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ન્યાયાધીશો
યહૂદાના લોકોએ કનાનીઓથી ુદ્ધ ક ુર્

1 યહો ુઆના અવસાન પછ ઈસ્રાએલીઓ યહોવા પાસે તેની
ઇચ્છાજાણવા ગયા, તેઓએ યહોવાને ૂછ ું, “અમાંરામાંથી ક ું
કુળસ ૂહ કનાનીઓ ઉપર પ્રથમ ુદ્ધ કરે?”

2 યહોવાએ ક ું, “સૌથી પહેલા યહૂદા કુળસ ૂહ હુમલો કરે.
હુ તેઓને તે પ્રદેશ પર વજય અપાવીશ.”

3 યહૂદાના લોકોએ પોતાના ભાઈઓ શમયોનના કુળસ ૂહના
લોકોને ક ું, “તમે અમાંરા ભાગના પ્રદેશમાં અમાંર સાથે આવો
અને આપણે કનાનીઓ ઉપર આક્રમણ કર એ. ત્યારબાદ અમે
પણ તમાંરા ભાગના પ્રદેશમાં આવી ુ.ં” તેથી શમયોનના લોકો
યહૂદાના લોકો સાથે ગયા.

4 પછ તેઓએ આક્રમણ ક ુર્, અને યહોવાએ કનાનીઓ અને
પ રઝઝ ઓને હરાવવામાં તેઓને મદદ કર . તેઓએ બેઝેકમાં
10,000ના સૈન્યનો સંહાર કય . 5 બેઝેકમાં રાજા અદોનીબેઝેકનો
ભેટો થતાઁ તેની સામે લડયા અને કનાનીઓ તથા પ રઝઝ ઓને
હરા ા.

6 અદોનીબેઝેક ભાગી છૂટયો, પણ તે લોકોએ તેનો પીછો
કર તેને કેદ કય . અને તેઓએ તેના અં ૂઠા અને તેની મોટ
આંગળ ઓ કાપી નાખી. 7 અદોનીબેઝેકે ક ું, “મેં આ જ ર તે
70 રાજાઓના હાથપગના અં ૂઠા કાપી ના ા હતા,ં ને તે બધા
રાજાઓ માંરા ભાણામાંથી મેજ નીચે પડલેા ટુકડાઓ વીણી ખાતા
હતા. તેવા જ હાલ દેવે માંરા કયાર્.” તેઓ તેને યરૂશાલેમ લઈ
ગયા અને ત્યાં જ તે ું અવસાન થ ુ.ં

8 યહૂદાના લોકોએ યરૂશાલેમ ઉપર આક્રમણ કર ને તેને કબજે
ક ુર્. તે લોકોએ ત્યાંના વતનીઓનો પોતાની તરવારો દ્વારા સંહાર
કય અને નગરને આગ ચાંપી. 9 તે પછ યહૂદાના લોકો પવર્તીય
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પ્રદેશ, દ ક્ષણી નેગેબ અને પ મી પવર્તીય ટેકર ઓ તરફ ગયા.
તે વસ્તારમાં રહેતા કનાનીઓ સાથે તેઓ લડયાં.

10 પછ તે લોકોએ હેબ્રોનના કનાનીઓ ઉપર હુમલો કય . (એ
શહેર ું નામ પહેલાં “ કયાર્થ-આબાર્” હ ુ.ં) ત્યાં તેમણે શેશાય,
અહ માંન અને તાલ્માંય કુટુબ સ ૂહોને હરા ા.

કાલેબ અને તેની ુત્રી
11 ત્યારબાદ તેઓએ દબીરના વતનીઓ ઉપર હુમલો કય .

(પહેલાં દબીર ું નામ કયાર્થ-સેફેર હ ુ.ં) 12 કાલેબે વચન આપતાં
ક ું, “જે કોઈ કયાથર્-સેફેર ઉપર હુમલો કર ને તેને કબજે કરશે
તેને હુ માંર ુત્રી આખ્સાહ પરણાવીશ.”

13 કાલેબના નાના ભાઈ કનાઝના ુત્ર ઓથ્નીએલે તે નગરનો
કબજો મેળ ો, એટલે કાલેબે પોતાની ુત્રી આખ્સાહ સાથે તેના
લ કયાર્.

14 ારે તેઓ પરણીને પોતાને નવા ઘરે જવા નીક ા ત્યારે
આખ્સાહને ઓથ્નીએલ તેના પતા પાસે એક ખેતર માંગવા
સમજાવી, એટલે તે ગધેડા પરથી ઊતર તેના પતા પાસે ગઈ
એટલે કાલેબે તેને ૂછ ું, “તારે ું જોઈએ છે?”

15 એટલે તેણે ક ુ,ં “ પતાજી, તમે મને આશીવાર્દ આપો,
તમે મને નેગેબનો ૂકો પ્રદેશ આપ્યો છે, તો મને ાં પાણીનાં
કુદરતી ઝરણા હોય એવી જમીન આપો,” તેથી કાલેબે તેને પ્રદેશના
ઉપરનાં અને નીચેનાં પાણીના ઝરણાંઓ આપ્યા.ં

16 કેની જા તના લોકોએ જઓે ૂસાના સસરાના કુટુબના હતા,ં
ખજૂર ના શહેરમાં આવેલા પોતાના ઘરો છોડ દ ધા.ં તેઓ
યહૂદાના લોકોની સાથે યહૂદાના વગડામાં અરાદની દ ક્ષણે આવેલા
નેગેબમાં ગયાં, કનાનીઓ ત્યાં જઈને યહૂદાના લોકો સાથે વસ્યા.

17 ત્યારબાદ યહૂદાના લોકો અને શમયોનના કુળસ ૂહના લોકો
તેના ભાઈઓ સાથે જઈને સફાથમાં વસતા કનાનીઓ જઓે
યહૂદામાં રહેતાં હતાં તેમની ઉપર હુમલો કય અને શહેરનો નાશ
કય , આથી એ શહેર ું નામ હોમાહ પડ ું.
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18 યહૂદાના લોકોએ ગાઝા, આશ્કલોન, એક્રોન અને તેની
આસપાસનો પ્રદેશ કબજે કય .

19 અને યહોવા, યહૂદાના લોકોની સાથે હતાં તેઓએ પવર્તીય
પ્રદેશ કબજે કર લીધો. પર ુ તેઓ પાસે લોખંડના રથ ન હ
હોવાથી નીચાણના દેશની પ્રજાને તેઓ કાઢ શ ા ન હ.

20 ૂસાના વચન ુજબ હેબ્રોન કાલેબને આપવામાં આ ું!
અને તેણે અનાકના ત્રણ ુત્રોને ત્યાંથી હાંક કાઢયા.

21 પર ુ બન્યામીનના કુળસ ૂહના લોકો યરૂશાલેમમાં વસતા
ય ૂસીઓને હાંક કાઢવામાં નષ્ફળ ગયા, તેથી આજે પણ*
ય ૂસીઓ બન્યામીનનાં વંશજો સાથે યરૂશાલેમમાં વસે છે.

ૂસફના લોકોનો બેથેલ પર કબજો
22 યોસેફના કુળસ ૂહના લોકોએ બેથેલ ઉપર હુમલો કય ત્યારે

યહોવા તેમની સાથે હતા.ં 23 તેઓએ બેથેલમાં પહેલાં જા ૂસો
મોકલ્યા. પહેલાં એ શહેર ું નામ ૂઝ હ ુ.ં 24 જા ૂસોએ એક
માંણસને નગરમાંથી બહાર નીકળતા જોયો એટલે તેને પકડયો
અને ૂછ ું, “ ું જો અમને નગરમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો બતાવીશ
તો અમે તારા પર કૃપા રાખી ું.”

25 તેથી તેણે નગરમાં પ્રવેશ કરવા માંટેનો રસ્તો બતા ો. અને
તેમણે નગરના બધા વતનીઓનો પોતાની તરવારથી સંહાર કય ,
પર ુ પેલા માંણસને તેના પ રવાર સાથે જીવતો જવા દ ધો. 26 તે
માંણસ પાછળથી હ ીઓના પ્રદેશમાં ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં તેણે
એક નગર વસા ું અને તે ું નામ ૂઝ રા ુ.ં આજે પણ તે
શહેર એ જ નામે ઓળખાય છે.

અન્ય કુળસ ૂહો કનાનીઓથી લડયાં
27 મનાશ્શાના કુળસ ૂહના લોકોએ બેથશેઆન, તાઅનાખ,

દોર, યબ્લઆમ, મ ગદોના એ શહેરો અને તેમની આજુબાજુના
ગામડાંઓમાં વસતા લોકોને હાંક કાઢયા ન હ; એ પ્રદેશમાં
* 1:21: આજે પણ એટલે કે તે સમય ારે ુસ્તક લખા ું હ ું અને નહ કે
વતર્માન સમય.
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કનાનીઓનો પગદડો ચા ુ રા ો. 28 પાછળથી ારે
ઈસ્રાએલીઓ બળવાન થયા ત્યારે તેમણે કનાનીઓ પાસે ુલામોની
જમે કામ કરા ું પણ તેઓને હાંક કાઢયા ન હ.

29 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહના લોકોએ ગેઝેરમાં વસતા કનાનીઓને
હાંક કાઢયા નહ , આથી કનાનીઓએ તેમની સાથે ગેઝેરમાં રહેવા ું
શરૂ ક ુર્.

30 ઝ ુલોનના કુળસ ૂહના લોકોએ કટ્રોન, નાહલોલના
વતનીઓને હાંક ન કાઢયા. કનાનીઓ તેઓની ભેગાજ ર ાં
અને તેમના ુલામો તર કે મજૂર કરવા લાગ્યા.

31 આશેરના કુળસ ૂહના લોકોએ આ ો, સદોન, અહલાબ,
આખ્ઝ બ, હેલ્બાહ, અફ ક અને રહોબના વતનીઓને હાંક ન
કાઢયા. 32 આશેરના વંશજો ત્યાંના કનાનીઓ ભેગા જ રહેવા
લાગ્યા; કારણ, તેમણે તે લોકોને હાંક કાઢયા નહોતા.

33 નફતાલી કુળસ ૂહના લોકોએ બેથશેમેશ અને બેથઅનાથના
વતનીઓને હાંક કાઢયા ન હ, પણ તેઓ તે શહેરોના કનાની
વતનીઓ ભેગા જ રહેવા લાગ્યા. આ કનાનીઓએ તેમના માંટે
ુલામો તર કે કામ ક ુર્.
34 અમોર ઓએ દાનના કુળસ ૂહના લોકોને પહાડ પ્રદેશમાં

વસવા માંટે દબાણ ક ુર્ અને તે લોકોને નીચે ખીણપ્રદેશમાં આવવા
દ ધા ન હ. 35 અમોર ઓ આયાલોનમાં આવેલા હેરેસના પવર્તમા,ં
અને શાઆલ્બીમમાં રહેવા ઈચ્છતા હતા, ારે ૂસફ ું કુળસ ૂહ
વધારે મજ ૂત બની ગ ુ,ં ત્યારે તેઓએ અમોર ઓને ુલામ
બનાવી દ ધા. 36 અદોમીઓની સરહદ આક્રાબ્બીમના ઘાટથી
શરુ થઈ સેલામાંથી પસાર થઈને આગળ જતી હતી.

2
બોખીમમાં યહોવાનો દૂત

1 એક દવસ યહોવાએ પોતાના દેવદૂતને ગલ્ગાલથી બોખીમ
મોકલ્યો અને ઈસ્રાએલીઓને ક ું, “મેં તમને મસરમાંથી બહાર
કાઢયા છે અને તમાંરા પ ૃઓને મેં વચન આપ્ ું હ ું તે પ્રમાંણે
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આ ૂ મ તમને આપી છે, મેં તમને આપે ું વચન ારેય તોડ શ
ન હ, 2 તેમ તમાંરે પણ આ દેશની પ્રજા સાથે કોઈ કરાર કરવો
ન હ, તમાંરે તે લોકોની વેદ ઓ તોડ પાડવી. પણ તમે માંર
આજ્ઞા ું પાલન ક ુ નથી, તમે લોકો આ ું કર બેઠા છો?

3 “તમે માંરા કરારનો ભંગ કય છે તેથી હુ તમને કહુ છુ કે
હવે હુ આ લોકોને તમાંર આગળથી હાંક કાઢ શ ન હ, તેઓ
તમાંર કૂખોમાં કાંટાની જમે ભોંકાશે અને તેઓના દેવો તમને સતત
શ ુઓની જમે ફસાવશ.ે”

4 દેવદૂતે બધા ઈસ્રાએલીઓને આ શ ો સંભળા ા એટલે
તેઓ મોટે સાદે રડવા લાગ્યા: 5 અને તે પરથી તે ળ ું નામ
“બોખીમ”* પડ ુ.ં ત્યાં તેઓએ યહોવાને યજ્ઞો કય .

યહો ુઆ ું ૃત્ ુ
6 યહો ુઆએ લોકોને તેમના ઘરે પાછા મોકલી દ ધા.ં તેથી સવર્

કુળસ ૂહના ઈસ્રાએલી લોકો તેમના ઘરે પાછા ગયા અને પોતાની
ૂ મનો કબજો લીધો. 7 જયારે યહો ુઆ જીવતા હતાં અને

ઈસ્રાએલના વડ લો જઓે યહોવાએ કરેલા મહાન કાય ના સાક્ષી
હતા,ં અને જઓે યહો ુઆથી લાં ુ જી ા હતા,ં ત્યાં ુધી લોકો
યહોવાની સેવા કરતા ર ા.ં 8 એકસો દસ વષર્ની ઉંમરે ૂનનો ુત્ર
યહો ુઆ, યહોવાનો સેવક ૃત્ ુ પામ્યો. 9 તેને ગાઆશ પવર્તની
ઉ રે એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં આવેલી ૂ મમાં જે તમ્નાથ
હેરેસની જમીન તેના હસ્સામાં આવી હતી ત્યાં દફનાવવામાં
આ ો.

10 તેના પછ આ આખી પેઢ ુજર ગઈ. બીજી પેઢ આવી,
તેને ન હતી યહોવાની ખબર કે ન હતી ઈસ્રાએલીઓ માંટે તેણે
કરેલાં ઉમદા કાય ની ખબર. 11 તેઓએ યહોવાની દૃ એ પાપ
ગણાય એ ું આચરણ ક ુર્ અને અન્ય બઆલ દેવની ૂ તઓની
ૂજા કરવા લાગ્યા. 12 યહોવાએ કરેલી મદદને કારણે તેઓ
મસરમાંથી બહાર આવી ગયા. પણ તેઓએ તેમના પ ૃઓને

* 2:5: બોખીમ રૂદનની જગ્યા.
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મદદ કરનાર દેવ યહોવાને છોડ દ ધા અને તેમની આસપાસના
દેવોની ૂજા કરવા લાગ્યા. અન્ય દેવોની ૂજા કર ને તેઓએ
યહોવાને કોપ વધાર દ ધો. 13 તે લોકોએ યહોવાની ઉપાસના
છોડ ને બઆલ દેવ અને આશ્તારોથ દેવોની ૂજા કરવા માંડ .

14 યહોવાનો પ્રકોપ ઈસ્રાએલીઓ સામે ભ ૂક ઊઠયો અને
તેણે તેઓને શ ુઓના હાથમાં સોંપી દ ધા, જઓે તેમને ૂંટતા
ર ા;ં તેણે તેમને આસપાસના શ ુઓને હવાલે કર દ ધા અને
ઈસ્રાએલીઓ તેમની સામે ટક શ ા ન હ, 15 ઈસ્રાએલી લોકો
પોતાના શ ુઓ સામે ુદ્ધ કરવા જતા ત્યારે યહોવાનો હાથ
તેઓની વરુદ્ધ રહેતો, યહોવાએ તે લોકોને ચેતવણી આપી હતી
અને પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી કે પોતે આ પ્રમાંણે કરશે. પ રણામે
ઈસ્રાએલીઓ ભારે આફતમાં આવી પડયા.

16 ત્યારબાદ યહોવાએ ઈસ્રાએલીઓ ઉપર ન્યાયાધીશો નીમ્યા.
અને તેઓએ તેમને શ ુઓના હાથમાંથી ઉગાર લીધા. 17 પણ
તેમણે તે ન્યાયાધીશો ું પણ સાંભ ું નહ . તેઓ દેવ પ્રત્યેની
વફાદાર છોડ દઈને અન્ય દેવદેવીઓને માંનવા લાગ્યા અને એમની
ૂજા કરવા લાગ્યા. તેમના પ ૃઓ યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે રહેતા

હતા,ં પણ આ લોકોને આ ગમ્ ું ન હ અને તેઓએ યહોવાના
હુકમો માંનવા ું બંધ કર દ ુ.ં

18 જયારે જયારે યહોવા તેમના ઉપર કોઈ ન્યાયાધીશ નીમતા
ત્યારે તેઓ તેની સાથે રહેતા, તેણે તેઓની કાળજી લીધી અને
તેમ ું તેમના શ ુઓથી રક્ષણ ક ુર્. તેણે તેઓની ઉપર દયા
બતાવવા આમ ક ુર્ કારણકે તેઓના શ ુઓ દ્વારા તેમના ઉપર
જુલમો અને અત્યાચારો થયાં હતા.ં 19 ન્યાયાધીશના અવસાન
પછ તેઓ યહોવાથી દૂર ફર ગયા અને પોતાના પ ૃઓથી પણ
વધારે ભ્ર થઈ ગયા,ં તેઓ અન્ય દેવની ૂજા કરતાં, તેમને પગે
લાગતા; તેઓએ પોતાના દુ માંગ થી પાછા ફરવાનો ઈન્કાર કર
દ ધો.

20 આથી ફર થી યહોવાનો કોપ ઈસ્રાએલીઓ ઉપર ભ ૂક
ઊઠતો, તે કહેતા, “આ પ્રજાએ મેં એમના પ ૃઓને પાળવા કહેલા
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કરારનો ભંગ કય છે. મેં કરેલી આજ્ઞાઓ ું પાલન તેમણે ક ુ
નથી. 21 તેથી યહો ુઆ ૃત્ ુ પામ્યા તે વખતે જે જે પ્રજાઓ
જીતવાની બાક હતી તેઓને હવે હુ હાંક કાઢ શ ન હ. 22 અને
એ ર ત,ે ઈસ્રાએલીઓ પોતાના પ ૃઓના પગલાને અ ુસરશે કે
ન હ, તેની હુ કસોટ કર શ.” 23 તેથી યહોવાએ એ પ્રજાઓને
પોતાની ૂ મમાંથી હાંક કાઢયા વના તેમને ત્યાં રહેવા દ ધા.ં
તેણે તેમને યહો ુઆના હાથમાં પણ સોંપી દ ધા નહોતા, અને
તેણે ઈસ્રાએલીઓને તેઓનો નાશ કરવા દ ધો ન હ.

3
1 આ એ પ્રજાઓ છે જનેે યહોવાએ ૂ મમાં છોડ દ ધી,

તેણે આ ુજબ ઈસ્રાએલના લોકોની પર ક્ષા કરવા ક ુર્ જઓેએ
કનાનની ૂ મમાં ુદ્ધોમાં ભાગ લીધો નહોતો. 2 આમ કરવા
પાછળ યહોવાનો હે ુ ઈસ્રાએલીઓની એક પછ એક આવતી
પેઢ ઓને અને ખાસ કર ને તો પ્રથમ જે લોકોને ુદ્ધનો અ ુભવ
નહોતો તેમને ુદ્ધની કળા શીખવવાનો હતો. 3 એ પ્રજાઓ
આ પ્રમાંણે હતી: પાંચ પ લસ્તી રાજાઓ, બધાજ કનાનીઓ,
સદોનીઓ અને બઆલ હેમ ન પવર્તથી માંડ ને લબો-હમાંથ ુધી
લબાનોન પવર્તના વસ્તારમાં વસતા હવ્વીઓ. 4 આ પ્રજાઓ
ઈસ્રાએલીઓની કસોટ માંટે હતી અને જોવા કે યહોવાએ જે
આજ્ઞાઓ ૂસા માંરફતે તેઓના પ ૃઓને આપી હતી તે ઈસ્રાએલી
નવી પેઢ પાળશે કે નહ .

5 આમ ઈસ્રાએલીઓ, કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ,
પ રઝ્ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓ ભેગા રહેવા લાગ્યા.
6 ઈસ્રાએલીઓએ તે લોકોની કન્યાઓનો પત્નીઓ તર કે સ્વીકાર
કરવા માંડયો અને પોતાની કન્યાઓને બીજી પ્રજાઓના ુત્રોની
સાથે પરણાવવા માંડ , અને તેમના દેવોની ૂજા કર .

પ્રથમ ન્યાયાધીશ ઓથ્નીએલ
7 આમ ઈસ્રાએલીઓ દેવની દૃ માં દુ પાપી થઈ ગયા.

પોતાના દેવ યહોવાને છોડ બઆલ દેવ અને અશેરોથની ૂજા કરવા
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લાગ્યા. 8 આથી ઈસ્રાએલીઓ ઉપર યહોવાનો કોપ ભ ૂક ઊઠયો
અને તેણે તેમને અરામ-નાહરાઈમના રાજા કૂશાન રશઆથાઈમના
દ્વારા હરા ા, અને આઠ વષર્ ુધી તેઓએ તેની ુલામી કર .
9 ત્યાર પછ ઈસ્રાએલીઓએ યહોવાને ધા નાખી અને તેણે તેમને
ઉગારવા માંટે એક માંણસ મોકલ્યો. એ કાલેબના નાના ભાઈ
કનાઝનો દ કરો ઓથ્નીએલ હતો. 10 યહોવાનો આત્માં તેની સાથે
હતો, યહોવાએ તેને શ ક્ત આપી હતી અને તે ઈસ્રાએલીઓનો
ન્યાયાધીશ બન્યો. તેણે ઈસ્રાએલીઓને ુદ્ધમાં દોયાર્ અને અરામના
રાજા કૂશાનને હરાવવા માંટે યહોવાએ તેની સહાય કર . 11 આમ,
ઓથ્નીએલ કનાઝના ુત્ર ું અવસાન થ ું ત્યાં ુધી દેશમાં 40
વષર્ શાં ત રહ .

ન્યાયાધીશ એહૂદ
12 ત્યારબાદ ફર એકવાર ઈસ્રાએલીઓએ તેમના વતર્ન દ્વારા

યહોવા સામે પાપ કરવા ું શરુ ક ુર્, તેથી યહોવાએ મોઆબના
રાજા એગ્લોનને શ ક્તશાળ બના ો અને તેને ઈસ્રાએલીઓ સામે
મોકલ્યો. 13 એગ્લોન આમ્મોનીઓને અને અમાંલેક ઓને ભેગા
કર ઈસ્રાએલીઓ ઉપર હુમલો કય અને યર ખો ખજૂર ઓનો
પ્રદેશ જીતી લી ું. 14 અઢાર વષર્ પયત ઈસ્રાએલીઓ મોઆબના
રાજા એગ્લોનના તાબામાં ર ા.ં

15 ત્યારબાદ તેઓએ યહોવાને પોતાને બચાવવા પોકાર કય
તેથી યહોવાએ એક ક્તને બન્યામીનના કુળસ ૂહના ગેરાના
ુત્ર એહૂદને ઊભો કય . તે ડાબોડ હતો, ઈસ્રાએલીઓએ તેને

ખંડણી સાથે મોઆબના રાજા એગ્લોન પાસે મોકલ્યો. 16 એહૂદે
પોતાના માંટે દોઢ ટ લાંબી બેધાર તરવાર બનાવી. અને પોતાની
જમણી બાજુ કપડાં સાથે બાંધી દ ધી.

17 ત્યારબાદ એહૂદે મોઆબના રાજા એગ્લોનને ખંડણી આપી.
એગ્લોન શર રે બહુ ુ હતો. 18 ખંડણી અપર્ણ આપી ર ાં
પછ એહૂદે ખંડણી ઉપાડ લાવનારા સાથીઓને પાછા મોકલી
દ ધા. 19 પણ તે પોતે ગલ્ગાલની ૂ તઓ પાસે રાજા આગળ
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પાછો ફય અને ક ું, “હે રાજા, માંરે આપને એક ખાનગી સંદેશો
આપવાનો છે.”
રાજાએ તેને ૂપ રહેવાનો હુકમ કય અને પોતાના બધા સેવકોને

રાજાએ બહાર મોકલી દ ધા. 20 રાજા તેના મહેલમાં ઉપલા માંળે
આવેલા પોતાના વરડાના શીતળ ભાગમાં હતો ારે તે એકલો
હતો.
ત્યારે એહૂદ તેની પાસે ગયો અને તેને ુપ્ત ર તે ક ું, “માંરે

આપને દેવનો એક ુપ્ત સંદેશ આપવાનો છે.” એટલે એગ્લોન
પોતાના આસન ઉપરથી ઊભો થઈ ગયો; 21 અને એહૂદે પોતાના
ડાબા હાથે જમણે પડખેથી તરવાર ખેંચી કાઢ ને રાજાના પેટમાં
ઊડે ુધી હુલાવી દ ધી. 22 તરવારના પાના પછ ૂઠ પણ અંદર
ઊતર ગઈ અને તેના ઉપર ચરબી ફર વળ , કારણ, એહૂદે
તરવાર પાછ ખેંચી કાઢ નહોતી.

23 પછ એહૂદે બહાર જઈ ઓરડ ના બારણાં બંધ કર ને
તા ું માંર દ ુ.ં 24 તેના ચાલ્યાં ગયા પછ એગ્લોનના નોકરો
આ ા અને બારણાંને તા ું માંરે ું જોઈ તેમણે ધા ુ કે રાજા
ઠડ ઓરડ ના અંદરના ભાગમાં બાથરૂમમાં ગયા હશ.ે 25 લાંબા
સમય ુધી રાહ જોયા પછ પણ રાજાએ બારણુંના ઉધાડ ું ત્યારે
તેઓને ચતા થઈ અને ચાવી લાવીને કળ ઉધાડ , બારણું ખોલીને
જો ું તો તેઓનો રાજા જમીન પર મરેલો પડયો હતો.

26 તે લોકો રાહ જોતા હતાં તે દરમ્યાન એહૂદ ભાગી ગયો.
તે પત્થરની ખીણો ઓળંગીને સેઈરાહ ુધી પહોંચી ગયો હતો.
27 એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં આવીને તેણે રણ શગડુ વગાડ ું
અને ઈસ્રાએલી લોકો ટેકર પરથી નીચે આ ા અને તેને અ ુસયા.
28 તેણે તેઓને ક ું, “માંર પાછળ આવો! કારણ, યહોવાએ
તમાંરા દશુ્મન મોઆબીઓને તમાંરા હાથમાં સોંપી દ ધા છે.”
આથી તેઓ તેની પાછળ નીચે ઊતર આ ા અને તે લોકો

જે ઘાટેથી યદન નદ ઓળંગવાના હતાં તે કબજે કર લીધા
અને તેઓએ એક પણ જણને સીમાં ઓળંગીને જવા દ ધો ન હ.
29 તે પછ તેમણે મોઆબીઓ પર હુમલો કર તેઓના આશરે
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10,000 ૂરવીર ખડતલ મોઆબી યોદ્ધાઓને માંર ના ા. એક
પણ બચવા ન પામ્યો. 30 તે દવસે મોઆબીઓને ઈસ્રાએલીઓ
આગળ નમ ું પડ ુ,ં પછ ના 80 વષર્ ુધી દેશમાં શાં ત રહ .

ન્યાયાધીશ શામ્ગાર
31 એહૂદ પછ આનાથનો ુત્ર શામ્ગાર ન્યાયાધીશ બન્યો. તેણે

600 પ લસ્તીઓને માંર ના ાં. તેણે ઈસ્રાએલી પ્રજાને ઉગાર
હતી.

4
પ્રબો ધકા દબોરાહ ી ન્યાયધીશ

1 એહૂદના ૃત્ ુ પછ ઈસ્રાએલી પ્રજાએ ફર એક વાર યહોવાની
દૃ એ પાપ ગણાય એ ું આચરણ ક .ુ 2 તેથી યહોવાની
ઇચ્છાપ્રમાંણે ઈસ્રાએલીઓને હાસોરમાં રાજ કરનાર કનાની રાજા
યાબીનના હાથે પરાજીત કરાયા હતા.ં તેના સૈન્યના સેનાપ ત ું નામ
સીસરો હ ું જે હરોશેથ હગોઈમમાં રહેતો હતો. 3 યાબીન પાસે
લોખંડના 900 રથ હતાં અને 20 વષર્ ુધી તેણે ઈસ્રાએલીઓ
ઉપર ભારે જુલમ ુજાય હતો, તેથી તેઓએ યહોવાને સહાય
માંટે પોકાર કય .

4 એ વખતે લાપીદોથની પત્ની દબોરાહ ઈસ્રાએલીઓની
ન્યાયાધીશ હતી. તે પ્રબો ધકા હતી, 5 એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં
રામાં અને બેથેલની વચ્ચે એક મોટુ તાડ ું ઝાડ હ ું. તેની નીચે તે
બેસતી હતી. અને ઈસ્રાએલીઓ ત્યાં તેમના ન્યાય વષે નણર્ય
કરવા માંટે આવતા હતા.ં 6 એક દવસ દબોરાહએ નફતાલી
પ્રાંતના કેદેશમાં રહેતા અબીનોઆમના ુત્ર બારાકને તેડા ો અને
તેને ક ું કે, “ઈસ્રાએલના દેવ યહોવાએ તને આ હુકમ કય
છે, ‘નફતાલી અને ઝ ુલોનના કુળસ ૂહોમાંથી 10,000 સૈ નકોને
લઈને તાબોર પવર્ત ઉપર જા. 7 હુ યાબીનના સેનાપ ત સીસરાને
તેના રથો અને યોદ્ધાઓ સાથે ક શોન નદ ને કાંઠે લઈ આવીશ,
પછ હુ તેઓને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ, તેથી ું એને ત્યાં
હરાવી શકે.’ ”
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8 બારાકે તેને ક ુ,ં “ ું જો માંર સાથે આવતી હોય તો હુ
જાઉં, પણ ું જો માંર સાથે ન આવતી હોય તો હુ ન જાઉં.”

9 તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ તાર સાથે જરૂર આવીશ; પણ
સીસરાને જીતવા ું શ્રેય તને મળશે ન હ, કારણ યહોવા સીસરાને
એક ીના હાથમાં સોંપી દેનાર છે.”
ત્યારબાદ દબોરાહ ઊભી થઈ અને બારક સાથે કેદેશ ગઈ.

10 બારાક નફતાલી અને ઝ ુલોનના કુળસ ૂહો પાસે ગયો અને
લોકોને બોલા ા અને લગભગ 10,000 માંણસોને સૈન્ય માંટે
લઈને તે ગયો દબોરાહ પણ તેની સાથે ગઈ.

11 કેની જા તના હેબેર જે બીજા કેની લોકોથી અલગ પડ ગયો
હતો અને તેણે પોતાનો તં ુ કેદેશ નજીક એલોન-સાઅના ીમની
પાસે ના ો હતો. કેનીઓ- ૂસાના સાળા હોબાબના વંશજો હતા.

12 સીસરાને સમાંચાર મ ાં કે અબીનોઆમના ુત્ર બારાક તેના
સૈન્ય સાથે તાબોર પવર્ત ઉપર ગયા છે. 13 એટલે સીસરાએ
પોતાના બધા 900 લોખંડના રથોને તેમજ પોતાના બધા સૈ નકોને
હરોશેથ-હગોઈમથી ક શોન નદ આગળ ભેગા કયાર્.

14 ત્યારે બારાકને દબોરાહએ ક ું, “જલદ ઉભો થા!
યહોવાએ આજે સીસરાને તારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. અત્યારે
પણ યહોવા તારા માંટે લડે છે.” આથી બારાક 10,000 ું સૈન્ય
લઈને દશુ્મનો પર હુમલો કરવા તાબોર પવર્તના ઢોળાવો પરથી
નીચે ધસી આ ો. 15 યહોવાએ બારાકને સીસરા પર હુમલો
કરવા મદદ કર અને તેના બધા રથ સૈ નકોને બારાક ું લશ્કર
જોઈને બેબાકળાં બનાવી દ ધા.ં સીસરા પોતે રથમાંથી કૂદ ને
ભાગી ગયો. 16 બારાકે તેના સૈન્ય સાથે હરોશેથ-હગોઈમ ુધી
સીસરાના રથોનો અને લશ્કરનો પીછો પકડયો. સીસરા ું સમગ્ર
સૈન્ય હણાઈ ગ ું એકેય માંણસ જીવતો રહેવા પામ્યો ન હ.

17 સીસરા ભાગી ગયો અને દોડતો કેની હેબેરની પત્ની યાએલના
તં ુએ પહોંચી ગયો. કારણ હાસોરના રાજા યાબીન અને કેની
હેબેરના પ રવાર વચ્ચે સારા પા રવાર ક સંબંધો હતા.ં 18 સીસરાને
મળવા માંટે યાએલ સામે આવીને ઊભી રહ અને બોલી, “આવો,
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નામદાર, અંદર આવો, ડરશો ન હ.” આથી તે તં ુમાં ગયો અને
તેણીએ તેને ધાબળા વડે ઢાંક દ ધો.

19 સીસરાએ યાએલને ક ં, “મને તરસ લાગી છે, મને પીવા
માંટે થોડુ પાણી આપ.” તેથી તેણીએ તેને દૂધની ભરેલી મશક
આપી અને ફર તેને ઢાંક દ ધો.

20 પછ સીસરાએ યાએલને ક ું, “તં ુના બારણામાં ઊભી
રહે, અને કોઈ માંર તપાસ કરવા આવે અને ૂછે કે અંદર કોઈ
છે, તો કહેજ,ે ‘ના.’ ”

21 પણ તે ૂબ થાકેલો હતો અને જલદ થી ઘસઘસાટ ૂઈ
ગયો ત્યારે હેબરની પત્ની યાએલે એક હથોડો અને તં ુનો ખીલ્લો
લઈને સીસરાના માંથામાં ઠોક દ ધો તેથી સીસરો આમ ૃત્ ુ
પામ્યો.

22 ારે સીસરાને શોધતો શોધતો બારાક ત્યાં આ ો ત્યારે
યાએલે આવીને તેને ક ું, “આવો, તમે જે માંણસને શોધો છો તે
હુ બતા ું.” તે તેની સાથે તં ુમાં ગયો અને ત્યાં તં ુનો ખીલ્લો
જોયો જે સીસરાના માંથામાં હતો અને તે ૃત પડયો હતો.

23 તેથી તે દવસે દેવે કનાનના રાજા યાબીનને ઈસ્રાએલીઓ
માંટે હરા ો. 24 ત્યારબાદ ઈસ્રાએલીઓ કનાનના રાજા યાબીન
સામેના હુમલાઓમાં વ ુને વ ુ બળવાન થતા ગયા અને આખરે
તેમણે તેનો નાશ કય .

5
દબોરાહ ું ગીત

1 તે દવસે દબોરાહ અને અબીનોઆમના ુત્ર બારાકે આ ગીત
ગા ુ.ં

2 “યહોવાની સ્ ુ ત કરો, ુણગાન ગાઓ!
કારણ કે ઈસ્રાએલના યોદ્ધાઓ તૈયાર હતાં

અને એક સક્ષમ નેતા દ્વારા દોરાઈ જવા માંટે આગળ આ ાં.
3 “ઓ રાજાઓ, સાંભળો,
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હુ યહોવાના ગીતો ગાઉં છુ,
હુ ઈસ્રાએલના દેવ

યહોવાની સ્ ુ ત ગાઉ છુ.

4 “હે યહોવા, તમે સેઈરમાંથી બહાર આ ા,
તમે અદોમના પ્રદેશમાંથી નીક ા,

અને તે સમયે ધરતી ૂજતી હતી,
આકાશ કપ ું હ ુ,ં
અને વાદળાં પાણી રેડ ર ાં હતા.ં

5 સનાઈના દેવ, યહોવાની સામે,
ઈસ્રાએલના દેવ યહોવાની સામે પવર્તો પણ થરથર ગયા.

6 “આનાથના ુત્ર શામ્ગારના સમયમા,ં
યાએલના સમયમાં ધોર માંગ પરની લોકોની અવરજવર થંભી
ગઈ,

અને લોકોએ નાના રસ્તાઓ પરથી ચાલવા ું શરૂ ક ુર્.

7 “ઓ દબોરાહ, ું ઈસ્રાએલની માંતા સમી પ્રગટ
ત્યાં ુધી ઈસ્રાએલનાં બધાં ગામડાંઓ બલકુલ ઉજજડ-

નજન હતાં.
ત્યાં ફકત મોટા નગરો હતા.ં

8 “ઈસ્રાએલીઓએ નવા દેવ પસંદ કયાર્,
પછ તેઓને નગર દરવાજે લડ ું પડ ું હ ું.

ભલે તેઓ સં ાની દૃ એ 40,000 યોદ્ધાઓ હતાં,
પર ુ તેમની પાસે તરવાર કે બખ્તર નહોતાં!

9 “હુ માંર જાતને ૂરવીર ઈસ્રાએલી
સૈ નકોને સોપી દઈશ,

યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

10 “અરે, ઓ ેત ગદભો
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પર સવાર કરનારાઓ,
કમતી ગાલીચા પર બેસનારાઓ,
પગપાળા પંથ કાપનારાઓ,

11 ઓ જળાશયો આગળ એકત્ર થઈને આનંદના
પોકારો કરતાં લોકો યહોવાનાં વજયગીત ગાય છે.

યહોવાએ ઈસ્રાએલના ખેડૂતોના
સૈન્ય વડે મહા ઉદ્ધાર કય છે.
યહોવાના લોકોએ દરવાજાઓમાં થઈને કૂચ કર .

12 “યહોવાના લોકો નગરમાંથી બહાર દોડ આ ા.
દબોરાહ, ઊભી થા અને યહોવાની સ્ ુ ત ગાઓ,

અબીનોઆમના ુત્ર બારાક, ઊભો થા,
અને દશુ્મનોને પકડ લે.

13 “પછ યહોવાના લોકોમાંથી બચેલા શ ક્તશાળ યોદ્ધાઓની
સામે નીચે આ ા.

યોદ્ધાઓની વરૂદ્ધ તેઓ માંર સાથે નીચે આ ા.

14 “એફ્રાઈમના લોકો જઓે
અમાંલેક વચ્ચે રહેતા હતા,ં

તે બન્યામીન, તારા લોકો
સાથે નીચે આ ા.

માંખીરથી સેનાપ તઓ
કૂચ કર ને ધસી આ ા,

ઝ ુલોનના કુળસ ૂહના
અ ધકાર ઓ પણ આવી પહોંચ્યા.

15 ઈસ્સાખારના આગેવાનો દબોરાહ સાથે હતા:ં
ઈસ્સાખારના લોકો બારાકની સાથે ર ા,ં
તેના હુકમથી તેઓ લડાઈના મેદાનમાં ગયા.

“પણ રૂબેનના કુળનાં સૈ નકો લાંબા સમય ુધી ચચાર્ કરતા ર ાં
તેથી તેઓ લડવા માંટે ન ગયા.

16 કેમ તમે ઢોરની કોંઢમાં બેસી ર ાં હતા?ં
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ઘેટાંના ટોળા માંટે વગાડવામાં આવ ું સંગીત સાંભળતા રૂબેનના
સૈ નકો લાંબા વખત ુધી ચચાર્ કરતા હતા.ં

17 યદન નદ ની બીજી બાજુએ ગલયાદના
લોકો ઘરમાં જ ર ા,ં

દાનના લોકો વહાણો પાસે શા માંટે ર ા?ં
આશેરના લોકો સ ુદ્રકાંઠે રોકાઈ ર ા,ં

અને તેઓ ખાડ પાસે રાહ જોતા ર ા.ં
18 “પણ ઝ ુલોનના લોકોએ જીવ જોખમમાં ૂકયો, નફતાલીના

લોકોએ પણ ુદ્ધના મેદાનમાં પ્રાણ આપવાની હમત કર
ૃત્ ુનો સામનો કય .

19 રાજાઓ આ ા અને તાઅનાખમાં આવેલી મ ગદોના નદ ની
નજીક ુદ્ધ શરુ થ ુ.ં

કનાનના રાજાઓ ુદ્ધ ચડયા,
પણ તેઓને ૂંટ તર કે ચાંદ ન મળ , જનેા માંટે તેઓ લડયા

હતા.ં
20 આકાશના તારાઓ પણ લડયા.

તેઓ આકાશમાંના તેમના ભ્રમણ માંગ માંથી સીસરા સામે
લડયા.

21 પ્રાચીન ક શોન નદ ના ધસમસતા ૂર
તેમને તાણી ગયા, ઓ માંરા આત્મા,ં

મજ ૂત બન અને આગળ ધસ.
22 જવેા ધોડાઓ ૂરપાટ દોડવા લાગ્યા કે

તેમના દાબડા ભોંય પર પડધાવા લાગ્યા.
23 “યહોવાનો દૂત કહે છે,
‘મેરોઝ પર શ્રાપ ઊતરશ,ે

તેના વતનીઓ ઉપર શ્રાપ ઊતરશે.’
તેઓ યહોવાની મદદે આ ા નહોતા;

યોદ્ધાઓ વરૂદ્ધ યહોવાને મદદ કરવા.
24 હેબેર કેનીની પત્ની યાએલ બધી ીઓથી વધારે આશીવાર્ દત

થશ,ે
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તં ુઓમાં રહેનાર ીઓમાં એ સૌથી વ ુ ભાગ્યશાળ છે.
25 સીસરાએ ારે પાણી

માંગ્ ું તો એણે
તેને કમતી દૂધ

આપ્ ું શ્રે વાટકામાં.
26 તેણે હાથ લંબાવીને તં ુનો ખીલો લીધો,

અને જમણે હાથે તેણે કાર ગરનો હથોડો ઉપાડયો,
પછ સીસરાના માંથામાં

તે આરપાર ઠોક દ ધો.
27 તે યોએલના ચરણોમાં ઢળ પડયો

અને જયાં પડયો ત્યાં જ મર ગયો.
28 “સીસરાની માં બાર માંથી જોવા માંટે ડોકુ કાઢે છે,

અને મોટેથી ચીસ પાડે છે,
‘હજી તેનો રથ આવતો કેમ નથી?

હજી તેના ઘોડા પાછા કેમ ફરતા નથી?’

29 “તેથી તેણીની સખીઓમાંની સૌથી શાણીએ જવાબ આપ્યો.
ચો સ તે પોતાની જાતને કહ રહ હતી.

30 ‘તેઓ ુષ્કળ વસ્ ુઓ ૂંટતા હશે
અને ભાગ વહેંચતા હશે.

પ્રત્યેક યોદ્ધાને માંટે એક ી,
સીસરા માંટે બે રગીને વ ો,

ૂંટારાની ગરદન માંટે
ૂબ મોંધી એક શાલ!’

31 “આમ, ઓ યહોવા, તમાંરા સવર્ શ ુઓ નાશ પામો,
પર ુ તારા ભકતો ઊગતા પ્રખર ૂયર્ની જમે ઝળહળ ઊઠો.”

ત્યારબાદ 40 વષર્ ુધી દેશમાં શાં ત રહ .
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6
મદ્યાનીઓ ું ઈસ્રાએલીઓ સાથે ુદ્ધ

1 ત્યારબાદ ફર વાર યહોવાની દૃ એ પાપ ગણાય એ ું
આચરણ ઈસ્રાએલી પ્રજાએ ક ુર્. અને તેણે તેઓને સાત વષર્
ુધી મદ્યાનીઓના હાથમાં સોંપી હેરાન-પરેશાન કયાર્.
2 ઈસ્રાએલી પ્રજા કરતાં મદ્યાનીઓ વધારે શ ક્તશાળ હતાં

એટલે મદ્યાનીઓની કૂ્રરતાથી પોતાને બચાવવા માંટે ઈસ્રાએલી
પ્રજાને પવર્ત પર ટેકર ની ુફાઓમાં અને અન્ય ુપ્ત જગ્યાએ
ભરાઈ જ ું પડ ું. 3 જયારે જયારે ઈસ્રાએલી પ્રજા પોતાના
ખેતરોમાં વાવણી કરતી ત્યારે ત્યારે મદ્યાનીઓ, અમાંલેક ઓ અને
બીજી ૂવર્ની પ્રજાઓ આવીને તેમના ઉપર હુમલો કરતી. 4 તેઓ
છેક ગાઝા ુધીના પ્રદેશમાં પડાવ નાખીને ત્યાં નવાસ કરતા,
તેઓ ત્યાં રહેતા અને લોકોના પાક અને કાપણીનો નાશ કરતા.
તેઓ ઈસ્રાએલીઓ માંટે ક ું જ ખાવા ું રહેવા દેતા ન હ, ન હ
ઘેટુ, ન હ બકર , ન હ બળદ કે ન હ ગધેડુ. 5 તેઓ તેમના
ઢોર અને તેમના તં ુઓ સાથે ટોળાબંધ ચઢ આવતા, અને લોકો
ઉપર મધમાંખીની જમે ત્રાટકતા એમનાં ઊંટ ગણ્યા ગણાય એમ
નહોંતા, અને તેઓ બધાં ૂ મનો નાશ કરવા આવતા. 6 આમ
ઈસ્રાએલીઓ મદ્યાનીઓ આગળ લાચાર હતા.ં

7 આથી ઈસ્રાએલીઓએ મદ્યાનીઓ સામે મદદ મેળવવા
યહોવાને પોકાર કય . 8 ત્યારે યહોવાએ એક પ્રબોધક દ્વારા
સંદેશો મોકલ્યો, તેણે તેઓને ક ું, “ઈસ્રાએલના દેવ યહોવા જે
કહે છે ‘તે આ છે; તમને મસરમાંથી મેં બહાર કાઢયા હતાં અને
તમને ુલામીમાંથી ુક્ત કયાર્ હતા.ં 9 મસર ઓના અને તમાંરા
ઉપર જુલમ ુજારનારાઓના હાથમાંથી તમને છોડાવનાર હુ હતો.
આ લોકોને મેં તમાંર સામેથી હાંક કાઢયા હતા,ં અને તેમની
જમીન તમને આપી હતી.’ 10 મેં તમને ક ું હ ું, ‘હુ તમાંરો દેવ
યહોવા છુ; તમે જે અમોર ઓના દેશમાં અત્યારે વસો છો તેમના
દેવોની ૂજા કરશો ન હ.’ પણ તમે માંર વાત સાંભળ નથી.”
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ગ દયોનની ુલાકાતે યહોવાનો દૂત
11 એક દવસ યહોવાનો દૂત અબીએઝેર કુટુબના યોઆશની

માં લકોના ઓફ્રાહ ગામે ગયો હતો અને ઓકના ઝાડ નીચે બેઠો.
યોઆશનો ુત્ર ગ દયોન મદ્યાનીઓની નજર ન પડે માંટે દ્રાક્ષના
કો ુમાં ઘઉં ઝૂડતો હતો. 12 યહોવાના દૂતે તેને દશર્ન દઈને ક ું,
“મહાન યોદ્ધા, યહોવા તાર સાથે છે.”

13 ત્યાર પછ ગ દયોને ક ું, “માંરા યહોવા, જો યહોવા સાચે
જ માંર અને ઈસ્રાએલીઓની પડખે હોય તો અમને આ બ ું ું
થ ું? અમાંરા પ ૃઓએ અમને યહોવાના પ્રચંડ કાય વષે ક ું
હ ું ારે તેઓ તેમને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા,ં અને

ારે તેઓએ આ વષે વાત કર ત્યારે તેઓએ અદ ૂત શોયર્
અને મહાન ઘટના ું વણર્ન ક ુર્ હ ુ.ં તે બધાં કયાં ગયા? હવે
આજે તો યહોવાએ અમાંરો ત્યાગ કય છે અમને મદ્યાનીઓના
હાથમાં સોંપી દ ધા છે.”

14 પછ યહોવાએ તેના તરફ વળ ને ક ું, “જા, અને તાર
તાકાતથી ું ઈસ્રાએલીઓને મદ્યાનીઓના હાથમાંથી છોડાવ. હુ
પોતે જ તને મોક ું છુ.”

15 ગ દયોને ક ું, “પણ, યહોવા હુ ઈસ્રાએલીઓને કેવી ર તે
છોડાવી શકુ? તમે જાણો છો કે માંરુ કુળસ ૂહ મનાશ્શાના
વંશમાં નબળામાં નબ ું છે, અને માંરા બાપના કુટુબમાં હુ સૌથી
નાનો માંણસ છુ.”

16 ત્યારે યહોવાએ ક ું, “હુ તાર મદદમાં રહ શ અને ું
મદ્યાનીઓને તેઓ જાણે એક જ માંણસ હોય તેમ કચડ શક શ.”
17 ગ દયોને યહોવાને ક ું, “જો તમે માંરા પર પ્રસ થયા હો

તો તમે જ માંર સાથે વાત કરો છો એની કોઈ નશાની આપો;
18 અને જયાં ુધી હુ તમને અપર્ણ લાવીને ના ધરા ું ત્યાં ુધી
અહ થી ચાલ્યા જશો ન હ.”
યહોવાએ ક ું, “ ું પાછો આવે ત્યાં ુધી હુ અહ જ રહ શ.”
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19 આથી ગ દયોને જલ્દ ઘેર જઈને એક લવારુ લઈને રાંધ્ ું
તથા એક એફ્રાહ* લોટની બેખમીર રોટલી બનાવી. તેણે માંસ
એક ટોપલીમાં ૂ ુ.ં રસો તપેલીમાં લીધો અને તે બ ું તે ઓકના
ઝાડ નીચે લા ો અને તેણે યહોવાને ધરા ું.

20 યહોવાના દેવદૂત ક ું, “માંસ અને રોટલી આ ખડક ઉપર
ૂક અને તેના પર રસો રેડ દે.” ગ દયોને તે પ્રમાંણે ક ુર્.
21 ત્યારે યહોવાના દૂતે પોતાના હાથમાંની લાકડ લંબાવીને તેની

અણી માંસને અને બેખમીર રોટલીને અટકાડ . તરત જ ખડકમાંથી
અ પ્રગટયો અને તે માંસને તથા રોટલીને સ્વાહા કર ગયો.
અને એ જ ક્ષણે યહોવાનો દૂત અલોપ થઈ ગયો.

22 ગ દયોને ત્યારે જાણ્ ું અને તેને ખાતર થઈ કે એ યહોવાનો
દૂત હતો. અને તે બોલી ઊઠયો, “મને અફસોસ! ઓ યહોવા
સવર્સમથર્, કારણ કે મે યહોવાના દૂતને મોંઢા મોંઢ જોયો છે.”

23 પણ યહોવાએ તેને ક ુ,ં “શાં ત રાખ, ડર શ ન હ, ું મર
ન હ જાય.”

24 ત્યારબાદ ગ દયોન ત્યાં ગયો અને ત્યાં યહોવાને માંટે એક
વેદ બાંધી અને તે ું નામ “યહોવાની શાં ત” પાડ ું. આજના
દવસે પણ એ વેદ “યહોવાની શાં ત” યહોવા શાલોમ: ઓફ્રાહ
નગરમાં છે ાં અબીએઝર ું કુટુબ વસે છે.

બઆલની વેદ ને ભાંગતો ગ દયોન
25 તે રાત્રે યહોવાએ ગ દયોનને ક ું, “તારા પતાનો સાત

વષર્ની ઉમરનો શ્રે બળદ લે. તારા પતાની જે બઆલ દેવની
બેદ છે તે તોડ પાડ. 26 અને તેની પાસેની અશેરાહ દેવીની
પ્ર તમાંને કાપી નાખ, અને ત્યાર પછ આ ટેકરા ઉપર તારા દેવ
યહોવાને માંટે યોગ્ય ર તે બાંધેલી યજ્ઞવેદ બનાવ. પછ પેલો
બીજો બળદ લઈને તેં કાપી નાખેલી પ્ર તમાંનાં લાકડાં વડે અપર્ણ
ચઢાવ.”

27 પછ ગ દયોને દસ નોકરોને લઈને યહોવાના ક ાં પ્રમાંણે
ક ુ. પણ તેને પોતાનાં કુટુબીજનોની અને ગામ લોકોની બીક
લાગતી હતી એથી તેણે આ કામ દવસે ન કરતાં રાત્રે ક ુ.
* 6:19: એફ્રાહ એટલે દસ કલોગ્રામ.
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28 બીજે દવસે સવારે લોકોની અવરજવર શરૂ થઈ ત્યારે
લોકોએ જો ું કે બઆલની વેદ ને તોડ નાખી છે, તેની પાસેની
અશેરા દેવીનો સ્તંભ તોડ નાખવામાં આ ો છે. તેઓએ એક
નવી બાંધેલી વેદ પણ જોઈ ાં બીજા બળદ ું અપર્ણ કરા ું
હ ુ.ં

29 તેઓ એકબીજાને ૂછવા લાગ્યા, “આ કોણે ક ુર્?” અને
તેમણે તપાસ કર , આખરે તેઓને ખબર પડ કે, “યોઆસના ુત્ર
ગ દયોને આ ક ુર્ છે.”
30 ત્યારે તેમણે યોઆશને ક ું, “તારા ુત્રને બહાર કાઢ, એને
ૃત્ ુદડની સજા થશે જ; કારણ એણે બઆલની વેદ ઉખાડ

નાખી છે અને તેની પાસેની અશેરાદેવીની પ્ર તમાં કાપી નાખી છે.”
31 પર ુ યોઆશે તેની સામે ભેગા થયેલાં લોકોને ક ું, “તમે શા

માંટે બઆલનો પક્ષ લો છો? શા માંટે તમે તેને બચાવવા માંગો
છો? જે કોઈ બઆલનો પક્ષ કરશે તેને સવાર થતાં પહેલાં માંર
નાખવામાં આવશે. જો બઆલ ખરેખરા દેવ હોય અને કોઈ તેની
વેદ તોડ પાડે તો તે પોતાની જાતનો બચાવ કરે.” 32 ત્યારથી
ગ દયોન ું નામ “યરૂબ્બઆલ પડ ુ,ં કારણ યોઆશે ક ું, તેણે
બઆલની વેદ તોડ પાડ છે.”

મદ્યાનીઓને હરાવતો ગ દયોન
33 ત્યારબાદ મદ્યાનીઓએ, અમાંલેક ઓએ અને ૂવર્ની અન્ય

પ્રજાઓએ ભેગા થઈને યદન નદ ઓળંગી યઝ્રએલની ખીણમાં
તેમના છાવણી તાણ્યા. 34 પછ યહોવાનો આત્માં ગ દયોનમાં
આ ો, ુદ્ધમાં જવા ું આહવાન આપવા તેણે રણ શગડુ ક ું,
તેથી અબીએઝેરના ુરુષો તેની પાસે ભેગા થયા. 35 તેણે
મનાશ્શાના કુળસ ૂહના સમગ્ર પ્રદેશમાં પોતાના માંણસો મોકલ્યાં
અને ત્યાથી લોકોને બોલાવી લીધા. અને તે બધાં તેની આજુબાજુ
ભેગા થયાં તેણે આશેર, ઝ ુલોન અને નફતાલીના લોકોને કાસદો
મોકલ્યા અને તે કુળસ ૂહોના લોકો પણ તેને આવી મ ાં.

36 પછ ગ દયોને દેવને ૂછ ું, “તમે મને વચન આપ્ ું છે તે
ુજબ તમે ક ું છે કે તમે ઈસ્રાએલીઓને બચાવશો, 37 તેથી હુ
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આ ઘઉં ઝૂડવાની જમીન ઉપર ઊન પાથરુ છુ, જો એ ઊન ઉપર
જ ઝાકળ જોવામાં આવે અને બધી જમીન ૂક હોય, તો હુ
સમજીશ કે તમે વચન આપ્યા પ્રમાંણે માંરા હાથે ઈસ્રાએલીઓને
બચાવવાના છો.”

38 અને એ જ પ્રમાંણે થ ુ.ં બીજા દવસે તે સવારમાં વહેલો
ઊઠયો, અને તેણે ઊનને નીચો ું, તો તેમાંથી કટોરો ભરાય એટ ું
ઝાકળ નીક ુ.ં

39 પછ ગ દયોને દેવને ક ું, “માંરા પર કોપ ન કરશો, હજી
એક વાર મને બોલવા દો. હજી એક વખત મને ઊન દ્વારા
તમાંર કસોટ કરવા દો. આ વખતે ઊન કોરુ જ રહે અને માંત્ર
ચારેબાજુ જમીન ઉપર જ ઝાકળ પડે એમ કરો.”

40 તે રાત્રે તેણે માંગ્ ું તે પ્રમાંણે દેવે ક ુર્, ઊન કોરુ ર ું અને
જમીન ઉપર ઝાકળ પડ ુ.ં

7
1 યરૂબ્બઆલ એટલે કે ગ દયોન અને તેની સાથેના બધા લોકો

વહેલા ઊઠયા અને તેમણે હારોદના ઝરણા નજીક પોતાની છાવણી
નાખી. મદ્યાનીઓની છાવણી ઈસ્રાએલીઓની ઉ રે મોરેહ પવર્તની
તળેટ ની ખીણના પ્રદેશમાં હતી.

2 યહોવાએ ગ દયોનને ક ું, “તાર પાસે લશ્કરમાં ઘણા બધાં
સૈ નકો છે એટલી મોટ સં ામાં કે હુ તેમને મદ્યાનીઓ સામે
ુદ્ધમાં મોકલવા ચાહતો નથી, કારણ કે તેઓ કદાચ બડાશ માંર ને

કહે કે, તેઓ પોતાના શોયર્થી જીત્યા છે. ન હ કે યહોવાની
શ ક્તથી. 3 માંટે ું એ લોકોમાં જાહેરાત કર કે, ‘જે કોઈ ડરનો
માંય થથરતો હોય તો તે તરત જ ગલયાદ પવર્ત છોડ ને ઘેર
પાછો ચાલ્યો જાય.’ ”
ત્યારે 22,000 સૈ નકો પાછા ઘેર ગયા અને 10,000 બાક

ર ા.ં
4 પછ યહોવાએ ગ દયોનને ક ં, “હજી પણ સં ા મોટ છે.

તમાંરુ લશ્કર વશાળ છે. તેઓને પાણીના ઝરા પાસે લાવ; ત્યાં
હુ ન કર શ કે તારા બદલે કોણ જશે. હુ જો તને એમ કહુ
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કે, ‘આ માંણસ તાર સાથે આવશ’ે તો તે તાર સાથે આવશ,ે
અને હુ ારે તને એમ કહુ કે, ‘પેલો માંણસ તાર સાથે ન હ
આવે’ તો તે તાર સાથે ન હ આવે.”

5 ગ દયોન બધા લોકોને પાણીના ઝરા પાસે લઈ ગયો. ાં
યહોવાએ તેને ક ું, “જે લોકો કૂતરાની જમે પોતાની જીભ વડે
પાણી પીશે તેમને એક બાજુ રાખ અને જઓે પાણી પીવા માંટે
ૂંટ ણયે પડે તેમને બીજા સ ૂહમાં રાખ.”
6 કૂતરાની જમે જીભ વડે પાણી પીનારા લોકોની સં ા

300 હતી. બાક ના બધા પાણી પીવા માંટે ૂંટ ણએ પડ્યા
હતા.ં 7 પછ યહોવાએ ગ દયોનને ક ું, “જીમથી પાણી પીનારા
માંણસોની સં ા 300 છે. આ 300 માંણસ દ્વારા હુ તને જીત
અપાવીશ અને મદ્યાનીઓને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ; બાક ના
બધા સૈ નકો પોતપોતાને ઘરે પાછા જાય.”

8 તેથી ગ દયોને 300 માંણસોને રાખીને બાક ના બધાને ઘરે
પાછા મોકલ્યા, પણ આ માંણસોએ ખોરાક અને રણ શગા પોતાના
માંટે રાખી લીધાં.

મદ્યાનીઓની છાવણી તેઓની છાવણીની નીચેની ખીણમાં હતી.
9 તે દવસે રાત્રે યહોવાએ ગ દયોનને ક ું, “ઊઠ, તારુ સૈન્ય
લઈને ું તાબડતોબ મદ્યાનીઓની છાવણી પર હુમલો કર, કારણ
મેં તેમને તારા હાથમાં સોંપી દ ધા છે. 10 પણ જો તને હુમલો
કરતા ડર લાગતો હોય તો પહેલા ું એકલો તારા નોકર ુરાહ
સાથે છાવણીમાં જા, 11 તેઓની વાત ધ્યાનથી સાંભળ, અને તને
ુષ્કળ પ્રોત્સાહન મળશે.”
તેથી તે પોતાના નોકર ુરાહને લઈને રાતના અંધારામાં

દશુ્મનોની છાવણીમાં મદ્યાનીઓની લશ્કર ટૂકડ પાસે ત્યાં ગયો.
12 મદ્યાનીઓ, અમાંલેક ઓ તથા ૂવર્ની અન્ય પ્રજાઓ અસં
સૈ નકોની સાથે તીડોની જમે ખીણમાં પથરાયેલી હતી, તેમની પાસે
દ રયાની રેતીની જમે પથરાયેલા અસં ઊંટ હતા.ં

13 ારે ગ દયોન ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે એક માંણસ બીજા
માંણસને પોતાના સ્વપ્નની વાત કહેતો હતો; તે બોલ્યો, “મને
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એ ું સ્વપ્ન આ ું કે એક જવની રોટલી મદ્યાનીઓની છાવણીમાં
ગબડતી ગબડતી આવી અને એક તં ુ આગળ પહોંચતાં તેની
સાથે અથડાઈ એટલે તં ુ ૂટ પડયો.”

14 બીજા માંણસે જવાબ આપ્યો, “જરૂર, એ ઈસ્રાએલી
યોઆશના ુત્ર ગ દયોનની તરવાર જ હોવી જોઈએ. તારા
સ્વપ્નનો એ જ ુલાસો હોઈ શકે. દેવે મદ્યાનને અને એના
આખા સૈન્યને ગ દયોનના હાથમાં સોંપી દ ધાં છે.”

15 ારે ગ દયોને સ્વપ્ન અને તેનો ુલાસો સાંભ ો ત્યારે
તેણે દેવની ઉપાસના કર અને પછ ઈસ્રાએલીઓની છાવણીમાં
જઈને બોલ્યો, “ઊઠો, યહોવાએ મદ્યાનીઓની છાવણી અને લોકો
તમાંરા હાથમાં સોંપી દ ધા છે,” 16 તેણે 300 સૈ નકો ું સૈન્ય
લી ું અને તેને ત્રણ ટૂકડ ઓમાં વહેંચી ના ુ,ં તેણે દરેક માંણસને
એક રણ શગડુ આપ્ ું અને એક ખાલી બરણી તેમાં મશાલ ૂક ને
આપી. 17 પછ તેણે તેમને ક ું, “માંરા ઉપર નજર રાખજો,
છાવણી પાસે પહોંચતાં જ હુ જમે કરુ તેમ કરજો, 18 જયારે હુ
અને માંરા માંણસો અમાંરાં રણ શગડાં વગાડ એ ત્યારે તમે પણ
છાવણીને ફરતે તમાંરા રણ શગડાં વગાડજો, અને પોકાર કરજો
કે, ‘યહોવાનો જય! ગ દયોનનો જય!’ ”

19 મદ્યાન પાસે ગ દયોન અને તેની સાથેના 100 માંણસો
મધરાતી ચોક ની શરૂઆતમાં ારે તેઓએ સંત્રીઓ હજી
હમણાં જ બદલ્યા હતા. ત્યાં છાવણીમાં પહોંચ્યા એ લોકોએ
તેમના રણ શગડાં કયાં અને હાથમાંની બરણીઓ ફોડ નાખી.
20 ગ દયોનના લશ્કરની ત્રણ ટુકડ ઓએ રણ શગડાં ા અને
બરણીઓ ફોડ નાખી, પછ તેમના ડાબા હાથમાં મશાલો પકડ
અને જમણા હાથમાં રણ શગડા પકડયા જથેી તેઓ તેને ક શકે
પછ તેઓએ પોકાર કય , “યહોવાનો જય, ગ દયોનનો જય!”

21 પ્રત્યેક માંણસ છાવણીની ફરતે ગ દયોનના બધાં માંણસો
પોતાની જગ્યાએ ઊભા ર ા.ં મદ્યાની છાવણીના બધાં લોકો
ભયથી ચીસ પાડ ને ભાગવા લાગ્યા.ં 22 ારે પેલા 300 માંણસો
રણ શગડાં કતા હતાં તેના અવાજથી યહોવાએ શ -ુસૈન્યને એ ું
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ૂંચવી ના ું કે છાવણીમાં સવર્ત્ર તેઓ બધા અંદરો અંદર લડ ને
એકબીજાને માંરવા લાગ્યા. તેઓ ું લશ્કર સરેરાહની દશામાં
બેથ શટ્ટાહ ુધી અને ટાબ્બાથ નજીક આવેલા આબેલ-મહોલાહ
ુધી નાસી ગ ુ.ં
23 પછ ગ દયોને નફતાલીના, આશેર અને આખા મનાશ્શાના

કુળસ ૂહોના પ્રદેશના ઈસ્રાએલીઓને તેને મદદ કરવા બોલાવડા ા
અને તેમણે નાસી ગયેલા મદ્યાનીઓનો પીછો પકડ્યો. 24 પછ
ગ દયોને એફ્રાઈમના સમગ્ર પહાડ પ્રદેશમાં પોતાના સંદેશવાહકો
મોકલ્યા અને જાહેર કરાવડા ું કે, “ઊતર આવો, મદ્યાનીઓનો
સામનો કરો અને તેઓ નદ પાર ઊતરે તે પહેલા બેથબારાહથી
યદન નદ ના બધા પાણીવાળા ળો કબજે કર લો.”
જથેી એફ્રાઈમના કુળસ ૂહને ભે ું કરવામાં આ ું, અને તેમણે

બેથબારાહ ુધીના યદન નદ ના તમાંમ પાણીવાળા ળો કબજો
કર લીધા. 25 તેમણે મદ્યાનીઓના બે સરદારો ઓરેબ અને
ઝએબને જીવતા કેદ પકડયા. ઓરેબને ઓરેબ ખડક પાસે માંર
નાખવામાં આ ો અને ઝએબને ઝએબના દ્રાક્ષાકુડ* પાસે માંર
નાખવામાં આ ો. તે પછ પણ તેઓએ ફર થી મદ્યાનીઓનો
પીછો કરવો ચા ુ રા ો, અને તેઓ ઓરેબ અને ઝએબનાં માંથાં
યદનને પેલે પાર ગ દયોન લઈ આ ા.

8
1 એફ્રાઈમ કુળના આગેવાન લોકોએ ગ દયોન પર રોષે ભરાઈને

ક ું, “તમે અમાંર સાથે આવો વતાર્વ શા માંટે કય ? તમે
મદ્યાનીઓ સાથે લડવા માંટે ગયા ત્યારે તમે અમને શા માંટે ના
બોલા ા? આમ એમને તે લોકોએ સખત ઠપકો આપ્યો.”

2 પણ ગ દયોને ક ું, “તમાંર ુલનામાં મેં જે કઈ ક ુ છે
એ તો કઈ વસાતમાં નથી. તમે એફ્રાઈમના લોકોએ જે ક ુ છે
તે માંરા સમગ્ર કુળ કુટુબે જે ક ુર્ છે તેના કરતાં કયાંય ચ ડયા ું

* 7:25: ઓરેબને � ઝએબના દ્રાક્ષાકુડ જે જગ્યા પર ઓરેબને માર નંખાયો હતો
તેને ઓરેબનો ખડક કહેવામાં આવે છે. અને ાં ઝએબને માર નંખાયો હતો તેને
ઝએબના દ્રાક્ષાકુડ કહે છે.
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છે. 3 દેવે તમાંરા જ હાથમાં મદ્યાનીઓના સરદારો ઓરેબ અને
ઝએબને ુપ્રત કયાર્ તેની ુલનામાં મેં ું ક ુ છે?” ત્યારે જ
તેઓ શાંત થયા.

બે રાજાઓ કબ્જે કરતો ગ દયોન
4 ગ દયોન 300 સૈ નકો સાથે યદન નદ ઓળંગી ગયો તેઓ

બધા ૂબ થાકેલા હોવા છતાં દશુ્મનોનો પીછો છોડતા નહોતા.
5 પછ ગ દયોને ુ ોથના લોકોને ક ું, “માંરા સૈ નકોને ખાવા
માંટે થોડ રોટલી આપશો? એ લોકો ૂબ થાક ગયા છે, અને
અમે હજી મદ્યાની રાજાઓ ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ાનો પીછો કર
ર ાં છ એ.”

6 પણ ુ ોથના આગેવાનોએ ક ું, “તમાંરા સૈ નકોને અમે શા
માંટે ખાવા માંટે રોટલી આપીએ? તમને એટલી ખાતર છે કે તમે
ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ાને પકડ શકશો? નષ્ફળ જાઓ તો તેઓ
પાછા આવીને અમાંરો નાશ કરો.”

7 એટલે ગ દયોને તેમને ચેતવણી આપી, “ઠ ક જયારે યહોવા
ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ાને માંરા હાથમાં સોંપી દેશે ત્યારે હુ કાંટા
ઝાંખરા વડે તમાંર ચામડ ઊઝરડ નાખીશ અને તમને માંર
માંર શ.”

8 ગ દયોન ત્યાંથી પ ુએલ ગયો, અને ત્યાંના લોકો પાસે
ખોરાકની માંગણી કર . તેઓએ પણ ુ ોથના આગેવાનો જવેો
જ જવાબ આપ્યો. 9 આથી તેણે પ ુએલના લોકોને પણ ક ું,
“જયારે હુ ુદ્ધ ૂરુ કર ને ુર ક્ષત પાછો આપીશ ત્યારે તમાંરો
આ કલ્લો તોડ પાડયા વના ન હ રહુ.”

10 તે સમયે ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ા એમના 15,000 ના સૈન્ય
સાથે કાક રમાં હતા.ં ૂવર્ની પ્રજાઓમાંથી ફકત એટલા જ બચી
ગયા હતા.ં એમનાં 1,20,000 માંણસો તો ુદ્ધમાં માંયાર્ ગયા
હતા.ં 11 ગ દયોન, નોબાહ તથા યોગ્બહાહની ૂવ રહેવાસીઓના
માંગ આવેલા મદ્યાનીઓની છાવણીમાં ગયો અને મદ્યાનના લશ્કર
ઉપર ઓ ચતો છાપો માંય . 12 ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ા બંને
રાજાઓ ભાગી ગયા, પર ુ ગ દયોને તેમનો પીછો પકડ ને તેઓને
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જીવતા કેદ કયાર્, અને પછ તેણે સમગ્ર લશ્કરને ભયભીત કર
ના ું તેમના સમગ્ર સૈન્યને વેર વખેર કર ના ું.

13 ત્યારબાદ યોઆશનો ુત્ર ગ દયોન ુદ્ધમાંથી હેરેસ ઘાટને
માંગ પાછો ફરતો હતો. 14 ત્યારે તેણે ુ ોથના એક ુવાનને
પકડ ને તેની પાસેથી 77 વડ લો અને આગેવાનોનાં નામ લખાવી
લીધાં.

15 ત્યારબાદ ગ દયોન ુ ોથના લોકો સમક્ષ આ ો અને
તેઓને ક ું, “આ ર ાં ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ા, જમેને વષે તમે
મને ટોણો માંય હતો અને ક ું હ ું કે ‘તારા હાથમાં ઝેબાહ અને
સાલ્ ુ ા થોડાજ આવી ગયા છે કે અમે તારા થાકેલા તથા ૂ ા
માંણસોને ખાવા ું આપીએ?’ ” 16 પછ તેણે ુ ોથ નગરના
વડ લોને પકડયા અને વગડાંના કાંટા અને ઝાખરાં વડે માંર માંર ને
તેમને પાઠ ભણા ો. 17 ત્યારબાદ તે પ ુએલ ગયો અને ત્યાનો
કલ્લો તોડ પાડ ત્યાંના લોકોની હત્યા કર .
18 પછ તેણે ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ાને ૂછ ુ,ં “તમે તાબોરમાં

જે લોકોને માંર ના ા તે કોના જવેા હતા?ં”
તેઓએ ક ું, “તેઓ તમાંરા જવેા જ હતા. તેઓએ તમાંરા

જવેા જ વ ો પ રધાન કયાર્ હતા, અને તેઓ રાજકુવરો જવેા
દેખાતા હતા.ં”

19 ગ દયોને ક ું, “તો પછ તેઓ માંરા ભાઈઓ જ હોવા
જોઈએ. માંર સગી માંના ુત્રો, હુ યહોવાના સમ ખાઈને કહુ
છુ કે તમે જો તેમને જીવતા જવા દ ધા હોત તો મેં તમાંરા પ્રાણ
લીધા ના હોત. અને મે તમને જીવતા છોડ ૂ ા હોત.”

20 પછ ગ દયોને પોતાના સૌથી મોટા ુત્ર યેથેરને ક ું, “ઊઠ,
અને આ લોકોને માંર નાખ.” પર ુ તેના ુત્રએ તરવાર ખેંચી
ન હ, તે હજુ નાદાન હતો એટલે તેની હમત ચાલી ન હ.

21 પર ુ ઝેબાહ અને સાલ્ ુ ાએ ક ું, “તમે, જાતે જ અમાંરો
સંહાર કરો, કારણ, જો માંણસ ખરેખર મજ ૂત હશે તો તે પોતે
જ તે કરશે.” પછ ગ દયોને તે બંનને માંર ના ા અને તેમનાં
ઊટોના શર ર પરથી અલંકારો ઉતાર લીધાં.
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એફ્રોદ બનાવતો ગ દયોન
22 ત્યારપછ ઈસ્રાએલી લોકોએ ગ દઓનને ક ું, “તમે અમને

મદ્યાનીઓથી બચા ા છે હવે તમે અમાંરા રાજા છો, તમાંરા
ુત્રો અને તમાંરા વંશજો અમાંરા પર શાસન કરો.”
23 પણ ગ દયોને ઈસ્રાએલીઓને ક ું, “હુ તમાંરા ઉપર રાજ

ન હ કરુ, તેમજ માંરો ુત્ર પણ નહ કરે, પણ યહોવા તમાંરા
ઉપર રાજ કરશે.”

24 પછ તેણે ક ુ,ં “માંરે તમને એક વનંતી કરવાની છે,
તમાંરામાંથી પ્રત્યેક ક્ત મને તમે મેળવેલ ૂંટની સામગ્રીમાંથી
એક એક ુટ્ટ આપી દો.” મદ્યાનીઓ ું લશ્કર ઈશ્માંએલીઓ ું
બને ું હ ું અને તેઓ કાનમાં સોનાની ુટ્ટ પહેરતા હતા.

25 પછ તેઓએ ક ું, “અમે રાજી ુશીથી તે આપી ું.”
પછ તેઓએ એક ઝભ્ભો પાથય . પ્રત્યેક ક્તએ તેમાં ૂંટમાં
મેળવેલી સોનાની ુટ્ટ નાંખી. 26 ગ દયોને માંગી લીધેલા સોનાની
ુટ્ટ ું વજન આશરે એક હજાર સાતસો શેકેલ થ ુ,ં તેમાં ઝવેરાત,

ગળાનો હાર અને મદ્યાની રાજાઓએ પહેરેલાં કમતી વ ોનો
સમાંવેશ થતો નહોતો તેમજ તેમાં ઊંટના ગળામાંથી લઈ લેવાયેલા
ઘરેણાંઓનો સમાંવેશ થતો નહોતો.

27 ગ દયોને તેમાંથી એક એફોદ બનાવડા ો અને તેની ાપના
પોતાના નગર ઓફ્રાહમાં કર . બધા ઈસ્રાએલીઓ યહોવાને છોડ ને
તેની ૂજા કરવા લાગ્યા અને તે એફોદ ગ દયોન અને તેના
પ રવારના પતન ું કારણ થઈ પ ુ.ં

ગ દયોન ું ૃત્ ુ
28 આમ, મદ્યાનીઓ ઈસ્રાએલીઓને તાબે થયા અને ત્યારપછ

કદા પ તેમણે માં ું ઊં ુ ક ુર્ ન હ, અને ગ દયોન જી ો ત્યાં
ુધી 40 વષર્ દેશમાં શાં ત રહ .
29 યોઆશનો ુત્ર, યરૂબ્બઆલ રહેવા માંટે પોતાને ઘેર પાછો

ફય . 30 ગ દયોનને ઘણી પત્નીઓ હતી અને 70 ુત્રો હતા.ં
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31 શખેમમાં તેને એક ઉપપત્ની હતી એની કૂખે અબીમેલેક નામનો
ુત્ર અવતય .
32 યોઆસનો ુત્ર, ગ દયોન અવસાન પામ્યો ત્યારે ઘણો ઘરડો

હતો. તેઓએ તેને અબીએઝેર ઓના પ્રદેશમાં ઓફ્રાહ નગરમાં
તેના પતા યોઆશની કબરમાં દફનાવવામાં આ ો. 33 એના
અવસાન પછ ઈસ્રાએલીઓ ફર પાછા દેવને છોડ ને દેવદેવીઓની
ૂજા કરવા લાગ્યા, અને તેમણે બઆલબર થને ઈ દેવ તર કે

સ્વીકાયાર્. 34 ઈસ્રાએલીઓ આજુબાજુના શ ુઓથી તેમને
છોડાવનાર તેમના દેવ યહોવાને ૂલી ગયા. 35 અને ઈસ્રાએલ ું
આટઆટ ું ભ ું કરનાર યરૂબ્બઆલ કટુબને ( ગ દઓનને) પણ
તેઓ વફાદાર નહોતા.

9
અબીમેલેખ રાજા બન્યો

1 એક દવસ યરૂબ્બઆલનો ુત્ર અબીમેલેખ શખેમમાં તેના
માંમાંઓના ઘેર ગયો હતો અને તેમને અને તેની માંતાના કુટુબના
બધા સભ્યોને તેણે ક ું, 2 “તમે શખેમના નાગ રકોને આટ ું ૂછ
જુઓ કે, ‘તમાંરે માંટે ું સારુ છે? તમાંરા ઉપર 70 જણ-
યરૂબ્બઆલના સ ેર ુત્રો રા કરે કે એક જણ રા કરે?
તેમ એ પણ યાદ રાખજો કે, હુ અને તમે એક જ લોહ માંસ
અને હાડકાંના બનેલા છ એ.’ ”

3 તેના માંમાંઓએ શખેમના નાગ રકો સાથે વાત કર અને તેમને
આ બધી વસ્ ુઓ વષે ૂછ ુ.ં તેઓએ અબીમેલેક અને તેનો પક્ષ
લેવા ું ન ક ુ. કારણ કે તેઓએ વચા ુર્ કે, “અબીમેલેખની
માં તેઓના નગરની વતની છે તેથી તે તેમના ભાઈ જવેો જ છે.”
4 આથી તેઓએ બઆલવર થના મં દરમાંથી 70 ચાંદ ના સ ા
કાઢ લીધા અને એ સ ા વડે અબીમેલેખ તોફાની અને નકામાં
લોકોને રોકયા, જઓે તેને અ ુસરતા હતાં અને તે જે કહે તે
ુજબ કરતાં હતા.ં
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5 તેઓને લઈને તે પોતાના પતાના ઘેર આફ્રાહ ગયો અને ત્યાં
એક જ પથ્થર ઉપર તેણે પોતાના 70 ભાઈઓને યરૂબ્બઆલના
ુત્રોને રહેસી ના ા. ફકત સૌથી નાનો ુત્ર યોથામ છુપાઈ ગયો

તેથી તે ભાગી ગયો.
6 ત્યારબાદ શખેમ અને બેથ મલ્લોના બધા લોકો ભેગા મ ા

અને તેઓએ શેખેમમાં ઊભા કરેલા એલોનના થાંભલા નજીક
અબીમેલેખને પોતાનો રાજા બના ો.

યોથામની વાતાર્
7 ારે યોથામે આ સાંભ ું ત્યારે તે ગેર ઝ મ પવર્તના શખર

પર ગયો ત્યાં ઊભો ર ો અને મોટા સાદે શખેમના માંણસોને
કહેવા લાગ્યો;

“ઓ શખેમના લોકો, માંર વાત સાંભળો, અને દેવ, તમને
બધાને સાંભળે!

8 “એક દવસ બદા ૃક્ષો રાજા પસંદ કરવા ગયા.ં તેમણે
જૈ ૂનના ૃક્ષને ક ું, ‘ ું અમાંરો રાજા થા.’

9 “પણ જૈ ૂનના ૃક્ષે ક ું, ‘ ું હુ માંરુ તેલ, જે દેવો અને
માંનવોને સન્માંનવા માંટે વપરાય છે, તે છોડ ને ૃક્ષો પર રા
કરવા આ ું?’

10 “પછ ૃક્ષોએ અંજીરના ૃક્ષને ક ું, ‘ ું અમાંરા ઉપર
રા કર.’

11 “પર ુ અંજીરના ૃક્ષે ક ું, ‘ ું હુ માંરાં ફળ અને એની
બધી મીઠાશ છોડ ને ૃક્ષો ઉપર રા કરવા આ ુ?ં’

12 “પછ ૃક્ષોએ દ્રાક્ષના વેલાને ક ું, ‘તો ું આવ અને
અમાંરો રાજા થા.’

13 “પણ તેમણે જવાબ આપ્યો, ‘ ૃક્ષોનો રાજા બનવા માંટે
થઈને દેવ અને માંણસોને આનં દત કરનાર દ્રાક્ષારસ ઉપજાવવા ું
હુ શા માંટે છોડ દઉં?’

14 “ત્યારે બધાં ૃક્ષોએ કાંટાના છોડને ક ું, ‘તો ું આવ
અને અમાંરા પર રાજ કર.’
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15 “એટલે કાંટાળા ૃક્ષે ક ું, ‘જો તમે મને ખરેખર તમાંરો
રાજા બનાવવા માંગતા હો તો આવો અને માંર છાયામાં
આવીને બેસો, ન હ તો કાંટાળા ઝાડમાંથી આગ પ્રગટશે અને
લબાનોનનાં દેવદારના ૃક્ષોને બાળ નાખશે.’

16 “પછ યોથામ આગળ બોલ્યો, હવે તમે અબીમેલેખને સાચા
મનથી પ્રમાં ણકપણે રાજા બના ો છે? તથા ગ દયોન અને તેના
પ રવાર પ્રત્યે યોગ્ય વતાર્વ કય છે? તમે માંરા પતાને એણે કરેલાં
કાય નો યોગ્ય બદલો આપ્યો છે? તેની ખાતર કર લો. 17 માંરા
પતાએ તો તમાંરે માંટે પોતાને જીવ જોખમમાં ૂક ન;ે ુદ્ધ કર ને
તમને મદ્યાનીઓના હાથમાંથી ુ ક્ત અપાવી છે; 18 પર ુ આજે
તમે બધાએ માંરા પતાની વરુદ્ધ તમાંરા માંથા ઊંચ ા છે અને
તેમના 70 ુત્રોને એક જ પથ્થર પર માંર ના ા છે. અને હવે
તેની દાસીના ુત્ર અબીમેલેખન,ે કારણકે તે તમાંરો ભાઈ છે. માંટે
શખેમનો રાજા બનાવો છો. 19 જો તમે યરૂબ્બઆલ અને તેના
પ રવાર પ્રત્યે વફાદાર હો તો ભલે તમે અબીમેલેખને રાજા તર કે
મેળવીને ુશ થાઓ અને તમને તેની પ્રજા તર કે મેળવીને ભલે
તે ુશ થતો. 20 ન હ તો પછ અબીમેલેખમાંથી અ પ્રગટો
અને તે શખેમના અને મલ્લોના લોકોને બાળ નાખે અને શખેમ
તથા મલ્લોના લોકોમાંથી અ પ્રગટો અને તે અબીમેલેખને બાળ
નાખ.ે”

21 એ પછ યોથામ ત્યાંથી ભાગી જઈને ધેર ચાલ્યો ગયો,
અને પોતાના ભાઈ અબીમેલેખથી બચવા માંટે ત્યાં ર ો.

શખેમ વરુદ્ધ અબીમેલેખ ું ુદ્ધ
22 અબીમેલેખ ઈસ્રાએલ ઉપર ત્રણ વષર્ રા ક ુર્. 23 ત્યાર

પછ અબીમેલેખ અને શખેમના લોકો વચ્ચે દેવે વેર થવા દ ુ.ં
તેથી શખેમના લોકોએ અબીમેલેખ સામે બળવો કય . 24 આ
એટલા માંટે થ ું કે જથેી યરૂબ્બઆલના 70 ુત્રોને માંર નાખવા
બદલ અબીમેલેખને તથા તેને આ રક્તપાત કરવામાં મદદ કરનાર
શખેમના લોકોને પાઠ શીખવા મળે. 25 શખેમના લોકોએ
અબીમેલેખની ચોક કરવા પવર્તો પર ુપ્તચરો, અબીમેલેખ ઉપર



ન્યાયાધીશો 9:26 xxxi ન્યાયાધીશો 9:35

હુમલો કરવા તેમજ તેને ૂંટ લેવા માંટે ગોઠ ા; તેઓ તે રસ્તે
જતા બધા જ માંણસોને ૂંટવા લાગ્યા અને અબીમેલેખને એની
ખબર પડ ગઈ.

26 એ સમય દરમ્યાન એબેદનો ુત્ર ગાઆલ તેના ભાઈઓ સાથે
શખેમમાં રહેવા આ ો. અને તેણે શખેમના લોકોનો વ ાસ જીતી
લીધો.

27 તેઓ દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં ગયા અને દ્રાક્ષ ભેગી કર તેને
તેઓએ કચડ અને દ્રાક્ષારસ બના ો અને ઉત્સવ ઊજ ો.
તેઓએ તેમના દેવના મં દરમાં આ ઉજવણી કર તેઓએ ખા ું
પી ું અને પછ અબીમેલેખને શાપ દેવા લાગ્યા.

28 ગાઆલ એબેદનો ુત્ર ઘાંટા પાડવા લાગ્યો, “અબીમેલેખ
કોણ છે? શા માંટે આપણે શખેમના લોકો કોણ છ એ કે આપણે
તેની ુલામી કરવી જોઈએ? અબીમેલેખ યરૂબ્બઆલનો ુત્ર
નથી! અને ઝ ૂલ તેનો અફસર નથી? શખેમના પતા હમોરના
માંણસોની સેવા કરો! આપણે શા માંટે અબીમેલેખને અ ુસર ું
જોઈએ? 29 તમે એક વખત મને રાજા બનાવો; પછ જુઓ, હુ
તેને પાઠ ભણાવીશ હુ તેને કહ શ, ‘તારુ સૈન્ય લઈને ુદ્ધ કરવા
માંર સામે પડ.’ ”

30 નગરપ ત ઝ ૂલે જયારે એબેદના ુત્ર ગાઆલે જે ક ું
હ ું તે સાંભ ું, ત્યારે તે ૂબ ક્રોધે ભરાયો. 31 ુપ્તર તે તેણે
અબીમેલેખ પાસે સંદેશવાહક એમ કહેવા માંટે મોકલ્યા કે,

“એબેદનો ુત્ર ગાઆલ અને તેના ભાઈઓ શખેમ રહેવા
આ ા છે અને તેઓ નગરના લોકોને તાર વરુદ્ધ ઉશ્કેરે છે.
32 માંટે ું અને તારા માંણસો રાત્રે અહ આવો અને ખેતરોમાં
સંતાઈ જાઓ. 33 સવારે ૂય દય થતાં જ નગર ઉપર હુમલો
કરો અને ગાઆલ અને તેના માંણસો તમાંરો સામનો કરવા
બહાર આવે ત્યારે તાર ઇચ્છા ુજબ તેઓને શક્ષા કરજ.ે”

34 આથી અબીમેલેખ અને તેના માંણસો રાતોરાત ઊપડ્યા અને
ચાર ટુકડ ઓમાં શખેમ ઉપર હુમલો કરવા સંતાઈને બેઠા. 35 બીજે
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દવસે એબેદનો ુત્ર ગાઆલ બહાર આવીને શહેરના દરવાજાના
પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભો ર ો અને એ જ સમયે અબીમેલેખ અને
તેના માંણસો તેમના છુપાવાના ળોએથી બહાર આ ા, અને
નગર પર હુમલો કય .

36 ગાઆલે તે લોકોને જોયા અને ઝ ૂલને ક ં, “જો, ડુગરોની
ટોચ ઉપરથી માંણસો ઊતરે છે!”
પણ ઝ ૂલે ક ું, “ના, એ તો ડુગરના પડછાયા તમને માંણસ

જવેા લાગે છે.”
37 ફર થી ગાઆલે ક ું, “ના, ત્યાં જો. હુ ૂરે ૂર ખાતર થી

કહુ છુ કે લોકો ટેકર ઓ પરથી નીચે ઊતર આવે છે અને બીજી
ટૂકડ જાદગુરનાં ૃક્ષ* પાસેથી આવી રહ છે.” 38 ત્યારે ઝ ૂલે
તેને ક ું, “હવે તાર બડાઈ કયાં ગઈ? તમે તો કહેતા હતાં કે,
‘એ અબીમેલેખ વળ કોણ છે? આપણે તેના ુલામ થઈએ?
તમે જનેી મશ્કર કરતા હતાં એ જ આ લોકો છે ન?ે’ તો પછ
પડો મેદાને અને કરો ુદ્ધ.”

39 ગાઆલ શખેમના માંણસો સાથે બહાર પડયો અને
અબીમેલેખ સામે લડયો. 40 પણ અબીમેલેખ તેનો પીછો પકડતા
તે ત્યાંથી ભાગી ગયો. શહેરના દરવાજા પાસે શખેમના ઘણા
માંણસો ખરાબ ર તે ઘાયલ થઈને આજુબાજુ પડયા હતાં.

41 આ સમયે અબીમેલેખ અરૂમાંહમાં રહેતો હતો. ઝ ૂલે
ગાઆલ તથા તેના સગાઓને શખેમમાંથી કાઢ ૂ ાં, તેઓને
શખેમમાં રહેવા દ ધાં ન હ.

42 બીજે દવસે શખેમના લોકો ખેતરોમાં બહાર આ ા. અને
અબીમેલેખને આ બાબતની જાણ થઈ. 43 તેથી તેણે પોતાના
માંણસોની ત્રણ ટુકડ ઓ પાડ ને તે ખેતરમાં તેમના માંટે રાહ જોતો
ર ો. ારે તેણે નગરમાંથી લોકોને બહાર આવતા જોયા ત્યારે
આ સંતાઈ રહેલા માંણસો બહાર આ ા અને તેમના ઉપર હુમલો
કર ને તેમને બધાને માંર ના ા. 44 અબીમેલેખ અને તેની ટૂકડ
આગળ વધીને શહેરના દરવાજાના પ્રવેશ દ્વાર આગળ ગોઠવાઈ

* 9:37: જાદગુરનાં ૃક્ષ હસ્તરેખા જોઈને ભ વષ્ય ભાખનાર ું ૃક્ષ.
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ગઈ અને બીજી બે ટૂકડ ઓએ જઓે સીમમાં હતાં તેમના ઉપર
ૂટ પડ અને તેમને ૂરા કયાર્, 45 આખો દવસ ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં

આખરે અબીમેલેખ શખેમ નગરને જીતી લી ુ.ં તેણે નગરના સવર્
લોકોનો સંહાર કય . અને નગરને ભોયભે ુ કર ના ું. અને
ત્યાંની ૂ મ પર મીઠુ વે .ુ

46 જયારે શખેમના કલ્લાના આગેવાનોએ આ વાત જાણી
ત્યારે તેઓ બધા એલબર થ દેવના મં દરના ભોંયરામાં ભેગા થયા.

47 અબીમેલેખને ખબર પડ કે શખેમના કલ્લાના સવર્ લોકો
મં દરના ભોયરામાં છે. 48 ત્યારે તે પોતાના સૈ નકો સાથે સાલ્મોન
પવર્ત પર ગયા, તેણે કુહાડ લઈને ઝાડની એક ડાળ કાપીને
પોતાના ખભા પર ૂક અને પોતાના સૈ નકોને ક ું, “મેં ું
ક ુ એ તમે જો ું છે. તમે પણ ઝટપટ એ પ્રમાંણે કરો.”
49 આથી પ્રત્યેક માંણસે એક એક ડાળ કાપીને લીધી, પછ
તેમણે અબીમેલેખની પાછળ પાછળ જઈને ભોંયરામાં તેનો મોટો
ઢગલો કય અને તેને આગ ચાંપી, તેથી શખેમ ગઢના ભોયરાંમાં
રહેલા લોકોમાંથી આશરે 1,000 ી- ુરુષો ૃત્ ુ પામ્યા.ં

અબીમેલેખ ું ૃત્ ુ
50 ત્યારબાદ અબીમેલેખ તેબેસ જઈને તેને ઘેરો ધાલ્યો અને

જીતી લી ું. 51 નગર ની વચ્ચોવચ્ચ એક મજ ૂત કલ્લો હતો
અને તેમાં શહેરનાં બધાં ી- ુરુષોએ આશરો લીધો, તેમણે અંદર
જઈ બારણાને ભોગળવાસી દ ધી અને બધાં ધાબા ઉપર ચઢ
ગયા.ં 52 અબીમેલેખ કલ્લા આગળ પહોંચી જઈને તેના ઉપર
હુમલો કય . ને કલ્લાને આગ લગાડવા માંટે તેના દરવાજા
આગળ ગયો. 53 ત્યારે ધાબા પરથી એક ીએ ઘંટ ું ઉપ ું
પડ અબીમેલેખના માંથા પર ફેક ું, અને તેની ખોપર છુદ નાખી.
54 તેણે તરત જ પોતાના બખ્તર ઉપાડનાર નોકરને ૂમ માંર અને
ક ું, “મને તરવારથી માંર નાખ જથેી એક ીએ અબીમેલેખને
માંર ના ો છે એ ું કોઈ કહે ન હ.” તે ુવાને તેને તરવાર
ભોક દ ધી અને તે ૃત્ ુ પામ્યો. 55 ારે ઈસ્રાએલીઓએ જો ું
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કે અબીમેલેખ ું ૃત્ ુ થ ું છે ત્યારે તેઓ પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા
ગયા.

56 અબીમેલેખ પોતાના સ ેર ભાઈઓની હત્યા કર પોતાના
પતા વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ હ ુ.ં તેની દેવે આ ર તે તેને શક્ષા કર .
57 અને શખેમના લોકોને પણ તેમના ુનાની સજા કર , આમ
ગ દયોનના ુત્ર યોથામનો શાપ સાચો ઠય .

10
ન્યાયાધીશ તોલા

1 અબીમેલેખના ૃત્ ુ પછ દોદોના ુત્ર ૂઆહનો ુત્ર તોલા
ઈસ્રાએલ આગળ આ ો. તે ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહનો હતો અને
એફ્રાઈમનાં પહાડ પ્રદેશમાં શામીરમાં રહેતો હતો. 2 ત્રેવીસ વષર્
ુધી તે ઈસ્રાએલીઓનો ન્યાયાધીશ હતો. પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો

અને તેને શામીરમાં દફનાવામં આ ો.
ન્યાયાધીશ યાઈર

3 તેના પછ ગલયાદનો ન્યાયાધીશ યાઈર બન્યો. તેણે 22
વષર્ ુધી ઈસ્રાએલનો ન્યાય કય . 4 તેને 30 ુત્રો હતાં અને
તેઓ 30 ગધેડા ઉપર સવાર કરતાં હતા.ં તેઓના ગલયાદમાં
30 નગરો હતાં જ આજે પણ યાઈરના નગરો તર કે જાણીતા છે.
5 યાઈર ું ૃત્ ુ થ ું ત્યારે તેને કામોનમાં દફનાવાવામાં આ ો.

ઈસ્રાએલ વરુદ્ધ લડતાં આમ્મોનીઓ
6 ફર ઈસ્રાએલીઓએ યહોવાની દૃ એ પાપ ગણાય એ ું

આચરણ ક .ુ તેમણે બઆલદેવની અને અશેરાદેવીની ૂ તની
તેમજ અરામ, સદોન, મોઆબ, આમ્મોન અને પ લસ્તીઓનાં
દેવદેવીઓની ૂજા કરવા માંડ , તેમણે દેવને છોડ દ ધો અને તેની
ઉપાસના કરવા ું બંધ ક ુર્.

7 આથી યહોવાનો રોષ ઈસ્રાએલીઓ સામે ભ ૂક ઊઠયો
અને તેણે તેમને પ લસ્તીઓ અને આમ્મોનીઓના હાથમાં સોંપી
દ ધા. 8 તેમણે તે વષ અને ત્યારપછ 18 વષર્ ુધી યદન
પારના ગલયાદમાં આવેલા અમોર ઓના દેશમાં વસતા બધા
ઈસ્રાએલીઓને પ લસ્તીઓ અને આમ્મોનીઓએ હેરાન-પરેશાન
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કયાર્ હતાં અને ત્રાસ આપ્યો હતો. 9 વળ આમ્મોનીઓએ યદન
પાર કર ને યહૂદા, બન્યામીન તથા એફ્રાઈમ કુળો પર હુમલા કયાર્.
ઈસ્રાએલીઓ ભારે આફતમાં આવી પડયા.

10 પછ ઈસ્રાએલીઓએ યહોવાને પોકાર ને ક ું, “અમે અમાંરા
દેવ, તમને તજી દઈને બઆલની ૂજા કર અને તમાંર વરુદ્ધ
પાપ ક ુર્ છે.”

11 ત્યારે યહોવાએ ઈસ્રાએલીઓને ક ું, “ મસર ઓએ,
અમોર ઓએ, આમ્મોનીઓએ, પ લસ્તીઓએ 12 જયારે
સદોનીઓએ, અમાંલેક ઓએ અને માંઓનીઓએ તમાંરા બદા
ઉપર નદયતા ૂવર્ક વતર્ન ક ુર્ ત્યારે તમે મદદ કરવા માંટે મને
બોલા ો ત્યારે મેં તમને નહોતા ઉગાર લીધા? 13 પણ તમે મને
છોડ દ ધો અને બીજા દેવદેવીઓની ૂજા કરવા લાગ્યા એટલે
હવે હુ તમને ઉગાર લેનાર નથી. 14 તમે જે દેવોને પસંદ કયાર્ છે
તેમની પાસે જાઓ અને ધા નાખો. તે તમને તમાંર આફતમાંથી
ઉગારશે.”

15 પર ુ તેઓએ આજીજી કર ને ક ું, “અમે પાપ ક ુ છે,
તમને યોગ્ય લાગે તે શક્ષા અમને કરો. પર ુ અમને ફકત
આટલો વખત અમાંરા દશુ્મનોના હાથમાંથી છોડાવો.” 16 તેમણે
વધમ ઓના દેવદેવલાં ફેંક દ ધાં અને યહોવાની ઉપાસના કરવા
માંડ . યહોવાથી ઈસ્રાએલીઓ ું ક જોઈ શકા ું ન હ.

17 આમ્મોનીના સૈન્યને સાથે બોલાવવામાં આ ું હ ું અને
તેઓએ ગલયાદમાં છાવણી નાખી હતી. ઈસ્રાએલ ું સૈન્ય
પણ સાથે થવા એકઠુ થ ું અને મસ્પાહમાં છાવણી નાખી.
18 ગલયાદના આગેવાનો એકબીજાને અને બધા લોકોને કહેવા
લાગ્યા, “જે કોઈ આમ્મોનીઓ સાથે ુદ્ધ કરશે અને તેઓને
હરાવશે તે ગલયાદનો નેતા બનશ.ે”

11
યફતાની આગેવાન તર કે નમ ૂંક
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1 હવે ગલયાદમાં યફતા નામનો એક ૂરવીર અને બળવાન
યોદ્ધો હતો. તે એક વારાંગનાનો ુત્ર હતો અને ગલયાદ તેનો
પતા હતો. 2 ગલયાદની પત્નીને પણ ુત્રો હતાં અને જયારે
તેઓ મોટા થયા, ત્યારે તેમણે યફતાને એમ કહ ને કાઢ ૂકયો,
“અમાંરા પતાના વારસામાં તારો કશો ભાગ નથી. કારણ, ું
બીજી ીનો ુત્ર છે.” 3 તેથી યફતાએ તેના પતા ું ઘર છોડ
દ ું અને ટોબ પ્રદેશમાં આ ો, તે ત્યાં ર ો અને ઘણા નકામાં
માંણસો તેની સાથે જોડાયા.

4 થોડા સમય પછ આમ્મોનીઓ ઈસ્રાએલીઓ સામે ુદ્ધે ચડયા;
5 અને જયારે લડાઈ થઈ ત્યારે ગલયાદના વડ લો યફતાને લેવા
ટોબ આ ા.

6 તેઓએ તેને ક ુ,ં “આમ્મોનીઓ સામે ુદ્ધ કરવા માંટે ું
અમાંર સાથે આવ અને અમાંરો સેના ધપ ત થા.”

7 પણ યફતાએ ગલયાદના વડ લોને ક ું, “તમે સૌએ માંરો
તરસ્કાર કય અને મને માંરા પતાના ઘરમાંથી હાંક કાઢયો હતો,
હવે તમે આફતમાં આવી પડયા હોવાથી માંર પાસે આવો છો?”

8 ગલયાદના આગેવાનોએ યફતાને ક ું, “અમે તાર પાસે પાછા
આ ા છ એ કારણ કે અમે ઊડ આફતમાં છ એ. અમાંર સાથે
ચાલ, આમ્મોનીઓ સામે ુદ્ધ કર અને ગલયાદના બધા લોકોનો
નેતા થા.”

9 યફતાએ તેઓને ક ું, “જો તમે મને આમ્મોનીઓ સામે લડવા
માંટે પાછો લઈ જવા માંગતા હો, અને જો યહોવા મને ત્યાં વજય
અપાવ,ે તો તમાંરે મને નેતા બનાવવો પડશે.”

10 તેઓએ ક ુ,ં “અમે યહોવાની સાક્ષીએ વચન આપીએ
છ એ કે, અમે તમાંરા કહેવા પ્રમાંણે કર ું.”

11 તેથી યફતાએ તેઓની માંગણી સ્વીકાર અને લોકોએ તેને
તેમનો નેતા અને લશ્કરનો સેના ધપ ત બના ો, અને યફતાએ
મસ્પાહમાં યહોવા સમક્ષ આ બધા વચનો ફર થી કહ સંભળા ા.

આમ્મોનીઓના રાજાને યફતાનો સંદેશ
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12 યફતાએ સંદેશવાહકો મોકલીને આમ્મોનીઓના રાજાને
કહેવડા ું કે, “તમાંરે અમાંર સાથે શો ઝગડો છે? તમે અમાંરા
ઉપર શા માંટે આક્રમણ ક ુર્ છે?”

13 રાજાએ જવાબ આપ્યો, “ ારે ઈસ્રાએલીઓ મસર આ ા
ત્યારે આન ન નદ થી યાબ્બોક અને યદન નદ ુધીનો સમગ્ર દેશ
અમાંરો હતો, પણ ઈસ્રાએલીઓએ અમાંર પાસેથી તે લઈ લીધો.
હવે શાં તથી અમાંરા સવર્ પ્રદેશ અમને પાછા આપી દો.”

14 યફતાએ ફર થી તેની પાસે સંદેશવાહકો મોકલ્યા, 15 અને
કહેવડા ું કે,

“મોઆબ કે આમ્મોનનો પ્રદેશ ઈસ્રાએલે લઈ લીધો છે તે
હક કત સાચી નથી. 16 જયારે ઈસ્રાએલીઓ મસરથી આ ા
ત્યારે રણમાં થઈને લાલ સ ુદ્ર ુધી ગયા અને કાદેશ પહોચ્યા.
17 ત્યારબાદ તેઓએ અદોમના રાજાને ‘તેના દેશમાં થઈને
તેઓને જવા દેવ માંટે પરવાનગી લેવા સંદેશવાહકો મોકલ્યા.’
પણ તેઓને પરવાનગી અપાઈ ન હ, તેથી તેઓએ મોઆબના
રાજાને એવી જ ર તે વનંતી કર , પર ુ તેણે પણ ક ું, ‘ના’
તેથી ઈસ્રાએલીઓ કાદેશના દેશમાં ર ા.ં

18 “ત્યારબાદ તેઓ વન્ય પ્રદેશમાં ગયા અને અદોમ અને
મોઆબ દેશની આસપાસ ગયા અને આન ન નદ ની સામે પડાવ
ના ો. તેઓ મોઆબની સરહદની બહાર હતા.ં કારણકે
તેઓએ આન ન નદ ઓળંગી ન હતી જે મોઆબ દેશની
સરહદ હતી.

19 “ત્યારપછ ઈસ્રાએલીઓએ હેશ્બોન નગરના અમોર ઓના
રાજા સીહોનને સંદેશવાહકોને કહેવા મોકલ્યા; અમને તમાંરા
દેશમાં પસાર થઈને જવાદો જથેી અમે અમાંરા અં તમ ુકામ
પર જઈ શક એ.” 20 પર ુ સીહોનને ઈસ્રાએલીઓમાં વ ાસ
ન હતો તેથી તેણે પોતાના દેશમાંથી પસાર થવા દ ધા ન હ.
પણ તેણે પોતાના બધા સૈ નકોને ભેગા કયાર્. તેઓએ યાહાસમાં
છાવણી નાખી અને ઈસ્રાએલ સાથે લડ્યા. 21 ઈસ્રાએલના
દેવ યહોવાએ સીહોનને અને તેના સૈન્યને ઈસ્રાએલીઓને સોંપી
દ ુ.ં તેથી તેઓએ તેમને પરાજય આપ્યો અને ત્યાં રહેતા
અમોર ઓના બધા પ્રદેશ કબજે કયાર્. 22 તેઓએ અમોર ઓના
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દેશની સરહદની અંદર ું બ ુ જ, આન ન નદ થી યાબ્બોક ુધી
અને રણથી યદન નદ ુધી સમગ્ર દેશ કબજે કય .

23 “આ ર ત,ે ઈસ્રાએલના દેવ યહોવાએ પોતાના લોકો
ઈસ્રાએલીઓને માંટે અમોર ઓનો દેશ લઈ લીધો હતો અને
હવે તેઓ તેના વારસદાર છે. અને તમે એ દેશ પાછો લેવા
માંગો છો? 24 તમાંરા દેવ કમોશે તમને જે આપ્યો છે તે દેશ
તમે રાખો, અને અમે અમાંરા દેવ યહોવાએ અમને જે આપ્યો
છે તે દેશ અમે રાખી ુ.ં 25 ું મોઆબના રાજા સ પોરના ુત્ર
બાલાકના કરતાં ું ું ચ ઢયાતો છે? ઈસ્રાએલે તેનો પરાજય
કયાર્ પછ ું તેણે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવા પ્રયત્ન કય
હતો? ના, બલકુલ ન હ. 26 છેલ્લા 300 વષર્થી ઈસ્રાએલીઓ
હેશ્બોન અને તેની આસપાસનાં નગરોમાં, અરોએરની નજીકમાં
અને તેની પાસેના નગરોમાં, અને અન ન નદ અને નજીકનાં
નગરોમાં રહેતા આ ા છે, તમે કેમ એ બધાં નગરો આ સમય
દરમ્યાન પાછાં લઈ ન લીધાં? 27 મેં તમાંરુ કઈ પાપ ક ુ
નથી, પર ુ તમે માંરા ઉપર ચડાઈ કર ને માંરુ બગાડો છો,
યહોવા ન્યાયાધીશ છે, અને એ જ આજે ઈસ્રાએલીઓ અને
આમ્મોનીઓ વચ્ચે ન્યાય કરશે.”
28 પણ આમ્મોનીઓના રાજાએ યફતાએ મોકલેલો સંદેશો

ધ્યાનમાં લીધો ન હ.
યફતા ું વચન

29 એ વખતે યહોવાના આત્માંએ યફતામાં પ્રવેશ કય , અને
ગલયાદ અને મનાશ્શામાં થઈને ગલયાદમાં આવેલા મસ્પાહ ગામે
અને ત્યાંથી આમ્મોનીઓના દેશમાં ગયો.

30 યફતાએ યહોવાને વચન આપ્ ુ,ં “જો તમે આમ્મોનીઓને
માંરા હાથમાં સોંપી દેશો 31 તો હુ આમ્મોનીઓ ઉપર વજય
પ્રાપ્ત કર ને પાછો ધેર જાઉં ત્યારે જે કોઈ માંરા ઘરમાંથી મને
મળવા પ્રથમ બહાર આવશે તે ું દહનાપર્ણ હુ તમને ધરાવીશ.”

32 ત્યાર પછ યફતાએ જઈને આમ્મોનીઓ ઉપર હુમલો
કય અને યહોવાએ આમ્મોનીઓને તેના હાથમાં સોંપી દ ધા.
33 તેઓએ અરોએરથી મ ીથ ુધીના પ્રદેશ જીતી લીધાં અને
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20 નગરોમાં તથા છેક આબેલ-કરામીમ ુધી તેણે આમ્મોનીઓનો
પીછો કય . આ એક મહાન વજય હતો. આ ર તે, ઈસ્રાએલીઓ
આમ્મોનીઓને હરાવી શ ા.

34 જયારે યફતા મસ્પાહમાં પોતાને ઘેર આ ો ત્યારે તેની ુત્રી
ખંજર વગાડતી, અને નાચતી તેને મળવા દોડ આવી. તે તે ું
એક ું એક સંતાન હ ુ.ં તેને બીજા કોઈ ુત્ર કે ુત્રી ન હતા.ં
35 તેને જોઈને તેણે શોકના માંયાર્ કપડાં ફાડ ના ાં અને ક ું
“ઓ દ કર , તેં તો મને આજે દઃુખી અને કગાળ બનાવી દ ધો!
મેં યહોવાની સામે વચાયાર્ વગર માંનતા કર હતી કે હુ બ લદાન
આપીશ. અને તે હુ પાછ લઈ શકુ ન હ.”

36 તે બોલી, “ પતાજી, તમે વચાયાર્ વગર યહોવાની સમક્ષ
માંનતા કર છે, તો હવે મને તમાંરા ુખમાંથી બહાર આ ા
પ્રમાંણે કરો; કારણ યહોવાએ તમાંરા શ ુ આમ્મોનીઓ ઉપર
તમને વેર વાળવામાં વજયી બનાવવા મદદ કર છે.”

37 “પર ુ પ્રથમ બે મ હના ુધી મને માંર સખીઓ સાથે પવર્ત
પર ફર લેવા દો, અને માંરે કુવારા મર ું પડે છે એનો શોક
પાળ શ.”

38 તેથી તેણે ક ું, “તાર બહેનપણીઓ સાથે બે મ હના માંટે
જા,” તે તેની બહેનપણીઓ સાથે પવર્તોમાં ચાલી ગઈ અને ત્યાં
પોતાના કૌમાંયર્ માંટે શોક કય .

39 બે મ હના પછ તે તેના પતા પાસે પાછ આવી. અને તેણે
તેના યહોવાને આપેલા વચન પ્રમાંણે તેણે ક ુર્ તેથી તેણે લ કય
ન હ. ત્યારબાદ ઈસ્રાએલમાં આ રવાજ થઈ ગયો. 40 ુવાન

ીઓ પ્ર તવષર્ ચાર દવસ બહાર જતી અને ગલયાદના યફતાની
ુત્રીનો શોક મનાવતી.

12
યફતાનો એફ્રાઈમ લોકો પર હુમલો

1 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહ ુદ્ધ માંટે ભેગા થયા અને સાફોન ગયા.
તેમણે યફતાને ક ું, “ ું અમને બોલા ા વના આમ્મોનીઓ સામે
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લડવા કેમ ગયો? અમે તને તથા તારા ઘરને પણ સળગાવી
દઈ ુ.ં”

2 યફતાએ તેઓને ક ું, “માંરે અને માંરા માંણસોને આમ્મોનીઓ
સાથે ભારે ઝધડો થયો હતો. મેં તમને મદદ માંટે બોલા ા હતા,ં
પણ તમે અમને તેમનાથી બચાવવા આ ા ન હ, 3 મેં જો ું કે
તમે અમને મદદ કરવા આ ા નહોતા,ં તેથી તમાંર મદદ વના હુ
એકલો માંરા જીવના જોખમે આમ્મોનીઓ સામે ુદ્ધ કરવા ગયો,
યહોવાએ મને માંરા દશુ્મનો પર વજય અપા ો, તો પછ તમે
આજે માંર સાથે લડવા શા માંટે આવો છો?”

4 ત્યાર પછ યફતાએ ગલયાદના બધા માંણસોને એક ત્રત કયાર્
અને એફ્રાઈમના કુળસ ૂહ સાથે લડાઈ કર અને તેઓને હરા ા;
કારણ કે, એફ્રાઈમના લોકો તેમને હમેશા કહેતા, “તમે સવર્ જે
ગલયાદમાં રહો છો, એફ્રાઈમથી ભાગી આવેલા છો, તમાંર પાસે
તમાંર પોતાની જમીન નથી તમે એફ્રાઈમ અને મનાશ્શા વચ્ચે
રહો.”

5 તેણે એફ્રાઈમના સૈન્યની પાછળ આવેલા યદનના આરા કબજે
કર લીધા, કોઈ એફ્રાઈમી યદન ઓળંગીને નાસી જવા પ્રયત્ન
કરે તો ગલયાદના રક્ષકો તેને પડકારતા. “ ું ું એફ્રાઈમના
કુળનો છે?” જો તે “ના” કહે તો 6 તેઓ કહેતા, “કે બોલ,
‘ શબ્બોલેથ’ ” પણ તે “ સબ્બોલેથ” બોલતો, કારણ તે એનો
ચોખ્ખો ઉચ્ચાર કર શકતો ન હ, એટલે તેઓ તેને પકડ ને યદનના
ઘાટ ઉપર માંર નાખતા, તે ુદ્ધમાં 42,000 એફ્રાઈમીઓ માંયાર્
ગયા હતા.ં

7 ગલયાદનો યફતા છ વષર્ ઈસ્રાએલનો ન્યાયાધીશ તર કે હતો.
પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો અને તેને ગલયાદમાં તેના પોતાના શહેરમાં
દફનાવવામાં આ ો.

ન્યાયાધીશ ઈબ્સાન
8 યફતાહ પછ બેથલેહમનો ઈબ્સાન ઈસ્રાએલનો ન્યાયાધીશ

થયો, તેને ત્રીસ ુત્રો અને ત્રીસ ુત્રીઓ હતી. તેણે તેની ત્રીસેત્રીસ
ુત્રીઓને અજાણ્યા શખ્સોને પરણાવી હતી અને તેના ત્રીસ ુત્રો
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તેના અંદરના સગામાંથી ન હોય તેવી પત્નીઓ લા ા હતા.ં 9 તે
સાત વષર્ ુધી ઈસ્રાએલીઓનો ન્યાયાધીશ હતો અને તેઓને ન્યાય
આપ્યો હતો. 10 પછ ઈબ્સાન ું અવસાન થ ુ.ં તેને બેથલેહેમમાં
દફનાવવામાં આ ો.

ન્યાયાધીશ એલોન
11 તેના પછ ઝ ુલોનના કુળસ ૂહનો એલોન ઈસ્રાએલનો

ન્યાયાધીશ થયો. તેણે ઈસ્રાએલમાં 10 વષર્ લોકોનો ન્યાય કય .
12 ત્યારબાદ એલોન ું પણ અવસાન થ ું અને તેને ઝ ુલોનના
કુળસ ૂહના આયાલોનમાં દફનવવામાં આ ો.

ન્યાયાધીશ આ ોન
13 તેના પછ હલ્લેલનો ુત્ર આ ોન પરઆથોની ઈસ્રાએલનો

ન્યાયાધીશ થયો. 14 તેને ચાલીસ ુત્રો અને ત્રીસ પૌત્રો હતા.ં
જઓે સી ેર ગધેડાઓ ઉપર સવાર કરતા, તેણે ઈસ્રાએલીઓ
ઉપર આઠ વષર્ ુધી શાસન ક .ુ 15 પછ હલ્લેલના ુત્ર
આ ોન પરઆથોની ું અવસાન થ ું, તેને અમાંલેક ઓના પહાડ
પ્રદેશમાં આવેલા એફ્રાઈમ દેશના પરઆથોન નગરમાં દફનાવવામાં
આ ો.

13
સામ ૂનનો જન્મ

1 ફર થી ઈસ્રાએલીઓએ યહોવાની દૃ એ પાપ ગણાય એ ું
આચરણ ક ુર્ એથી યહોવાએ પ લસ્તીઓને ઈસ્રાએલ ઉપર વજય
અપા ો. ચાલીસ વષર્ ુધી ઈસ્રાએલીઓ પ લસ્તીઓને તાબે
ર ા.ં

2 તે સમયમાં સોરાહમાં દાન કુળસ ૂહનો માંનોઆહ નામનો
માંણસ હતો, એની પત્ની વાંઝણી હતી. 3 યહોવાના દૂતે તેને
દશર્ન આપીને ક ું, “ ું લાંબા સમયથી નઃસંતાન અને વાંઝણી
છે, પણ હવે ું ગભર્વતી થશે અને તને ુત્ર જન્મશ!ે 4 હવે હુ
તને કહુ તે પ્રમાંણે ું કરજ,ે દ્રાક્ષારસ કે કોઈ પણ કેફ પીણું
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પીશ ન હ, અને કોઈપણ અ ુદ્ધ ખોરાક ખાઈશ ન હ. 5 કારણ
કે હવે ું ગભર્વતી થશે અને એક ુત્રને જન્મ આપશે માંટે તેના
વાળ કદ કપાવીશ ન હ, તે એક નાઝ ર * થશે. તે પ લસ્તીઓના
હાથમાંથી ઈસ્રાએલીઓને ુક્ત કરશે.”

6 પછ એ ીએ જઈને પોતાના પ તને આ વાત કર , “દેવનો
માંણસ માંર પાસે આ ો હતો. એનો દેખાવ દેવના દૂત જવેો
ૂબ જ તેજસ્વી દેખાતો હતો. તે કયાંથી આ ો તે મેં એને
ૂછ ું નહો ું, તેમ તેણે મને પોતા ું નામ પણ ક ું નહો ું. 7 પણ

તેણે મને આમ ક ું, ‘ ું સગભાર્ થશે અને તને ુત્ર અવતરશ.ે
હવેથી ું દ્રાક્ષારસ કે કોઈ પણ કેફ પીણું પીશે ન હ તેમજ
અ ુદ્ધ ખોરાક ખાઈશ ન હ, કારણકે તે ુત્ર દેવને અપર્ણ થશે
અને નાઝ ર થશે અને તેના જન્મથી ૃત્ ુ ુધી તે દેવની સેવામાં
હશ.ે’ ”

8 પછ માંનોઆહે યહોવાને પ્રાથર્ના કર , “કૃપા કર તમે જે
દેવના માંણસને મોકલ્યો હતો તેને પાછો મોકલો, જથેી તે અમને
કહે કે ુત્ર જન્મ ધારણ કરવાનો છે, તે ું અમાંરે ું કર ુ?ં તે
માંટે વધારે ૂચનો આપો.”

9 દેવે માંનોઆહની પ્રાથર્ના સાંભળ અને તેની પત્ની ખેતરમાં
બેઠ હતી ત્યાં દેવના દૂતે તેને ફર એકવાર દશર્ન આપ્યા.ં તેનો
ધણી તેની પાસે નહોતો. 10 આથી તે બાઈએ તરત જ દોડતા
દોડતા જઈને પોતાના પ તને ક ું, “જુઓ, જે માંણસ પેલે દવસે
માંર પાસે આ ો હતો એ જ માંણસ ફર થી અહ આ ો છે!”

11 માંનોઆહ ઊઠયો અને તેની પત્ની સાથે ઝડપથી પાછો
આ ો. તેણે પેલા માંણસને ૂછ ું, “તે દવસે માંર પત્ની સાથે
વાત કર હતી તે માંણસ તમે જ છો?”
દેવદૂતે જવાબ આપ્યો, “હા, હુ તે જ છુ.”
12 એટલે માંનોઆહે ક ું, “તમાંરા વચનો સાચા પડ્યા પછ

અને બાળકના જન્મ પછ અમાંરે તેનો ઉછેર કેવી ર તે કરવો?
* 13:5: નાઝ ર એક ક્ત જણેે દેવ સામે ખાસ પ્ર તજ્ઞા લીધી હોય. વાંચો
ગણના 6:1-21 નાઝ ર ની પ્ર તજ્ઞાને લગતા નયમો.
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અમાંરે તેની સાથે કેવી ર તે વતર્ ું? એણે ું કર ું? કૃપાકર આ
બ ુ અમને કહો.”

13 યહોવાના દૂતે ક ુ,ં “તાર પત્નીને મેં જે ૂચનાઓ આપેલી
છે તે કાળજી ૂવર્ક તારે પાળવાની છે, 14 તેણે દ્રાક્ષામાંથી બનાવેલી
કોઈ પણ ચીજ ખાવી ન હ, તેણે દ્રાક્ષારસ કે કોઈ પણ કેફ
પીણાં પીવા ન હ, તેમજ અ ુદ્ધ ખોરાક ખાવો ન હ; તેણે બ ું મેં
આપેલા હુકમ પ્રમાંણે કર ુ.ં”

15 માંનોઆહે યહોવાના દૂતને ક ું, “અમે તમાંરા માંટે લવારુ
રાંધીએ ત્યાં ુધી કૃપા કર ને તમે અહ રહો.”

16 યહોવાના દૂતે ક ું, “હુ રોકાઈશ, તોયે તમાંરુ ભોજન લઈશ
ન હ, પણ જો તમાંરે દહનાપર્ણ આપ ું જ હોય તો યહોવાને
આપો.” છતાં માંનોઆહને ખબર ન પડ કે આ યહોવાનો દૂત
છે.

17 આથી તેણે યહોવાના દેવદૂતને ૂછ ુ,ં “તમાંરુ નામ જો
અમને જાણવા મળે કે તમે જે ક ું છે તે સા ું છે તો અમે તમને
સન્માંન આપી શક એ.”

18 યહોવાના દેવદૂતે તેને ક ું, “માંરુ નામ જાણીને તમને ું
મળશે? તમે તે સમજી શકશો ન હ.”

19 પછ માંનોઆહે એક બકર ું બચ્ ું ખાદ્યાપર્ણ સાથે લઈને
યહોવાને એક પથ્થર ઉપર અપર્ણ ક ુર્, જે વસ્મયકારક ચીજો
કરે છે અને માંનોઆહ અને તેની પત્ની તે જોતાં હતા.ં 20 યજ્ઞનો
ભડકો આકાશ તરફ ઊંચે ચડ્યો ત્યારે એ જવાળાઓમાં દેવનો
દેવદૂત માંનોઆહ અને તેની પત્નીના દેખતાં એ જવાળાઓમાં
આકાશમાં ઊચે ગયો.
આ જોયા પછ બંને જણાએ તેઓના ુખ નીચે જમીન તરફ

રા ા. 21 ત્યારબાદ માંનોઆહ કે તેની પત્નીએ યહોવાના દેવદૂતને
ફર જોયો ન હ. પછ માંનોઆહને ખાત્રી થઈ કે એ માંણસ
યહોવાનો દેવદૂત હતો. 22 માંનોઆહે પોતાની પત્નીને મોટે સાદે
ક ું, “હવે આપણું ૃત્ ુ ન ત છે. કારણ કે આપણે દેવનાં
દશર્ન કયાર્ છે.”
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23 પણ તેની પત્નીએ ક ું, “જો યહોવાએ આપણને માંર
નાખવા હોત તો તેણે આપણે અપર્ણ કરેલા અપર્ણ સ્વીકાયાર્
ના હોત, તેણે આપણને આ બ ુ બતા ું ના હોત, તેમણે આ
ચમત્કાર કય ન હોત.”

24 પછ તે ીએ એક ુત્રને જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ
સામ ૂન રા ુ.ં બાળક મોટો થયો અને તેને યહોવાના આશીવાર્દ
પ્રાપ્ત થયા. 25 ારે તે માંહનેહ દાનના શહેરમાં હતો તે દરમ્યાન
યહોવાનો આત્માં તેની ઉપર પ્રેરણા કરવા લાગ્યો. તે શહેર સોરાહ
અને એશ્તાઓલ, જે દાનની છાવણીમાં આવેલા છે, તેની વચ્ચે
આવે ું છે.

14
સામ ૂનનાં વવાહ

1 એક દવસ સામ ૂન “ તમ્નાહ” ગયો તો ત્યાં એક પ લસ્તી
ુવતી તરફ તે ું ધ્યાન ખેંચા ું. 2 ધેર પાછા આ ા પછ તેણે

પોતાના માંતા પતાના ક ું કે, “ તમ્નાહમાં મેં એક ુવતી જોઈ
છે, હુ તમાંરા થક તેને માંર પાસે લાવવા માં ુ છુ, જથેી હુ તેને
પરણી શકુ.”

3 પણ તેનાં માંબાપે તેને ક ું, “ ું આપણાં સગાંસંબંધીઓમાં
કે આપણી જા તમાં ું કન્યાઓ નથી કે અમાંરે તને ુ તવગરના
પ લસ્તીઓને સંબં ધત ી જોડે તને પરણાવવો પડ?ે”
પણ સામ ૂને તેઓને ક ું, “મને એ ગમે છે, અને માંરા માંટે

તેને લઈ આવો.” 4 તેના માંતા પતાને ખબર નહોતી કે આ બ ું
યહોવા કર ર ાં છે; તેને પ લસ્તીઓ સાથે લડવા ું કારણ જોઈ ું
હ ુ,ં કારણ એ વખતે પ લસ્તીઓ ઈસ્રાએલીઓ ઉપર રા કરતા
હતા.ં

5 સામ ૂન તેના માંતા પતાના સાથે તમ્નાહ ગયો. તેઓ દ્રાક્ષની
વાડ ઓ આગળ પહોંચ્યાં અને અચાનક એક સહ ું બચ્ ું તેના
પર હુમલો કરવા આ ુ.ં 6 યહોવાના આત્માંએ સામ ૂનમાં પ્રવેશ
કય , અને તેના હાથમાં કોઈ હ થયાર નહો ું તેમ છતાં તેણે એ
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સહને જાણે લવારુ ન હોય તેમ ચીર ને ફા ડયાં કર ના ો, પણ
તેણે પોતાના માંતા પતાને આ વાત કહ ન હ.

7 તે તમ્નાહ આ ો પછ સામ ૂને તે ૂવતી સાથે વાત કર ,
અને તેને તે ગમી ગઈ. 8 થોડા દવસો પછ તે તેની સાથે વવાહ
કરવા પાછો ફય , ાં સહને માંય હતો તે જોવા માંટે તે ળ
તરફ ફય , તેણે જો ું તો સહની લાશમાં મધ ૂડો હતો અને તેમાં
મધ પણ હ ુ!ં 9 તેણે તેમાંથી થોડુ મધ પોતાના હાથમાં લી ું
અને ખાતો ખાતો ચાલવા લાગ્યો. ારે તે તેના માંતા પતા પાસે
પહોચ્ચો ત્યારે તેણે તેમને પણ થોડુ મધ ખાવા આપ્ ુ.ં તેમણે તે
ખા ું પણ સામ ૂને તેમને એમ ન જણા ું કે પોતે એ સહના
ૃતદેહમાંથી લા ો હતો.
10 તેના પતા કન્યાને ઘેર ગયા અને કન્યાના ઘરના રવાજ

પ્રમાંણે સામ ૂને ઉજાણી તૈયાર કર . 11 સામ ૂનને જોઈને
પ લસ્તીઓ એની સાથે રહેવા ત્રીસ જુવાનોને લઈ આ ા.

12 સામ ૂને તેઓને ક ું, “હુ તમને એક ઉખાણું ૂછુ છુ તમે
જો માંરા મહેમાંન તર કેના સાત દવસના રહેવાસ દરમ્યાન એનો
જવાબ આપી શકશો તો હુ તમને ત્રીસ જોડ ઉમદા કપડાં અને
ત્રીસ જોડ રોજ પહેરવાના કપડાં આપીશ. 13 પણ જો તમે તેનો
જવાબ ન આપી શકો તો તમાંરે મને ત્રીસ જોડ ઉમદા કપડાં
અને ત્રીસ જોડ નય મત પહેરાવાના કપડાં આપવાં પડશે.” તેથી
તેમણે ક ું, “તમાંરુ ઉખાણું, અમને ૂછો અમાંરે સાંભળ ું છે.”

14 એટલે તેણે ક ું,

“એક પ્રાણી જે ખાય છે, તેમાંથી ખોરાક આવે છે
અને એક બળવાન પ્રાણીમાંથી મીઠાશ આવે છે.”

ત્રણ દવસ ુધી તેઓ ઉખાણાનો ઉકેલ શોધવા પ્રયત્ન કર
ર ાં હતા.

15 ચોથે દવસે તે લોકોએ સામ ૂનની પત્નીને ક ું, “તારા
પ તને લલચાવીને અમને આ ઉખાણાનો જવાબ કરે, ન હ તો
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અમે તારુ અને તારા બાપ ું ઘર બાળ નાખ ું, તમે ું અમને
ૂંટવા અહ નોતયાર્ હતા?”
16 એટલે સામ ૂનની પત્ની તેને ગળે વળગીને રડવા લાગી અને

બોલી, “તમને માંરા પ્રત્યે જરાયે પ્રેમ નથી, તમે મને ધ ારો
છો, કારણ કે તમે માંરા લોકોને ઉખાણું ૂછ ું છે અને મને તેનો
જવાબ ક ો નથી!”
તેણે જવાબ આપ્યો, “મેં માંરા માંતા પતાને પણ જવાબ નથી

ક ો, પછ તને શા માંટે કહુ?”
17 મહેમાંન તર કે સાત દવસ ર ાં પછ તેણે આખો દવસ

રડ્યા ક ,ુ હઠ પકડ તેથી સામ ૂને તેને ઉખાણાનો જવાબ ક ો,
કારણ કે તેના રૂદને તેને ચતા કરાવે રાખી. અને પછ તેણે તે
જવાબ પોતાના લોકોને કહ દ ધો.

18 એટલે સાતમે દવસે સામ ૂન શયન ૃહમાં દાખલ થાય તે
પહેલાં શહેરના લોકોએ તેને ક ું,

“મધ કરતાં મીઠુ ુ?ં સહ
કરતાં બળવાન ું?”

સામ ૂને પ્રત્ ુ ર આપ્યો,

“તમને જો માંર ગાયથી ખે ું ન હોત
તો માંરા ઉખાણાનો પ ો તમને કદ મ ો ન હોત.”

19 પછ યહોવાના આત્માંએ સામ ૂનમાં પ્રવેશ કય , તે તરત
જ આશ્કલોન ગયો અને ત્યાં તેણે ત્રીસ માંણસોને માંર ના ા,
તેણે તેઓના વ ો લઈ લીધા, અને તેઓને ન કર દ ધા અને
તેમના વ ો તેના ઉખાણાનો જવાબ આપનારા લોકોને આપી
દ ધા,ં પછ તે ૂબ ુસ્સે થયો અને પોતાના પતાને ઘેર ચાલ્યો
ગયો. 20 ત્યાર પછ સામ ૂનની થનાર વહુ તેના મત્ર સાથે પરણી
ગઈ.
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15
સામ ૂન દ્વારા દશુ્મનોનો સંહાર

1 થોડા સમય પછ ધઉની કાપણીની ઋ ુમાં સામ ૂન પોતાની
પત્નીને મળવા ગયો અને સાથે તેને માંટે એક લવારુ લેતો ગયો.
તેણે પત્નીના પતાને ક ું, “માંરે માંર પત્નીના ઓરડામાં જ ું
છે.”

2 તેણે સ્પ ર તે ક ું, “મને જાણવા મ ું છે કે ું તેને
જરાય પસંદ કરતો નથી અને ચાહતો નથી. તેથી મેં તેને તારા
મત્ર સાથે પરણાવી દ ધી. પણ એની નાની બહેન એના કરતાંય
વ ુ સાર છે, એને બદલે ું તેને લઈ જા.”

3 પણ સામ ૂને ુસ્સામાં મોટે સાદે ક ું, “હવે આ વખતે જો
હુ પ લસ્તીઓને ુકસાન કરુ તો કોઈ માંરો વાંક કાઢ શકે તેમ
નથી.”

4 આથી તેણે ત્રણસો શયાળો અને મશાલો લીધી. અને બે
શયાળોની ૂંછડ એક બીજા સાથે બાંધી અને દરેકની વચમાં
એક મશાલ ખોસી દ ધી 5 પછ તેણે મશાલો સળગાવી અને
શયાળોને પ લસ્તીઓના અનાજના કોઠાર તથા ખેતરો સળગાવી
ૂકવા છૂટાં ૂક દ ધા.ં તેઓએ જૈ ૂનની અને દ્રાક્ષની વાડ ઓ

પણ બાળ ૂક .
6 પ લસ્તીઓએ ૂછ ુ,ં “આ કોણે ક ુ?”
તેથી તેઓને કહેવામાં આ ું, “સામ ૂન,ે કારણ કે તેની થનાર

પત્નીના પતા તમ્નીએ તેને બીજા ુરુષ સાથે પરણાવી દ ધી.”
પછ પ લસ્તીઓએ જઈને ુત્રી અને તેના પતાને પકડયાં અને
તેઓના ઘરમાં જીવતાં સળગાવી ૂકયાં.

7 સામ ૂને તેઓને ક ું, “જો તમે આ ર તે વતર્શો તો હુ
ચો સ કહુ છુ કે, હુ બદલો લીધા વના છોડવાનો નથી,”

8 તેણે તેઓના ઉપર તેની ૂર તાકાતથી હુમલો કય અને
સવને માંર ના ા. પછ તે એટામની ખડકની ુફામાં જઈને
રહેવા લાગ્યો.
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9 પ લસ્તીઓએ આવીને યહૂદામાં સૈન્યની ટુકડ મોકલી આપી
અને લેહ ઉપર છાપો માંય . 10 યહૂદાના કુળસ ૂહે તેને ૂછ ું,
“તમે અહ શા માંટે અમાંર સાથે લડવા આ ા છો?”
પ લસ્તીઓએ ક ું, “અમે સામ ૂનની ધરપકડ કરવા અને તેણે

અમાંર ઉપર જે ક ુર્ છે, તે તેની પર કરવા આ ા છ એ.”
11 તેથી યહૂદાના કુળસ ૂહમાંથી ત્રણહજાર માંણસો “એટામ”ના

ખડકની ુફા આગળ ગયા સામ ૂનને મ ા અને ક ું, “તને એટલી
ખબર નથી કે અમે પ લસ્તીઓના તાબેદાર છ એ? તે અમને કેવી
કફોડ તમાં ૂક દ ધા?”
તેણે ક ું, “મેં તેઓ સાથે એવોજ વતાર્વ કય , જવેો વતાર્વ

તેઓએ માંર સાથે કય હતો.”
12 તેઓએ તેને ક ું, “અમે તને પકડ ને પ લસ્તીઓ પાસે લઈ

જવા માંટે આ ા છ એ.”
સામ ૂને ક ું, “સારુ પણ મને વચન આપો કે તમે પોતે મને

માંર ન હ નાખો.”
13 તેમણે ક ું, “અમે તને માંર ન હ નાખીએ, અમે તો ફકત

તને બાંધીને તે લોકોને સોંપી દઈ ુ.ં” પછ તેમણે તેને બે નવાં
દોરડાં વડે બાંધ્યો અને ુફામાંથી પાછો લા ા.

14 સામ ૂન જયારે લેહ પહોચ્યો ત્યારે પ લસ્તીઓ જયનાદ
કરતાં કરતાં એની સામે આ ા. પર ુ યહોવાના આત્માંએ
સામ ૂનમાં સંચાર કય અને તેને હાથે બાંધેલાં દોરડાં શણની લટ
હોય તેમ તોડ ના ાં. 15 તેણે ત્યાં જમીન પર પડે ું ગધેડા ું
જડ ું ઉપાડ ું અને તેના વડે એકહજાર માંણસોને માંર ના ા.ં

16 તેણે બોલવા ું ચા ુ રા ુ,ં

“ગધેડાના જડબાના હાડકા વડે
મેં એક હજાર માંણસોનો સંહાર કય છે.

ગધેડાના જડબાના હાડકા વડે
મેં તેઓના માંણસોને માંર ના ા અને તેઓને થ પી કર

ૂક દ ધા.”
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17 એમ કહ ને તેણે તે ગધેડાના જડબા ું હાડકુ ફેંક દ ું અને
તે જગ્યા ું નામ રામાંથ લેહ * રા ુ.ં

18 તેને ૂબ તરસ લાગી હતી તેથી તેણે યહોવાને પોકાર કર ને
ક ું, “તમે તમાંરા આ સેવકને આ વજય અપા ો છે, તો ું
માંરે હવે તરસ્યા મર જ ું અને ુ ત કયાર્ વગરના લોકોના
તાબામાં જ ુ?ં”

19 ત્યારે દેવ ત્યાં લેહ ની ધરતીમાં એક ખાડો પાડયો, અને
તેમાંથી એકદમ પાણી બહાર આ ું, તે પીધા પછ સામ ૂન તાજો
થયો અને તે જગ્યા ું નામ તેણે એન-હા ોરે† પાડ ું, આજે પણ
એ ઝરણું લેહ માં છે.

20 પ લસ્તીઓના સમયમાં સામ ૂને પછ વીસ વષર્ ુધી
ઈસ્રાએલનો ન્યાય કય .

16
સામ ૂન પ લસ્તીઓના નગર ગાઝામાં

1 પછ એક દવસ સામ ૂન પ લસ્તીઓના નગર ગાઝામાં ગયો,
ત્યાં તેણે એક વારાંગના જોઈ અને તે તેની પાસે ગયો. 2 ગાઝાનાં
લોકોમાં વાત પ્રસર ગઈ કે, “સામ ૂન ત્યાં આ ો છે,” એટલે
તેઓ તેને ધેર વ ા અને આખી રાત તેના બહાર આવવાની
રાહ જોતા નગરના દરવાજે ટાંપીને તેને પકડવા માંટે બેસી ર ા,ં
આખી રાત એમ જ બેસી ર ા.ં તેમણે વચા ુર્, “સવાર ુધી
આપણે રાહ જોઈ ું અને પછ તેને માંર નાખી ુ.ં”

3 પણ સામ ૂન મધરાત ુધી ૂઈ ર ો અને અડધી રાતે
ઊઠ ને તેણે નગરના દરવાજાનાં બારણાં પકડ ને અને બારસાખ
તેમજ ૂગળ જે દરવાજાને તા ુ માંર દે તે બ ું જ નીચે ખેંચી
કાઢ ું અને આ સવર્ ખભા ઉપર ઉપાડ લી ું અને તે બ ું હેબ્રોન
નગરની પાસે આવેલા પવર્તની ચોટ પર લઈ ગયો.

સામ ૂન અને દલીલાહ

* 15:17: રામાથ લેહ ળ ું નામ છે. અથર્ “જડબાના હાડકાનો પવર્ત.”
† 15:19: એન-હા ોરે હાંક મારનાર ું ઝરણુ.ં
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4 એ પછ સામ ૂન સોરેકની ખીણમાં રહેતી દલીલાહ નામની
એક ીના પ્રેમમાં પડયો.

5 નગરના પ લસ્તી શાસનકતાર્ઓ દલીલાહ પાસે ગયા. અને
ક ું, “સામ ૂનને લલચાવીને ું જાણી લે કે, એનામાં આટલી
બધી શ ક્ત કયાંથી આવે છે? અને અમે તેને કેવી ર તે બંદ વાન
કર શક એ અને બાંધી શક એ? અને અમે તેને કેવીર તે લાચાર
બનાવી શક એ? તમે અમને આ સવર્ જણાવશો તો અમે તમને
અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા આપી ુ.ં”

6 દલીલાહે સામ ૂનને ક ું, “તારુ મહાબળ શામાં રહે ું છે,
તથા ું સાથી બંધાય કે જથેી તને દઃુખ દઈ શકાય તે ું કૃપા
કર ને મને કહે.”

7 સામ ૂને ક ું, “મને જો તેઓ સાત લીલી પણછો કે જે
ૂકાઈ ન હોયતે વડે બાંધે તો હુ તેઓ જવેો દબુર્ળ થઈ જાઉં.”
8 આથી પ લસ્તી સરદારોએ દલીલાહને સાત લીલી પણછો તેને

બાંધવા જે ૂકાયેલી ન હતી આપી તેથી તેણે તેનો બાંધવા માંટે
ઊપયોગ કય . 9 સામ ૂનને પકડવા થોડા માંણસો તેના ઓરડામાં
સંતાયા હતાં. દલીલાહે ૂમ પાડ , “સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તને
પકડવા આવે છે!” પણ અ પાસે લઈ જતા જમે શણની દોર
અચાનક ૂટ જાય તમે તેણે પણછો તોડ નાખી, આ ર તે તેની
શ ક્ત ુ રહસ્ય તેઓ જાણી શકયા ન હ.

10 ત્યાર પછ દલીલાહે તેને ક ું, “ ું માંર મશ્કર કરે છે!
તે મને જૂઠુ ક ું છે! કૃપા કર ને મને કહે, તને કેવી ર તે બાંધી
શકાય?”

11 તેણે ક ું, “જો મને કદ વપરાયાં ન હોય એવાં નવાંનકોર
દોરડાં વડે બાંધે તો હુ કોઈ પણ માંણસના જવેો દૂબળો થઈ
જાઉં.”

12 દલીલાહે તેને નવાં દોરડાં લઈને તેના વડે બાંધી દ ધો. પછ
તેણે ૂમ પાડ , “સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તમને પકડવા આવે છે!
તેણે પોતાના ઓરડાનાં દરવાજાની બહાર માંણસોને સંતાડ રા ા
હતા.ં” પણ સામ ૂને પોતાને હાથે બાંધેલા નવા દોરડાંને તાંતણાની
જમે તોડ ના ા.ં
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13 ત્યારે દલીલાહે સામ ૂનને ક ું, “અત્યાર ુધી તમે માંર
હાંસી ઉડાવી અને મને ખોટુ ક ું, પણ હવે મને કહો, માંરે જો
તમને બાંધવા હોય તો માંરે કેવી ર તે કર ુ?ં”
સામ ૂને ક ું, “જો ું માંરા માંથાના વાળની સાત લટોને સાળનો

ઊપયોગ કર તેની સાથે ૂંથી લે અને મને ખીલીથી જકડ દે,
તો હુ કોઈ પણ બીજા માંણસ જવેો જ દૂબર્ળ થઈ જાઉં,” તેથી
તેણે તેને ઊંધાડ દ ધો.

14 તે ારે ઊંધી ગયો ત્યારે તેણે સાળ લીધી અને તેની
સાત લટોને ૂંથી અને તં ુના ખીલા સાથે જકડ દ ધી અને પછ
ૂમ પાડ , “સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તને પકડવા આ ા છે!” તે

ઊંધમાંથી જાગ્યો અને તં ૂનો ખીલો ખેંચી કાઢયો અને પોતાના
વાળની સાત લટોને છોડ નાખી.

15 આથી દલીલાહે તેને ઠપકો આપતાં ક ું, “જો તને માંરામાં
વ ાસ ના હોય તો ું કેવી ર તે કહ શકે કે ું મને પ્રેમ કરે
છે? આ ત્રીજી વાર તે માંર હાંસી ઉડાવી, અને હજુ ુધી તમે
મને બતા ું નથી કે આટલી બધી તાકાત તમાંરામાં શાથી છે?”
16 દલીલાહ દરરોજ તેને આ સવાલ ૂછતી અને દબાણ કરતી
એટલે આખરે થાક ને તેણે તેને ાંથી શ ક્ત મળે છે, તે સા ું
રહસ્ય જણાવી દ ુ.ં 17 તેણે ક ું, “માંરા માંથાના વાળ કદ
અ ાથી કાપવામાં આ ા નથી, કારણ કે હુ જન્મ્યો તે દવસથી
એક નાઝ ર થવા માંટે હુ દેવને સમ પત થયેલો છુ. જો માંરુ
માં ું ૂંડાવામાં આવે તો માંર તાકાત જતી રહે અને હુ બીજા
સામાંન્ય માંણસ જવેો દૂબર્ળ થઈ જાઉં.”

18 દલીલાહને લાગ્ ું કે આખરે તેણે તેને સા ું ક ું હ ુ,ં આથી
તેણે પ લસ્તી સરદારોને તેડવા માંણસો મોકલી કહેવડા ું, “હવે
આ વખતે છેલ્લી વાર તમે સૌ આવો. કારણ કે છેવટે તેણે
મને પોતાની સાચી શ ક્તના રહસ્ય વશે મને ક ું છે.” આથી
પ લસ્તી આગેવાનો તેઓની સાથે નાણાં લઈને આ ા.
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19 દલીલાહે સામ ૂનને પોતાના ખોળામાં ઊધાડ દ ધો અને
એક માંણસને બોલાવી તેના વાળની સાત લટો બોડાવી નખાવી;
આ ર તે દલીલાહે તેને નબર્ળ બનાવી દ ધો અને તેની તાકાત તેને
છોડ ચાલી ગઈ. 20 ત્યાર પછ દલીલાહે ૂમ પાડ , “સામ ૂન,
પ લસ્તીઓ તમને પકડવા આ ા છે!” તે ઊધમાંથી જાગી ઊઠયો
અને વચાર કરવા લાગ્યો કે, “હુ ઝટકો માંર ને દર વખતની જમે
છૂટો થઈ જઈશ.” પણ તેને ખબર ન પડ કે યહોવા તેને છોડ ને
જતાં ર ાં છે.

21 પ લસ્તીઓએ તેને પકડ લીધો અને તેની આંખો કાઢ નાખી,
અને તેને ગાઝા લઈ ગયા, ત્યાં તેને પ ળની સાંકળોથી બાંધીને
કેદખાનામાં અનાજ દળવા ું કામ સોંપવામાં આ ું. 22 પર ુ તેના
ૂંડ નાખેલા વાળ ફર ઊગવા માંડયા.
23 પ લસ્તી આગેવાનોએ તેમના દેવ દાગોનને મોટો ઉત્સવ અને

અપર્ણો આપવા માંટે તૈયાર કરતા હતાં અને આનંદ કરવા ભેગા
થયા. તેઓ કહેતા હતા,ં “આપણા દેવ,ે આપણા શ ુ સામ ૂનને
આપણા હવાલે કર દ ધો છે.” 24 અને તેને જોઈને તેઓએ
તેમના દેવની સ્ ુ ત કર અને ક ું, આપણા દેવે આપણા શ ુને
આપણે હવાલે કર દ ધો છે.

“જે માંણસે દેશનો નાશ કય ,
અને જણેે આપણાં લોકોને માંર ના ા હવે

તે આપણા કબજામાં છો!”

25 નશાની હાલતમાં તેઓએ ક ું, “સામ ૂનને બોલોવો; જથેી
તે અમાંરુ મનોરજન કર શકે!” આમ સામ ૂનને કેદખાનામાંથી
બહાર લાવવામાં આ ો અને તેણે તેઓ માંટે અ ભનય કય . પછ
તેને મં દરના બે થામભલાઓની વચ્ચે ઊભો રાખવામાં આ ો.
26 સામ ૂને જે છોકરાએ તેનો હાથ પકડ રા ો હતો, તેને ક ું,
“મને એવી ર તે ઊભો રાખ કે મં દરના ુ થાંભલાને હુ અડ
શકુ, જથેી હુ તેને અઢેલી આરામ કર શકુ.”
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27 મં દર ી- ુરુષોથી ખીચોખીચ ભરે ું હ ુ.ં બધા જ
પ લસ્તી સરદારો ત્યાં હાજર હતા.ં અને આશરે 3,000 ી
ુરુષો ધાબા ઉપરથી સામ ૂનના ખેલ જોતાં હતા,ં 28 પછ

સામ ૂને યહોવાને પોકાર કર ને ક ું, “ઓ સવર્સમથર્ યહોવા, મને
સાંભળો, અને આ છેલ્લી વાર મને શ ક્ત આપો કે જથેી હુ માંર
આંખો માંટે પ લસ્તીઓ ઉપર બદલો લઈ શકુ.” 29 પછ મં દરના
બે ટેકારૂપ વચ્ચેના થાંભલાને તેણે બાથમાં લીધા, તેણે જમણો
હાથ એક થાંભલા ઉપર અને ડાબો હાત બીજા થાંભલા ઉપર
ૂક ને બ ું વજન તેના ઉપર ના ું અને પોકાર કય , 30 સામ ૂને

ક ું, “મને પ લસ્તીઓની સાથે મરવા દો.” પછ તેણે મં દરના
થાંભલા પર સં ૂણર્ બળ વાપર ને નીચે એવી ર તે ખેચી પાડ્યા કે
તે મં દરના તમાંમ લોકો ઉપર ૂટ પડે જમેાં પ લસ્તીના આગેવાનો
પણ હતાં આમ, તેણે ઘણા માંણસો માંર ના ા તે મર ર ો
હોવાથી તેણે જટેલા લોકોને માંયાર્ હતાં તેના કરતા વધારે સં ામાં
લોકોને માંયાર્.

31 પછ થી તેના ભાઈઓ અને તે ું આ ુ કુટુબ તેનો ૃતદેહ
લેવા માંટે આ ાં. તેઓ તેને સોરાહ અને એશ્તાઓલ વચ્ચે
આવેલી તેના પતા માંનોઆહની કબરે લઈ ગયા; તેઓ તેને ત્યાં
લઈ ગયા અને તેને દફના ો, તેણે વીસ વષર્ ુધી ઈસ્રાએલનો
ન્યાય કય હતો.

17
મીખાહની ૂ તઓ

1 એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં મીખાહ નામે એક માંણસ રહેતો
હતો. 2 એક દવસ તેણે તેની માંતાને ક ું, “ ારે તારા
અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા* ચોરાઈ ગયા ત્યારે તેં ચોરને શાપ
દ ધો હતો, તે મેં સાંભ ો હતો, એ સ ા માંર પાસે જ છે,
મેં જ તે ચોયાર્ હતા.ં”
તેની માંતાએ ક ું, “યહોવા તારુ ભ ું કરો, બેટા.”

* 17:2: અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા 28 પૌંડ, 1,100 શેકેલ.
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3 એટલે તેણે અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા તેની માંને પાછા
આપ્યા, માં બોલી, “માંરા ુત્રના હત માંટે મેં આ ચાંદ ના
સ ા લાકડાની કોતરેલી અને ધા ુથી મઢેલી પ્ર તમાં બનાવવા
માંટે યહોવાને સમપ દ ધા હતા,ં હવે તને પાછા સોં ું છુ. પણ
છોકરાએ તે પાછા આપ્યા.”

4 પછ મીખાહે ચાંદ ના સ ા તેની માંતાને પાછા આપ્યા
તેણી 200 શેકેલ† લઈને ઝવેર પાસે ગઈ. તેણે તેમાંથી ધા ુની
ૂ ત બનાવી અને તે મીખાહે તેના ઘરમાં રાખી. 5 મીખાહના

ઘરમાં મં દર હ ુ,ં ત્યાં તેણે એક એફ્રોદની ૂ ત ૂક અને તેના
કુળદેવતાની ૂ તઓ બનાવડાવી અને તે ૂ તના યાજક તર કે તેણે
તેના ુત્રોમાંથી એક ુત્રને યાજક તર કે નીમ્યો. 6 કારણ કે તે
સમયે ઈસ્રાએલમાં કોઈ રાજા ન હતો, અને પ્રત્યેક માંણસ પોતાની
ઇચ્છાપ્રમાંણે પોતાની નજરમાં જે સારુ લાગે તે કરતો હતો.

7 ૂવ એકવાર, યહૂદા કુળસ ૂહમાંથી એક ુવાન માંણસ જે
લેવી હતો. તે બેથલહેમમાં એક વદેશીની જમે રહેતો હતો.
8 વસવાટ માંટે બીજી કોઈ સાર જગ્યાની શોધમાં તે બેથલેહેમ
છોડ ને ફરતા ફરતા એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં મીખાહને ઘેર
આવી ચડયો. 9 મીખાહે તેને ક ું, “ ું કયાંથી આ ો?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “હુ યહૂદામાં આવેલા બેથલેહેમના લેવી

કુળનો યાજક છુ અને વસવાટ માંટેની જગ્યાની શોધમાં છુ.”
10 મીખાહે તેને ક ું, “ ું માંર સાથે રહે, કુળના વડા થવાની

જવાબદાર લે અને અમાંરો યાજક બન, હુ તને દર વરસે દસ
ચાંદ ના સ ા આપીશ, હુ તને સર ું ખાવા ું અને સારા કપડાં
પણ આપીશ તેથી લેવી તેની સાથે ગયો.”

11 લેવી તેની સાથે રહેવા ક ૂલ થયો અને તેના એક ુત્ર જવેો
જ બની ગયો. 12 મીખાહે તેની યાજકપદે નમણુંક કર અને તે
તેનો યાજક બન્યો અને તેના ઘરમાં રહેવા લાગ્યો. 13 મીખાહને
થ ું, “હવે મને ખાતર થઈ કે, યહોવા માંરુ કલ્યાણ કરશે, કારણ
કે એક યાજક માંરો લેવીવંશી છે.”
† 17:4: 200 શેકેલ 5 પૌડ
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18
દાનવંશીઓએ કરેલી મીખાહની ૂ તઓની ચોર

1 તે દવસોમાં ઈસ્રાએલમાં કોઈ રાજા ન હતો અને
દાનકુળસ ૂહના લોકો ાયી થવા માંટે ળ શોધી ર ાં
હતા.ં કારણ કે તેઓને પ્રદેશનો એક ભાગ ઈસ્રાએલના બીજા
કુળસ ૂહોની સાથે આપવામાં આ ો નહતો.

2 તેથી દાનના કુળસ ૂહે પાંચ ૂરવીર ુરુષોને સોરાહ અને
એશ્તાઓલ નગરોમાંથી પસંદ કયાર્, તેઓએ ાયી થવા માંટે અને
તેઓના કુળના ઉછેર માંટે યોગ્ય ળ શોધ ું હ ું. તેથી તેઓએ
“જાઓ અને દેશની શોધ કરો” કહ ને પ્રદેશની શોધ કરવા આ
ૂરવીરોને મોકલ્યા.
એફ્રાઈમના પવર્ત ઉપર પહોંચ્યા અને મીખાહના ઘરે રાત રોકાયા,

3 તેઓ ારે ત્યાં હતા,ં તેઓએ લેવીનો અવાજ ઓળખી લીધો
અને તેના તરફ વળ ને તેને ૂછ ું, “તને અહ કોણ લઈ આ ું?
અહ ું ું કરે છે? ું અહ શા માંટે છે?”

4 તેણે મીખાહે તેના માંટે જે કઈ ક ુર્ હ ું તે તેઓને કહ દ ું
અને ક ું કે, “તેણે મને કામ રા ો છે અને હુ તેનો યાજક છુ.”

5 પેલા લોકોએ ક ું, “સારુ, તો અમાંરા તરફથી દેવને પ્ર કર
કે અમાંરો આ પ્રવાસ સફળ થશે કે કેમ?”

6 યાજકે ક ું, “શાં તથી જાઓ. તમાંરા પ્રવાસ ઉપર યહોવાની
દયા દૃ છે.”

7 તેથી તે પાંચ જણ ત્યાંથી નીકળ ને “લાઈશ” પહોચ્યા. ત્યાં
તેમણે જો ું તો લોકો સદોનના લોકોના શાસન હેઠળ ન ત
જીવન ગાળતા હતા.ં તે લોકોને શાં ત હતી અને કોઈ ચતા
નહોતી તેઓ એકબીજા સાથે ઝગડો કરતા ન હતા,ં અત્યાચાર
કરનાર કોઈ ન હતા.ં તેઓ સદોનીના લોકોથી ૂબ દૂર રહેતા
હતાં અને તેઓએ કોઈની પણ સાથે કોઈ કરાર કયાર્ ન હતા.ં

8 તેઓ સોરાહ અને એશ્તાઓલમાં પોતાના ભાઈઓ પાસે પાછા
ફયાર્ અને ત્યાં તેમને ૂછવામાં આ ુ,ં “ ું સમાંચાર છે?”
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9 તેમણે ક ું, “ચાલો, આપણે જઈએ અને લાઈશ ઉપર હુમલો
કર એ. અમે એ ૂ મ જોઈ છે અને તે બહુ સાર છે. આપણે
અહ ુસ્ત બેસી રહે ું ન જોઈએ, જલદ કરો, ઉભા થાવ અને
તે દેશનો કબજો લઈ લો. 10 તમે ત્યાં જશો ત્યારે જોશો કે
ત્યાંના લોકો ન ત છે. તે દેશ વશાળ છે, દેવે તમાંરા હાથમાં
એવો દેશ સોંપી દ ધો છે જયાં કોઈ વાતની ખોટ નથી.”

11 આથી દાનકુળસ ૂહના 600 સશ સૈ નકો સોરાહ અને
એશ્તાઓલથી નીકળ પડયા. 12 તેમણે જઈને યહૂદાના પ્રદેશમાં
કયાર્થ-યઆર મમાં છાવણી નાખી, તેથી એ જગ્યા આજે પણ
દાનની છાવણીને નામે ઓળખાય છે. એ કયાર્થ-યઆર મની
પ મેં આવેલી છે. 13 ત્યાંથી તેઓ એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશમાં
મીખાહને ઘેર ગયા.

14 આ પાંચ જણ જઓે “લાઈશ” ની આજુબાજુના પ્રદેશમાં
લોકો વશે જાણવા ગયા હતાં તેમણે પોતાના ભાઈઓને ક ું,
“ત્યાં બધામાંથી એક ઘરમાં ચાંદ ની એક ૂ ત તથા એક એફ્રોદ
અને થોડા ઘરબારના દેવો છે! તમે ું વચારો છો? આપણે ું
કર ું જોઈએ?” 15 આથી તેઓ એ તરફ વળ ને લેવી રહેતો
હતો ત્યાં મીખાહને ઘેર ગયો અને તેને અ ભનંદન આપ્યા. 16 ુદ્ધ
માંટે તૈયાર એવા દાન કુળસ ૂહના સશ 300 સૈ નકો દરવાજા
બહાર ઊભા હતા.ં 17 અને જે પાંચ જણ માં હતી મેળવવા
આ ા હતા,ં તેઓએ અંદર જઈને લાકડાની કોતરકામ કરેલી
અને ચાંદ થી મઢેલી ૂ ત, એફ્રોદ તથા કુળદેવતાઓને લઈ લીધા.
દરમ્યાન યાજક 600 સશ સૈ નકો સાથે દરવાજા આગળ ઊભો
હતો. 18 ારે ુવાન યાજકે પેલા પાંચ જણને મીખાહના ઘરમાં
પેસીને લાકડાની કોતરેલી અને ચાંદ થી ઢાળેલી ૂ ત એફ્રોદ તથા
બીજી ૂ તઓ લઈ બહાર જતા જોયા ત્યારે યાજકે તેમને ૂછ ું,
“ ું કરો છો?”

19 ત્યારે તેઓએ ક ું, “ ૂપ રહો! એક શ પણ બોલશો
ન હ, અમાંર સાથે ચાલો અને અમાંરા કુળના યાજક અને
અગ્રણી ું ાન અમાંરે માંટે લો. ફક્ત એક જણના યાજક
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થ ું તે સારુ કે પછ સમગ્ર ઈસ્રાએલી કુળસ ૂહના યાજક થ ું
તે સારુ?”

20 આ સાંભળ ને તે યાજક તેઓની સાથે જવા માંટે રાજી
થઈ ગયો, તેણે એફોદ, ઘરના દેવો તથા બીજી ૂ તઓ પોતાની
સાથે લઈ લીધી.

21 તેઓ બધાં પોતાને રસ્તે આગળ વધ્યા. તેઓએ બાળકો,
ઢોરઢાંખર તથા ઘરવખર સૌથી આગળ રા ા.ં

22 ારે તેઓ મીખાહના ઘરથી થોડે દૂર નીકળ ગયા
ત્યારે મીખાહના ઘરના માંણસો અને તેની આસપાસ રહેતા
લોકોએ દાનકુળસ ૂહનો પીછો કય અને તેમને પકડ પાડયા.
23 તેમણે તેઓને થોભી જવા માંટે જોરથી ૂમ પાડ , એટલે
દાનકુળસ ૂહઓએ પાછા ફર ને જો ું અને મીખાહને ૂછ ું, “ ું
વાત છે? શા માંટે તમાંરા માંણસોને લડવા બોલા ા છે?”

24 મીખાહે ુસ્સામાં ક ું, “મેં માંરા માંટે બનાવડાવેલી ૂ તને
અને યાજકને લઈને તમે રસ્તે પડયા છો, પછ માંર પાસે ર ું
ું અને પાછા ઉપરથી ૂછો છો કે, ું છે?”
25 દાન કુળસ ૂહે જવાબ આપ્યો, “મોટેથી ન બોલ. ન હ તો

આ લોકોનો પ ો જશે અને તેઓ તારા ઉપર ૂટ પડશ.ે ું
અને તારુ કુટુબ બંને હતાં નહતાં થઈ જશો.”

26 એમ કહ ને દાનવંશીઓ રસ્તે પડયા અને મીખાહ સમજી
ગયો કે એ લોકોને માંરાથી પહોંચાય એમ નથી, તેથી તે ઘેર પાછો
ફય .

27 ત્યાર પછ દાન કુળસ ૂહના લોકોએ ૂ તઓ અને યાજકને
“લાઈશ” નામના ળે લઈ ગયા ાં શાં તમય અને શંકાર હત
લોકો હતા.ં તેઓ નગરની અંદર ગયા અને સવર્ લોકોની તેઓની
તરવારથી હત્યા કર અને તેને બાળ ના ા. 28 ત્યાં એ લોકોને
મદદ કરે એ ું કોઈ ન હ ુ.ં કારણ કે તેઓ નગર સદોનથી
ધણા દૂર હતા અને તેઓને અરામના લોકો સાથે કોઈ સંબધ
નહોતો, લાઈશ એ બેથ-રહોબના એક ભાગમાં ખીણમાં આવે ું
હ ુ.ં દાનકુળસમહોએ ફર તે નગર બાંધવા ું શરૂ ક ુર્ અને ત્યાં
વસવાટ કય . 29 તેઓએ પોતાના પ ૃના નામ ઉપરથી તે નગર ું
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નામ “દાન” પાડ ું; દાન, જે ઈસ્રાએલમાં જન્મ્યો હતો, પણ તે ું
ૂળ નામ “લાઈશ” હ ુ.ં
30 દાનકુળસ ૂહોએ પેલી ૂ તઓ લઈ અને તેઓની પ્ર ત ા

કર યોનાથાન ગેશ મનો ુત્ર, તથા ૂસાનો પૌત્ર હતો અને તેના
ુત્રો દેશ, બંદ વાન થયો ત્યાં ુધી દાન કુળસ ૂહના યાજક બની

ર ા.ં 31 ુલાકાત મંડપ જયાં ુધી દેવ ું ઘર શીલોહમાં ર ું
ત્યાં ુધી દાનના કુળે મીખાહની ૂ તઓ ું ભજન ક ુર્.

19
એક ઉપપત્નીની વાત

1 એ વખતે ઈસ્રાએલમાં કોઈ રાજા નહોતો.
ત્યારે એફ્રાઈમની ટેકર ઓ પર અંદરના ભાગમાં એક લેવી રહેતો

હતો, તેણે બેથલેહેમની એક યહૂદ કન્યાને પોતની ઉપપત્ની તર કે
રાખી હતી. 2 તે ી ુસ્સે થઈને પોતાના બાપને ઘેર બેથલેહેમ
પાછ ગઈ. તે ી ત્યાં લગભગ ચારેક મ હના માંટે રહ . 3 તેનો
પ ત તેને સમજાવીને પાછ લાવવા માંટે એક નોકરને અને બે
ગધેડાંને લઈને તેની પાછળ ગયો. ારે તે તેને ઘેર પહોંચ્યો
ત્યારે તે તેને પોતાના પતાના ઘેર લઈ ગઈ; ારે તેના પતાએ
તેને જોયો તેને મળ ને તેને ૂબ આનંદ થયો. 4 અને તે ીના
પતાએ તેના જમાંઈને થોડા સમય તેને ત્યાં રહેવા માંટે સમજા ો.
તે ત્યાં ત્રણ દવસ ર ો અને તેઓએ ખા ુ, પી ું અને ત્રણ રાત
ત્યાં ગાળ .

5 ચોથે દવસે વહેલી સવારે લેવી ઘરે પાછો જવા તૈયાર થયો.
પણ તેના સસરાએ તેને ક ું, “પહેલા કાંઈ ખાઈ લો, પછ તમે
જઈ શકો છો.” 6 તેથી તે બે જણે ભેગા બેસીને ખા ું પી ુ;ં
સસરાએ જમાંઈને ક ુ,ં “માંની જાઓ, રાત અહ જ ગાળો, અને
મોજ કરો.” 7 છતાં તે માંણસે ના પાડ , પણ તેના સસરાએ તેને
વનંતી કયાર્ જ કર , આખરે તે ત્યાં રોકાવા તૈયાર થયો.
8 બીજા દવસે તે વહેલા ઊઠયો અને તેના સસરાએ ક ું,

“પહેલાં કાઈ ખાઈ લો, અને પછ થોડા સમય પછ જાઓ.”
તેથી તેઓ ખાવા બેઠા મોડ બપોર ુધી તે ર ો.
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9 પછ લેવી પોતાની પત્ની અને નોકર સાથે જવા માંટે ઊઠયો.
પણ તેના સસરાએ ક ું, “જુઓ હવે તો સાંજ થઈ ગઈ છે,
અહ રાત રહ જાઓ, અને મોજ કરો પછ આવતી કાલે વહેલા
ઘેર જજો.”

10 પર ુ આ વખતે એ માંણસે સાંભ ું ન હ, તે રાત રોકાવા
ક ૂલ થયો ન હ અને જવા માંટે તૈયાર થયો, તેણે પોતાનાં બે
લાદેલાં ગધેડાં અને પત્ની સાથે ય ૂસ અથાર્ત યરૂશાલમની નજીક
પહોંચ્યા ુધી ુસાફર કર . 11 ારે તેઓ ય ૂસ પહોંચ્યા
ત્યારે દવસ ૂરો થવા આ ો હતો, તેથી નોકરે ઘણીને ક ું,
“ચાલો આપણે આ ય ૂસીઓના શહેરમાં જઈએ અને રાત ત્યાં
ગાળ એ.”

12 પણ તેના ધણીએ જવાબ આપ્યો, “ના, આ વદેશી નગરમાં
આપણે જ ું નથી, ત્યાં કોઈ ઈસ્રાએલી નથી, આપણે ગબયાહ
જઈએ.” 13 “ચાલો, આપણે કોઈ બીજી જગ્યાએ જઈએ.
ગબયાહ કે રામાંમાં રાતવાસો કર એ.”
14 તેથી તેઓએ ચાલવા ું ચા ુ રા ું અને સાંજ પડતાં

બન્યામીનકુળસ ૂહના પ્રદેશમાં આવેલા ગબયાહ નજીક આવી
પહોંચ્યા. 15 રાતવાસો કરવા તેઓ ગબયાહ ગયા. અને નગરના
ચોકમાં બેઠા. કોઈએ તેઓને પોતાના ઘરે આમંત્રણ આપ્ ું ન હ.

16 એવામાં ારે સાંજ પડ , એક ૃદ્ધ માંણસ તે માંગ પસાર
થયો, તે તેના ખેતરથી કામ કર ને ઘેર પાછો ફરતો હતો. તે
એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશનો વતની હતો. અને ગબયાહ આ ો
હતો અને ત્યાં રહેતો હતો. તે નગરના લોકો બન્યામીનકુળસ ૂહના
હતા.ં 17 તેણે નજર કરતાં નગરના ચોકમાં પડાવ નાખેલા ુસાફરને
જોયો અને ૂછ ું, “તમે કયાંથી આવો છો? ાં જાઓ છો?”

18 તેણે જવાબ આપ્યો, “યહૂદામાં આવેલા બેથલેહેમથી હુ
આ ું છુ, એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશનો હુ વતની છુ. હુ બેથલેહેમ
ગયો હતો અને અત્યારે હુ ઘેર પાછો જાઉં છુ, પણ કોઈએ
અમને રાત ગાળવા માંટે પોતાને ઘેર બોલા ા નથી; 19 અમાંર
પાસે અમાંરા ગધેડાં માંટે અનાજ અને ઘાસ છે અને માંરા માંટે
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માંર ી અને નોકર માંટે ૂરતો ખોરાક તથા દ્રાક્ષારસ છે. અમને
કોઈ ચીજની જરૂર નથી.”

20 પેલા ઘરડા માંણસે ક ું, “કશી ચતા ન કરશો. હુ બ ું
સંભાળ લઈશ. અહ ચોકમાં રાત ગાળવાની ના હોય, કેમકે
અહ કોઈ ુરક્ષા નથી.” 21 એમ કહ ને તે તેમને પોતને ઘેર લઈ
ગયો અને તેણે તેઓનાં ગધેડાને ચારો નીય , તેઓએ, તેઓના
પગ ધોયા, ખા ું અને પી ુ.ં

22 ારે આ લોકો ખાતાપીતાં અને આનંદ કરતા હતાં એવામાં
નગરના દુ માંણસો ઘરને ઘેર વ ા અને બારણાં ખટખટા ા.
તેઓએ ઘરના ઘરડા માંણસને ૂમો પાડ ને કહેવા લાગ્યા, “તારે
ઘરે જે માંણસ આ ો છે તેને બહાર મોકલ, જથેી અમે તેની
આબરૂ લઈએ.”

23 તેથી ઘરડો માંણસ બહાર આ ો. તેણે વનંતી કર ને ક ું,
“માંરા ભાઈઓ, આ ું પાપ આચરશો ન હ, એ માંરો મહેમાંન છે,
આ ું ૂખર્ અને નામોશી ભ ુર્ કૃત્ય ન કરશો. 24 માંરે એક કુવાર
ુત્રી છે તથા તે માંણસને તેની ઉપપત્ની છે, હુ તેઓને બહાર

મોકલીશ. તમે તેઓની આબરૂ લો. અને તમાંરે તેમની સાથે જે
કર ું હોય તે કરો. પણ આ માંણસ ઉપર તમે આ ું ુના હત
કૃત્ય કરશો ન હ.”

25 છતાં તેઓએ તે ું કહે ું સાંભ ું ન હ, તેથી તેણે તેની
ઉપપત્નીને તેઓ પાસે બહાર જવા ફરજ પાડ , તેઓએ આખી
રાત તેના ઉપર બધાએ વારા ફરતી અત્યાચાર કય ને તેના ઉપર
બળાત્કાર કય . અને ારે સવાર થઈ ત્યારે તેને જવા દ ધી.
26 પરોઢ થ ું ત્યારે તે ી તેના ધણીના ઘરના દરવાજા આગળ
ગઈ અને સવાર ુધી તે ત્યાં પડ રહ .

27 સવારમાં તેના ધણી લેવીએ ફર પ્રવાસે જવા માંટે તેણે
બારણું ઉધાડ ું, તો તેણે પોતાની ઉપપત્નીને ઘરના બારણાં આગળ
પડલેી જોઈ. તેના હાથ બારણાના ઉંબરા પર પડલેા હતા.ં 28 તેણે
તેને ક ું, “ઊઠ, ચાલ, આપણે હવે જઈએ.” પણ કોઈ જવાબ
ન મ ો, તે ૃત્ ુ પામી હતી.
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29 આથી તેણે તેને ઉપાડ ને ગધેડા ઉપર ૂક અને તે ઘેર
જવા નીક ો. ઘરે પહોંચ્યા પછ તેણે એક છરો લીધો અને તેના
શર રના કાપીને બાર ટુકડા કયાર્ પછ તે ટુકડાઓ તેણે આખા
ઈસ્રાએલમાં મોકલી આપ્યા. 30 પછ એ ું બન્ ું કે જમેણે જમેણે
એ જો ું તેમણે ક ું, “ઈસ્રાએલે મસર છોડ ું ત્યારથી આજ
ુધી આવો ભયંકર ુન્હો કદ નજરે ચડયો નથી. માંટે આનો
વચાર કરો, ચચાર્ કરો અને મને નણર્ય જણાવો.”

20
બન્યામીનીઓનો સંહાર

1 ઉ રે દાનથી માંડ ને દ ક્ષણે બેરશેબા પ્રદેશ ુધીના
ઈસ્રાએલના સમગ્ર દેશમાંથી અને ૂવર્ના ગલયાદથી સવર્ લોકો
મસ્પાહ ુકામે યહોવા સમક્ષ એકત્ર થયા.ં 2 ઈસ્રાએલી લોકોની
આ સભામાં ઈસ્રાએલના સવર્ કુળસ ૂહોના વડા હતા.ં 4,00,000
તરવાર સાથે હ થયારબંધ સૈ નકો હતા.ં 3 બન્યામીનીઓને
સમાંચાર મ ા હતાં કે ઈસ્રાએલી મસ્પાહમાં ભેગા થયા છે.
ઈસ્રાએલીઓએ ૂછ ુ,ં “આ અધમ કૃત્ય કેવી ર તે કરવામાં
આ ું, તે અમને જણાવો.”

4 લેવી માંણસ જનેી ઉપપત્ની ું ૂન થઈ ગ ું હ ું તેણે
જવાબ આપ્યો, “હુ અને માંર ઉપપત્ની બન્યામીનનાં ગબયાહમાં
રાતવાસો કરવા આ ાં. 5 ગબયાહના લોકો માંર વરુદ્ધ થઈ
ગયા અને તેમણે હુ જે ઘરમાં હતો તેને ઘેર લી ું. મને તેઓ
માંર નાખવા ઈચ્છતા હતા;ં માંર ઉપપત્ની ઉપર તેમણે બળાત્કાર
ુજાય અને તે ૃત્ ુ પામી. 6 તેથી મેં તે ું શબ કાપીને ટુકડા

કયાર્ અને એક એક ટુકડો ઈસ્રાએલનાં દરેક કુળસ ૂહને મોકલી
આપ્યો. કારણ તેઓએ ઈસ્રાએલમાં આ દુ ુનો કય હતો.
7 હવે હે ઈસ્રાએલ ુત્રો, તમે બધા એ બાબતની ચચાર્ કરો અને
અત્યારે ને અત્યારે ું કર ું તે જણાવો.”

8 બધા લોકો એક સાથે સંમત થયા, તેઓ ઊભા થઈ ગયા અને
બોલ્યા, “ ાં ુધી આ સમસ્યાનો ઉકેલ આપણે ન લાવીએ,
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અમાંરામાંનો કોઈ આપણા ઘરે હવે પાછો જશે ન હ, 9 અમે
ગબયાહની વાતમાં આ પ્રમાંણે કરવા ઈચ્છ એ છ એ. અમે
ચઠ્ઠ નાખીને ગબયાહ ઉપર હુમલો કરવા માંટે માંણસો પસંદ
કર ું. 10 અમે ઈસ્રાએલના દરેક કુળસ ૂહોમાંથી દર સો માંણસો
લઈ ુ.ં દર હજાર માંણસોએ સો માંણસો લઈ ુ.ં અને દર
દસહજાર માંણસોએ એક હજાર માંણસો લઈ ુ.ં તેઓ સૈન્યને
માંટે ખોરાક ૂરો પાડશે. બાક ના બન્યામીનના પ્રદેશમાં આવેલા
ગબયાહ ળે ાં તેઓએ ઈસ્રાએલમાં ૂબજ ભયંકર કૃત્ય
ક ુર્ હ ું તેની સજા કરવા જશે.”

11 આમ, ઈસ્રાએલના તમાંમ લોકો તે નગર ઉપર હુમલો કરવાને
એકમત થઈને એકઠા થયા. 12 પછ ઈસ્રાએલના કુળસ ૂહોએ
તેના માંણસોને બન્યામીનના કુળસ ૂહ પાસે મોકલ્યા, જઓેએ
તેમને ક ું, “જુઓ તમાંરા લોકોમાં આ ભયંકર કૃત્ય જે થ ું છે!
13 ગબયાહ એ તમાંરામાંના દુ માંણસો, જઓેએ આ ક ુર્ છે
તેઓને અમાંરા હાથમાં સોંપી દેવા જોઈએ એટલે અમે તેમને માંર
નાખીએ અને ઈસ્રાએલમાં કરેલા એ પાપને ૂસી નાખીએ.”
પર ુ બન્યામીન કુળસ ૂહના લોકોએ પોતાના બીજા ઈસ્રાએલી

ભાઈઓ ું ક ું સાંભ ું ન હ. 14 બન્યામીનના કુળસ ૂહમાં ત્યાં
સવર્ નગરોમાંથી ઈસ્રાએલી સામે લડવા માંટે લોકો બહાર આ ા
અને ગબયાહમાં એકત્ર થયા. 15 તે દવસે બન્યામીન કુળસ ૂહે
તરવાર સાથેના હ થયારબંધ 26,000 સૈ નકો ભેગા કયાર્ હતા.
આ સં ામાં ગબયાહના નગરમાંથી પસંદ કરેલા 700 માંણસોનો
સમાંવેશ થતો હતો. 16 આ પસંદ કરેલા 700 સૈ નકોને ડાબા
હાથે લડવાની તા લમ આપવામાં આવી હતી. અને તેઓ નશાન
ુ ાવગર સાર ર તે નશાન તાક ને ગોફણમાંથી પથ્થર ફેંક

શકતા હતા.ં
17 બન્યામીન કુળસ ૂહ સવાયના ઈસ્રાએલીઓ જે ત્યાં ભેગા

થયા હતા,ં તેઓ ુદ્ધ માંટે તા લમ અપાયેલા 4,00,000 સશ
સૈ નકો હતા.ં 18 ુદ્ધ શરૂ કરતાં પહેલાં ઈસ્રાએલી સૈન્ય દેવની
સલાહ લેવાને બથેલમાં ગ ુ.ં તેમણે ૂછ ું, “ બન્યામીન કુળસ ૂહ
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ઉપર અમાંરામાંથી કોણ પહેલો હુમલો કરે?”
યહોવાએ ક ું, “યહૂદા કુળસ ૂહે પ્રથમ હુમલો કરવો.”
19 તેથી ઈસ્રાએલીઓએ વહેલી સવારે કૂચ કર અને ગબયાહ

પાસે છાવણી નાખી. 20 ઈસ્રાએલના લોકો બન્યામીન ઉપર
હુમલો કરવા માંટે ગયા અને તેઓના લશ્કરને ગબયાહ પર ુદ્ધ
કરવા તૈયાર કયાર્. 21 બન્યામીન કુળસ ૂહના સૈ નકો લડવા
માંટે ગબયાહમાંથી બહાર આ ા તે દવસે તેઓએ 22,000
ઈસ્રાએલીઓને રણ ૂ મ ઉપર માંર ના ા.

22 પર ુ ઈસ્રાએલી સૈન્યે હાર માંની ન હ, બીજે દવસે તેઓ
લડવા માંટે તૈયાર થયા અને ાં પહેલે દવસે તેઓ ભેગા થયા
હતાં તે જ ળે સાથે ભેગા થયા. 23 ઈસ્રાએલીઓએ સાંજ
ુધી યહોવા સમક્ષ રૂદન ક ુર્ અને તેમને ૂછ ુ,ં “ ું અમાંરે

અમાંરા ભાઈ બન્યામીન વરુદ્ધની લડાઈ ચા ુ રાખવી?”
યહોવાએ ક ું, “યદ્ધે ચઢો.” તેથી ઈસ્રાએલીઓના લશ્કરમાં

નવો ઉત્સાહ આ ો અને તેમણે આગલા દવસની જ જગ્યાએ
ફર લશ્કર ગોઠવી દ ુ.ં

24 પછ બીજે દવસે તેઓ બન્યામીનના કુળસ ૂહ સામે લડ્યા.
25 અને બન્યામીન ું લશ્કર તેઓને ુદ્ધમાં મળવા માંટે ગબયાહથી
બહાર નીક ું અને 18,000 ઈસ્રાએલી યોદ્ધાઓને બીજે દવસે
રણ ૂ મમાં માંર ના ા, તેઓ બધા તરવારથી શ સજજ હતા.ં

26 પછ બધા જ ઈસ્રાએલીઓ બેથેલ ગયા અને યહોવા
સમક્ષ બેસીને વલાપ કય . અને સાંજ ુધી ઉપવાસ કય .
તેઓએ યહોવાને દહનાપર્ણો અને શાંત્યપર્ણો અપર્ણ કયાર્. 27 ત્યાં
ઈસ્રાએલીઓએ દેવને તેઓએ ું કર ું જોઈએ તે વષે ૂછ ું. તે
દવસોમાં દેવનો કરારકોશ ત્યાં હતો. 28 એલઆઝારનો ુત્ર તથા
હારુનનો પૌત્ર ફ નહાસ યાજક હતો. ઈસ્રાએલીઓએ યહોવાને
ૂછ ું, “અમાંરે ફર થી જઈને અમાંરા ભાઈઓ સામે બન્યામીનમાં

લડાઈ કરવી કે અમાંરે તેઓ સામે લડવા ું બંધ કર ું?”
યહોવાએ જવાબ આપ્યો, “જાઓ, કાલે બન્યામીનને હુ તમાંરા

હાથમાં સોંપી દઈશ.”
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29 ત્યાર પછ ઈસ્રાએલીઓએ ગબયાહ નગરની આજુબાજુ
નજીકના ળોમાં સૈ નકોને છુપાવી રા ા. 30 પછ ત્રીજા દવસે
ઈસ્રાએલીઓ બન્યામીનીઓની સામે આગળ વધ્યા અને પહેલાંની
જમે જ ગબયાહ આગળ સૈન્ય ગોઠવી દ ુ.ં 31 બન્યામીન ું
સૈન્ય હુમલો કરવાને માંટે નગરમાંથી સામે આ ું. ઈસ્રાએલીઓએ
પીછે હઠ કર . બન્યામીનના સૈન્ય તેઓને નગરથી ઘણે દૂર ુધી
પીછો કય .
પહેલાની જમે જ તેઓએ બેથેલ ુધી જતા માંગ માંના એક

માંગર્ પર અને ગબયાહ તરફના જતા રસ્તા પર ઈસ્રાએલીઓને
માંર નાખવા લાગ્યા અને ખેતરોમાં કુળ મળ ને આશરે ત્રીસ
માંણસોને માંર ના ા. 32 બન્યામીનઓના માંણસોએ ક ું,
“પહેલાંની જમે આ લોકો અમાંરાથી ુદ્ધમાં હાર ગયા છે.”
પર ુ ઈસ્રાએલીઓએ ક ું, ચાલો આપણે ભાગી જઈએ અને

તેઓને શહેરથી દૂર માંગર્ ઉપર લઈ જઈએ. 33 ત્યાર પછ
ઈસ્રાએલીઓના ુ સૈન્યે પોતા ું ાન છોડ ને બઆલ તમાંરના
ુદ્ધ માંટે તેઓ પોતે તૈયાર કરવા લાગ્યા. ત્યારે સંતાઈ રહેલા

ઈસ્રાએલીઓ ગબયાહ નજીક આવેલા પોતાના ાનથી ુદ્ધ માંટે
બહાર ઘસી આ ા. 34 ઈસ્રાએલના 10,000 પસંદ કરાયેલા
માંણસો ગબયાહ નજીક તેઓના સંતાવાના ાનેથી હુમલો કરવા
બહાર આ ા તે છતા બન્યામીન સૈન્યને સમજા ું ન હ કે
ઈસ્રાએલ સૈન્યથી તેઓ પર ભયનો આભાસ છે.

35 યહોવાએ બન્યામીની કુળસ ૂહને ઈસ્રાએલીઓને હાથે
પરાજય અપા ો અને તે દવસે 25,100 બન્યામીની યોદ્ધાઓ
માંયાર્ ગયા અને તે સવ તરવારથી શ સજજ હતા.ં
36 બન્યામીનીઓ સમજી ગયા કે પોતાની હાર થઈ છે.
ઈસ્રાએલીઓ બન્યામીની કુળસ ૂહથી પાછા હઠ ગયા હતાં

કારણકે ગબયાહની આસપાસ સંતાડ રાખેલા માંણસો ઉપર
તેમણે આધાર રા ો હતો. 37 સંતાઈ રહેલા સૈ નકો ગબયાહ
ઉપર ધસી ગયા અને નગરમાં પ્રવેશી તેમાંના દરેકની હત્યા કર ,
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38 ઈસ્રાએલી સૈન્ય અને સંતાયેલા માંણસો વચ્ચે એવો સંકેત
ન થયો હતો કે નગરમાંથી ુમાંડાનો ગોટો આકાશમાં ચડાવવો.

39 અને ુમાંડો જોયા પછ ઈસ્રાએલીઓ ફર થી લડવા પાછા
ફયાર્. બન્યામીનીઓના કુળસ ૂહે શરૂઆતમાં માંણસોને માંરવા
લાગ્યા. અને આશરે 30 ઈસ્રાએલીઓને માંર ના ા હતા.ં
તેઓ કહેતા હતા,ં “પહેલાની જમે તેઓ આપણાથી હાર જશે.”
40 પર ુ ત્યાં તો નગરમાંથી ુમાંડો આકાશમાં ચડવા લાગ્યો.
સંકેત પ્રમાંણે થ ું. બન્યામીનીઓએ પાછા વળ ને જો ું તો
આ ું નગર ભડકે બળ ું હ ુ.ં 41 ઈસ્રાએલીઓ પાછા ફયાર્
એટલે બન્યામીનીઓ ગભરાઈ ગયા. કારણ, તેઓ સમજી ગયા
કે પોતા ું આવી બન્ ું છે.

42 તેઓ રણ તરફ ભાગ્યા પણ ઈસ્રાએલીઓ તેઓની પાછળ
પડયા; અને જે સૈ નકો છુપાઈ ર ાં હતાં તેઓ બહાર આ ા
અને બન્યામીન કુળ ૂમહને માંરવા લાગ્યા, જે બંને સૈન્યની વચ્ચે
હ ુ.ં 43 ઈસ્રાએલીઓએ બન્યામીન કુળસ ૂહને ઘેર લીધા. અને
વશ્રાં ત લેવા થોભ્યા વગર તેમનો પીછો કય અને ગબયાહના
ૂવર્ વસ્તારમાં તેઓને પકડ પાડયા અને તેઓને માંર ના ા.

44 અઢાર હજાર બન્યામીની વીર સૈ નકો માંયાર્ ગયા.
45 બાક ના સૈ નકો રણમાં રમ્મોનના કલ્લા તરફ ભાગી ગયા,

ઈસ્રાએલીઓએ રસ્તે જતા 5,000 નો સંહાર કય , અને બાક
રહેલાઓનો ગદોમ ુધી પીછો કર તેમાંના બીજા 2,000 માંર
ના ા.

46 તે દવસે લગભગ 25,000 બન્યામીની વીર સૈ નકો માંયાર્
ગયા હતા અને તેઓ સવર્ તરવારથી સજજ હતા.ં 47 ફકત
600 સૈ નકો રણ તરફ રમ્મોનના કલ્લા પર ગયા અને તેઓ
ત્યાં ચાર મ હના ર ા.ં 48 ત્યાર પછ ઈસ્રાએલી સૈન્ય તેઓની
પાછળ ગ ુ;ં બાક રહેલા બન્યામીનના કુળસ ૂહ ઉપર હુમલો
કય અને નગરના સવર્ લોકો, પ ુઓ પણ અને જે કોઈ તેઓને
મ ું બધાને માંર ના ા. તેઓએ રસ્તામાં આવતા બધાં ગામોને
પણ બાળ ના ા.



ન્યાયાધીશો 21:1 lxvi ન્યાયાધીશો 21:11

21
બન્યામીનીઓ માંટે પત્નીઓ પ્રાપ્ત કરવી

1 ઈસ્રાએલીઓએ મસ્પાહમાં પ્ર તજ્ઞા લીધી કે; “તેઓમાંથી
કોઈ પણ પોતાની ુત્રી બન્યામીની કુળસ ૂહમાં પરણાવશે ન હ.”

2 હવે ઈસ્રાએલીઓ બેથેલમાં સાથે મ ા અને દેવ સમક્ષ,
સાંજ ુધી મોટેથી રડ્યા, અને મોટા સાદે કહેવા લાગ્યા:
3 “ઓ ઈસ્રાએલના દેવ યહોવા, આજે ઈસ્રાએલના પોતાના એક
કુળસ ૂહને ખોવા ું શાથી થ ું?”

4 બીજે દવસે તેઓ સવારમાં વહેલા ઊઠ્યા અને ત્યાં એક વેદ
બાંધી, દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ તેના પર અપર્ણ કયાર્. 5 અને
તેમણે એકબીજાની તપાસ કર અને ૂછ ું, “ઈસ્રાએલના બધા
કુળસ ૂહોમાંથી યહોવાની સમક્ષ ક ું કુળસ ૂહ હાજર નથી?”
કારણ તેમણે મસ્પાહમાં વચન આપ્ ું હ ું કે જે કોઈ પણ
ઈસ્રાએલી યહોવાની સમક્ષ હાજર ન હ હોય તેનો વધ કરવામાં
આવશ.ે

6 પોતાના ભાઈ બન્યામીન કુળને ુમાં ાને લીધે સમગ્ર
ઈસ્રાએલી પ્રજા ઊડુ દઃુખ અ ુભવતી હતી. તેઓ એક બીજાને
કહેતા હતાં, સવર્નાશ થઈ ગયો, “આજે ઈસ્રાએલમાંથી એક
કુળસ ૂહ ૂસાઈ ગ ુ.ં 7 તેથી તેઓ વચાર કરવા લાગ્યા કે, હવે
જે બચ્ચા છે તેઓને માંટે પત્નીઓ મેળવવા આપણે ું કર ું?
કારણ કે યહોવાની સાક્ષીએ આપણે વચન આપ્ ું છે કે, અમે
અમાંર ુત્રીઓ તેમને પણાવી ું ન હ.”

8 પછ તેઓએ ક ું, “ઈસ્રાએલના સવર્ કુળસ ૂહોમાંથી કોણ
મસ્પાહમાં યહોવા સમક્ષ આ ું નહો ું?” પછ તેઓને જાણ
થઈ યાબેશ ગલયાદથી છાવણી પર અને મસ્પાહની સભામાં કોઈ
આ ું નહો ું. 9 તેઓએ લોકોની ગણતર કર તો તેમને ખબર
પડ કે યાબેશ- ગલયાદથી કોઈ સભામાં ભાગ લેવા છાવણીમાં
આ ું નહો ું. 10 આથી સભાએ પોતાના ઉ મ સૈ નકોમાંથી
12,000 ને યાબેશ- ગલયાદના લોકોનો ીઓ અને બાળકોનો
નાશ કરવા માંટે મોકલ્યા. 11 અને હુકમ કય , “તમાંરે આમ કર ું
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જોઈએ; દરેક ુરુષ અને દરેક ી જણેે પણ ુરુષનો અ ુભવ
કય હોય તે સૌને માંર નાખો પર ુ કુવાર ીઓને માંરશો
ન હ.” 12 તેઓને યાબેશ- ગલયાદમાંથી 400 કુવાર કન્યાઓ
મળ , જઓેએ ુરુષ સાથે સંબંધ રા ો નહોતો. અને તેઓને
કનાનમાં શીલોહની છાવણીમાં લઈ આ ા.

13 ત્યાર પછ સભાના સમગ્ર લોકોએ બન્યામીનના કુળસ ૂહ
જઓે રમ્મોનના કલ્લા પર હતાં ત્યાં સંદેશવાહકને શાં ત કરવા
મોકલ્યો. 14 તેથી બન્યામીનના કુળસ ૂહ તે વખતે પાછા ફયાર્
તેમને યાબેશ- ગલયાદની જે ીઓને ઈસ્રાએલીઓએ માંર નાખી
હતી તે આપવામાં આવી, પણ તે સવર્ માંટે પત્નીઓ ૂરતા
પ્રમાંણમાં નહોતી.

15 લોકો હજી બન્યામીનીઓના કુળસ ૂહ માંટે દઃુખી હતા,ં
કારણ કે યહોવાએ લગભગ ઈસ્રાએલીઓના આખા કુળસમહૂમાં
ભંગાળ પાડ ુ હ ુ.ં 16 ઈસ્રાએલના વડ લોએ ચચાર્ કર .
“બાક ના બન્યામીનીઓને માંટે પત્ની મેળવવા આપણે ું કર ું?
બન્યામીનીઓની બધી ીઓને તો માંર નાખવામાં આવી છે.
17 તેઓ માંટે પત્નીઓ લાવવાનો કોઈક રસ્તો હોવો જોઈએ.
ઈસ્રાએલી બન્યામીનીઓનો વંશવેલો તો ચા ુ રાખવો જોઈએ.
18 ઈસ્રાએલની એક જા તને ૂંસાઈ જવા દેવાની નહોતી. પણ
અમે અમાંર ુત્રીઓ તેમને પરણાવી શક એ તેમ નથી. કારણકે
અમે પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી: ‘જે કોઈ બન્યામીનીઓને ુત્રી આપશે
તેઓ શા પત થશે.’ 19 તેઓએ ક ું, જુઓ, યહોવા માંટે બેથેલથી
શખેમ જવાના ુ રસ્તાની ૂવર્ તરફ અને બેથેલની ઉપર તરફના
નગરમાં અને દ ક્ષણ લબોનાહમાં વા ષક ધા મક ઉત્સવ રાખવામાં
આ ો.”

20 તેથી તેમણે બન્યામીનીઓને ક ું, “જાઓ, જઈને દ્રાક્ષની
વાડ ઓમાં લાગ જોતા છુપાઈ રહેજો. 21 શીલોહની કન્યાઓ
ૃત્ય કરવા માંટે બહાર આવે ત્યારે ત્યાં ધસી જઈને તેઓને પકડ

લેજો અને તમાંર પત્ની થવાને માંટે તમાંર સાથે તમાંર ઘેર લઈ
જજો. 22 જો તેમના પતા કે ભાઈ અમાંર આગળ ફ રયાદ
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કરે તો અમે તેમને કહે ું, ‘મહેરબાની કર ને, તેમને આ ીઓ
રાખવા દો. કારણકે, અમે યાબેશ ગલયાદના ુદ્ધમાં તેઓ માંટે
ૂરતા પ્રમાંણમાં ીઓ લીધી નથી; અને તમે તમાંર ુત્રીઓ

તેમને આપી નથી એટલે તમાંરે માંથે દોષ ન હ આવ.ે’ ”
23 બન્યામીનીઓના કુળસ ૂહે તે પ્રમાંણે ક ુર્: ારે કન્યાઓ
ૃત્ય કરતી હતી ત્યારે પ્રત્યેક ક્તએ એક કન્યા પસંદ કર

લીધી અને તેને તેઓના દેશમાં લઈ ગયા. તેમણે પોતાના
નગરો ું ુનઃ નમાણ ક ુર્. અને તેમાં વસવાટ કય . 24 પછ
ઈસ્રાએલીઓ પણ શીલોહથી પોતપોતાના કુળસ ૂહ અને કુટુબ
પ્રમાંણે પોતપોતાના વતનમાં પાછા ફયાર્.

25 એ વખતે ઈસ્રાએલમાં કોઈ રાજા નહોતો અને પ્રત્યેક ક્ત
પોતાને મન ફાવે તે ર તે વતર્તો હતો.
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