છોડા ા,
તમે મહાન અને અદ્ભત કાય તમાંર પ્રજા અને ઇસ્રાએલ માંટે
કયાર્. 24 તમે તમાંરા લોકો ઇસ્રાએલીઓને તમાંરા પોતાના
ગણ્યા અને સદાને માંટે તમાંરા પોતાના બનાવી અપનાવી લીધા
છે, અને ઓ યહોવા, તમે પોતે તેઓના દેવ બન્યા છો.

25 “પણ હવે, ઓ યહોવા દેવ! તમે તમાંરા સેવકને માંટે
અને ફકત એને માંટે ન હ પણ તેના ભ વષ્યના વંશજો માંટે
પણ વચન આપ્ ું છે તો, હવે મહેરબાની કર , તમે વચન
આપેલ બાબતો ૂણર્ કરો; માંરા કુળને રાજા ુંકુળ સદા માંટે
બનાવો. 26 જથેી સદાકાળ તમાંરા નામનો મ હમાં થાય, અને
લોકો કહેશે કે, ‘સવર્સમથર્ યહોવા દેવ, ઇસ્રાએલ પર રા
કરે છે! આમ તમાંર સમક્ષ તમાંરા સેવક દાઉદ ું કુળ સદા

ર ાવર ા પત રહે.’
27 “ઓ સવર્સમથર્ યહોવા, ઇસ્રાએલના દેવ, તમે આ બાબતો

માંર સામે પ્રગટ કર , તમે ક ું: ‘હુ તારા કુળને મહાન
બનાવીશ,’ તેથી હવે હુ તમાંરો સેવક તમાંર આગળ આ
પ્રાથર્નાની અભ્યથર્ના કરુ છુ. 28 ઓ સવર્સમથર્ યહોવા, તમે
જ દેવ છો અને તમાંરાં વચનો સત્ય છે. તમે આ સવર્
આશીવાર્દો ું વચન મને આપ્ ું છે. 29 કૃપા કર ને તમાંરા
સેવકના કુળને તમાંર સમક્ષ સદા રહેવા માંટે આશીવાર્દ આપો,
કારણકે તમે માંરા દેવે આમ ક ું હ ુ,ં તમે માંરા કુળને ુગો
પયત કાયમ રહે એવા આશીવાર્દ આપ્યા છે.”

8
દાઉદ અનેક ુદ્ધો જીતે છે

1 ત્યારબાદ દાઉદે પ લસ્તીઓને હરા ા,ં તેણે તેઓના દેશને
અને તેઓની રાજધાની નગરના મોટા વસ્તારને કબજે કર લીધો.
2 તેણે મોઆબીઓને પણ હરા ાં અને તેમને જમીન પર ુવાડ
દ ધા અને દોરડાથી હારબંધ તેઓને છૂટા પાડ્યા. બે હારના
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માંણસો માંયાર્ પર ુ ત્રીજા હારના માંણસો જીવતા ર ા.ં આમ
મોઆબીઓ તેના તાબેદાર બન્યા તેઓ તેને માંટે કામ કરવા લાગ્યા.ં

3 રાહોબના ુત્ર સોબાહના રાજા હદાદએઝેરને દાઉદે હરા ો,
ારે દાઉદ ુફે્ર તસ નદ પાસેના વસ્તારને અંકુશમાં રાખવા

ગયો હતો. 4 દાઉદે તેની પાસેથી 1,700 ઘોડસે્વાર સૈ નકો અને
20,000 પાયદળના સૈ નકોને કબજે કયાર્. દાઉદે 100 ઘોડાઓ
રા ા અને બાક નાને લંગડા કર દ ધાd

5 દમસ્કસના અરામીઓ સોબાહના રાજા હદાદએઝેરની મદદ
કરવા આ ા, પર ુ દાઉદે 22,000 અરામીઓને હરા ા. 6 દાઉદે
દમસ્કસમાં સૈન્ય રા ું અને અરામીઓ દાઉદના સેવકો બની ગયા
અને ખંડણી ભરવા લાગ્યા. આમ, દાઉદ જયાં જયાં ગયો ત્યાં
યહોવાએ તેને વજય અપા ો.

7 હદાદએઝેરના સેવકો જે સોનાની ઢાલ રાખતા હતા તે પડાવી
લઈને દાઉદ યરૂશાલેમ લઈ આ ો. 8 પછ દાઉદે બેટાહ અને
બેરોથાયથી પ ળમાંથી બનાવેલી ઘણી વસ્ ુઓ લીધી, આ નગરો
હદાદએઝેરની માં લક ની હતી.

9 જયારે હમાંથના રાજા ટોઈને ખબર મળ કે દાઉદે
હદાદએઝેરના આખા લશ્કરને હરા ું છે. 10 એટલે તેણે પોતાના
ુત્ર યોરામને રાજા દાઉદને હદાદએઝેર પર વજય મેળવવા માંટે

અને તેના લશ્કરને પરાજય આપવા બદલ અ ભનંદન આપવા
મોકલ્યો; હદાદેઝરને ટોઈની સાથે હમેશા ુદ્ધ ચાલ્યા કરતાં હતા.ં
યોરામ પોતાની સાથે સોના અને ચાંદ થી બનેલી વસ્ ુઓ અને
પ ળનાં વાસણો લઈ ગયો હતો. 11 દાઉદે આ બધી વસ્ ુઓ
લીધી અને યહોવાને અપર્ણ કર અને બ ું યહોવાના મં દરમાં સેવા
માંટે અપર્ણ ક ુ. આ બધી વસ્ ુઓ દાઉદે તેણે હરાવેલા દેશોમાંથી
લીધી હતી. 12 દાઉદે અરામીઓ, મોઆબીઓ, આમ્મોનીઓ,
પ લસ્તીઓ, અને અમાંલેક ઓ તથા સોબાહના રાજા હદાદએઝેર
રાહોબના ુત્રને હરા ાં હતા.ં 13 વળ , દાઉદે મીઠાની ખીણમાં
જ 18,000 અરામીઓને હરાવીને ભારે નામના મેળવી, 14 અને
દાઉદે સમગ્ર અદોમ પ્રદેશમાં સૈ નકોના સ ૂહની નમ ૂક કર .
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બધા અદોમીઓ દાઉદના ુલામ થઈ ગયા. યહોવાએ દાઉદને
સવર્ત્ર વજય અપા ો.

દાઉદ ું શાસન
15 દાઉદે સમગ્ર ઇસ્રાએલ પર રાજય ાપ્ ું અને પોતાની

બધી પ્રજા ઉપર ધમર્ અને ન્યાય ૂવર્ક શાસન ક ુ. 16 સરૂયાનો
ુત્ર યોઆબ તેના લશ્કરનો સેનાપ ત હતો. અહ ૂદનો ુત્ર

યહોશાફાટ તેનો ઇ તહાસકાર હતો. 17 અહ ૂબનો ુત્ર સાદોક
તથા અબ્યાથારનો ુત્ર અહ મેલેખ પ્ર ુખ યાજકો હતા.ં સરૂયા
અંગતમંત્રી હતો. 18 યહોયાદાનો ુત્ર બનાયા કરેથીઓનો અને
પલેથીઓનો* અંગરક્ષક હતો. અને દાઉદના ુત્રો ુ કારભાર
હતા.

9
દાઉદની શાઉલના કુળ પ્રત્યે દયા

1 દાઉદે એક દવસ વચા ુર્, “શાઉલના કુટુબમાં કોઈ હજુ ુધી
જીવંત હશે ું? જનેા ઉપર હુ યોનાથાનને કારણે કૃપાદૃ રાખી
શકુ?”

2 શાઉલને સીબા નામનો એક નોકર હતો; તેને દાઉદ સમક્ષ
બોલાવવામાં આ ો, રાજાએ તેને ૂછ ું, “ ું સીબા છો?”

“જી, હુ તમાંરો સેવક સીબા છુ” તેણે પ્રત્ ુ ર આપ્યો.
3 રાજાએ ક ું, “શાઉલના કુટુબમાં એ ું કોઇ છે જનેા પર હુ

યહોવાને નામે દયા કર શકુ?”
સીબાએ ક ું, “હાજી, યોનાથાનનો બંને પગે લગંડો એક દ કરો

હજુ જીવંત છે.”
4 દાઉદે ૂછ ું, “તે કયાં છે?”

* 8:18: કરેથીઓ અને પલેથીઓ અથર્ આ દાઉદના ખાસ અંગરક્ષકો હતા. અરા મક
ભાષાંતરમાં “તીરદાજ અને પથ્થર ફેકનાર ગોફણધાર ” અથર્ કે આ માણસોને ધ ુષબાણ
અને ગોફણ વાપરવા ું ખાસ પ્ર શક્ષણ અપાયે ું હ ુ.ં
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સીબાએ ક ું, “તે લોદબારમાં આમ્મીએલના ુત્ર માંખીરના
ઘરમાં છે.”

5 આથી દાઉદે યોનાથાનના ુત્રને લોદબારના આમ્મીએલના
ુત્ર માંખીરને ત્યાંથી તેડ મંગા ો. 6 તે યોનાથાનનો ુત્ર અને

શાઉલનો પૌત્ર મફ બોશેથ આ ો અને તેણે રાજા દાઉદ સમક્ષ
મસ્તક નમાંવી નમન ક ુ.
દાઉદે ક ું, “મફ બોશેથ?”
તેણે ક ું, “હાજી, આપનો સેવક હાજર છે.”
7 ત્યારે દાઉદે ક ું, “ગભરાઈશ ન હ, તારા પતા યોનાથાનને

કારણે હુ તારા ઉપર કૃપા કર શ. હુ તને તારા દાદા શાઉલની
બધી જમીન સોંપી દઈશ; અને ું રોજ માંર સાથે ભોજન કરજ.ે”

8 મફ બોશેથે ુન:લાંબા થઈને પ્રણામ કયાર્. અને ક ું, “હુ તો
મરેલા કુતરા જવેો છુ, માંરા ઉપર આપ આટલી બધી કૃપાદ્ર
શા માંટે રાખો છો?”

9 પછ રાજા દાઉદે શાઉલના નોકર સીબાને બોલાવીને ક ું, “હુ
તારા શેઠના પૌત્રને શાઉલની અને તેના કુટુબની બધીજ મલકત
સોંપી દઉં છુ. 10 ું, તારા કુટુબ અને ુત્રો અને તારા ચાકરો
સાથે આ પ્રદેશમાં તેને માંટે ખેતી કરશે અને તેના કુટુબને માંટે
અનાજ ઉત્પ કરશે. પર ુ મફ બોશેથ તારા માં લકનો પૌત્ર, માંરા
મેજ પર હમેશા જમી શકશ.ે”
સીબાને 15 ુત્રો અને 20 ચાકરો હતા. 11 સીબાએ જવાબ

આપ્યો, “આપ નામદારની બધી આજ્ઞા આ સેવક ઉઠાવશે.”
આમ, મફ બોશેથના રાજાના કુવરની જ જમે રાજા સાથે ભોજન

કરતો. 12 મફ બોશેથને મીખા નામનો નાનો ુત્ર હતો. સીબાના
કુટુબનાં બધાં જ માંણસો મફ બોશેથના નોકર હતા.ં 13 પણ
મફ બોશેથ મહેલમાં રહેવા માંટે યરૂશાલેમ ગયો અને ત્યાં રાજાની
સાથે ભોજન લેતો હતો. એ બંને પગે અપંગ હતો.

10
દાઉદ ું આમ્મોને કરે ું અપમાંન
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1 થોડા સમય બાદ આમ્મોનીઓનો રાજા નાહાશ ૃત્ ુ પામ્યો,
અને તેના પછ તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર હા ૂન રાજ કરવા લાગ્યો.
2 દાઉદે ક ું, “હુ તેના પર દયા રાખીશ. તેનો પતા નાહાશ
મને હમેશા વફાદાર હતો. અને માંર સાથે દયા ુ હતો.” તેથી
તેના પતાના ૃત્ ુ માંટે દલસોજી કત કરવા દાઉદે પોતાનાં
માંણસોને હા ૂન પાસે મોકલ્યો.

3 ત્યારે આમ્મોની સરદારોએ પોતાના ધણી હા ૂનને ક ું, “તમે
ું એમ માંનો છો કે તમાંરા પતાને માંન આપવાના હે ુથી દાઉદે

આ માંણસોને મોકલ્યા છે? એના આ માંણસો તો જા ૂસો છે,
અને દાઉદે તેમને આ શહેરોને શી ર તે જીતી લે ું એની માં હતી
પ્રાપ્ત કરવા મોકલ્યા છે.”

4 આથી હા ૂને દાઉદના માંણસોને પકડ ન,ે તેઓની અડધી દાઢ
ૂંડાવી નાખી, તેમનાં કપડાં કમર નીચેથી કપાવી નાં ા અને તેમને

મોકલી દ ધા.
5 જયારે દાઉદે આ વાત સાંભળ ત્યારે તેણે તેઓને મળવા

માંણસ મોકલ્યો, કારણ, તેઓ ૂબ શરમ અ ુભવતાં હતા.ં
દાઉદે તેમને કહેવડા ું કે, “તમાંર દાઢ પાછ ઊગે ત્યાં ુધી
તમે યર ખોમાં રહેજો, પછ જ અહ આવજો.”

આમ્મોનીઓ વરુદ્ધ ુદ્ધ
6 હવે આમ્મોનીઓને ભાન થ ું કે પોતે દાઉદની દશુ્મનાવટ વહોર

લીધી છે, એટલે તેમણે બેથ-રહોબના અને સોબાહના પ્રાંતોમાંથી
20,000 સ રયન પાયદળન,ે માંઅખાહના રાજા પાસેથી 1,000
સૈ નકોને અને ટોબાના પ્રાંતમાંથી 12,000 સૈ નકોને ભાડે રા ા.

7 આ સમાંચાર મળતા દાઉદે યોઆબને પોતાના
અ ત શ કતશાળ સૈ નકોવાળા સમગ્ર સૈન્ય સાથે મોકલ્યો.
8 આમ્મોનીઓ બહાર આવીને નગરના પ્રવેશદ્વાર આગળ ગોઠવાઈ
ગયા. અને સોબાહના અને રાહોબનાં અરામીઓ તથા ટોબના અને
માંઅખાહના માંણસો ુલ્લા મેદાનમાં ુદ્ધ લડવા માંટે આ ાં.

9 જયારે યોઆબે જો ું કે, તેને બે મોરચે ુદ્ધ કર ું પડશે,
ત્યારે તેણે ઇસ્રાએલીઓને અરામીઓની સામે ુદ્ધ કરવા હારબંધ
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ગોઠવી દ ધા. 10 બાક ની સેનાને તેણે પોતાના ભાઈ અબીશાયની
સરદાર હેઠળ ૂક દ ધી અને તેણે આમ્મોનીઓની સામે મોરચો
માંડયો. 11 યોઆબે તેને ક ું, “જો હુ અરામીઓને હરાવી ન હ
શકુ તો તમાંરે આવીને મને મદદ કરવી પડશ,ે અને જો તમે બધા
આમ્મોનીઓને ન હ હરાવી શકો તો હુ તમને મદદ કરવા આવીશ.
12 પર ુ તમે સૌ હમત રાખજો. અને આપણા લોકો માંટે અને
આપણા દેવનાં નગરો માંટે બહાદરુ થી લડજો, અને યહોવાની જે
ઇચ્છા હશે તે ુજબ થશે.”

13 યોઆબ અને તેના માંણસો જયારે અરામીઓ સામે ુદ્ધ
કરવા માંટે આગળ વધ્યા ત્યારે અરામીઓ ભાગવા લાગ્યા.ં
14 આમ્મોનીઓએ જો ું કે અરામીઓ ભાગી ર ાં હતા.
એટલે તેઓ પણ અબીશાયથી ભાગીને નગરમાં ભરાઈ ગયા,

અને યોઆબ યરૂશાલેમ પાછો ફય .
અરામીઓએ ફર લડવાનો ન ય કય

15 અરામીઓએ જો ું કે તેઓ ઇસ્રાએલ આગળ હાર
ગયા છે, એટલે તેઓએ પોતાના સૈન્યને ફર થી એકઠુ ક ુર્.
16 હદારએઝેરે કાસદો મોકલીને ફ્રાત નદ ની પેલે પારના પ્રદેશમાંથી
બીજા અરામીઓને બોલા ા, અને તેઓ હદારએઝેરના સેનાપ ત
શોબાખની સરદાર હેઠળ હેલામ તરફ આગળ વધ્યા.

17 દાઉદને સંદેશો મ ો ત્યારે તે પોતે અને તેના ઇસ્રાએલી
સે નકોને યદન ઓળંગી અને હેલામમાં કૂચ કર , ત્યાં અરામીઓ
ુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા અને લડાઈ કર .
18 પર ુ ઇસ્રાએલીઓએ તેમને ભગાડ ૂકયા. દાઉદે 700

રથ હાંકનારને અને 40,000 ઘોડસે્વાર સૈ નકોનો સંહાર કય ,
અને તેમના સેનાપ ત શોબાખને ગંભીરપણે ઘાયલ કય અને તે
રણ ૂ મમાં જ અવસાન પામ્યો.

19 અરામ સૈન્યની હાર થઈ છે તે જાણીને હદારએઝેર અને
તેના તાબેદાર રાજાઓ દાઉદના તાબેદાર થયા, અને તેમની સેવાઓ
સ્વીકાર , ત્યારબાદ ફર અરામીઓએ આમ્મોનીઓની ુદ્ધમાં મદદ
કરવાની હમત કદ કર ન હ.
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11
બૅંથ-શેબા સૅંથે દાઉદ ું પાપ

1 વસંત ઋ ુમાં જયારે રાજાઓ ુદ્ધ લડવા નીકળે, તે સમય
દાઉદે યોઆબાને, સૈન્યના અમલદારોને ઇસ્રાએલના બધાજ સૈન્યોને
હુમલો કરવા અને આમ્મોનીઓનો નાશ કરવા મોકલ્યા, તેઓએ
રાબ્બાહનગરને ઘેરો ઘાલ્યો.
પર ુ દાઉદ તો યરૂશાલેમમાં જ ર ો. 2 એક દવસે મોડ સાંજે

દાઉદ પથાર માંથી ઊઠ ને મહેલની અગાસીમાં જઈને ફરતો હતો,
એવામાં તેણે એક ીને નાહતી જોઈ; જે ૂબ રૂપાળ હતી.
3 તે ી કોણ હતી તે તેને જાણ ું હ ;ુ તેણે તેના માંણસને
મોકલ્યા, તો જાણવા મ ું કે, “તે એલીઆમની ુત્રી અને ઊ રયા
હ ીની પત્ની બાથ-શેબા હતી.”
4 પછ દાઉદે તેને લઈ આવવા માંણસો મોકલ્યા, અને તે આવી

એટલે દાઉદ તેની સાથે ૂઇ ગયો તે ીએ માં સક ધમર્ પછ ની
ુ દ્ધકરણની વ ધ તે જ દવસે ૂર કર હતી, પછ તે પોતાને

ઘેર પાછ ફર . 5 તે ીને ગભર્ ર ો અને તેણે દાઉદને સંદેશો
મોકલ્યો કે, “મને ગભર્ ર ો છે.”

દાઉદે પોતાના પાપ ને છુપાવવા ચા ું
6 દાઉદે યોઆબને સંદેશો મોકલ્યો કે, “ઊ રયા હ ીને માંર

પાસે તાત્કા લક મોકલ.”
આથી યોઆબે ઊ રયાને દાઉદ પાસે મોકલી આપ્યો. 7 જયારે

દાઉદ પાસે ઊ રયા હ ી આ ો, ત્યારે દાઉદે યોઆબના સૈન્યના
સમાંચાર તથા ુદ્ધમાં થયેલી પ્રગ ત વષે ૂછ ુ.ં 8 અને પછ
તેને ક ું, “તારે ઘેર જઈને આરામ કર.”
ઊ રયા મહેલમાંથી ચાલ્યો ગયો અને દાઉદે ઊ રયાને ઘેર

ભેટ મોકલી. 9 પર ુ ઊ રયા પોતાને ઘેર ગયો ન હ. અને
મહેલના દરવાજા પાસે રાજાના અંગરક્ષકો સાથે તેણે રાત વતાવી.
10 ઊ રયાએ જે કઈ ક ુર્ હ ું તે દાઉદે જાણ્ ુ,ં
તેણે તેને બોલાવીને ૂછ ુ,ં “તને ું થઈ ગ ું છે? ું લાંબા

પ્રવાસેથી પાછો ફય છે, ું તારે ઘેર કેમ ન ગયો?”
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11 ઊ રયાએ પ્રત્ ુ્ ર આપ્યો, “પ વત્રકોશ, ઇસ્રાએલના અને
યહુદાના સેનાપ તઓ મંડપમાં રહે છે. તથા અ ધકાર યોઆબ
અને રાજાના અમલદારો ુલ્લામાં છાવણી નાંખી પડયા છે, તેથી
હુ ઘેર જઈ ખાઈ-પીને પત્ની સાથે ૂવા જાઉં? તે સારુ ન
કહેવાય હુ સમ ખાઇને કહુ છુ કે, એ ું હુ કદ ન હ કરુ.”

12 ત્યારે દાઉદે ઊ રયાને ક ું, “આજની રાત ું અહ રહે.
અને આવતી કાલે હુ તને લડાઈમાં પાછો મોકલીશ.”
તેથી ઊ રયા તે દવસે યરૂશાલેમમાં બીજી સવાર ુધી ર ો.

13 બીજે દવસે દાઉદે તેને પોતાની સાથે ખાણી-પાણી માંટે લઇ
ગયો; તેણે તેને દારૂ પીવા બોલા ો અને ૂબ દારૂ પાયો પણ
સાંજે ઊ રયા ઘેર જવાને બદલે બહાર જઈ રાજાના અંગરરક્ષકો
ભેગો તેઓની પથાર ઉપર મહેલના દરવાજાની બહાર ૂઈ ર ો.

દાઉદે ઊ રયાના ૃત્ ુની યોજના બનાવી
14 આખરે બીજી સવારે દાઉદે યોઆબને પત્ર લ ો, અને

ઊ રયા માંરફતે મોકલી આપ્યો. 15 પત્રમાં તેણે લ ું, “જયાં
ભીષણ ુદ્ધ ચાલ ું હોય ત્યાં આગળ ઊ રયાને ૂકવો અને પછ
તમાંરે પાછા હઠ જ ું અને એને મરવા દેવો.”

16 તેથી યોઆબે ઘેર લેવાયેલો નગરની એકદમ નજીકની
જગ્યાએ તેને ૂકયો, તે જાણતો હતો કે તે જગ્યાએ શ ુના
શ્રે માંણસો લડ ર ા હતા.ં 17 શહેરમાંથી શ ુઓએ ધસી
આવીને યોઆબ ઉપર હુમલો કય અને દાઉદના કેટલાક અમલદારો
માંયાર્ ગયા. હ ી ઊ રયા પણ માંય ગયો.

18 ુદ્ધનો સં ૂણર્ અહેવાલ યોઆબે દાઉદને મોકલ્યો. 19 અને
યોઆબે પણ સંદેશવાહકને ક ું કે, “ ુદ્ધ વષે ું રાજાને અહેવાલ
ુપ્રત કર રહે તે પછ 20 “કદાચ તેઓ ુસ્સે થશે અને ુછશે

કે, ‘તમે લડવા માંટે શહેરની નજીક એટલા બધા શા માંટે ગયા?
શ ુઓ ઉપર સૈ નકો તીર છોડશે તેની તમને ખબર નહોતી?
21 ું તેબેસમાં એક ીએ ઘંટ ું પડ ફેંક ને યરૂબ્બેશેથના ુત્ર
અબીમેલેખને માંર ના ો નહોતો? તમે એટલા બધા કોટની
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નજીક ગયા જ શા માંટે?’ તો તારે એમ કહે ું કે, ‘તમાંરો સેવક
ઊ રયા હ ી પણ ત્યાં ગયો હતો અને મર ગયો હતો.’ ”

22 એટલે સંદેશવાહક તો ઊપડયો, અને દાઉદ પાસે પહોંચીને
તેણે યોઆબે ક ું હ ું તે પ્રમાંણે બ ું કહ સંભળા ું. 23 તેણે
ક ું, “શ ુઓ અમાંરા કરતાં વ ુ બળવાન હતા અને અમાંર સામે
લડવા માંટે શહેરમાંથી નીકળ ને મેદાનમાં આ ાં હતા.ં પણ અમે
તેમને છેક દરવાજા ુધી પાછા માંર હટા ાં. 24 ત્યાર બાદ
તેઓએ કોટ ઉપરથી અમાંરા ઉપર બાણોનો માંરો ચલા ો અને
આપ નામદારના કેટલાક અમલદારો માંયાર્ ગયા, આપનો સેવક
ઊ રયા હ ી પણ માંય ગયો.”

25 દાઉદે સંદેશવાહકને કહુ, “યોઆબને હમત આપજ,ે અને
કહેજે કે, ‘તે નરાશ થાય ન હ, તરવાર આડ અવળ એક

કતને તથા તેની પછ નાને પણ માંર શકે. નગર પર જોરદાર
આક્રમણ કર ને તેનો કબજો મેળવો!’ ”

દાઉદે બાથ-શેબા સાથે લ કયાર્
26 જયારે ઊ રયાની પત્ની બાથ-શેબાએ જાણ્ ું કે તેના પ ત
ૃત્ ુ પામ્યા છે, ત્યારે તેણે તેનો શોક પા ો. 27 અને જયારે

તેના શોકના દવસો ૂરા થયા એટલે દાઉદે તેને પોતાના મહેલ પર
બોલાવી લીધી. પછ તે તેની પત્ની થઈને રહ અને તેણે એક
ુત્રને જન્મ આપ્યો. પર ુ દાઉદે જે કૃત્ય ક ુર્ તેનાથી યહોવા
ુશ ન હતા.

12
નાથાને દાઉદ સાથે વાત કર

1 પછ યહોવાએ પ્રબોધક નાથાનને દાઉદ પાસે મોકલ્યો, અને
તેની પાસે પહોંચ્યા પછ નાથાન બોલ્યો, “એક નગરમાં બે માંણસો
રહેતા હતા. એક ધનવાન હતો અને બીજો ગર બ હતો. 2 શ્રીમંત
પાસે ઘણાં ઘેટાં તથા ઢોર હતા.ં 3 પણ પેલા ગર બ માંણસ પાસે
એક નાની ઘેટ સવાય કઈ જ નહો ું. તેણે ઘણી ુશ્કેલીઓ
વેઠ ને ખર ું હ ું. તે ઘેટુ તેનાં બાળકોને ૂબ પસંદ હ ું.
તે તેના ઘરમાં તેના છોકરાઓ ભેગી જ મોટ થતી હતી. તે
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તેની થાળ માંથી જમતી, તેના પ્યાલામાંથી પાણી પીતી અને તેના
ખોળામાં ૂતી હતી. તે તેને દ કર ની જમે ઊછેરતો હતો.

4 “એક દવસ કોઈ યાત્રી પેલા પૈસાદાર માંણસને ત્યાં આ ો
પણ પોતાનાં ઘેટાંબકરાંમાંથી અથવા ઢોરોને તે માંણસ માંટે રાંધવા
માંયાર્ ન હ; એટલે તેણે પેલા ગર બ માંણસના ઘેટાંના બચ્ચાને
લઇને પોતાને ત્યાં આવેલા મહેમાંન માંટે રાંધી.”

5 આ સાંભળ ને દાઉદ તે માંણસ પર એકદમ ુસ્સે થયો અને
બોલ્યો, “યહોવાના સમ, આ ું કાયર્ કરનાર માંણસને ૃત્ ુદડ
આપવો જોઈએ. 6 તે આવી કૂ્રર ર તે વ યો, ગર બ ું ઘેટુ ચોર
લી ું તેથી તેણે તે ગર બને તે ઘેટાંના બચ્ચાની કમતની ચારગણી
કમત આપવી જ પડશે.”

નાથાને દાઉદને તેના પાપ વષે ક ું
7 ત્યારે નાથાને દાઉદને ક ુ,ં “એ માંણસ ું જ છે. ઇસ્રાએલના

દેવ યહોવાએ તને કહેવડા ું છે કે, ‘મેં તારો ઇસ્રાએલના રાજા
તર કે અ ભષેક કય , તારા ધણી શાઉલના હાથમાંથી તને બચા ો,
8 મેં તે ું રાજય તને આપ્ ુ,ં અને તેની ીઓ તને પત્ની તર કે
આપી; મેં તને ઇસ્રાએલ અને યહૂદા ું રાજય આપ્ ુ,ં અને આ
બ ું જો ઓછુ પડ ું હોત તો તને આ ું બીજુ ઘણું બ ું આપ્ ું
હોત. 9 તો પછ તેં દેવની આજ્ઞાની ઉપેક્ષા શા માંટે કર ?
તેની નજરમાં જે ખોટુ છે તે શા માંટે ક ુર્? તેં હ ી ઊ રયાને
તરવારના ઘાથી માંર ના ો છે, 10 તેં એ માંણસને આમ્મોનીઓના
કબજામાં ફેંક ને માંર ના ો છે અને તેની પત્નીને તારા ઘરમાં
રાખી છે. તરવાર તારા કુટુબને છોડશે ન હ. તેં ઊ રયાની પત્નીને
તાર બનાવી, આ ર તે તેં માંરુ અપમાંન ક ુર્ છે.’

11 “તેથી યહોવા કહે છે, ‘હુ તારા પર ુશ્કેલીઓ લાવીશ.
પોતાના જ કુટુબીજનો તારા પર આફત લાવશે. હુ તાર પત્નીઓને
લઈને તારા દેખતાં બીજા માંણસોને આપી દઈશ. અને ધોળે દવસે
જાહેરમાં તેઓ તેની સાથે ૂશે જથેી દરેક જણ જોઇ શકે. 12 તેં
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જે ક ુઁ તે તો ખાનગીમાં ક ુ હ ુ,ં પણ હુ તો આ કાયર્ ધોળે
દહાડે બધા ઇસ્રાએલીઓ જુએ એ ર તે કર શ.’ ”

13 દાઉદે નાથાન સમક્ષ ક ૂલ ક ુર્, “મેં યહોવાની વરુદ્ધ પાપ
ક ુ છે.”
નાથાને જવાબ આપ્યો, “યહોવાએ તને આ પાપ માંટે પણ

ક્ષમાં આપી છે. ું મર શ ન હ, 14 પણ તેં આમ કર ને જે
યહોવાના શ ુઓ ું તેને માંટે ું માંન ુમાંવડા ું છે, તેથી તારુ
નવજાત બાળક મર જશે.”

દાઉદ અને બાથ-શેબા ું બાળક ૃત્ ુ પામ્ ું
15 તેથી નાથાન પોતાને ઘેર પાછો ફય . ઊ રયાની પત્નીને

દાઉદથી જે સંતાન અવતય તેને યહોવાએ સખત માંદગીમાં
પટકયો. 16 દાઉદ તે બાળકને યહોવાની પાસેથી જીવતદાન
અપાવવા ૂબ આજીજી કર , અને ઉપવાસ કર ને આખી રાત
જમીન ઉપર પડ ર ો.

17 તેના દરબાર ઓએ તેને ભોંય ઉપરથી બેઠો કરવાનો પ્રયત્ન
કય , પણ તે ઊઠયો ન હ; અને તેમની સાથે તેણે ભોજન પણ
લી ું ન હ. 18 સાતમાં દવસે તે બાળક ું ૃત્ ુ થ ુ.ં દાઉદને આ
સંદેશો આપવાનો હતો જે આપવા ચાકરોની હમત ચાલી ન હ,
તેમણે વચા ુ, “બાળક જીવ ું હ ુ,ં ત્યારે તો તે આપણું કહે ું
સાંભળતો નહોતો, પણ હવે ારે બાળક મર ગ ું છે એમ જો
આપણે તેને કહ એ તો તે તેને કાંઇ અ ન કરશે.”

19 દાઉદ ું ધ્યાન ગ ું કે તેના સેવકો એકબીજાના કાનમાં વાતો
કરતા હતા, એટલે તે સમજી ગયો કે બાળક મર ગ ું છે. તેથી
તેણે ૂછ ું, “બાળક મર ગ ?ુ”
અને તેઓએ ક ું, “હા, એ મર ગ ું છે.”
20 પછ દાઉદ ૂ મ પરથી ઊઠયો, સ્નાન ક ુર્; શર ર પર

અ ર લગાડ ું અને નવાં વ ો પ રધાન કયાર્, પછ તેણે યહોવાના
મં દરમાં જઈને ભજન ક ુ. પછ તેણે ઘેર જઈને ખાવા ું માંગ્ ું
અને પીરસ્ ું તેટ ું ખા ું.
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21 દાઉદના ચાકરો વસ્મય પામ્યા, તેમણે તેને ૂછ ું, “આ
કે ુ?ં જયારે છોકરો જીવતો હતો ત્યારે તમે અ ત્યાગ કય
અને તેને માંટે રડ્યા, પર ુ અત્યારે હવે તે ૃત્ ુ પામ્યો, ત્યારે તમે
ઊઠ ને ખા ું!”

22 તેણે ક ું, “બાળક હજી જીવ ું હ ું ત્યારે મેં એ ું ધાર ને
અ છોડ દ ું અને હુ રડયો કે, કદાચ યહોવા માંરા ઉપર દયા
કરે અને બાળક જીવી જાય, 23 પણ હવે એ મર ગ ું છે, ત્યારે
હુ શા માંટે અ ત્યાગ કરુ? હુ થોડો જ એને પાછો જીવતો
કર શકવાનો છુ? હુ જ તેની પાસે જઈશ; તે કઈ પાછો માંર
પાસે આવવાનો નથી.”

ુલેમાંનનો જન્મ
24 ત્યારબાદ દાઉદે તેની પત્ની બાથ-શેબાને આ ાસન આપ્ ુ;ં

પછ તે તેની સાથે ૂતો અને થોડા સમય બાદ તેણે એક ુ્ત્રને
જન્મ આપ્યો. દાઉદે તે ું નામ ુલેમાંન પાડ ું. અને યહોવાને
તેના પર પ્રેમ હતો. 25 એટલે તેણે નાથાન માંરફતે સંદેશો મોકલ્યો
કે, યહોવાને માંટે એ ું નામ યદ દયા રાખ ું,

દાઉદે રબ્બાહને કબ્જે ક ુર્
26 આમ્મોનીઓના પાટનગર રબ્બાહ ઉપર યોઆબે લડાઇ કર

અને તે કબજે ક .ુ 27 યોઆબે સંદેશવાહકો મોકલીને દાઉદને
સંદેશો મોકલ્યો: “મેં રબ્બાહ ઉપર હુમલો કય છે અને પાણીના
નગરને કબજે ક ુર્ છે. 28 તમે બાક ું લશ્કર ભે ું કર જાતે
શહેરને ઘેરો ઘાલી કબજે કર લો, ન હ તો માંરે એ કબજે કર ું
પડશે, અને એ માંરે નામે ઓળખાશ.ે”

29 આથી દાઉદ સૈન્ય લઈને રબ્બાહ ગયો અને તેને જીતી
લી ું. 30 તે નગરમાંથી ુષ્કળ ૂંટ યરૂશાલેમ લઈ જવામાં આવી.
રબ્બાહના રાજાનો ૂલ્યવાન રત્નો જડલેો એક તાલંત સોનાનો
ુગટ દાઉદે પોતાના માંથા પર ૂકયો.
31 વળ શહેરના લોકોને લઈ જઈને તેણે તેમની પાસે કરવત,

તીકમ અને કુહાડા વડે મજૂર કરાવી અને તેમને ઇટવાડામાં કામે
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લગાડયા. તેણે આમ્મોનીઓના સવર્ નગરોની આ દશા કર , અને
પછ તે અને તેના બધા માંણસો યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્.

13
આમ્નોન અને તામાંર

1 દાઉદના ુત્ર આબ્શાલોમને તામાંર નામે એક ુંદર રૂપાળ
બહેન હતી. દાઉદનો ુત્ર આમ્નોન તેના પ્રેમમાં પડયો.
2 આમ્નોનને તે ૂબ ુંદર લાગી અને તામાંરની એવી મો હની
લાગી હતી કે તે માંદો પડયો, તામાંર કુમાં રકા હતી અને આમ્નોનને
તેને કઈ અ ન કરવા ું વચા ુર્ ન હ પણ તેને તે જોઇતી જ
હતી.

3 પર ુ યોનાદાબ જે દાઉદના ભાઈ શમઆહનો ુત્ર હતો,
તે તેનો મત્ર હતો, તે ઘણો પા ો હતો. 4 એક દવસે તેણે
આમ્નોનને ક ું, “ઓ રાજકુમાંર, ું દવસે દવસે આમ ુકાતો
કેમ જાય છે? ું રાજાનો ુત્ર છે મને મહેરબાની કર ને કહે તો
ખરો?”
ત્યારે આમ્નોને ક ું, “હુ માંરા ભાઈ આબ્શાલોમની બહેન

તામાંરના પ્રેમમાં છુ.”
5 યોનાદાબે ક ું, “હવે, ું કર ું તે હુ તને કહ શ, તારા પલંગ

પર ૂઈ જા, અને બમાંર હોવાનો ઢોંગ કર. તારા પતા તાર
ખબર જોવા આવશે, અને ારે તને જોવા આવે ત્યારે તેમને
કહેજે કે, ‘માંર બહેન તામાંરને માંરા માંટે રોટલી પકવવા ું કહો,

ારે હુ જોઉં અને તે મને પોતે જ પીરશ.ે’ ”
6 આથી આમ્નોન માંદો હોવાનો ઢોંગ કર ને ૂઈ ગયો. રાજા

દાઉદ તેને મળવા ગયો એટલે આમ્નોને તેને ક ું, “માંર બહેન
તામાંરને અહ આવીને માંરા દેખતાં એક ભાખર બનાવી, પોતાને
હાથે મને ખવડાવવા દો.”

7 દાઉદ સહમત થયો અને તામાંરને સંદેશો મોકલ્યો કે, “તારા
ભાઈ આમ્નોનને ઘેર જઈ તેના માંટે રસોઈ તૈયાર કર.”

8 તામાંર પોતાના ભાઈ આમ્નોનને ઘેર તેના શયનખંડમાં ગઈ,
જથેી ભાખર માંટે લોટ બાંધતા તે તેને જોઈ શકે. તેણે થોડો
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લોટ લીધો, ૂંદ્યો અને તેના દેખતાં ભાખર બનાવીને શેક . 9 પછ
તેણે આમ્નોન આગળ થાળ માં ભાખર પીરસી, પણ તેણે ખાવાનો
ઇન્કાર કય , અને ક ુ,ં “બધાને બહાર મોકલી દો.” એટલે બધા
બહાર ચાલ્યા ગયા.

આમ્નોને તામાંર પર બળાત્કાર કય
10 પછ તેણે તામાંરને ક ું, “હવે અહ માંરા શયનખંડમાં

ખાવા ું લઈ આવ, જથેી હુ તારે હાથે ખાઈ શકુ.”
આથી તામાંરે પોતે બનાવેલી ભાખર અંદરના ઓરડામાં તેના

ભાઈ આમ્નોન પાસે લઈ ગઈ. 11 તામાંર તેને ખાવા ું આપવા
ગઈ ત્યારે આમ્નોને તેને પકડ લીધી અને ક ું, “આવ, મને પ્રેમ
કર, માંર સાથે ૂઈ જા.”

12 પણ તેણે ક ું, “ના, ભાઈ, મને ની ું જોવડાવશો ન હ
આ ું શરમજનક કરશો ન હ. ઇસ્રાએલમાં આ જાતની ભયંકર
બાબત કદ થઇ નથી. 13 શરમની માંર હુ માંરુ મોઢુ કયાંય
બતાવી શક શ ન હ. અને તમે પણ ઇસ્રાએલમાં એક સામાંન્ય
ુનેગારમાં ખપશો. તમે રાજાને કહોને; મને તમાંર સાથે પરણવા

દે.”
14 પણ તેણે તેની વાત સાંભળ ન હ, તેણે તેના ઉપર બળાત્કાર

કર તેની લાજ લીધી. 15 પછ અચાનક આમ્નોનને તામાંર ઉપર
તરસ્કાર છૂટયો. પહેલાં એને માંટે જટેલો તેને પ્રેમ હતો હવે તેના
કરતાં પણ વધારે તેના પ્રત્યે તરસ્કાર થયો. તે બોલ્યો, “બેઠ
થઈ જા અને અહ થી ુરત ચાલી જા.”

16 “ના, ભાઈ તે બોલી, આ ર તે મને કાઢ ૂકવી એ તમે
અત્યારે ક ુર્ એના કરતાં પણ વ ુ ખરાબ છે.”
પણ તેણે એની વાત સાંભળ ન હ, 17 તેણે પોતાના અંગત

નોકરને બોલાવીને હુકમ કય , “આ ીને માંરા મોઢા આગળથી
દૂર કર, એને બહાર કાઢ અને બારણું બંધ કર દે.”

18 નોકરે તેને બહાર કાઢ ને બારણું બંધ કર દ ુ.ં
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તે દવસોના રવાજ ુજબ રાજાની કુવર ઓ વ વધ રગના*
લાંબા ઝભ્ભા પહેરતી હતી, તામાંરે પણ પહેય હતો. 19 તામાંરે
પોતાનાં વ ો ફાડયાં, પોતાના માંથામાં રાખ નાખી અને બંને હાથ
પોતાના માંથા ઉપર ૂક જોરથી પોક ૂક રડતી રડતી તે ચાલી
ગઈ.

20 તેના ભાઈ આબ્શાલોમે તેને ૂછ ું, “તારા ભાઈ આમ્નોને
તને ઇજા પહોંચાડ છે? કોઈને કહેતી ન હ, માંર બહેન. ગમે
તેમ તો તે તારો ભાઈ છે. તે માંટે રડ શ ન હ.” આથી તામાંર
કાંઇ કહ ન શક અને પોતાના ભાઈ આબ્શાલોમના ઘરમાં રહ .

21 જયારે દાઉદે આખી વાત જાણી ત્યારે તેને ઘણો ક્રોધ
ચડયો. 22 આબ્શાલોમે આ વષે આમ્નોનને ક ું ક ું ન હ, પર ુ
આમ્નોને પોતાની બહેન તામાંરનો બળાત્કાર કય હતો તેને લીધે
તેને આમ્નોન ઉપર ભારે તરસ્કાર હતો.

આબ્શાલોમનો બદલો
23 ૂરાં બે વષર્ પછ આબ્શાલોમે પોતાના ઘેટાં ું ઊન ઉતરાવતી

વખતે રાજાના બધા ુત્રોને એફ્રાઈમ નજીક બઆલ-હાસોર ુકામે
આમંત્રણ આપ્ ુ.ં 24 આબ્શાલોમે રાજા પાસે જઈને ક ું, “અત્યારે
તો અમે ઘેટાંની ઊન કાતર ર ાં છ એ, તેથી આપ આપના સેવકો
સાથે પધારવાની કૃપા કરશો?”

25 રાજાએ તેને ક ું, “ના, માંરા દ કરા, જો અમે સવર્ તારે
ઘેર આવી ું તો તને ઘણો જ ભાર પડશ.ે”
આબ્શાલોમે ફર ફર વનંતી કર ; પર ુ રાજાને જ ું ન હ ુ,ં

અને તેણે આશીવાર્દ આપ્યા ન હ.
26 પણ આબ્શાલોમે ક ુ,ં “તો પછ માંરા ભાઈ આમ્નોનને તો

મોકલશોને?”
રાજાએ ૂછ ું, “આમ્નોન જ શા માંટે?”
27 પણ આબ્શાલોમે ફર આગ્રહ કય , તેથી રાજાએ આમ્નોનને

અને પોતાના બધા ુત્રોને જવા દ ધા.
આમ્નોનની હત્યા

* 13:18: વ વધ રગના અથર્ “ વ વધ રગો” અથવા તો “પટ્ટાઓ.”



2 શ ુએલ ું 13:28 xxxv 2 શ ુએલ ું 13:37

28 આબ્શાલોમે પોતાના માંણસોને ક ું, “બરાબર ધ્યાન રાખજો,
આમ્નોન દાક્ષારસની મસ્તીમાં આવી જાય અને હુ એમ કહુ કે,
આમ્નોનને ૂરો કરો, ત્યારે તેને માંર નાખવો. ડરશો ન હ, હુકમ
કરનાર હુ છુ. હમત રાખજો અને બહાદરુ થી કામ લેજો.”

29 તેથી આબ્શાલોમના ુવાન સૈ નકોએ તેના ક ા પ્રમાંણે ક .ુ
અને તેઓએ આમ્નોનને માંર ના ો. પછ રાજાના બીજા ુત્રો
ઝડપથી ઊભા થયા અને તેઓના ઘોડાઓ પર સવાર થઈને ભાગી
ગયા.ં

દાઉદને આમ્નોનની હત્યાના સમાંચાર મ ાં
30 હજી તેઓ યરૂશાલેમના રસ્તામાં હતા, ત્યાં દાઉદને કાને

એવી અફવા આવી કે, “આબ્શાલોમે રાજાના બધા ુત્રોને માંર
ના ા છે, એક પણ જીવતો રહેવા પામ્યો નથી.”

31 એટલે રાજાએ ઊભા થઈને પોતાનાં વ ો ફાડયાં અને તે
ૂ મ પર પડયો. તેના નોકરોએ પણ ભય અને દ:ુખને કારણે

પોતાનાં વ ો ફાડયા.ં
32 પણ દાઉદના ભાઈ શમઆહના ુત્ર યોનાદાબે ક ું, “હે

માંરા ધણી, માંરા રાજા, એમ ન માંનશો કે આપના બધા જ
ુત્રો મર ગયા છે. ફકત આમ્નોનને માંર ના ો છે. આમ્નોને

આબ્શાલોમની બહેન તામાંર ું અપમાંન ક ુર્ ત્યારથી આબ્શાલોમે
તેનો બદલો લેવાનો ન ય કય છે. 33 તારા સવર્ ુત્રોનો સંહાર
થયો નથી! ફકત આમ્નોન જ માંર નંખાયો છે.”

34 તે સમય દરમ્યાન આબ્શાલોમ ભાગી ગયો.
નગરના પહેરેદારોએ લોકો ું એક મોટુ ટો ું ટેકર ની બીજી

બાજુથી આવ ું જો ું. તેણે રાજાને સમાંચાર આપ્યા કે, કેટલાક
માંણસો હોરાનાઈમની દશામાંથી ટેકરો ઊતરતા જણાય છે.
35 યોનાદાબે રાજાને ક ું, “જુઓ, મેં ક ું હ ું તે પ્રમાંણે તારા
ુત્રો આવી ર ા છે.”
36 તે બોલી ર ો તે જ ક્ષણ,ે રાજકુમાંરો આવી પહોંચ્યા.

અને મોટેથી રડવા લાગ્યા. રાજા અને તેના બધા અમલદારો પણ
ૂબ રડવા લાગ્યા. 37 આબ્શાલોમ નાસી જઈને આમ્મીહૂરના
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ુત્ર ગ ૂરના રાજા તાલ્માંયની પાસે જતો ર ો, રાજા દરરોજ તેના
ુત્ર માંટે શોક કરતો હતો.
આબ્શાલોમ ગ ૂર નાસી ગયો

38 આબ્શાલોમ ગ ૂરના રાજા પાસે ત્રણ વષર્ ુધી ર ો.
39 આમ્નોનના ૃત્ ુનો શોક હળવો થતાં દાઉદ આબ્શાલોમને માંટે
ઝૂરવા લાગ્યો.

14
યોઆબની મધ્ય ી

1 સરૂયાના ુત્ર યોઆબને ાલ આવી ગયો કે રાજા દાઉદ ું મન
આબ્શાલોમને મળવા ઘણું આ ુર છે. 2 તેથી તેણે તકોઓમાંથી
એક ચ ુર ીને તેને મળવા લઇ આવવા સંદેશો મોકલ્યો. તેને
ક ું, “ ું શોકમાં હોય તેવો ઢોંગ કરજ.ે શોકનાં વ ો ધારણ
કરજ.ે ું લાંબા સમયથી શોકમાં છે તેવો તારો દેખાવ અને વતર્ન
રાખજ.ે 3 પછ રાજા પાસે જજે અને ુલાકાત માંગજ,ે અને
પછ રાજાને આ શ ો કહેજ.ે” પછ યોઆબે તેને રાજાને ું
કહે ું તે ક ું.

4 તે ી રાજા પાસે ગઈ, ભોંય પર પડ , લાંબા થઇને પ્રણામ
કયાર્ અને ક ું, “હે રાજા, મને મદદ કરો.”

5 એટલે રાજાએ ૂછ ુ,ં “ ું છે?”
તે બોલી, “હુ વધવા છુ, માંરો પ ત ૃત્ ુ પામ્યો છે, 6 માંરે

બે ુત્રો હતા, તેઓ બહાર ખેતરમાં ઝઘડતા હતા, ત્યાં તેમને
છોડાવનાર કોઈ ન હ ુ,ં એટલે તેમાંના એકે બીજાને માંર ના ો.
7 હવે માંરાં સગાં સંબંધીઓ તથા આ ું કુટુબ માંર વરુદ્ધ થઈ
ગયાં છે, અને તેઓ એવી માંગણી કરે છે કે, ‘હુ માંરો જીવતો
રહેલો ુત્ર તેઓને સોં ું, જથેી તેઓ ભાઈનો જીવ લેવા બદલ
તેનો જીવ લઈ લે. અને તેના વંશનો અંત આણ.ે’ જો તેઓ
એમ કરે તો માંરો બાક રહેલો અંગારો પણ ુઝાઈ જાય, અને
માંરા પ ત ું આ ધરતી ઉપર નામ નશાન કે વારસ ન રહે.”
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8 રાજાએ તેને ક ું, “ ું તારે ઘેર જા, માંરા પર વ ાસ રાખ,
તેની હુ કાળજી રાખીશ.”

9 પર ુ તે ી બોલી, “હે માંરા રાજા, દોષ બધો માંરા માંથેને
માંરા બાપના કુટુબને માંથે છે, આપ અને આપની ગાદ નદોષર્
છો.”

10 પછ રાજાએ ક ુ,ં “જો કોઈ તને ધમક આપે તો તેને
માંર પાસે લાવજ;ે તે ફર કદ તને હેરાન ન હ કરે.”

11 ત્યારે તેણે ક ું, “આપ માંરા રાજા, આપના દેવ યહોવા ું
નામ લો, અને પ્ર તજ્ઞા લો કે, તમે માંરા સગાસંબધીઓને વેર લેવા
ન હ દો અને તેના ભાઇ ું ૂન કરવા બદલ માંરા બીજા ુત્રને
માંરવા ન હ દો.”
રાજાએ જવાબ આપ્યો, “હુ યહોવાના સમ ખાઈને કહુ છુ કે,

તારા ુત્રનો એક વાળ પણ વાંકો ન હ થવા દઉં.”
12 પછ તે ીએ ક ું, “ ુરબ્બીની રજા હોય તો માંરે હજી

એક વાત કહેવી છે.”
તો રાજાએ ક ું, “ ું ૂછ શકે છે.”
13 આથી તે ી બોલી, “તો પછ આપે આવી યોજના દેવના

લોકો વરુદ્ધ શા માંટે રચી છે? આપે આપના જે ુત્રને ઘર
છોડવા જબરદસ્તી કર હતી તેને પાછા લા ા નથી. આપ
જે કહો છો તેમાં આપ પોતે જ પોતાને ુનેગાર ઠરાવો છો.
14 આપણે સૌ ૃત્ ુ પામવાના છ એ. આપણે એક દવસ જમીન
પર ઢોળાયેલા પાણી જવેા થઇ ું એ કાંઈ પાછુ ભે ું થાય ન હ.
દેવ લોકોને માંફ કરે છે. તે લોકો માંટે, જનેે જબરદસ્તી ુરક્ષા
માંટે ભાગ ું પડે છે. પાછા બોલાવવાની યોજના બનાવે છે. તે
તેઓને તેનાથી ભાગી જવા બળજબર કરતા નથી. 15 માંરા
ુરબ્બી, રાજાને હુ એ કહેવા માંટે આવી છુ, કારણ કે લોકોએ

મને ગભરાવી અને ક ું કે, ‘જો હુ રાજાને કહુ; તો માંરે જે કાંઇ
તેની પાસે કરાવ ું હશે તેઓ કદાચ માંર માંગણી ૂર કરશે.
16 તેઓ માંર વાત ધ્યાન પર લેશે અને જે માંણસ મને અને
માંરા ુત્રને માંર નાખી; અમને ઇસ્રાએલથી દેવે પોતાના લોકોને
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આપેલી ૂ મમાંથી મીટાવી દેવા ઈચ્છે છે તેનાથી મને બચાવશ.ે’
17 તેથી મેં માંર જાતને ક ું કારણ, આપ તો દેવના દૂત જવેા
છો, તમને સરખી સમજ શ કત છે. અને સારાસારનો વવેક કર
શકો છો, અને યહોવા આપની સાથે છે.”

18 એટલે રાજાએ તે ીને ક ું, “હુ તને એક વાત ૂછુ છુ
તેનો સાચો જવાબ આપજ.ે”

ીએ ક ું, “માંરા ધણી, માંરા રાજા કૃપા કર ૂછો.”
19 રાજાએ ૂછ ુ,ં “આ બધામાં તાર સાથે યોઆબ સંડોવાયેલ

છે?”
ીએ ક ું, “આપના સમ ધણી, આપના પ્ર નનો ઉ ર ટાળ

શકાય તેમ નથી. માંરે સા ું જ કહે ું પડશ,ે આપના સેવક
યોઆબે જ મને અહ મોકલી છે. અને આમ કહેવા ક ું છે.
20 સમગ્ર વાતને જુદુ રૂપ આપવા માંટે જ તેણે આમ ક ુ હ ું.
માંરા દેવ, આપ તો દેવના દૂત જવેા જ્ઞાની છો અને ૃથ્વી પર ું
થઈ ર ું છે તે બ ુંય આપ જાણો છો.”

આબ્શાલોમ યરૂશાલેમ પાછો ફય
21 રાજા દાઉદે યોઆબને ક ું, “મેં જે વચન આપ્ ું છે તે

પ્રમાંણે હુ કર શ. જાવ અને ુવાન આબ્શાલોમને પાછો ઘરે લઇ
આવો.”

22 યોઆબે રાજાને પ્રણામ કયાર્ અને રાજાને આશીવાર્દ આપ્યા
અને ક ું, “હવે મને ખાતર થઈ કે, આપ માંરા પર પ્રસ છો,
આપે માંરુ સાંભ ું છે.”

23 યોઆબ તરત જ ગ ૂર ગયો અને આબ્શાલોમને યરૂશાલેમ
લઈ આ ો. 24 પણ રાજાએ ક ું, “તે પોતાના નવાસ ાને
રહેવા જાય, તે અહ ન આવે. હુ તેને જોવા માંગતો નથી.”
તેથી આબ્શાલોમ તેના ઘેર ગયો અને રાજાને મ ો ન હ.

25 આખા ઇસ્રાએલમાં દેખાવડો અને ુંદર આબ્શાલોમ જવેો
વ ાત બીજો કોઈ ુરુષ નહોતો. પગથી માંથા ુધી તેનામાં
કોઈ દોષ નહોતો. 26 તેના વાળ બોજારૂપ બની જતા હતા ત્યારે
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તે દર વરસે વાળ ઉતરાવતો અને ત્યારે તે વાળ ું વજન શાહ
કાટલાં ુજબ આશરે પાંચ રતલ થ ુ.ં 27 આબ્શાલોમને ત્રણ
ુત્રો થયા હતા અને તામાંર નામે એક ુત્રી હતી, તે ૂબ રૂપાળ

હતી.
આબ્શાલોમે યોઆબને તેને મળવા માંટે વવશ કય

28 આબ્શાલોમ યરૂશાલેમ આ ો, તેને બે વષર્ થઈ ગયા, પણ
તે કદ રાજા આગળ ગયો ન હ. 29 ત્યાર પછ આબ્શાલોમે તેને
માંટે રાજા સામે જવા સંદેશો મોકલવા યોઆબને સંદેશો મોકલા ો,
પણ યોઆબે આવવાની; આબ્શાલોમ સાથે વાત કરવાની ના પાડ ,
આબ્શાલોમે ફર સંદેશો મોકલ્યો, તો પણ યોઆબે આવવાની ના
પાડ .

30 ત્યારે આબ્શાલોમે પોતાના નોકરોને મોકલ્યા, “અને તેઓને
જઈને આબ્શાલોમના ખેતરની પાસે આવેલા યોઆબના જવના
ખેતરને બાળ નાખવા ું ક ું.”
આથી આબ્શાલોમના નોકરોએ ખેતરોને બાળ ના ા.ં

31 યોઆબ આબ્શાલોમને ઘેર તરત જ પહોંચી ગયો અને ૂછવા
લાગ્યો. “તારા નોકરોએ માંરા ખેતરને આગ શા માંટે ચાંપી?”

32 આબ્શાલોમે ક ું, “માંર ઇચ્છા એવી છે કે ું રાજાને
એમ ૂછ કે, જો તે મને જોવા ઇચ્છતો નથી તો મને શા માંટે
ગ ૂરમાંથી પાછો બોલા ો છે? હુ ત્યાં જ ર ો હોત તો માંરા
માંટે વધારે સારુ હ ુ.ં માંરે રાજાની સાથે ુલાકાત કરવી છે,
અને જો મેં કઈ પાપ ક ુ હોય એમ તેમને લાગે તો મને મોતની
સજા કર શકે છે.”

આબ્શાલોમ દાઉદને મ ો
33 આબ્શાલોમે જે ક ું હ ું તે યોઆબે જઈને રાજાને ક ું,

રાજાએ આબ્શાલોમને તેડા ો, તેણે જઈને ભોંય પર પડ ને લાંબા
થઈને રાજાને પ્રણામ કયાર્ અને દાઉદે આબ્શાલોમને ુંબન ક ુર્
અને ભેટ પડયો.

15
આબ્શાલોમે ઘણાં મત્રો બના ાં
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1 ત્યારબાદ આબ્શાલોમે પોતા માંટે રથ તથા ઘોડાઓની
તજવીજ કર . તે રથ ચલાવતો હોય ત્યારે તેની આગળ
દોડવા પચાસ માંણસો રા ા હતા. 2 તે પ્ર ત દન સવારે વહેલો
ઊઠતો અને શહેરના દરવાજાના રસ્તા પાસે જઈને ઊભો રહેતો,
અને જયારે જયારે કોઈ માંણસ રાજા પાસે ફ રયાદ લઈ ન્યાય
કરાવવા આવતો ત્યારે આબ્શાલોમ તેને પોતાની પાસે બોલાવતો,
અને ૂછતો કે, “ ું કયાંથી આવે છે?” પેલો માંણસ જવાબ
આપતો, “સાહેબ, હુ ઇસ્રાએલના ફલાણા કુળસ ૂહમાંથી આ ું
છુ.” 3 ત્યારે આબ્શાલોમ તેને કહેતો, “ઓ ભાઈ, ું સાચો છે,
પણ રાજા દાઉદ તને સાંભળશે ન હ.”

4 અને પોતાને કહેતો, “હુ ન્યાયાધીશ હોત તો કે ું સારુ હ ું!
તો કોઈને જ ટલ સમસ્યા કે કોઇ કારણ હોય તે માંર પાસે
આવત, અને હુ તેને ન્યાય આપત.”

5 અને જો કોઈ માંણસ આબ્શાલોમ પાસે એને પ્રણામ કરવા
આવે તો આબ્શાલોમ તેનો હાથ લંબાવી તે કતને બાથમાં લઈ
અને તેને ુંબન કરતો. 6 રાજા પાસે ન્યાય મેળવવા આવતા
એકેએક ઇસ્રાએલી સાથે આબ્શાલોમ આ ર તે વતર્તો અને એમ
કર ને તેણે ઇસ્રાએલીઓનાં હૃદય જીતી લીધાં.

આબ્શાલોમનો દાઉદ વરુદ્ધ બળવો
7 ચાર વષર્ પછ * આબ્શાલોમે રાજાને ક ું, “ઓ ધણી, મેં

યહોવા આગળ એક પ્ર તજ્ઞા લીધી છે, તેથી મને હેબ્રોન જવા
પરવાનગી આપો. માંરે માંર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવી છે. 8 હુ જયારે
અરામમાં આવેલા ગ ૂરમાં રહેતો હતો, ત્યારે મેં યહોવાની એવી
માંનતા રાખી હતી કે, જો ‘યહોવા મને પાછો યરૂશાલેમ લાવશે,
તો હુ યહોવાની સેવા કર શ.’ ”

9 એટલે રાજાએ ક ું, “ઠ ક, ુખેથી જા, જઈને તાર માંનતા
ૂણર્ કર.”
આથી આબ્શાલોમ હેબ્રોન ગયો. 10 પણ તેણે ઇસ્રાએલના

બધા કુળસ ૂહોમાં જા ૂસો મોકલીને સંદેશો કહેવડા ો કે,

* 15:7: ચાર વષર્ પછ કોઇ પ્રાચીન લખાણમાં “40 વષર્” કહેવાય છે.
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“રણ શગડાનો અવાજ સાંભળો કે તરત જ તમે પોકાર કરજો કે,
‘આબ્શાલોમ હેબ્રોનમાં રાજા બન્યા છે.’ ”

11 યરૂશાલેમથી 200 માંણસો આબ્શાલોમની સાથે ગયા હતા,
પર ુ તેઓને તેના કાવતરા સંબંધી કાંઈ જ જાણ ન હતી.
12 આબ્શાલોમે રાજા દાઉદના સલાહકારોમાંનો એક અહ થોફેલને
એના નગર ગીલોનીથી બોલા ો, તે વખતે આબ્શાલોમ યજ્ઞ
અપર્ણ કરતો હતો. આબ્શાલોમ ું કાવ ું સાર ર તે પાર પડ ર ું
હ ું અને ઘણા લોકો તેને સાથ આપી ર ાં હતા. આબ્શાલોમના
ટેકેદારોની સં ા પણ વધતી ગઈ.

દાઉદને આબ્શાલોમના કાવત્રા વષે જાણ
13 એક સંદેશવાહકે યરૂશાલેમમાં દાઉદને જઇને ક ું,

“ઇસ્રાએલની પ્રજાએ આબ્શાલોમને અ ુસરવા ું શરુ ક ુર્ છે.”
14 તેથી તરત જ દાઉદે પોતાના અમલદારોને ક ું, “આપણે

અહ થી તાબડતોબ ચાલ્યા જઈએ અને પલાયન થઇ જઇએ
ન હ તો આબ્શાલોમ થોડ વારમાં જ અહ આવશ,ે તે આપણને
પકડશે, આપણો સંહાર કરશે અને યરૂશાલેમના લોકોને માંર
નાખશે.”

15 રાજાના અમલદારોએ દાઉદને ક ું, “આપ જમે કહેશો તેમ
અમે કર ું અમે આપના સેવકો છ એ.”

દાઉદ અને તેના માંણસો ઊગર નીક ાં
16 તેથી રાજા પોતાના આખા પ રવાર સાથે ચાલી નીક ો.

ફકત દસ ઉપપત્નીઓને મહેલની સંભાળ રાખવા પાછળ ૂકતો
ગયો. 17 પછ રાજા અને તેના બધાં માંણસો નગર છોડ ને
નીક ાં ત્યારે તેઓ છેલ્લા ઘર આગળ થોભી ગયાં. 18 રાજાના
સવર્ અંગરરક્ષકો કરેથીઓ અને પલેથીઓ અને તેની સાથે ગાથથી
આવેલા 600 માંણસો રાજાની બાજુએ થઇને પસાર થયા.

19 ત્યારે રાજાએ ગાથથી આવેલા ઇ ાયને ક ું, “અરે, તમે
બધાં શા માંટે માંર સાથે આવો છો? પાછા જાઓ અને નવા
રાજા સાથે રહો; કારણ તમે બધાં પરદેશીઓ છો અને તમાંરા
પોતાના દેશમાંથી આવેલા છો. 20 તમે તો હજી ગઈ કાલે જ
આ ા છો, તો પછ માંરે તમને માંર સાથે ળે ળે શા માંટે
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રખડાવવા જોઈએ? તમાંરા માંણસોને લઇને પાછા જાવ. તમાંરા
પ્રત્યે સદ વહાર અને વફાદાર દશાર્વાય.”

21 પર ુ ઇ ાયએ ક ું, “યહોવાના અને આપના સમ ખાઈને
કહુ છુ કે, માંરા દેવ, અને રાજા, જયાં ાંય પણ આપ જશો,
હુ તમાંર સાથે જઇશ, પછ ભલે મર ું પડે તોય.”

22 ત્યારે દાઉદે ઇ ાયને ક ું, “સારુ, આગળ વધો.”
એટલે ઇ ાય પોતાના બધા માંણસો અને પ રવારને લઈને રાજા

આગળથી પસાર થયો. 23 આખા લશ્કરે આગળ કૂચ કર ત્યારે
બધા લોકો મોટેથી રડવા લાગ્યા. પછ રાજા કદ્રોનના નાળાને
વટાવી ગયો ત્યારે બધાં લોકો બહાર નજન પ્રદેશ તરફ ગયા.
24 સાદોક તથા તેની સાથેના સવર્ લેવીઓ દેવના પ વત્રકોશને
ઉંચક ને જતા હતા. તેઓ થોભ્યા અને તેને નીચે ૂ ો અને
અબ્યાથારે સવર્ લોકો યરૂશાલેમ છોડ ને ગયા ત્યાં ુધી પ્રાથર્ના
કર .

25 ત્યારબાદ રાજાએ સાદોકને ક ું, “દેવના પ વત્રકોશને નગરમાં
પાછો લઈ જા. જો યહોવા માંરા પર પ્રસ હશે તો કોઇક દવસ
મને પ વત્રકોશ અને દેવ ું મં દર જોવા માંટે મને પાછો આવવા
દેશે. 26 પણ જો યહોવા માંરા પર પ્રસ ન હોય તો તેમની
નજરમાં માંરા માંટે જે સા ું લાગશે તે કરશ.ે”

27 રાજાએ યાજક સાદોકને ક ું, “ ું એક પ્રબોધક છે. તારા
ુત્ર અહ માંઆસ તથા અબ્યાથારના ુત્ર યોનાથાનને તાર સાથે

લઈ અને તારા નગરમાં શાં તથી જા. 28 ાં લોકો નદ ઓળંગી
અને રણમાં જાય છે, તે ળોએ તમાંરો સંદેશ મેળવવાની રાહ
જોઈશ; હુ અરણ્યમાં ભાગી જાઉં તે પહેલાં યરૂશાલેમમાં ું બને
છે તેની માં હતી મને મોકલાવજ.ે”

29 આથી સાદોક અને અબ્યાથાર દેવના પ વત્રકોશને લઇને
પાછા યરૂશાલેમ ગયા અને તેઓ ત્યાં જ ર ા.ં

અહ થોફેલ વરુદ્ધ દાઉદની પ્રાથર્ના
30 દાઉદ જૈ ૂનના પવર્તો પર રૂદન કરતો કરતો ચડવા લાગ્યો,

શોકને કારણે તેણે માં ું ઢાંકે ું રા ું હ ું અને તેના પગ ઉઘાડા



2 શ ુએલ ું 15:31 xliii 2 શ ુએલ ું 16:2

હતા, તેની સાથેના બધાં માંણસો પણ ઢાંકેલા માંથે રૂદન કરતાં
કરતાં ચડતાં હતા.ં

31 જયારે કોઈકે દાઉદને ક ું કે “અહ થોફેલ જે લોકોએ
આબ્શાલોમની સાથે યોજના બનાવી છે.” તેની સાથે ભેગો
ભળ ગયો છે, દાઉદે પ્રાથર્ના કર : “ઓ યહોવા, કૃપા કર ને
અહ થોફેલની સલાહને નરથર્ક બનાવજ.ે” 32 દાઉદ ટેકર ના
શખર પર પહોંચ્યો ાં તે દેવની ઉપાસના કરવા ઘણીવાર જતો
હતો, ત્યાં તે તેના મત્ર આક ર્ હૂશાયને મ ો. શોકમાં તેણે
પોતાનાં વ ો ફાડ ના ાં હતાં અને માંથા પર ૂળ નાખી હતી.

33 દાઉદે તેને ક ું, “ ું જો માંર સાથે આવીશ તો મને ભારરૂપ
થઈ પડ શ. 34 પણ જો ું નગરમાં જઈને આબ્શાલોમને કહે
કે, ‘હુ આપની સેવા કર શ, મેં આપના પતાની સેવા કર હતી
પર ુ હવે હુ આપની સેવા કર શ.’ આ ર તે ું અહ થોફલની
સલાહ નરથર્ક બનાવી દઇશ. 35 યાજક સાદોક અને અબ્યાથાર
પણ ત્યાં તાર સાથે જ હશ.ે રાજાના મહેલમાં ું સાંભળે તે
સવર્ અને સવર્ યોજનાઓ કરવામાં આવે, તેની જાણ ું તેઓને
કહેતો રહેજ.ે 36 તેમની સાથે સાદોકનો ુત્ર અહ માંઆસ અને
અબ્યાથારનો ુત્ર યોનાથાન છે. ું જે કઈ સાંભળે, તે તેમની
માંરફતે મને પહોંચાડતો રહેજ.ે”

37 તેથી આબ્શાલોમ યરૂશાલેમમાં દાખલ થતો હતો ત્યાં જ
દાઉદનો મત્ર હૂશાય પાછો નગરમાં આ ો.

16
સીબા દાઉદને મ ો

1 દાઉદ પવર્તના શખરથી સહેજ આગળ ગયો ત્યાં તેને
મફ બોશેથનો નોકર સીબા મ ો, તેની પાસે બે ગધેડાં હતાં, અને
તેમનાં પર 200 ૂક રોટલી, 100 દ્રાક્ષોવાળ મીઠ પાંઉરોટ ,
100 ઉનાળાની ઋ ુનાં ફળ અને એક બરણી ભર ને દાક્ષારસ
હતો. 2 સીબાને રાજાએ ૂછ ું, “ ું આ બ ું શા માંટે લા ો
છે?”
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સીબાએ જવાબ આપ્યો, “આ ગધેડાં રાજાના કુટુબના સભ્યો
માંટે છે. રોટલી અને ઉનાળાની ઋ ુનાં ફળ તમાંરા ુવાન નોકરો
માંટે છે. અને આ દ્રાક્ષારસ તમાંરામાંથી જે કોઈને રણમાં નબળાઇ
લાગે તેને પીવા માંટે છે.”

3 રાજાએ તેને સવાલ કય , “તારા ધણી શાઉલનો પૌત્ર
મફ બોશેથ કયાં છે?”
સીબાએ ક ું, “તે યરૂશાલેમમાં રહે છે, કારણ, ‘તેને એમ લાગે

છે કે, હવે ઇસ્રાએલીઓ તેના દાદા શાઉલ ું રાજય તેને પાછુ
આપશે.’ ”

4 રાજાએ સીબાને ક ું, “મફ બોશેથ ું જે કઈં છે તે બ ું હવે
તારુ છે.”
સીબાએ ક ું, “ઓ પ્ર ,ુ માંરા રાજા, હુ આપને પ્રણામ કરુ

છુ. અને હુ સદા આપને પ્રસ કરતો રહુ.”

દાઉદને શમઇનો શ્રાપ
5 દાઉદ રાજા બાહૂર મ પાસે પહોંચ્યો ત્યાં, તેઓને શાઉલના

કુટુબનો માંણસ ગેરાનો ુત્ર જે ું નામ શમઈ હ ું, તે તેઓને શાપ
દેતો દેતો આગળ આ ો.

6 દાઉદના બધા અગંરક્ષકોને દાઉદની ડાબી અને જમણી બાજુએ
તે ું રક્ષણ કરવા ફર વ ાં હતા,ં કારણકે શમઇએ દાઉદ અને
તેના અમલદારો ઉપર પથ્થર ફેંકવાની કો શષ કર હતી. 7 તેણે
દાઉદને અપશ ો ક ા,ં “ઓ ૂન કરનાર, લોહ તરસ્યા! અહ થી
ચાલ્યો જા! 8 તેં શાઉલ ું રાજય લઇ લી ું છે. અને તેં જે
ૂન ક ુ અને દરેકને માંર ના ા; તેનો બદલો દેવ તારા ઉપર

લઈ ર ા છે, તેથી યહોવાએ તારુ રાજય લઇ લી ું અને તારા
ુત્ર આબ્શાલોમને આપ્ ું છે. ઓ ૂની, તને તારા પાપોની સજા

મળ રહ છે!”
9 ત્યારે સરૂયાના ુત્ર અબીશાયે દાઉદને ક ું, “માંરા પ્ર ુ માંરા

રાજા, આપ આ મરેલા કૂતરાં જવેાને શા માંટે આપને શાપ આપવા
દો છો? મને જઇને તે ું માં ું ધડથી જુદુ કરવાની મંજૂર આપો.”
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10 પર ુ રાજાએ અબીશાય અને તેના ભાઈ યોઆબને ક ું,
“ઓ સરૂયાના ુત્ર, તને ું થ ું છે? જો તેઓને યહોવાએ ક ું
હોય કે, ‘દાઉદને શાપ આપ,’ તો તમે એને પ્ર ન કરવાવાળા
કોણ છો? ું આમ શા માંટે કરે છે? અને કયા કારણથી?”
11 દાઉદે અબીશાયને અને બીજા બધા અમલદારોને ક ું, “જો
માંરો સગો ુત્ર માંરો જીવ લેવા તૈયાર હોય તો આ બન્યામીનના
કુળસ ૂહના માંણસને એમ કરવાનો વ ુ અ ધકાર છે. તેને મને
શાપ આપવા દો. યહોવાએ તેને આમ કરવા ક ું છે. 12 કદાચ
યહોવા માંરા દ:ુખ સામે જોશે અને આજના આ શાપને બદલે
મને આશીવાર્દ આપશ.ે”

13 આથી દાઉદ અને તેના માંણસોએ આગળ ચાલવા માંડ ું
અને શમઈ નજીકની ટેકર ઓ પર ધારે ધારે તેઓની ઝડપે તેઓની
સાથે થવા જ ચાલતો હતો અને ચાલતાં ચાલતાં તે દાઉદને શાપ
આપતો જતો હતો, અને દાઉદ પર પથરા ફેંકતો હતો. અને ૂળ
ઉડાડતો હતો.

14 રાજા અને તેના માંણસો યદન નદ પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ
સવર્ થાક ગયા હતા,ં આથી તેમણે ત્યાં વશ્રામ કય .

15 આબ્શાલોમ અને બધા ઇસ્રાએલીઓએ યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ
કય અને અહ થોફેલ તેમની સાથે આ ો. 16 દાઉદનો મત્ર
આક હૂશાય જયારે આબ્શાલોમને મ ો ત્યારે તેણે તેને ક ું,
“નામદાર રાજા, ઘણું જીવો! નામદાર રાજા ઘણું જીવો.”

17 પર ુ આબ્શાલોમે તેને ક ું, “ ું તારા મત્ર પ્રત્યેની તાર
આવી જ વફાદાર છે? ું તારા મત્ર દાઉદ સાથે શા માંટે ન
ગયો?”

18 હૂશાયે તેને જવાબ આપ્યો, “એ શી ર તે બને? જનેે
યહોવાએ, આ લોકોએ તથા ઇસ્રાએલના સવર્ માંણસોએ પસંદ
કય , તેનો જ હુ થઈશ, ને તેના જ પક્ષમાં હુ રહ શ. 19 વળ ,
જો હુ માંરા ધણીના ુત્રની સેવા ન કરુ તો કોની સેવા કરવાનો
હતો? મેં આપના પતાની હજૂરમાં સેવા કર હતી તેમ તાર
હજૂરમાં પણ હુ સેવા કર શ.”
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આબ્શાલોમે અહ થોફેલની સલાહ લીધી
20 પછ આબ્શાલોમે અહ થોફેલને ક ું, “હવે આપણે ું કર ું

તે વષે ું મને તાર સલાહ આપ.”
21 અહ થોફેલે તેને ક ું, “આપના પતા તેની થોડ

ઉપપત્નીઓને મહેલમાં તેની સંભાળ લેવા માંટે ૂક ગયા હતા,
જાઓ અને તેમની આબરૂ લો. તેથી સવર્ ઇસ્રાએલીઓને જાણ
થશે કે, આપને આપના પતા સાથે દશુ્મનાવટ છે. અને આપના
ટેકેદારોને હમત મળશે.”

22 તેથી તે લોકોએ મહેલની અગાસી ઉપર માંડવો કય અને સૌ
ઇસ્રાએલીઓના દેખતાં તે પોતાના પતાની ઉપપત્નીઓ સાથે ૂતો.
23 તે સમયમાં અ હથોફલની સલાહ દેવનીવાણી જવેીજ માંનવામાં
આવતી હતી. દાઉદ અને આબ્શાલોમ પણ અહ થોફેલની સલાહને
એ જ પ્રમાંણે માંનતા હતા.ં

17
અહ થોફેલે દાઉદ વષે સલાહ આપી

1 અહ થોફેલે આબ્શાલોમને ક ું, “આજે રાત્રે મને 12,000
માંણસો પસંદ કરવા દો. હુ આજે રાત્રે જ દાઉદનો પીછો કરવા
નીકળ પડ શ. 2 જયારે તે થાકેલો અને હતાશ હશે ત્યારે હુ
તેની પાસે જઇશ અને તેને ગભરાવીશ. અને તેના બધા માંણોસો
ભાગી જશે અને હુ જ રાજાને માંર નાખીશ. 3 અને તેના બધા
માંણસોને, તાર પાસે પાછા લાવીશ. તમાંરે તો ફકત એક જ
માંણસને માંરવાનો છે, બીજા બધા ુર ક્ષત રહેશે.”

4 આબ્શાલોમ અને ઇસ્રાએલના આગેવાનોને આ સલાહ ગમી.
5 પછ આબ્શાલોમે ક ું, “આક ર્ હૂશાયને બોલાવો. આ યોજના
સંબંધી તે ું વચારે છે તે તેને ૂછો.”

હૂશાયનો વનાશ અહ થોફેલની સલાહ
6 હૂશાય આ ો એટલે આબ્શાલોમે તેને ક ું, “અહ થોફેલ

કહે છે, તે ુજબ અમે કર એ? જો તેમ કર ું યોગ્ય ના હોય
તો પછ ું કર ું તે ું જ કહે.”
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7 હૂશાયે જવાબ આપ્યો, “આ વખતે અહ થોફેલે જે સલાહ
આપી છે તે અયોગ્ય છે.” 8 તને ખબર છે કે, તારા પતા અને
તેના માંણસો બહુ હમતવાન છે. જમે બચ્ચાં છ નવી લીધેલ
જગલી ર છણ જોખમકારક બની જાય છે, તેવી જ ર તે તારા
પતા અને તેના માંણસો ભયાવહ છે. તારા પતા એક અ ુભવી
યોદ્ધા છે, અને રાત્રે તે તેના લશ્કર સાથે રહેતા નથી. 9 આ
સમયે તે કોઈ ુફામાં કે ઊંડ સાંકડ ખીણમાં સંતાયેલો હશ.ે તે
તેના સંતાઇ રહેવાના ાનેથી અચાનક બહાર આવશે અને સૌથી
પહેલા તારા માંણસો પર હુમલો કરશે પછ જે કોઇ આ વષે
સાંભળશે તેઓ કહેશે. “આબ્શાલોમના લોકોનો સંહાર થઈ ર ો
છે.” 10 ત્યાર પછ સહ જવેા બહાદરુ માંણસો પણ નરાશ થઇ
જશે. અને હાર માંની લેશ.ે કારણ આ ું ઇસ્રાએલ જાણે છે કે
તારા પતા ૂરવીર યોદ્ધા છે અને તેના માંણસો પણ.

11 “તેથી માંર સલાહ છે કે, દાનથી બેર-શેબા ુધીના સવર્
ઇસ્રાએલીઓને તેઓ સૌને ું એકઠા કર. આમ સ ુદ્રની રેતીની
જમે ઘણાં સૈ નકોથી તારુ સૈન્ય વશાળ થઇ જશે, અને પછ
તારે જાતે જ ુદ્ધનાં લશ્કરની આગેવાની લેવી પડશે. 12 દાઉદ
જયાં હશે, ત્યાંથી આપણે તેને શોધી કાઢ ું. અને ઝાકળ જમે
જમીન પર પડે છે તેમ આપણે તેના ઉપર હુમલો કર ું અને
તેને કે તેના લશ્કરના એક પણ માંણસને આપણે જીવતો જવા
ન હ દઈએ, અને દરેકને માંર નાંખી ુ.ં 13 અને જો કોઈ નગરમાં
ભાગી ગયો હશ,ે તો સવર્ ઇસ્રાએલીઓ દોરડાં લઈ તેની દ વાલ
તોડ પાડશે. અને તેઓને ખીણમાં ઘસડ ને લઇ જશે અને એક
નાની કાંકર એ નગરમાં રહેવા ન હ પામ.ે”

14 ત્યારબાદ આબ્શાલોમે તથા ઇસ્રાએલના સવર્ આગેવાનોએ
ક ું, “હૂશાયની સલાહ અહ થોફેલની સલાહ કરતા વધારે સાર
છે.” યહોવાએ અહ થોફેલની સાર સલાહને મીટાવી દેવા ું ન
ક ુર્ હ ુ,ં જથેી દેવ આબ્શાલોમ ું ખરાબ કરે.

હૂશાયે દાઉદને ચેતવણી મોકલી
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15 હૂશાયે યાજક સાદોક અને અબ્યાથારને ક ું, “અહ થોફેલ
આબ્શાલોમને અને ઇસ્રાએલીના આગેવાનોને આ પ્રમાંણેની સલાહ
આપી હતી, પણ મેં આ ુજબની સલાહ આપી હતી.
16 હૂશાયએ તેઓને ક ું, ઉતાવળ કરો, દાઉદને શોધી કાઢો
અને તેને કહો જે ળો ઓળંગીને લોકો રણમાં જાય છે ત્યાં
આજે રાત્રે ન રહે એને કહો તે તાત્કા લક યદન નદ ઓળંગી
જાય, ન હ તો રાજા અને તેના સવર્ માંણસો માંયાર્ જશે.”

17 યોનાથાન અને અહ માંઆસ એન-રોગેલ પાસે થોભ્યા હતા,
કારણ કે જો તેઓ શહેરમાં દાખલ થાય તો કોઈ જોઈ જાય એક
દાસી જે કાંઇ બને તે તેમને જઈને કહેતી હતી અને ત્યારબાદ
તેઓ જે કાંઇ બન્ ું હોય તે રાજા દાઉદને જણાવતાં હતા.ં

18 પર ુ યોનાથાન અને અહ માંઆસને એક છોકરો જોઈ ગયો
અને તે આબ્શાલોમને કહેવા દોડ ગયો આથી એ બે જણા
તાબડતોબ “બાહૂર મ” પાસે એક માંણસને ઘેર ગયા. ત્યાં તેના
ફ ળયામાં એક કૂવો હતો, તેમાં તેઓ નીચે ઊતર ગયા.ં 19 તે
માંણસની પત્નીએ કૂવા પર એક ચાદર પાથર . અને તેના પર
ૂકવવા અનાજ પાથર દ ુ,ં જથેી કોઈને કશી ખબર ન પડ.ે

20 આબ્શાલોમના અમલદારોએ ઘેર આવીને તે ીને ૂછ ું,
“અહ માંઆસ અને યોનાથાન કયાં છે?”
તે ીએ ક ુ. “તેઓ તો નદ ઓળંગીને ચાલ્યા ગયા છે.”
તે માંણસોએ તેમની શોધ કર પણ સફળતા મળ ન હ, એટલે

તેઓ યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્.
21 તેમના ગયા પછ પેલા બે માંણસોએ કૂવામાંથી બહાર

નીકળ રાજા દાઉદ પાસે જઈને ક ું, “ઝટ કરો, આજે રાત્રે
જ યદન નદ ની પાર જતા રહો!” અહ થોફેલે દાઉદને બંદ વાન
કર તેનો સંહાર કરવા જે સલાહ આપી હતી તે તેઓ તેને કહ
સંભળાવી.

22 આથી દાઉદ અને તેની સાથેના માંણસો યદન નદ ઓળંગવા
લાગ્યા અને ૂય દય થતાં પહેલાં બધા સામે પાર પહોંચી ગયા.

અહ થોફેલે આત્મહત્યા કર
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23 અહ થોફેલે જો ું કે પોતાની સલાહ માંનવામાં આવી ન
હતી, ત્યારે તેણે પોતાના ગધેડા પર જીન બાંધ્ ું અને પોતાના
નગરમાં ગયો; પોતાના કુટુબની વ ા કર ને પછ તે પોતાના
ઘરમાં ગળે ફાંસો ખાઈને મર ગયો. અને તેને તેના પતાની કબર
પાસે દફનાવવામાં આ ો.

આબ્શાલોમે યદન નદ ઓળંગી
24 તે પછ દાઉદ ઉતાવળથી માંહનાઈમ ગયો, તે દરમ્યાન

આબ્શાલોમે ઇસ્રાએલના સમગ્ર પ્રજાજનો સાથે યદન ઓળંગી.
25 અને આબ્શાલોમે યોઆબની જગાએ અમાંસાને લશ્કરનો
સેનાપ ત નીમ્યો. અમાંસા યથાર્ ઇસ્રાએલીનો ુત્ર હતો. તેની માં
ઇસ્રાએલી હતી અને તે ું નામ અબીગાઈલ હ ુ.ં તે નાહાશની
ુત્રી અને યોઆબની માં સરૂયાની બહેન હતી. 26 આબ્શાલોમ

અને ઇસ્રાએલીઓએ ગલયાદના પ્રદેશમાં છાવણી નાખી.

શોબી, માંખીર, બા ઝલ્લાર્ય
27 જયારે દાઉદ મહાનાઈમ પહોંચ્યો ત્યારે તે રાબ્બાહના

આમ્મોની નાહાશનો ુત્ર શોબીને લો દબારના આમ્મીએલનો
ુત્ર માંખીર, તથા રોગલીમનો, ગલયાદ ના બા ઝલ્લાર્યને મ ો.

28 તેઓ ખાટલા, વાસણો, હાઁલ્લાં, ઘઉં, જવ, લોટ, અને ધાણી
કઠોળ અને મ ૂર, 29 મધ અને દહ , ઘેટાં અને પનીર લઈને
તેમને મ ા, અને આ બ ું દાઉદને અને તેનાં મૅંણસોને ખાવા
માંટે આપ્ ુ,ં તેઓને થ ું કે, “એ લોકો રાનમાં ૂ ા-ંતરસ્યાં થયા
હશે અને થાક ગયાં હશ.ે”

18
દાઉદે યદ્ધની તૈયાર કર

1 રાજા દાઉદે તેના લશ્કરની ગણતર કર . અને તેણે 1,000
માંણસો પર અને 100 માંણસો પરના પદવીધર અલગ અલગ
નીમ્યા. 2 ત્યાર પછ તેણે સેનાને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખી,
એક યોઆબના હાથ નીચ,ે બીજી યોઆબના ભાઈ અને સરૂયાના
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ુત્ર અબીશાયના હાથ નીચે અને ત્રીજી ગાથના ઇ ાયના હાથ
નીચ,ે
પછ દાઉદે સેનાને ઉદે્દશીને ક ું, “હુ જાતે તમાંર સાથે

આવીશ.”
3 તેઓએ ક ું, “ના, તમાંરે અમાંર સાથે આવવા ું નથી, અમે

પીછે હઠ કર ને નાશી જઈએ અને અમાંરામાંથી અડધા ભાગના
માંયાર્ જાય તો પણ આબ્શાલોમના માંણસોને અમાંર કાંઇ પડ
નથી, તેઓ તમાંર પાછળ પડ્યાં છે અને તમે તો અમાંરા 10,000
માંણસોની બરાબર છો! તમે અહ નગરમાં રહ જાવ તે વધારે
સારુ છે. તમે નગરમાં રહ ને અમને મદદ મોકલતા રહો એ જ
વધારે સારુ છે.”

4 છેવટે રાજા દાઉદે ક ું, “તમને જમે યોગ્ય લાગે તેમ હુ
કર શ.”
પછ તે દરવાજા પાસે ઊભો ર ો અને લશ્કર સો અને હજારની

ટૂકડ માં ગોઠવાઇ ગ ુ.ં
5 રાજાએ યોઆબ, અબીશાય અને ઇ ાયને હુકમ કય કે,

“માંરે ખાતર તમે ુવાન આબ્શાલોમ સાથે નરમાંશથી બોલજો.”
અને આખા લશ્કરે આ હુકમને સાંભ ો.

દાઉદના સૈન્યે આબ્શાલોમના સૈન્યને હરા ું
6 આ પ્રમાંણે દાઉદ ું લશ્કર આબ્શાલોમની સેના સાથે ુદ્ધ

કરવા મેદાને પડ ું અને એફ્રાઈમના જગલમાં ુદ્ધ જામ્ ુ.ં 7 દાઉદના
સૈન્ય આગળ ઇસ્રાએલના સૈન્યની હાર થઈ. આબ્શાલોમના
માંણસો હાર ગયા. એ હાર એવી ભંયકર હતી કે તે દવસે
20,000 માંણસોએ પોતાના પ્રાણ ુમાં ા. 8 સમગ્ર વસ્તારમાં
ુદ્ધ ફેલાઈ ગ ું પર ુ તે દવસે તરવારથી મરવા કરતાં જગલમાં

વ ુ માંણસો મર ગયા.
9 ુદ્ધના સમયે આબ્શાલોમનો દાઉદના કેટલાક અમલદારો સાથે

ભેટો થઈ ગયો, અને તેણે ભાગવાની કો શષ કર . આબ્શાલોમ
ગધેડા પર બેસીને જતો હતો, તે ગધેડો એક મોટા ઇમાંરતી કા ના
ૃક્ષની ઘટામાંથી પસાર થતો હતો. એવામાં આબ્શાલોમ ું માં ું
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ડાળ ઓમાં ભરાઈ ગ ુ.ં તે આકાશ અને જમીન વચ્ચે અદ્ધર
લટકવા લાગ્યો અને ગધેડો આગળ ચાલી ગયો.

10 કોઈ એક માંણસની નજર તેના પર પડ . એટલે તેણે જઈને
યોઆબને ખબર આપી, “મેં આબ્શાલોમને એક ઝાડે લટકતો જોયો
હતો.”

11 યોઆબે ક ું, “ખરેખર તેં જોયો? તો પછ તેં તેને શા
માંટે માંર ના ો ન હ? મેં તને દસ-ચાંદ ના સ ા અને એક
પટ્ટો આપ્યો હોત,”

12 પેલા માંણસે ક ુ,ં “તમે માંરા હાથમાં 1,000 ચાંદ ના
સકકા ુકો તો પણ હુ રાજાના કુવર સામે આંગળ સરખી ઊંચી
ન કરુ; ‘કેમકે, અમાંરા સાંભળતા રાજાએ તને, અબીશાયને તથા
ઇ ાયને એ ું ક ું હ ું કે, ખબરદાર, જુવાન આબ્શાલોમને કોઇ
હાથ અડકાડે ન હ.’ 13 મેં જો આબ્શાલોમને માંય હોત તો
રાજાને તેની ખબર પડ હોત અને તમે પોતે જ માંર વરુદ્ધ થઇ
ગયા હોત. માંરા ઉપર આરોપ ૂકવામાં તમે પહેલા હોત.”

14 યોઆબે ક ું, “માંર પાસે તાર સાથે નરથર્ક વાતોની ચચાર્
કરવાનો સમય નથી.”
એમ કહ ને તેણે ત્રણ ભાલા લીધા અને ઝાડે લટકતાં અને

હજી જીવતા રહેલા આબ્શાલોમની છાતીમાં ભોંક દ ધા. 15 પછ
યોઆબના દસ અંગરક્ષકોએ આબ્શાલોમને ઘેર લઈ, ઘા કર ને
તેને ૂરો કય , 16 પછ યોઆબે ુદ્ધ ું રણ શગડુ વગાડ લશ્કરને
ઇસ્રાએલીના લશ્કરનો પીછો કરતા રો ુ.ં તેથી તેઓ પાછા ફયાર્.

17 તેઓએ આબ્શાલોમના શબને લઈને જગલમાં એક ખાડામાં
ફેંક દ ુ.ં
અને તેની ઉપર ઘણાં બધાં પથ્થરો ૂ ા,ં બધા ઇસ્રાએલીઓ

પોતાને ઘેર જતા ર ા.
18 પોતાના જીવન દરમ્યાન આબ્શાલોમે રાજાઓની ખીણમાં

સ્માંરક સ્તંભ ઊભો કય હતો. કારણ, તેને એમ થ ું હ ું કે,
“માંરુ નામ રાખવા માંટે મને ુત્ર તો છે ન હ.” આથી તે સ્તંભને
તેણે પોતા ું નામ આપ્ ું હ ુ;ં અને આજે પણ તે “આબ્શાલોમના
સ્માંરક” તર કે ઓળખાય છે.
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યોઆબે દાઉદને સમાંચાર મોકલ્યા
19 ત્યારબાદ સાદોકના ુત્ર અહ માંઆસે ક ું, “યહોવાએ

રાજાના શ ુ આબ્શાલોમથી તે ું રક્ષણ ક ુ છે, આ ુભ સમાંચાર
કહેવાને મને રાજા દાઉદ પાસે દોડતો જવા દો.”

20 યોઆબે તેને ક ું, “આજે તારે ખબર કહેવા જવા ું નથી,
જ ું હોય તો કોઈ બીજા દવસે જજ;ે આજે તો ન હ જ, કારણ,
રાજકુમાંર ું અવસાન થ ું છે.”

21 ત્યારબાદ યોઆબે એક કૂશીને ક ું, “ ું જા, અને તેં જે
જો ું છે તે રાજાને કહેજ.ે”
તે ુલામ યોઆબને પ્રણામ કર ને રાજાને કહેવા દોડ્યો.
22 પણ સાદોકના ુત્ર અહ માંઆસે યોઆબને વનંતી કર અને

“તેને વનંતી કરવા ું ચા ું રા ુ,ં જે થવા ું હોય તે થાય માંરે
કૂશીની પાછળ જ ું જ છે અને રાજાને મળ ું છે.”
યોઆબે ૂછ ું, “તારે શા માંટે જ ું જોઈએ? તને કઈ ઇનામ

ન હ મળે.”
23 અહ માંઆસ ફર બોલ્યો, “જે થવા ું હોય તે થાય, હુ તો

જવાનો જ.”
યોઆબે ક ું, “તો જા.”
આથી તે યદનના કાંઠાને રસ્તે દોડવા લાગ્યો અને કૂસીની

આગળ નીકળ ગયો.

દાઉદે સમાંચાર સાંભ ાં
24 દાઉદ નગરના બે દરવાજા વચ્ચે બેઠો હતો. ચોક દાર

નગરના કોટ ઉપર ચઢ ગયો તેણે જો ુ,ં તો જુઓ એક મૅંણસ
એકલો દોડતો આવતો હતો.

25 રાજાએ ક ું, “જો તે મૅંણસ એકલો હોય તો ખબર લઈને
આવે છે.” દોડનાર મૅંણસ નધ્કને નધ્ક આવતો જતો હતો.

26 ત્યારે ચોક દારે જો ું કે બીજો એક મૅંણસ પણ દોડતો
આવતો હતો, તેણે ૂમ પૅંડ ને દરવાનને સમાંચાર આપ્યા, એટલે
રાજાએ ક ું, “એ પણ ખબર લઈને આવે છે.”
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27 ચોક દારે ક ું, “પ્રથમ મૅંણસ સાદોકના ુત્ર અહ માંઆસ
જવેો લાગે છે.”
રાજાએ જવાબ આપ્યો, “તે સારો મૅંણસ છે, અને સારા

સમાંચાર લઈને આવે છે.”
28 અહ માંઆસે ૂમ પૅંડ ને રાજાને ક ું, “બ ુઁ ઠ ક છે,”

રાજાની આગળ સા ાંગ દડવ પ્રણામ કર ને તેણે ક ું, “માંરા
ધણી માંરા રાજા, તમાંરા દેવ યહોવાને ધન્ય હોજો, જઓેએ
આપની સામે બળવો પોકારનારાઓને હરાવી દ ધા છે.”

29 રાજાએ ૂછ ું, “જુવાન આબ્શાલોમ ુર ક્ષત તો છે ને?”
અહ માંઆસે જવાબ આપ્યો, “યોઆબે મને મોકલ્યો ત્યારે ત્યાં
ૂબ લડાઇ અને ભાગદોડ થતી હતી, પણ પદ્ધ ું થ ું એની

મને ખબર નથી.”
30 રાજાએ ક ું, “એક બાજુ ખસીને થોડ વાર ઊભો રહે.”

આથી તે ખસીને એક બાજુએ ઊભો ર ો.
31 પદ્ધ પેલા કૂશીએ આવીને ક ું, “ઓ, પ્ર ુ આપને માંટે
ુભ સમાંચાર છે! જે મૅંણસે આપની સામે બળવો પોકાય હતો,

તે આપણા દેવ યહોવાની મદદથી હાર ગયો છે.”
32 પદ્ધ રાજાએ તે કૂશીને ક ું “ ું આબ્શાલોમ ુર ક્ષત

નથી?”
દોડનારે જવાબ આપ્યો, “આપના બધા દશુ્મનોના અને આપની

સામે બળવો પોકારનાર એ આ મૅંણસ જવેા થાઓ.”
33 પદ્ધ રાજા બહુ જ ુસ્સે થયો, તે નગરના દરવાજા પરની

ઓરડ પર ગયો, તેની આંખો આંસથી ભરાઇ આવી, તે રડવા
લાગ્યો. અને જતાં જતાં તે બોલ્યો, “ઓ માંરા ુત્ર આબ્શાલોમ!
માંરા ુત્ર, ઓ માંરા ુત્ર આબ્શાલોમ! તારા બદલે હુ જો ૃત્ ુ
પામ્યો હોત તો કે ું સારુ! ઓ આબ્શાલોમ, માંરા ુત્ર! માંરા
ુત્ર!”

19
યોઆબે દાઉદને ઠપકો આપ્યો
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1 રાજા દાઉદ આબ્શાલોમ માંટે વલાપ કરતાં કરતાં શોકમાં
ડૂબી ગયો તેની જાણ યોઆબને થઈ ગઈ. 2 તે દવસે દાઉદ ું
સૈન્ય ુદ્ધ જીતી ગ ું હ ું. પણ સવર્ લોકો માંટે જીતનો આનંદ
દ:ુખમાં ફેરવાઇ ગયો હતો. આ એક ૂબ જ ઉદાસ દવસ હતો
કારણકે લોકોએ સાંભ ું કે, “રાજા પોતાના ુત્ર માંટે ઘણો જ
દ:ુખી હતો.”

3 સૈન્યના માંણસો જાણે કે ુદ્ધમાં પરાજય પામવાથી શરમાંતા
હોય તેમ છાનામાંના નગરમાં ચાલ્યા ગયા. 4 રાજા પોતાના હાથ
વડે પોતા ું ુખ ઢાંક ને વલાપ કયાર્ કરતો હતો. “ઓ માંરા ુત્ર
આબ્શાલોમ! ઓ આબ્શાલોમ, માંરા ુત્ર, માંરા ુત્ર!”

5 પછ યોઆબ રાજાના મહેલમાં ગયો અને ક ું, “આજે
આપે આપના અમલદારો ું અપમાંન ક ુ છે, જમેણે તમાંરો જીવ
અને તમાંરા ુત્રોના અને ુત્રીઓના, આપની પત્નીઓના અને
ઉપપત્નીઓના પ્રાણ બચા ાં હતા.ં 6 અમને લાગે છે કે આપના
ઉપર જઓે પ્રેમ રાખે છે તેમને આપ ધ ારો છો, અને જઓે
આપને ધ ારે છે તેમના ઉપર આપ પ્રેમ રાખો છો. આપે એ
સ્પ બતાવી આપ્ ું છે કે સેનાપ તઓની અને લડાયકોની આપને
કશી કમત નથી. હુ સ્પ જોઉં છુ કે જો આજ આબ્શાલોમ
જીવતો હોત અને અમે બધા મર ગયા હોત તો આપ રાજી
થયા હોત. 7 હવે જાવ અને આપના સૈ નકોને પ્રોત્સાહન આપો,
કારણ, આપ, જો તેમ ન હ કરો તો હુ યહોવાના સમ ખાઈને કહુ
છુ કે, સવાર ુધીમાં કોઇ આપની સાથે હશે ન હ, એ આપના
જીવનની મોટામાં મોટ આફત શરૂ થશ.ે”

8 પછ રાજા ઊઠયો અને નગરના દરવાજા આગળ જઈને
બેઠો, પછ લોકોને ખબર પડ કે તે ત્યાં છે તો લોકો રાજાની
પાસે આ ાં.

દાઉદ ફર રાજા બન્યો
દરમ્યાનમાં આબ્શાલોમના અ ુયાયીઓ ઇસ્રાએલીઓ પોતાને

ઘેર ભાગી ગયા. 9 સવર્ ઇસ્રાએલીઓ એકબીજાને ચચાર્
કરતા હતા અને કહેતા હતા કે, “રાજાએ આપણને શ ુઓના
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હાથમાંથી પણ બચા ા, અને પ લસ્તીઓના હાથમાંથી બચા ા
હવે આબ્શાલોમને કારણે તે આપણને છોડ જાય છે. 10 આપણે
આબ્શાલોમનો રા ા ભષેક કય પણ તે તો ુદ્ધમાં માંય ગયો
છે, તેથી પાછા આવીને ફર થી આપણો રાજા બનવા માંટે આપણે
દાઉદને વનંતી કર એ.”

11 દાઉદરાજાએ સાદોક અને આબ્યાથાર યાજકોને સંદેશો
મોકલ્યો. “આમ કહેતો કે યહૂદાના આગેવાનો સાથે વાત કર
તેઓને કહો, ‘રાજાને ફર થી મહેલમાં લાવવામાં કુળસ ૂહમાં તમે
સૌથી છેલ્લા કેમ છો? સવર્ ઇસ્રાએલીઓ રાજાને ઘરે લાવવાની
વાતો કરે છે. 12 તમે તો માંરા ભાઈઓ છો, માંરુ જ લોહ અને
માંરુ જ માંસ છો. રાજાને પાછો લાવવામાં તમે શા માંટે સૌથી
છેલ્લા છો?’ 13 અને અમાંસાને કહો કે, ‘તમે માંરા સગા સંબંધી
છો. હુ તને યોઆબને ાને લશ્કરનો સેનાપ ત ન ુકત કરુ છુ;
જો ના ન ુકત કરુ તો દેવ મને શક્ષા કરો.’ ”

14 આ ર તે તેણે યહૂદાના લોકોના સવર્ કોઈનાં હૃદય જીતી
લીધાં અને તેઓએ સૌએ સાથે રાજાને સંદેશો મોકલ્યો કે, “આપ
અને આપના બધા માંણસોએ પાછા આવ ું જ જોઇશ.ે”

15 આથી રાજા પાછો ફય , અને યદન નદ આગળ આવી
પહોંચ્યો. યહૂદાના લોકો તેને મળવા માંટે અને નદ ને સામે પાર
લઈ જવા માંટે ગલ્ગાલ આ ા.

શમઇએ દાઉદની માંફ માંગી
16 ત્યાર પછ બાહૂર મનો બન્યામીનકુળનો ગેરાનો ુત્ર શમઈ

યહૂદાના લોકો સાથે રાજા દાઉદને મળવા આ ો અને જલ્દ થી
ત્યાં પહોંચી ગયો. 17 તેઓની સાથે બન્યામીનકુળના 1,000
માંણસો હતા, તેઓમાં શાઉલનો સેવક સીબા, તેના 15 ુત્રો,
અને 20 સેવકો પણ તેની સાથે હતા. તેઓ તેઓના રાજાના
આગમન માંટે ઝડપભેર યદન નદ ના કનારા પર પહોંચી ગયા.

18 તેઓએ રાજાના કુટુબને તથા તેના સૈન્યને નદ પાર કરાવવા
સખત પ રશ્રમ કય અને શકય તેટલી સહાય કર . રાજા નદ
ઓળંગવાની તૈયાર કરતો હતો ત્યારે શમઈ તેમને પગે પડયો.
19 તેણે રાજાને વનંતી કર અને ક ું, “ઓ પ્ર ુ માંરા ખોટા
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કાય ને ારે આપ યરૂશાલેમ છોડ ગયા, ત્યારે મેં જે ખરાબ
કાય કયાર્ હતા, તે કૃપા કર સંભારશો ન હ, ને તેના વષે વચાર
કરશો ન હ. 20 કારણ, મેં પાપ ક ુર્ છે તે હુ તમાંરો સેવક જાણું
છુ, તેથી જ માંરા દેવ અને રાજા આજે ૂસફના કૂળમાંથી તમને
મળવા માંટે સૌથી પહેલા હુ અહ આ ો છુ.”

21 સરૂયાના ુત્ર અબીશાયે ક ું, “દેવના પસંદ કરેલા રાજાને
શમઈએ શાપ આપ્યો છે, ું આ માંટે તેને માંર નાખવો જોઈએ
ન હ?”

22 ત્યારે દાઉદે ક ું, “ઓ સરૂયાના ુત્રો, આજે માંર સામે
આવશો ન હ! આજનો દવસ લોકોને ૃત્ ુદડ ફરમાંવવા માંટેનો
ન હ પણ ુશી અને આનં દત થવાનો છે. હુ ફર એક વાર
ઇસ્રાએલનો રાજા બન્યો છુ.”

23 પછ દાઉદે શમઈ તરફ ફર ને પ્ર તજ્ઞા લીધી, “હુ તને
જીવનદાન આ ું છુ.” અને રાજાએ તેને સમ ખાઈને વચન
આપ્ ુ.ં

મફ બોશેથ દાઉદને મળવા ગયો
24 શાઉલનો પૌત્ર મફ બોશેથ પણ રાજાને મળવા ગયો હતો,

રાજા યરૂશાલેમ છોડ ને ગયા તે દવસથી, તે જીત મેળવીને પાછા
ન ફરે ત્યાં ુધી, તેણે પોતાનાં વસ્રો કે પગ ધોયાઁ નહોતાં, કે દાઢ
પણ વ ત ર તે કર નહોતી. 25 અને ારે તે યરૂશાલેમના
રાજાને મળવા આ ો, રાજાએ તેને ૂછ ું, “મફ બોશેથ, ું માંર
સાથે કેમ આ ો ન હ?”

26 તેણે ક ું, “હે માંરા પ્ર ુ અને રાજા, માંરા સેવક સીબાએ
મને દગો દ ધો. હુ લંગડો છુ એટલે મેં તેને ક ું, ‘માંરા ગધેડા
પર જીન નાખ, માંરે રાજા સાથે જ ું છે.’ 27 પર ુ પછ માંરો
સેવક જ તમને મળવા આ ો, અને તમને માંરા વષે દુ વાતો
કર છે. હુ જાણું છુ કે તમે દેવદૂત જવેા છો, આપને યોગ્ય લાગે
તેમ કરો. 28 હુ અને માંરા પતા ું આ ું કુટુબ આપ નામદારના
હાથે ૃત્ ુદડને પાત્ર હતા, પર ુ આપે આ સેવકને આપની સાથે
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પોતાની મેજ પર ભોજન લેનારાઓ સાથે બેસાડ ને માંન આપ્ ું
છે. તેથી હુ તમને કઈ ર તે ફ રયાદ કર શકુ?”

29 દાઉદે ક ું, “હવે તમાંરે વ ુ કહેવાની જરૂર નથી. મેં નણર્ય
કય છે કે, હુ તાર અને સીબાની વચ્ચે શાઉલની બધી મલકત
વહેંચી દઇશ.”

30 મફ બોશેથે ક ું, “ભલે તે બધી મલકત લેતો. આપ
નામદાર ુર ક્ષત પાછા આ ા, એ જ માંરે મન ૂર ું છે.”

દાઉદે બા ઝલ્લાર્યને પોતાની સાથે આવવા ું ક ું
31 ગલયાદનો બા ઝલ્લાર્ય પણ રોગલીમથી રાજાને યદન નદ

પાર પહોંચાડવાને આવી પહોંચ્યો. 32 બા ઝલ્લાર્ય એંસી વષર્નો
ૂબ ૃદ્વ માંણસ હતો, ધનવાન માંણસ હતો, અને તેણે રાજાને

તથા તેના લશ્કરને રાજાના માંહનાઈમના ુકામ દરમ્યાન ખોરાક
અને બીજી જરૂ રયાતની વસ્ ુઓ ૂર પાડ હતી. 33 રાજાએ
તેને ક ું, “માંર સાથે યદન નદ ની પેલે પાર યરૂશાલેમમાં રહે
અને હુ તારુ પોષણ કર શ અને સંભાળ લઈશ.”

34 બા ઝલ્લાર્યે ક ું, “હવે માંરે કેટલાં વષર્ કાઢવાનાં છે કે
આપની સાથે યરૂશાલેમ આ ુ!ં 35 અત્યારે મને 80 વષર્ તો થઇ
ગયા. હુ હવે ક ું કર શકતો નથી, સારુ કે ખરાબ ું એ કહેવા
માંટે હુ ૂબ ૃદ્ધ છુ. ખાવાપીવાનો સ્વાદ અને આનંદ લેવા માંટે
હુ ૂબ ઘરડો છુ. અને ગાયકોને ગીતગાતાં સાંભળવાનો આનંદ
માંણવા માંટે પણ હુ ુબ ૃદ્ધ છુ. ું કરવા તો પછ તમને
ભારરૂપ બની અને તમાંર સાથે આ ું? 36 અને આપે મને આવો
બદલો શા માંટે આપવો જોઈએ? તમાંર સાથે નદ પાર કરુ
તે જ માંરા માંટે મોટુ સન્માંન છે. 37 મને માંરા નગરમાં પાછો
જવા દો ત્યાં માંરાં માંતા પતાને મેં દફના ાં છે. હુ રહ શ અને
માંરા બાક ના વષોર્ તેમની કબર આગળ ૂરા કર શ; ને ત્યાં જ
ૃત્ ુ પામીશ. માંરો સેવક કમ્હામ ભલે તમાંર સાથે આવે. અને

આપને જમે ઠ ક લાગે તેમ એ ું કરજો.”
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38 રાજાએ તે મંજૂર રાખીને ક ું, “ભલ,ે કમ્હામ માંર સાથે
આવે અને મેં તારા માંટે જે સારુ હશે તે જ તેને માંટે કર શ અને
તમે જે કાંઇ કહેશો, તે હુ તમાંરા માંટે કર શ.”

દાઉદ ઘરે પાછો ગયો
39 પછ રાજા અને તેના લોકો યદન નદ ઓળંગી ગયા.

બા ઝલ્લાર્યને મ ા બાદ રાજાએ તેને આશીવાર્દ આપ્યા, અને
બા ઝલ્લાર્ય પાછો પોતાને નગર ગયો.

40 રાજા ગલ્ગાલ ગયા અને કમ્હામ રાજા સાથે ગયો. યહૂદાના
બધા લોકો અને ઇસ્રાએલના અડધા લોકો પણ તેઓ સાથે ગયા
અને નદ પાર આ ા.

ઇસ્રાએલીઓએ યહૂદાના લોકો વરુદ્ધ દલીલ કર
41 ત્યાર પછ ઇસ્રાએલના બાક ના બધા લોકો રાજા પાસે

ગયા અને તેમને વનંતી કર , “અમાંરા ભાઈઓ યહૂદાના લોકોએ
આપને છાનામાંના લઈ જઇને આપન,ે આપના પ રવારને અને
આપનાં બધાં લશ્કરને શા માંટે નદ પાર લઇ આ ા?”

42 યહુદાના લોકોએ ઇસ્રાએલીઓને જવાબ આપ્યો, “આ માંટે
તમે અમાંર પર ુસ્સે કેમ થાઓ છો? રાજા અમાંરા નજીકના
સગા છે. અમે રાજાના ખચેર્ ખાવા ું ખા ું નથી અને રાજાએ
અમને કોઈ ભેટસોગાદો આપી નથી?”

43 ઇસ્રાએલીઓએ જવાબ આપ્યો, “અમાંરો રાજા ઉપર
દસગણો વધારે હ છે. તમે શા માંટે અમાંર અવગણના
કર ? રાજાને પાછો લાવવા વષે વાત કરવાવાળા અમે પ્રથમ
લોકો હતા.”
યહૂદાના લોકોએ કઠોરતાથી જવાબ આપ્યો, તેઓના શ ો

ઇસ્રાએલીઓના શ ો કરતાં વધારે કઠોર હતા.

20
શેબાનો દાઉદ વરુદ્ધ બળવો

1 બખ્રીને શેબા નામે એક ુત્ર હતો, જે એક બન્યામીની હતો,
અને દુ અને સંતાપ આપનાર હતો, તેણે દાઉદ સામે રણ શ ું
ક ને ક ું,
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“દાઉદ સાથે અમાંરે કોઇ સંબંધ નથી.
યશાઇના ુત્ર સાથે અમાંરે કોઇ સંબંધ નથી!

ઇસ્રાએલીઓ, તમે સૌ તમાંરે ઘેર જાઓ!”
2 આથી ઇસ્રાએલના બધા લોકો દાઉદને છોડ ને બખ્રીના ુત્ર

શેબાની સાથે ગયા. પર ુ યહૂદાના લોકો રાજાની સાથે ર ા અને
તેની સાથે યદનથી યરૂશાલેમ ગયા.

3 દાઉદ યરૂશાલેમમાં પોતાના મહેલમાં ગયો, ત્યાં તેને દસ
ઉપપત્નીઓ હતી જનેે મહેલને વ ત રાખવા માંટે રાખી
હતી અને મહેલનો ચોક પહેરો કરવા રાખી હતી. તેણે તેમ ું
ભરણપોષણ ક ુ અને તેઓને ખોરાક અને કપડાં આપ્યા, પણ
કદ તેમની સાથે ૂતો ન હ, તેના ૃત્ ુ પયત તેણે તેઓને છતે
પ તએ વધવાની જમે મહેલમાં રાખી હતી.

4 પછ રાજાએ અમાંસાને ક ું, “યહૂદાના માંણસોને લડવા
માંટે ભેગા કર, અને ત્રણ દવસમાં માંર સમક્ષ પાછો હાજર થઈ
જા.”

5 તેથી અમાંસા યહૂદાના માંણસોને બોલાવવા ગયો; પણ તેને
રાજાએ ઠરાવેલી ુદત કરતા પાછા ફરવામાં વલંબ થયો.

દાઉદે અબીશાયને શેબાની હત્યા કરવા ુ ક ું
6 તેથી દાઉદે અબીશાયને ક ું, “હવે બખ્રીનો ુત્ર શેબા

આપણને આબ્શાલોમ કરતાં વ ુ હેરાન કરશે. માંરા અંગરક્ષકોને
લઈને તેનો પીછો કર, ન હ તો તે કલ્લેબંધીવાળાં નગરોમાં પહોંચી
જશે. અને આપણા હાથમાંથી છટક જશે.”

7 આથી યોઆબના માંણસો, રાજાના અંગરક્ષકો અને બધા
યોદ્ધાઓ અબીશાયની સાથે બખ્રીના ુત્ર શેબાનો પીછો કરવા
યરૂશાલેમથી બહાર નીક ા.

યોઆબે અમાંસાની હત્યા કર
8 જયારે તેઓ ગબયોનમાં મહા શલા આગળ પહોંચ્યા ત્યારે

તેમને અમાંસાનો ભેટો થયો. યોઆબે ુદ્ધનો વેશ ધારણ કય
હતો અને તેની ઉપર તેણે પટ્ટો ચડાવી તેમાં મયાન સાથે તરવાર
લટકાવી હતી, તે જરા આગળ વધ્યો એટલામાં તરવાર પડ ગઈ.
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9 યોઆબે અમાંસાને ક ું, “કેમ માંરા ભાઈ, કુશળ તો છે ને?”
અને તેને ુંબન કરવા માંટે તેણે તેનો જમણા હાથ લંબાવી તેણે
તેની દાઢ પકડ . 10 પણ યોઆબના હાથમાંની તરવાર વષે
અમાંસા સાવધાન ન હતો. યોઆબે તેના પેટમાં તરવારથી ઘા
કય એટલે તેનાં આંતરડાં જમીન પર પડ્યા, તરત જ તે ૃત્ ુ
પામ્યો. યોઆબને બીજો ઘા કરવાની જરૂર પડ ન હ,

દાઉદના માંણસોએ શેબાની શોધખોળ કર
ત્યારબાદ યોઆબ અને તેનો ભાઈ અબીશાય બખ્રીના ુત્ર

શેબા પાછળ પડયા. 11 યોઆબના માંણસોમાંના એકે અમાંસાના
શબ પાસે ઊભા રહ ને પોકાર કય , “જઓે યોઆબ અને દાઉદના
પક્ષમાં હોય, તેઓ બધા યોઆબ સાથે જાય!”

12 પર ુ લોહ થી તરબોળ અમાંસા વચ્ચે પડયો હતો.
યોઆબના ુવાન સૈ નકે જો ું કે અમાંસાના શબને જોવા માંટે
લોકો ું ટો ું એકત્ર થઈ ગ ું હ ુ,ં તેથી તેણે તેના શબને રસ્તા
પરથી લઇને ખેતરમાં ૂ ું અને તેના ઉપર ચાદર ઢાંક દ ધી.
13 અમાંસાને રસ્તા ઉપરથી ખસેડ ના ા પછ બધા લોકો
યોઆબની પાછળ તેની સાથે જોડાવા અને બખ્રીના ુત્ર શેબાનો
પીછો કરવા ગયા.

શેબા આબેલ-બેથ-માંઅખાહથી બચી નીક ો
14 શેબા ઇસ્રાએલના બધા કુળો પાસે થઈને રસ્તામાં આવતા

આબેલ-બેથ-માંઅખાહ પાસે ગયો અને ત્યાં બખ્રીઓના કુટુબના
બધા મૅંણસો તેની આસપાસ એકઠા થઈ ગયા અને તેની પાછળ
નગરમાં ગયા.

15 યોઆબ ું લશ્કર આવી પહોંચ્ ુ,ં અને તેઓએ આબેલ-બેથ-
માંઅખાહને ઘેર લી ું. નગરની દ વાલની સામે કચરાનો ઢગલો
ઉભો કય અને નગરની દ વાલને તોડ પૅંડવા માંટે દ વાલમાંથી
પથ્થરો તોડવા ું શરુ ક .ુ

16 ત્યારે શહેરની એક ચ ુર ીએ કોટ ઉપર ઊભા રહ ને
ૂમ પૅંડ ને ક ું, “સાંભળો, સાંભળો યોઆબને કહો કે અહ

આવે, માંરે તેની સૅંથે વાત કરવી છે.”
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17 આથી યોઆબ આગળ આ ો અને પેલી ીએ તેને ૂછ ું,
“તમે યોઆબ છો?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “હા, હુ યોઆબ છુ.”
એટલે ીએ ક ું, “તો કૃપા કર ને માંર વાત સાંભળો.”
યોઆબે ક ું, “હુ સાંભ ું છુ.”
18 તેથી તેણે ક ું, “જૂના જમાંનામાં લોકો એમ કહેતા કે,

‘મદદ માંટે આબેલ જાઓ અને તે તમને મળશ.ે’ 19 આ શહેરના
ઘણા વ ા ુ અને શાંત મૅંણસોમાંની હુ એક છુ. તમે ઇસ્રાએલ ું
એક મોટુ અને મહત્વના શહેરનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર ર ા
છો. શા માંટે તમે યહોવાની મલકતનો નાશ કરવા માંગો છો?”

20 યોઆબે ક ું, “ના, ના, માંરો એવો ઇરાદો હોય જ ન હ,
માંરે તમાંરા શહેરનો નાશ કરવો નથી. 21 વાત એમ નથી. પણ
એફ્રાઇમના પવર્તીય પ્રદેશનો એક મૅંણસ, બખ્રીનો ુત્ર શેબા છે,
તેણે રાજા દાઉદ સામે બળવો કય છે, તે મૅંણસ અમને સોંપી
દો એટલે હુ તમાંરા નગરનો ઘેરો ઉઠાવી લઈને નગરને શાં તમાં
રહેવા દઈશ.”
એટલે પેલી ીએ ક ુ,ં “જો એમ હોય તો તે ું માં ું અમે

કોટ ઉપરથી તમાંરા તરફ નાખી ુ,ં”
22 પદ્ધ તે ી પોતાની ચ ુરાઈથી સવર્ લોકો પાસે ગઈ અને

તેમને સમજા ા.ં તેમણે શેબા ું માં ું કાપી ના ું અને કોટ પરથી
યોઆબ તરફ ફેંક ું.
પદ્ધ તેણે રણ શગડુ કા ું અને આખા લશ્કરે ઘેરો ઉઠાવી

લધો, અને સૌ પોતપોતાને ઘેર પાછા ગયા, પદ્ધ યોઆબ રાજા
પાસે પાછો યરૂશાલેમ ગયો.

દાઉદના લોક સેવકો
23 યોઆબ લશ્કરનો સેનાપ ત હતો. યહોયાદાનો ુત્ર બનાયા

રાજાના અંગરક્ષકોનો નાયક હતો. 24 અદોરામ લોકો પાસે
વેઠ કરાવવા માંટે જવાબદાર હતો. અહ ૂદનો ુત્ર યહોશાફાટ
ઐ તહાસીક બનાવોની નોધ રાખનાર હતો. 25 શેવા મંત્રી હતો,
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અને સાદોક અને અબ્યૅંથાર યાજકો હતા. 26 અને યાઈરનો ઈરા
દાઉદનો ુ સેવક* હતો.

21
શાઉલના કુળનો વનાશ અને અંત

1 દાઉદના શાસનકાળ દરમ્યાન ત્રણ વષર્ ુધી દેશમાં દષુ્કાળ
પડયો, આથી દાઉદે યહોવાને પ્રાથર્ના કર અને યહોવાએ
જવાબ આપ્યો, “શાઉલ અને તેના ૂનીઓના કુટુબ* આ કુળ
માંટે કારણરુપ છે, કારણ તેણે ગબયોનીઓની હત્યા કર
હતી.” 2 તેથી રાજા દાઉદે ગબયોનના લોકોને બોલા ા,
તેઓ ઇસ્રાએલીઓના ુત્રો નહોતાં પણ તેઓ ત્યાં રહેતા બીજા
અમોર ઓના ુત્રો હતા.ં ઇસ્રાએલ ુત્રોએ તેઓનો નાશ ન હ કરવા
માંટે પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી, પણ શાઉલને ઇસ્રાએલ અને યહૂદા માંટે
ઊંડ લાગણી હતી તેથી તેણે તેઓનો વનાશ કરવાનો પ્રયત્ન કય
હતો.

3 આથી દાઉદે ગબયોનના લોકોને બોલા ા અને ક ું, “હુ
તમાંરા માંટે ું કરુ? હુ કે ું પ્રાય ત કરુ તો તમે યહોવાના
લોકો અમાંરા માંટે પ્રાથર્ના કરો કે, દેવ અમને આશીવાર્દ આપ?ે”

4 “તેમણે અમાંરા માંટે જે ક ુર્ છે તેના બદલા તર કે સો ું અને
ચાંદ શાઉલના કુટુબ માંટે ૂરતા નથી અને અમને ઇસ્રાએલના
કોઇ પણ માંણસને માંર નાખવાનો અ ધકાર નથી.”
એટલે દાઉદે ક ું, “તો તમે માંર પાસે ું કરાવવા માંગો છો?”
5 તેઓએ ક ું, “જે માંણસે અમાંરો નાશ કરવા ું અને આખા

ઇસ્રાએલમાંથી અમાંરુ નકદન કાઢવા ું યોજ ું હ ું. 6 એટલે તમે
અમને તેના સાત ુત્રો ુપ્રત કરો અને અમે તેમને યહોવાએ પસંદ
કરેલા રાજા શાઉલના ગામ ગબયાહમાં લઇ જઇ ું અને ફાંસી
આપી ું.”

* 20:26: ુ સેવક આનો શ શ: અથર્, “યાજક થાય છે.” * 21:1:
ૂનીઓના કુટુબ અથર્ “લોહ ું ઘર” થાય છે.
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રાજાએ ક ું. “હુ તેઓને તમને સોંપી દઈશ.” 7 પર ુ દાઉદ
અને યોનાથાને યહોવાની સાક્ષીએ લીધેલી પ્ર તજ્ઞાને કારણે દાઉદે
યોનાથાનના ુત્ર અને શાઉલના પૌત્ર મફ બોશેથની ુરક્ષા કર .
દાઉદે યોનાથાનના ુત્ર મફ બોશેથને જીવતો છોડ ૂ ો. 8 દાઉદે
રસ્પાહ અને શાઉલના ુત્રો અમોન અને મફ બોશેથને પણ
આપ્યા અને શાઉલની ુત્રી મેરાબના જે મહોલાહના બા ઝલ્લાર્ય
આદ્ર યેલની પત્ની હતી તેના પાંચ ુત્રોને પણ, 9 તેણે તેઓને
લઇને ગબયોનના લોકોને આપ્યા. ગબયોનીઓએ આ માંણસોને
ગલ્યાદ પવર્ત પર લઇ ગયા અને યહોવા સમક્ષ ફાંસીએ લટકા ા,
તે સાતેય જણ એક સાથે માંયાર્ ગયા. તે સમયે જવની કાપણીની
શરૂઆત થઇ રહ હતી.

દાઉદ અને રસ્પાહ
10 ત્યારબાદ રસ્પાહે શોકના વ ો લીધા અને ખડક ઉપર
ૂ ા,ં તે કાપણીની શરૂઆતથી તે ચોમાં ુ આ ું ત્યાં ુધી ત્યાં

ર ા.ં રસ્પાહે શબ ઉપર ચોક પહેરો રા ો. તે દવસે દરમ્યાન
કોઈ જગલી પક્ષીને કે રાત દરમ્યાન કોઈ જગલી પ ુને તેના પર
આવવા દેતી નહોતી.

11 જયારે દાઉદને આયાની ુત્રી રસ્પાહે એટલે શાઉલની
ઉપપત્નીએ જે ક ુર્ હ ું તેની જાણ થઈ, 12 ત્યારે તે યાબેશ
ગલયાદના લોકો પાસે ગયો અને શાઉલનાં અને તેના ુત્ર
યોનાથાનનાં અ લઈ લીધાં. જે દવસે પ લસ્તીઓએ
ગલયાદના ડુગર ઉપર શાઉલને હરા ો હતો તે દવસે તેઓએ
શાઉલ અને તેના ુત્રોનાં ૃતદેહોને બેથશાનના દરવાજા પર ુલ્લા
ચોકમાં લટકા ાં હતા,ં તે ળેથી તેઓ તેઓના અ લા ા
હતા. 13 દાઉદ શાઉલનાં અને તેના ુત્ર યોનાથાનનાં અ ત્યાંથી
લઈ આ ો, જે સાત જણને ફાંસી આપવામાં આવી હતી તેમનાં
અ પણ ભેગાં કરવામાં આ ાં. 14 પછ બન્યામીન પ્રદેશના
શાઉલના પતા ક શની કબરમાં તેઓએ શાઉલના અને તેના ુત્ર
યોનાથાનનાં અ દફના ા.ં બ ું રાજાની આજ્ઞા પ્રમાંણે કરવામાં
આ ું, ત્યારબાદ યહોવાએ તેઓની દેશ માંટેની પ્રાથર્ના સાંભળ .
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પ લસ્તીઓ સાથે ુદ્ધ
15 ફર થી પ લસ્તીઓ અને ઇસ્રાએલીઓની લડાઇ થઇ. દાઉદ

અને તે ું આ ું સૈન્ય તે વખતે ૂર જોશમાં લડ્યા. દાઉદ થાક
ગયો. 16 તે વખતે યશ્બીબનોબ વરાટકાય માંણસોમાંનો એક
હતો, તેની પાસે નવી તરવાર અને એક ભાલો હતો, તે આશરે
સાડાસાત પાઉન્ડનો હતો. તેને દાઉદને માંર નાખવો હતો. 17 પર ુ
સરૂયાનો ુત્ર અબીશાય દાઉદ ું રક્ષણ કરવા આવી પહોંચ્યો.
તેણે પેલા પ લસ્તીઓ પર હુમલો કર ને તેને માંર ના ો, ત્યાર

બાદ દાઉદના માંણસોએ તેને આગ્રહ કય કે, “હવે કદ તમાંરે
અમાંર સાથે ુદ્ધમાં આવ ું ન હ, ઇસ્રાએલનો દ વો હોલવાઈ
જાય તે ું જોખમ અમાંરે શા માંટે લે ું?”

18 થોડા સમય પછ ફર થી પ લસ્તીઓ સાથે ગોબમાં ુદ્ધ
થ ું, એ વખતે હુશાથી સબ્બખાયે સાફ કે જે બીજો વરાટકાય
માંણસ હતો તેને માંર ના ો.

19 ફર થી ગોબમાં પ લસ્તીઓ સાથે બીજુ ુદ્ધ થ ું એલ્હાનાએ
ગ ી ગોલ્યાથના ભાઈને માંર ના ો, જનેી પાસે એક ભાલો
વણકરની સાળના પાટડા જવેો મોટો હતો.

20 ત્યારબાદ ફર થી પ લસ્તીઓ સાથે ગાથમાં ુદ્ધ થ ુ,ં તેમાં
એક મહાકાય યોદ્વો એવો હતો જનેે તેના હાથમાં અને પગમાં છ
છ આંગળ ઓ હતી, તે પણ મહાકાય માંણસોના કુળનો હતો.
21 આ માંણસે ઇસ્રાએલને પડકાર કય અને તેઓની ઠેકડ ઊડાડ
પણ દાઉદના ભાઈ શમાંયના ુત્ર યોનાથાને તેને માંર ના ો.

22 આ ચારેય મહાકાય માંણસો ગાથના હતા, અને એ બધા
જ દાઉદના સૈ નકોના હાથે માંયાર્ ગયા હતા.

22
દાઉદની આભારસ્ ુ ત ું ગાન

1 યહોવાએ દાઉદને તેના સવર્ શ ુઓના અને શાઉલના હાથમાંથી
ઉગાર લીધો ત્યારે તેણે આ પ્રમાંણે યહોવાનાં ુણગાન ગાયા.ં



2 શ ુએલ ું 22:2 lxv 2 શ ુએલ ું 22:12

2 યહોવા માંરો ખડકછેi તે માંરો કદ નષ્ફળ ન જાય એવો
આશરો છે, તે માંરંૂ છુપાવા ું ળ છે, માંરુ શરણ છે.

3 ઓ માંરા દેવ ખડક, હુ એમની શરણ લઉં છુ
તે માંર ઢાલ છે તથા માંરા તારણ ું શગ;

માંરો ઊંચો ુરજ તથા આશ્રય ાન છે.
4 યહોવા જે સ્ ુ તપાત્ર છે,

તેને હુ હાંક માંર શ;
એમ હુ માંરા શ ુઓથી બચી જઇશ.

5 માંરા ઉપર મોતનાં મોજાં ચારેબાજુથી ફર વ ાં હતા,ં
અને તે ૂરે મને બીવડા ો અને મને મોતના ળે ઘસડ
ર ું હ ું.

6 કબરનાં દોરડાએ મને ઘેર લીધો હતો:
ૃત્ ુની જાળ માંર સામે ૂકવામાં આવી હતી.

7 મેં સંકટ સમયે યહોવાને પોકાર કય ,
માંરા દેવને મેં પોકાર કય ;

યહોવાએ પોતાના મં દરમાં સાદ સાંભ ો;
અને માંર અરજ તેને કાને પહોચી.

8 ૃથ્વી હાલી અને કાંપી ઊઠ ,
આકાશોના પાયા ૂજયા;
કારણ કે યહોવા ુસ્સે થયા હતા.ં

9 તેના નાકમાંથી ૂમાંડો બહાર કાઢે છે,
દેવના ુખમાંથી જવાળાઓ બહાર આવે છે
અને તે થી કોલસાં સળગે છે.

10 દેવ આકાશ ફાડ ને નીચે ઉતર આ ાં,
અને તે અંધકારમય ગાઢવાદળ પર ઉભા ર ા.ં

11 યહોવા કરૂબ દેવદૂત પર બેઠા અને ઊડ્યાં,
તેઓ પવનની પાંખો ઉપર ચઢ ને ઊડ્યાં.

12 દેવે કાળા વાદળો તં ૂની જમે પોતાની આસપાસ વીંટા ાં.
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તેમણે જળ એકઠુ કર અને ગાઢા ગજતા વાદળોમાં
આસપાસ અંધકાર ું રૂપાંતર ક .ુ

13 તેમની સામે રહેલા પ્રકાશમાંથી
અ ના કોલસા સળગ્યા.

14 યહોવાએ ત્રાડ પાડ ,
પરાત્પર દેવે પોતાનો અવાજ સંભળા ો.

15 યહોવાએ વજળ ની જમે બાણ છોડ્યા અને શ ુઓને વખેર
ના ા.

તેઓ અસ્વ બની ભાગી ગયા.
16 યહોવા ભાર ૂવર્ક બોલ્યા, જાણે એના નાક તણા ફાડ;ે

પવન તેમના મોઢામાંથી બહાર કાયો, સાગરનાં પાણી પાછા
ઠેલાયા,

સાગરના ત ળયાં દેખાવા લાગ્યા,
ૃથ્વીના પાયા હચમચી ગયા.

17 તેમણે ઉપરથી હાથ લંબાવી ને મને બચા ો;
તેમણે મને ુશ્કેલીરૂપી ઊંડા પાણીમાંથી મજ ૂત ર તે પકડ
અને બહાર કાઢયો.

18 મને શ કતશાળ શ ુઓથી ઉગાય ,
માંરા શ ુઓ માંરાથી બળવાન હતા, તેમનાથી બચા ો.

19 અણધાર આફત માંરા ઉપર આવી,
અને માંરા પર શ ુઓએ હુમલો કય .

20 યહોવાએ મને આધાર આપ્યો, અને ભયમાંથી મને ઉગાય ;
તેઓ માંરા પર પ્રસ હતા, તેથી માંરા જીવનનો ઉદ્ધાર કય .

21 હુ જે સા ું છે તે કરુ છુ અને કાંઇ ખોટુ ક ુર્ નથી.
મને યહોવા પાસેથી હમેશા માંરા કમર્ પ્રમાંણે બદલો મળે
છે.

22 હુ યહોવાના માંગર્ પર સદા ચાલ્યો છુ,
દેવથી વ ુખ થઈ ક ું ૂડુ ક ુ નથી.

23 મેં સાચા હૃદયથી સદા
તેમના આદેશ ું પાલન ક ુર્ છે.
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24 હુ નદોષર્ છુ ને પોતાને દેવ સન્ ુખ,
પાપથી દૂર રા ો છે.

25 તેથી દેવે માંર સચ્ચાઇ પ્રમાંણે મને બદલો આપ્યો,
એમની દ્ર માં મેં કોઇ ખોટુ કામ ક ુર્ નથી.

26 ભલાની સાથે તમે ભલા બનો છો,
ને સા વક સાથે તમે સા વક છો.

27 જઓે સીધા છે તેમની સાથે તમે સીધા રહો છો,
પણ મહાપ્રપંચી લોકોની ચાલાક પણ નકામી થઇ જાય છે.

28 નબર્ળ અને ગર બોને તમે મદદ કરો છો,
ને ગ વ ને તમે શર મદા બનાવો છો.

29 હે યહોવા, તમે જ માંરા દ પક છો,
તમે જ માંરા જીવનનો અંધકાર દૂર કરો છો.

30 યહોવા, આપની મદદથી હુ સૈ નકો સાથે દોડ શકુ છુ,
દેવની મદદથી હુ દશુ્મનોની દ વાલો કૂદ ને જઇ શકુ છુ.

31 દેવનો માંગર્ સં ૂણર્ છ, દેવની વાણી સત્ય છે;
જે કોઈ તેમનામાં વ ાસ રાખે છે,
તે ુ હમેશા રક્ષણ થશે.

32 એકલા યહોવા આપણા એક માંત્ર દેવ,
ને એ જ આપણા તારણહાર છે.

33 દેવ એ માંરો મજ ૂત ગઢ છે,
તે સારા લોકોને તેમને માંગ ચાલવામાં મદદ કરે છે.

34 યહોવા માંરા પગોને હરણના પગ જવેા તેજ ગ તના બનાવે
છે,

અને ઊચા શખરો પર ર પગલે ફેરવે છે.
35 યહોવા મને ુદ્ધ ું પ્ર શક્ષણ આપે છે,

અને માંરા ુજો પ ળના ધ ુષ્યને ખેચી શકે છે.

36 યહોવા તમે માંરુ રક્ષણ ક ુર્ છે, અને મને વજયી બના ો
છે.

અને તમાંર મદદે મને મહાન બના ો છે.
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37 યહોવા માંરા પગો અને પગની ૂંટ ઓને આપ મજ ૂત કરો,
જથેી હુ લથડ્યા વગર ચાલી શકુ.

38 હુ માંરા શ ુઓ પાછળ જઇશ અને તેઓનો નાશ કર શ;
જયાં ુધી હુ તેઓ સવેન નાશ ન હ કરુ ત્યાં ુધી હુ
ફર શ ન હ.

39 મેં માંરા શ ુઓનો નાશ કય છે,
મેં તેઓનો સં ૂણર્ પણે નાશ કય છે.

તેઓ પાછા ઊભા થઇ શકશે ન હ,
તેઓ અહ માંરા પગ નીચે પડ્યાં છે.

40 દેવ તમે મને ુદ્ધ માંટે શ કતશાળ બના ો,
અને તમે માંરા શ ુઓને હરા ા.ં

41 તમે માંરા શ ુઓને ભગાડ્યા છે અત:
હુ તેઓને હરાવી શકુ છુ.

42 તેઓએ પ રણામ વગર
મદદ મેળવવા પ્રયત્નો કયાર્,

તેઓ યહોવા પાસે પણ મદદ માંટે ગયા.
પર ુ તેમણે તેઓને પ્રત્ ુ ર આપ્યો ન હ.

43 મેં માંરા શ ુઓને માંર ને
ટૂકડાં કર ના ા હતા.

તેઓ રસ્તાની ૂળ જવેા થઇ ગયાં હતા.ં
હુ તેઓ પર, જાણે તેઓ ૂળ હોય તેમ ચાલ્યો.

44 ારે માંરા લોકોએ માંર સામે બળવો કય ત્યારે તમે મને
બચા ો અને માંર રક્ષા કરવા આ ા.

તમે મને દેશનો રાજકતાર્ બના ો.
જે લોકોને હુ કદ જાણતો પણ ન હતો, હવે માંર સેવા
કરે છે.

45 બીજા દેશના લોકો માંર આજ્ઞા ું પાલન કરે છે.
તેઓ ારે માંરો હુકમ સાંભળે છે કે તરત તેઓ માંરા
હુકમ ુજબ વતર્વા તૈયાર થઇ જાય છે.
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46 અન્ય દેશોના લોકો ભયભીત થશે,
તેઓ પોતાના છૂપાવાના ાનોથી ભયથી થરથર ૂજતા
બહાર આવશ.ે

47 યહોવા જીવંત છે,
હુ ખડકની પ્રશંસા કરંૂ છુ.
દેવ મહાન છે તે એક ખડક છે જે માંરુ તારણ કરે છે.

48 દેવે માંરા માંટે થઇને માંરા દશુ્મનો ઉપર વેર વા ું,
તેમણે દેશોને અંકુશમાં રાખવાની સ ા મને આપી છે.
49 માંરા દશુ્મનોથી મને છોડાવે છે;

ને માંરા વરોધીઓ સામે માંરુ મસ્તક ઊં ું રાખે છે;
ને હસાથી તે માંરુ સદા રક્ષણ કરે છે.

50 એ માંટે હે યહોવા, હુ હમેશા આપનો આભાર માંનીશ.
હુ દેશોમાં હમેશા તમાંર સ્ ુ ત કર શ.
અને તમાંરા નામનાં સ્તોત્રો ગાઈશ.

51 યહોવા તેના રાજાને ઘણા ુદ્ધોમાં વજયો અપાવવામાં મદદ
કરે છે.

યહોવા તેમના પસંદ કરેલા રાજાને સાચો પ્રેમ અને દયા
દશાર્વે છે.

દેવ દાઉદ અને તેનાં વંશજો પ્રત્ય,ે સદાકાળને માંટે કતર્
પાલન કરે છે.

23
દાઉદના અં તમ વચનો

1 દાઉદનાં અં તમ વચનો આ છે:

“આ વચનો યશાઇનો ુત્ર દાઉદ તરફથી છે.
આ વચનો એ માંણસ તરફથી છે

કે જનેે યાકૂબના દેવે રાજા તર કે અ ભ ષકત કય હતો,
જે ઇસ્રાએલનો મ ુર ગાયક છે.
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2 યહોવાનો આત્માં માંરા દ્વારા બોલે છે,
અને તેમનાં વચનો માંરા હોઠ ઉપર છે.

3 ઇસ્રાએલના દેવ માંર સાથે બોલે છે.
ઇસ્રાએલના ખડકે મને ક ું કે,

‘જે ન્યાય ૂવર્ક લોકો પર શાસન કરે છે.
જે રાજા દેવનો આદર કર ને રાજ કરે છે.

4 તે કત પ્રભાતના તેજસ્વી પ્રકાશ
જવેો વાદળ વનાની સવાર જવેો થશ;ે

વષાર્ પછ ૂયર્પ્રકાશથી ઊગી
નીકળતાં કૂમળા ઘાસ જવેો તે થશે.’

5 “દેવે માંરા કુળને મજ ૂત અને ુર ક્ષત બના ું,
દેવે કરાર કય છે જે અનંતકાળ રહેશે,

તે દરેક ર તે ુર ક્ષત છે.
દેવે મને વજય અને મને જે કાંઇ જોઇએ તે આપશે.

તે માંર બધી ઇચ્છાઓ
અને મહત્વકાંક્ષાઓ પ ર ૂણર્ કરશે.

6 “પર ુ દુ લોકો કાંટા જવેા છે;
કે જે કોઇને પણ તેઓના હાથમાં રાખવા ગમતાં નથી.
તેઓ તેમને ફેંક દે છે.

7 જો કોઇ કત તેમને અડવા જાય
તો લોખંડના લાકડાના ભાલાની જમે વાગે છે.

એમને તો આગમાં ફેંક દેવામાં આવશ.ે
અને સદતર નાશ કર દેવામાં આવશ.ે”
ત્રણ ૂરવીરો

8 દાઉદના સૈન્યના શ્રે ૂરવીરોમાં પ્રથમ ત્રણ આ પ્રમાંણે છે:
પ્રથમ તાહખમોની યોશેબ-બાશ્શેબેથ, જે વીર- ત્ર ુટ નો નાયક

હતો, એક ુદ્ધમાં એણે ભાલો ચલાવીને 800 માંણસોનો સંહાર
કય હતો.

9 દાઉદના ત્રણ ૂરવીર યોદ્ધાઓમાં બીજો દોદોનો ુત્ર
આહોહ નો એલઆઝાર હતો. જે દાઉદ સાથેના ત્રણ ૂરવીરોમાંથી
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એક હતો, ારે પ લસ્તાનીઓએ પડકાર કય હતો. તેઓ
લડાઇને સારુ એકઠાં થયા હતા પણ ઇસ્રાએલીઓ ું લશ્કર ભાગી
ગ ું હ ુ.ં 10 તે થાક ગયો ત્યાં ુધી પ લસ્તીઓની સાથે
લડ્યો છતાં પણ તેણે તરવાર હાથમાં પકડ રાખી હતી. તે
દવસે દેવે ઇસ્રાએલીઓને મહાન વજય આપ્યો. એલઆઝારે
પ લસ્તાનીઓને હરા ા પછ ઇસ્રાએલીઓ દશુ્મન સૈ નકોના
ૃતદેહો આગળથી ફકત ૂંટેલો માંલ લેવા ગયા.
11 ત્રીજો ૂરવીર સૈ નક આગીનો ુત્ર હારારનો શામ્માંહ હતો.

એક વખત પ લસ્તીઓ લડવા માંટે એકઠાં થયા હતા,ં ત્યાં મ ૂર ું
એક ખેતર હ ુ.ં પ લસ્તીઓથી ડર ને ઇસ્રાએલીઓ નાસી ગયાં
હતા.ં 12 પણ શામ્માંહ ખેતરની વચ્ચે ઊભો ર ો, ખેતર ું રક્ષણ
ક ુર્ અને પ લસ્તીઓને હરાવી દ ધા. તે દવસે પણ યહોવાએ
મોટો વજય અપા ો હતો.

13 કાપણીના સમયે શરૂઆતમાં જયારે પ લસ્તીઓની એક ટુકડ
રફાઈમની ખીણમાં હતી ત્યારે ત્રીસ ૂરવીરોમાંના ત્રણ તે વખતે
અદલુ્લામની ુફામાં રહેતા દાઉદ સાથે જોડાયા.

14 બીજીવાર ત્યારે દાઉદ ગઢમાં રહેતો હતો. પ લસ્તી સૈ નકોની
ટૂકડ બેથલેહેમમાં હતી. 15 દાઉદ ઝૂરવા લાગ્યો અને બોલી
ઊઠયો, “આહ! બેથલેહેમના દરવાજા પાસેના કૂવા ું પાણી મને
કોઈ લાવી આપે તો કે ું સારુ!” 16 ત્યારે આ ત્રણ ૂરવીરોએ
પ લસ્તીઓની છાવણીમાંથી પસાર થઈને કૂવામાંથી પાણી ખેંચ્ ું
અને દાઉદ પાસે લા ા.ં પણ દાઉદે તે પીવાની ના પાડ અને
યહોવાની આગળ રેડ દ ુ.ં 17 તે બોલ્યો, “ઓ યહોવા, આ
હુ કેવી ર તે પી શકુ? એ તો માંરા માંટે પોતાના પ્રાણ સંકટમાં
ૂકનાર આ ત્રણ ૂરવીરો ું લોહ પીધા બરાબર છે.”

અન્ય ૂરવીર યોદ્ધાઓ
18 યોઆબના ભાઈ સરૂયાનો ુત્ર અબીશાય ત્રણ ૂરવીરોમાં

સૌથી વધારે ૂરવીર હતો. એક વખતે તેણે એકલા હાથે ત્રણસો
માંણસોની સાથે ુદ્ધ કર તેઓનો સંહાર કય હતો. આ વીરતા
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ભરેલા કાયર્ને લીધે આ ત્રણ ૂરવીરોમાં તે ૂબ પ્ર ાત થયો.
19 તે પ્ર ાત હોવાથી તે તેઓમાંનો ન હોવા છતાં તેઓનો સરદાર
બન્યો હતો.

20 યહોયાદાનો ુત્ર કાબ્સએલનો બનાયા પણ ૂરવીર ુરુષ
હતો અને તેણે અનેક ૂરવીર કાય કયાર્ હતા. તેણે મોઆબના
અર એલના બે બળવાન ુત્રોને માંર ના ા હતા, અને એક દવસે

ારે બરફ પડતો હતો, તેણે એક ખાડામાં ઊતર ને એક સહને
માંય હતો. 21 વળ પ્રચંડકાય એક મસર ને પણ માંરનાર એ
જ હતો. તે મસર ના હાથમાં ભાલો હતો પણ બનાયા ફકત
એક લાકડ લઈને તેની સામે પહોંચી ગયો અને તેના હાથમાંથી
ભાલો ઝંૂટવી લઈ તેના વડે જ તેને માંર ના ો. 22 બનાયા
આવાં કાય ને લીધે જ પેલા ત્રણ શ્રે ૂરવીરો જટે ું જ નામ
મેળ ુ.ં 23 તે ત્રીસ વીરો કરતાં પણ વધારે વ ાત હતો, પણ
તે ત્રણ વીરોમાંનો એક નહોતો. દાઉદે તેને પોતાના અંગરક્ષકોનો
ુ અ ધકાર બના ો હતો.

ત્રીસ ૂરવીરો
24 બીજા ૂરવીરોનાં નામ આ પ્રમાંણે છે:

યોઆબનો ભાઈ અસાહેલ,
બેથલેહેમમાંથી દોદોનો ુત્ર એલ્હાનાન;
25 હરોદમાંથી શામ્માંહ અને અલીકા;
26 પાલટ માંથી હેલેસ,
તકોઈમાંથી ઇકેકેશનો ુત્ર ઇરા,
27 અનાથોથમાંથી અબીએઝેર;
હુશાથમાંથી મ ુ ાય;
28 અહોહમાંથી સાલ્મોન;
નટોફાથમાંથી માંહરાય;
29 નટોફાથી બાઅનાહનો ુત્ર હેલેબ;
બન્યામીન ગબયાહમાંથી ર બાયનો ુત્ર ઇ ાય;
30 પરઆથોનમાંથી બનાયા;
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ગાઆશના નાળામાંથી હધ્રાય;
31 આબાર્થી અબીઆલ્બોન;
બાહુમીમાંથી આઝમાંવેથ;
32 શાઆલ્બોનમાંથી એલ્યાહબા;
યાશેનના ુત્રોમાંથી
યોનાથાન; 33 હારારથી શામ્માંહ, ુત્ર,
અરારમાંથી શારારનો ુત્ર અહ આમ;
34 માંઅખાથીના ુત્ર અહાસ્બાય દ કરો
અલીફેલેટ અહ થોફેલ ગલોનીનો દ કરો અલીઆમ;
35 કામેલર્માંથી હેસ્રોઇ,
આબાર્માંથી પ્રાય.
36 સોબાહમાંથી નાથાનનો ુત્ર યગઆલ;
ગાદમાંથી બાની;
37 આમ્નોનમાંથી સેલેક;
બએરોથમાંથી નાહરાય; નાહરાય સરૂયાના ુત્ર યોઆબનો
શ વાહક હતો.

38 યથામાંથી ઇરા અને ગારેબ,
39 ઊ રયા હ ી,

એમ બધા મળ ને કુલ સાડત્રીસ માંણસો હતા.

24
સૈૈન્ય ગણતર નો દાઉદનો નણર્ય.

1 યહોવા ફર એક વાર ઇસ્રાએલીઓ ઉપર કોપાયમાંન થયા;
અને તેણે દાઉદને ઇસ્રાએલીઓનો વરોધી બના ો તેણે તેને ક ું,
“જા ઇસ્રાએલની વસ્તી અને યહૂદાના લોકોની ગણતર કર.”

2 તેથી દાઉદે યોઆબને અને તેના લશ્કરના સેનાપ તને ક ું,
“જાઓ, અને દાનથી બેર-શેબા ુધી ઇસ્રાએલના કુળની વસ્તીની
ગણતર કર આવ. માંરે જાણ ું છે માંરા લોકોની સં ા કેટલી
છે.”
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3 પણ યોઆબે ક ું, “આપના દેવ યહોવા આપને સો ગણા
વધારે લોકો આપ.ે અને આપની આંખો આ થતી જૂઓ! પણ
આપને લોકોની સં ા ગણવાનો આ વચાર શાથી આ ો?”

4 પર ુ રાજાએ સખ્તાઇથી આગળ યોઆબ અને લશ્કરના
અમલદારોને લોકોની ગણતર કરવાનો હુકમ કય તેથી તેઓ
રાજાની પરવાનગી લઇ ઇસ્રાએલના લોકોની સં ા ગણવા ગયા.
5 તેઓએ યદન નદ ઓળંગી અને યાઝેર પાસે ગાદની ખીણની
વચમાં નગરની જમણી બાજુએ અરોએરમાં છાવણી નાખી.

6 પછ તેઓ ગલયાદ ગયા અને છેક નીચે તાહતીમ હોદશી
ગયા. ત્યાર પછ તેઓ ઉ ર તરફ દાન યાઆન થઇને સદોન
ગોળ ફર ને આ ા. 7 પછ તેઓ ૂરના મજ ૂત કલ્લામાં
તથા હવ્વીઓનાં ને કનાનીઓનાં સઘળાં નગરોમાં આ ાં; અને
યહૂદાના દ ક્ષણ ભાગમાં બેર-શેબા ગયા. 8 આમ, તેઓ આખા
દેશમાં ફયાર્ અને નવ મ હના ને વીસ દવસ પછ તેઓ પાછા
યરૂશાલેમ આ ા.

9 યોઆબે રાજાને દેશના લોકોની કુલ સં ા રજૂ કર ; હ થયાર
ચલાવી શકે તેવા માંણસો ઇસ્રાએલમાં 8,00,000 માંણસો અને
યહૂદામાં 5,00,000 માંણસો હતા.ં

યહોવા એ દાઉદને સજા કર
10 દાઉદ ું અંત:કરણ વસ્તી ગણતર કરા ા પછ ડખવા

લાગ્ ુ.ં તેણે યહોવાને ક ું, “મેં જે ક ુ છે તે ખોટુ છે. કૃપા
કર ને માંર આ ૂખર્તાભર દુ તા બદલ મને ક્ષમાં કરો.”

11 પણ બીજે દવસે ારે દાઉદ ઊઠયો ત્યારે દાઉદના પ્રબોધક
ગાદને યહોવા તરફથી આ સંદેશો મ ો હતો કે, 12 “દાઉદને જઈને
કહે કે, ‘યહોવા આ પ્રમાંણે કહેવડાવે છે; હુ તાર આગળ ત્રણ
વાત ૂકુ છુ. ું ગમે તે એક પસંદ કર એટલે હુ તે પ્રમાંણે
કર શ.’ ”

13 તેથી પ્રબોધક ગાદે દાઉદ પાસે જઈને ક ું, “તારા દેશમાં
ત્રણ વરસ દષુ્કાળ પડશ,ે અથવા તારે ત્રણ મ હના ુધી દશુ્મનોથી
ભાગતા ફર ું પડશ,ે અથવા તારા દેશમાં ત્રણ દવસે રોગચાળો
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ફાટ નીકળે, તને ું પસંદ છે? હવે વચાર કર ને મને કહે કે
મને મોકલનાર દેવને માંરે શો જવાબ આપવો?”

14 દાઉદે ગાદને ક ુ,ં “આ બાબતમાં નણર્ય કરવો અ ત ુશ્કેલ
છે. પર ુ માંણસોના હાથમાં પડ ું તેના કરતાં હુ દેવના હાથમાં
સોંપા ું પસંદ કરુ છુ કારણ કે તેઓ મહાદયા ુ છે.”

15 આથી યહોવાએ સમગ્ર ઇસ્રાએલમાં મરક નો રોગ મોકલ્યો
સવારથી તે ઠરાવેલા સમય ુધી; દાનથી બેર-શેબા ુધીમાં
કુલ 70,000 માંણસો* મરણ પામ્યા. 16 ત્યારબાદ (દેવદૂત)
સંદેશવાહકે યરૂશાલેમનો નાશ કરવા માંટે તે તરફ હાથ લંબા ો,
પણ યહોવાને જે ખરાબ બન્ ું હ ું તે માંટે દલગીર થઇ
અને લોકોનો સંહાર કરતા દેવદૂતને ક ું, “બસ, બહુ થ ું તારો
હાથ પાછો ખેંચી લે.” એ વખતે (દેવદૂત) સંદેશવાહક ય ૂસી
અરાવ્નાહના ખળા પાસે હતો.

દાઉદે અરાવ્નાહની ખળ ખર દ
17 દાઉદે દૂતને લોકોનો સંહાર કરતા જોયો એટલે તેણે યહોવાને

ક ું, “દોષ માંરો છે, પાપ મેં ક ુ છે, પણ આ ગર બ લોકો,
એમણે ું ક ુર્ છે? સજા કરવી હોય તો મને અને માંરા કુટુબને
કરો.”

18 તે વખતે દવસે ગાદે દાઉદની પાસે આવીને ક ું, “ ું
અરાવ્નાહની ખળ માં જા અને યહોવાને માંટે તે જગ્યાએ એક
વેદ બંધાવ.” 19 તેથી યહોવાની આજ્ઞાથી ગાદે આમ ક ું અને
દાઉદ અરાવ્નાહહ ગયો. 20 અરાવ્નાહએ સામે જો ું તો તેણે
રાજાને અને તેના અમલદારોને પોતાના તરફ આવતા જોયા, એટલે
તે સામો આ ો અને ૂ મ ઉપર લાંબો થઈને રાજાના પગમાં
પડયો. 21 તેણે ૂછ ું, “તમે માંરા રાજા, તમે તમાંરા સેવકને ત્યાં
કેમ પધાયાર્ છો?”
દાઉદે ઉ ર આપ્યો, “હુ તાર આ જમીન ખર દવા માંટે આ ો

છુ. અહ હુ યહોવાને માંટે યજ્ઞની વેદ બનાવીશ, જથેી લોકોમાં
ફેલાયેલો મરક નો રોગચાળાનો અંત આવે.”
* 24:15: 70,000 માણસો કેટલીક હ ૂ પ્રતમાં 77,000 લખાયે ું છે.
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22 અરાવ્નાહે ક ું, “આપ તે લઈ લો, અને આપને યોગ્ય
લાગે તે ર તે તેનો ઉપયોગ કરો. ને અપર્ણ કરો. દહનાપર્ણ માંટે
આ બળદો તૈયાર છે અને વેદ પર અ માંટે ખળ ના ઓજારો
તથા બળદ માંટેની લાકડાની ઝંૂસર નો પણ તમે ઉપયોગ કર શકો
છો.” 23 અરાવ્નાહએ એ બ ું રાજાને આપી દ ું અને ક ું,
“આપના દેવ યહોવા આપના ઉપર પ્રસ થાઓ!”

24 પણ રાજાએ ક ુ,ં “ના, માંરે તને એના પૈસા આપવા
જોઈએ. માંરા દેવ યહોવાને હુ મફત ું દહનાપર્ણ ન હ ધરા ુ.ં”
આથી દાઉદે પચાસ ચાંદ ના શેકેલ આપીને ખળ અને બળદ

ખર દ લીધાં. 25 અને ત્યાં દાઉદે દેવ માંટે યજ્ઞવેદ બાંધી અને
તેના પર દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ અપર્ણ કયાર્ ત્યારે યહોવાએ
દેશ માંટેની તેની પ્રાથર્ના સાંભળ , અને તેણે યજ્ઞમાં અપર્ણ કયાર્
પછ ઇસ્રાએલનાં લોકોની માંદગી ચાલી ગઇ અને બ ું સારુ થ ુ.ં
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