
i

ન્યાયાધીશો
લેખક
ન્યાયાધીશો ું ુસ્તક કોણે લ ું તે વષે ુસ્તક પોતે કોઈ સંકેત

આપ ું નથી, પણ યહૂદ પરપરા શ ુએલ પ્રબોધકને લેખક બતાવે
છે, કે જે અં તમ ન્યાયાધીશ હતો. ન્યાયાધીશો ુસ્તકનો લેખક
ચો સપણે રાજશાહ ના શરૂઆતના દવસોમાં જીવતો હતો. “તે
દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા નહોતો” (ન્યાયાધીશો 17:6; 18:1;
19:1; 21:25) એ વારવાર આવ ું વધાન ુસ્તકમાં બનતા બનાવો
અને તેના લખાણના સમય વચ્ચેનો તફાવત દશાર્વે છે. ન્યાયાધીશો
શ નો અથર્ “ઉદ્ધારકો” થાય છે. ૂળ ૂત ર તે ન્યાયાધીશો પરદેશી
જુલમગારોથી ઇઝરાયલી લોકોને છોડાવનારાઓ હતા. તેઓમાંના
કેટલાકે શાસકો તથા વવાદો ઉકેલનારા ન્યાયાધીશો તર કે પણ કામ
ક ુ હ ુ.ં

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1043 થી 1000 વચ્ચેનો છે.
આસૌથી સંભ વત લાગે છે કે ન્યાયાધીશોના ુસ્તકને દાઉદ રાજાના

રા કાળ દરમ્યાન સંક લત કરવામાં આ ું હ ું, અને તેનો માનવીય
હે ુ યહો ુઆના ૃત્ ુના સમયથી ચાલતા બનઅસરકારક તંત્રની
વરુદ્ધમાં રાજશાહ ના ફાયદાઓ પ્રદ શત કરવાનો હતો.

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલી લોકો તથા બાઇબલના ભ વષ્યના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
ુસ્તકનો હે ુ વચનના દેશ પર જીતના સમયથી તે ઇઝરાયલના

પ્રથમ રાજા ુધીના ઐ તહા સક ગાળા ું વણર્ન કરવાનો છે. તેનો હે ુ
વાસ્ત વક ઇ તહાસને માત્ર પ્રસ્ ુત કરવાનો ન હતો, પણ ન્યાયાધીશોના
સમયગાળા પર ઈ ર વદ્યા વષયક દ્ર કોણ પ્રસ્ ુત કરવાનો (24:14-
28; 2:6-13),જો કે લોકો યહોવાહ સાથેનો પોતાનો કરાર તોડે તો પણ
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યહોવાહને પોતાના ઇબ્રા હમ સાથે કરેલા કરાર પ્રત્યે વ ા ુ પ્રસ્ ુત
કરવાનો, યહોવાહ પોતાના કરાર પ્રત્યે વ ા ુ છે અને કોઈ ન્યાયાધીશ
કે રાજા નહ પણ તેઓ ઇઝરાયલના કલ્યાણ માટે જવાબદાર છે તે
લોકોને યાદ કરાવવાનો તથા જો ઈ ર દરેક પેઢ માં દુ તા વરુદ્ધ ુદ્ધ
કરવા કોઈને ઊભો કરે છે (ઉ 3:15) તો પછ ન્યાયાધીશોની સં ા
પેઢ ઓની સં ા સમાન હોઈ શકે તે બતાવવાનો છે.

ુદ્રાલેખ
નૈ તક પતન તથા છૂટકારો

રૂપરેખા
1. ન્યાયાધીશો હેઠળ ઇઝરાયલની હાલત— 1:1-3:6
2. ઇઝરાયલના ન્યાયાધીશો— 3:7-16:31
3. ઇઝરાયલ ું પાપીપણું દશર્વાતા બનાવો— 17:1-21:25

યહૂદા અને શમયોનનાં કુળ અદોની-બેઝેકને જીતે છે
1હવે યહો ુઆના મરણ પછ , ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ૂ ું,

“કનાનીઓની સામે લડવાને અમાર તરફથી કોણે આગેવાની કરવી?”
2 ઈ રે ક ું, “યહૂદા તમને આગેવાની આપશે. જુઓ, આ દેશને, મેં
તેના હાથમાં સોંપ્યો છે. 3 યહૂદાએ પોતાના ભાઈ શમયોનને તથા તેના
માણસોને ક ું, “જે પ્રદેશ અમને સોંપવામાં આ ો છે તેમાં તમે આવો,
જથેી આપણે સાથે મળ ને કનાનીઓની સામે લડાઈ કર એ. તેવી જ
ર તે જે પ્રદેશ તમને સોંપવામાં આ ો હતો, તેમાં અમે તમાર સાથે
આવી ું.” તેથી શમયોન ું કુળ તેની સાથે ગ ુ.ં

4 યહૂદાના ુત્રોએ ચઢાઈ કર અને ઈ રે કનાનીઓ તથા
પ રઝ ઓની ઉપર તેને વજય આપ્યો. બેઝેકમાં તેઓએ તેઓના દસ
હજાર માણસોનો સંહાર કય . 5બેઝેકમાં તેઓન,ેઅદોની-બેઝેક સામે
મ ો. તેઓએ તેની સામે લડાઈ કર ને કનાનીઓને તથા પ રઝ ઓને
હરા ા.

6 પણ અદોની-બેઝેક નાસવા લાગ્યો ત્યારે તેઓએ તેની પાછળ
પડ ને તેને પકડયો અને તેના હાથનાં તથા પગના અં ૂઠા કાપી ના ા.
7 અદોની-બેઝેકે ક ુ,ં “ સ ેર રાજાઓ, જઓેનાં હાથ તથા પગના
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અં ૂઠા કાપી નાખવામાં આ ા હતા, તેઓ ભોજનના મારા ટેબલ
નીચેનો ખોરાક વીણીને ખાતા હતા. જે ું મેં ક ુ તે ું જ ઈ રે મને ક ુ
છે.” તેઓ તેને યરુશાલેમમાં લા ા અને ત્યાં તે ૃત્ ુ પામ્યો.

યહૂદા ું કુળ યરુશાલેમ અને હેબ્રોન જીતી લે છે
8 યહૂદા કુળના ુરુષોએ યરુશાલેમ સામે લડાઈ કર ને તેને જીતી

લી ું. તેઓએતલવારની ધારથી હુમલો કય હતો અને તે નગરને બાળ
ૂ ુ.ં 9 ત્યાર પછ યહૂદા કુળના ુરુષો પહાડ પ્રદેશમાં, નેગેબમાં જે

કનાનીઓ રહેતા હતા તેઓની સાથે લડાઈ કરવાને ગયા. 10 હેબ્રોનમાં
રહેતા કનાનીઓ સામે યહૂદા આગળ વધ્યા અગાઉ હેબ્રોન ું નામ
કયાર્થ-આબાર્ હ ુ,ં તેઓએ શેશાય, અહ માન તથા તાલ્માયને ન
કયાર્.

ઓથ્નીએલે દબીર જીતી લી ું
11 ત્યાંથી યહૂદા કુળના ુરુષો દબીરના રહેવાસીઓની વરુદ્ધ

આગળ વધ્યા અગાઉ દબીર ું નામ કયાર્થ-સેફેર હ ુ.ં 12 કાલેબે ક ું,
“જે કોઈ કયાર્થ-સેફેર પર આક્રમણ કર ને તેને જીતી લેશે તેની સાથે
હુ માર દ કર આખ્સાહનાં લ કરાવીશ.” 13 કાલેબના નાના ભાઈ,
કનાઝના દ કરા, ઓથ્નીએલે દબીરા જીતી લી ું, તેથી કાલેબે પોતાની
દ કર આખ્સાહનાં લ તેની સાથે કરા ા.

14 હવે ઓથ્નીએલને આસ્ખાએ સમજા ો કે તે, તેના આખ્સાનાં
પતાને કહે કે તે તેને ખેતર આપ.ે આખ્સાહ પોતાના ગધેડા પરથી
ઊતરતી જ હતી ત્યારે કાલેબે તેને ૂ ું, “દ કર તારા માટે હુ ું કરુ?”
15 તેણે તેને ક ું, “મને એક આશીવાર્દ આપ. જો તેં મને નેગેબની
ૂ મમાં ા પત કર છે તો મને પાણીના ઝરા પણઆપ.” અને કાલેબે

તેને ઉપરના તેમ જ નીચેના ઝરણાં આપ્યા.ં
યહૂદા અને બન્યામીન કુળોની જીત

16 ૂસાના સાળા કેનીના વંશજો, યહૂદાના લોકો સાથે ખજૂર ઓના
નગરમાંથી* નીકળ ને અરાદની દ ક્ષણ બાજુએ આવેલા યહૂદાના

* 1:16 1:16 યર હો નગર
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અરણ્યમાં જે નેગેબમાં છે, અરાદ નજીક જઈને યહૂદાના લોકો સાથે
રહેવા માટે ગયા. 17 અને યહૂદાના ુરુષો, તેમના ભાઈ શમયોનના
ુરુષો સાથે ગયા અને સફાથમાં વસતા કનાનીઓ પર હુમલો કર

તેઓનો સં ૂણર્ સંહાર કય . તે નગર ું નામ હોમાર્ કહેવા ું હ ુ.ં
18 યહૂદાના લોકોએ ગાઝા અને તેની ચારેબાજુની ૂ મ,આશ્કલોન

અને તેની ચારેબાજુની ૂ મ તથા એક્રોન અને તેની ચારેબાજુની ૂ મ
જીતી લીધી. 19 ઈ ર, યહૂદાના લોકોની સાથે હતા અને તેઓએ
પહાડ પ્રદેશ કબજે કય પણ તે નીચાણમાં રહેનારાઓને કાઢ ૂક
શ ા ન હ કેમ કે તેઓની પાસે લોખંડના રથો હતા.

20 જમે ૂસાના કહેવા પ્રમાણે હેબ્રોન કાલેબને આપવામાં આ ું
અને તેણે અનાકના ત્રણ દ કરાઓને ત્યાંથી કાઢ ૂ ા. 21 પણ
બન્યામીનના લોકો યરુશાલેમમાં રહેતા ય ૂસીઓને કાઢ ૂક શ ા
ન હ. જથેી આજ દવસ ુધી ય ૂસીઓ બન્યામીનના લોકો સાથે
યરુશાલેમમાં રહેતા આ ા છે.

એફ્રાઇમ અને મનાશ્શાનાં કુળોએ બેથેલ જીત્ ું
22 ૂસફના વંશજોએ બેથેલ પરઆક્રમણ ક .ુ ઈ ર તેઓની સાથે

હતા. 23 તેઓએ બેથેલની જા ૂસી કરવા ુરુષો મોકલ્યા. અગાઉ તે
નગર ું નામ ૂઝ હ ુ.ં 24જા ૂસોએએક માણસને તે નગરમાંથી બહાર
આવતો જોયો અને તેઓએ તેને ક ું કે, “કૃપા કર ને અમને નગરમાં
પ્રવેશવાનો માગર્ બતાવ અને અમે તાર એ સહાયને યાદ રાખી ું.”

25 તેણે તેઓને નગરનો માગર્ બતા ો. અને તેઓએ તલવારથી તે
નગર પર આક્રમણ ક ુ અને તેનો નાશ કય , પણ પેલા માણસને તથા
તેનાઆખા પ રવારને બચા ા.ં 26તે માણસે હ ીઓના દેશમાં જઈને
નગર બાંધ્ ુ,ં તે ું નામ ૂઝ પા ું. આજ ુધી તે ું નામ તે જ છે.

ઇઝરાયલીઓ જમેને કાઢ ૂક શ ા ન હ તે પ્રજાઓ
27 મનાશ્શાના લોકોએ બેથ-શેઆન અને તેના ગામોના, તાનાખના

તથા તેના ગામોના, દોર તથા તેના ગામોના, યબ્લામ તથા તેના ગામોના
અને મ ગદ્દો તથા તેના ગામોના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા ન હ; કારણ
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કે કનાનીઓએ તે દેશમાં રહેવાને ઇચ્છતા હતા. 28 પણ જયારે
ઇઝરાયલીઓ બળવાન થયા, ત્યારે તેઓએ કનાનીઓ પાસે મજૂર
કરાવી, પણ તેઓએ તેમને સં ૂણર્ ર તે કાઢ ૂ ા ન હ.

29 ગેઝેરમાં રહેતા કનાનીઓને એફ્રાઇમે કાઢ ૂ ા ન હ; તેથી
કનાનીઓ ગેઝેરમાં તેઓની મધ્યે જ ર ા.

30 વળ ઝ ુલોને કટ્રોનમાં તથા નાહલોલમાં રહેતા લોકોને કાઢ
ૂ ા ન હ;એટલે કનાનીઓ તેઓની મધ્યે ર ા, પણ ઝ ુલોનીઓએ

કનાનીઓની પાસે ભારે મજૂર કરાવીને સેવા કરવાને મજ ૂર કયાર્.
31 આશેરે આ ો, સદોન, અહલાબ, આખ્ઝ બ, હેલ્બા, અફ ક

તથા રહોબના રહેવાસીઓને કાઢ ૂ ા ન હ. 32 તેથી આશેર ું કુળ
કનાનીઓની સાથે ર ું જઓે તે દેશમાં ર ા કેમ કે તેણે તેઓને દૂર કયાર્
ન હ.

33 નફતાલીએ બેથ-શેમેશના અને બેથ-અનાથના રહેવાસીઓને
કાઢ ૂ ા ન હ. તેથી નફતાલી ું કુળ કનાનીઓમધ્યે ર ું. જો કે,બેથ-
શેમેશના તથા બેથ-અનાથના રહેવાસીઓને નફતાલીઓએ પોતાના
ુલામ બના ા.ં
34 અમોર ઓએ દાનના ુત્રોને પહાડ પ્રદેશમાં રહેવાને મજ ૂર

કયાર્ અને તેઓને સપાટ પ્રદેશમાં આવવા દ ધા ન હ; 35 અમોર ઓ
હેરેસ પહાડ, આયાલોન અને શાલ્બીમમાં રહેવા ઇચ્છતા હતા, પણ
ૂસફના કુળની લશ્કર તાકાતે તેઓને તાબે કયાર્ અને પોતાના ુલામ

બના ા.ં 36અમોર ઓની સરહદ સેલાના આક્રાબ્બીમના ઘાટથી શરૂ
થઈ પવર્તીય પ્રદેશ ુધી હતી.

2
પ્ર ુનો દૂત બોખીમમાં

1ઈ રના દૂતે ગલ્ગાલથીબોખીમજઈને ક ું, “હુ તમને મસરમાંથી
છોડાવીને જે દેશ તમારા પ ૃઓનેઆપવાને મેં પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી તેમાં
લા ો છુ. મેં ક ું હ ું કે, ‘હુ કદ પણ તમાર સાથેનો મારો કરાર રદ
કર શ ન હ. 2તમે આ દેશના રહેવાસીઓની સાથે કઈ પણ સં ધ કરશો
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ન હ. તેઓની વેદ ઓઅવશ્ય તોડ નાખીને તમે માર વાણી ધ્યાને લીધી
નથી. આતમે ું ક ુ છે?

3હવે હુ કહુ છુ, ‘હુ કનાનીઓને તમાર સામેથી દૂર કર શ, પણ તેઓ
તમાર આજુબાજુ કાંટારૂપ અને તેઓના દેવો તમને ફાંદારૂપ થશ.ે’ ”
4અને ઈ રના દૂતે ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને એ વાતો કહ , ત્યારે તેઓ
પોક ૂક ને રડ્યા. 5અને તેઓએ તે જગ્યા ું નામ બોખીમ પા ુ.ં ત્યાં
તેઓએ ઈ રને અપર્ણો ચઢા ા.ં

યહો ુઆ ું ૃત્ ુ
6 યહો ુઆએ લોકોને વદાય કયાર્ ત્યારે ઇઝરાયલના સવર્ લોકો

પોતાને માટે ન ુક્ત કરાયેલ ળે, પોતપોતાના વારસામાં ગયા.
7 યહો ુઆના જીવનકાળ દર મયાન અને ત્યારબાદ જે વડ લો તેના
કરતાં લાં ુ જી ા હતા, જઓેએ ઇઝરાયલને માટે ઈ રે કરેલાં સવર્
મોટાં કામ જોયા હતા,ં તેઓના અ સ્તત્વ ુધી લોકોએ ઈ રની સેવા
કર . 8 ૂનનો દ કરો યહો ુઆ, ઈ રનો સેવક,એકસો દસ વષર્ની ઉંમરે
મરણ પામ્યો.

9 ગાઆશ પવર્તની ઉ રે, એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ, તમ્નાથ-
હેરેસમા,ં જે ૂ મ તેને સોંપવામાં આવી હતી તેની સરહદમાં તેઓએ
તેને દફના ો. 10 તેઓની પેઢ પણ તેમના પ ૃઓ સાથે ભળ ગઈ.
પછ ની બીજી પેઢ ઊભી થઈ તે ઈ રને અથવા તેમણે ઇઝરાયલ માટે
કરેલાં કૃત્યો હજી ુધી જાણતી નહોતી.

ઇઝરાયલીઓનો ધમર્ત્યાગ
11 ઇઝરાયલી લોકોએ યહોવાહની દ્ર માં જે દુ હ ું તે ક ુ

અને તેઓએ બઆલીમની ૂજા કર . 12 અને તેઓના પ ૃઓના જે
યહોવાહ તેઓને મસર દેશમાંથી બહાર લા ા હતા, તેમની સાથેનો
સંબંધ તોડ ના ો. તેઓ જે લોકો તેઓની આસપાસ હતા તેઓના
દેવો પાછળ ગયા. જઈને તેઓ આગળ નમ્યા.ં તેઓએ યહોવાહને
ક્રો ધત થવાને ઉશ્કેયાર્. 13 તેમણે યહોવાહની સાથેનો સંબંધ તોડ
નાખીને બઆલ તથા દેવી આશ્તારોથની ૂજા કર .
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14 ત્યારે યહોવાહનો ક્રોધ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ સળગી ઊઠ્યો અને
તેમણે તેઓને પાયમાલ કરનારાઓનાં હાથમાં સોંપ્યા,ં તેઓએપાયમાલ
કર ને તેઓની સંપ ૂંટ લીધી. ઈ રે તેઓ આસપાસના દશુ્મનો
અ ધકારમાં બંધાઈ રહે તેવી ર તે તેમન,ે વેચી દ ધા, તેથી તેઓ તેમના
દશુ્મનો સમક્ષ પોતાને ટકાવી શ ા ન હ. 15 ઇઝરાયલીઓ ાં
કઈ લડાઈ માટે ગયા, જમે તેમણે સમ લીધા હતા તેમ, ત્યાં તેઓને
હરાવવા માટે યહોવાહનો હાથ તેઓની વરુદ્ધમાં હતો અને તેઓ
ભયંકર સંકટમાં આવી પડ્યાં હતા.

16 ત્યારે યહોવાહે ન્યાયાધીશો નીમ્યા, તેઓએ તેઓને તેમને ૂંટ
જનારાઓના હાથમાંથી બચા ા. 17 તોપણ તેઓ ન્યાયાધીશો ું
સાંભળતાં નહોતા, તેઓ યહોવાહને અ વ ા ુ હતા. પોતાને અન્ય
દેવોની સાથે ભચાર કર તેઓની ૂજા કરતા હતા. તેઓના પ ૃઓ
યહોવાહની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરનારા તેઓના પ ૃઓની જમે તેઓ
વત્યાર્ ન હ. તેઓ જલ્દ થી ખરા માગર્થી ભટક ગયા.

18 જયારે યહોવાહે તેઓને માટે ન્યાયાધીશો નીમ્યા હતા, ત્યારે
ઈ ર એ ન્યાયાધીશોને મદદ કરતા અને તેઓના જીવતાં ુધી
શ ુઓના હાથમાંથી લોકોને છોડાવતા હતા. કેમ કે જુલમગારો તથા
સતાવનારાઓના ત્રાસથી તેઓ નસાસા નાખતા હોવાથી ઈ રને તેઓ
પર દયા આવી હતી. 19 પણ ારે ન્યાયાધીશ મરણ પામતો ત્યારે
તેઓ પાછા ફર તેમના પ ૃઓએ કરેલાં કૃત્યો કરતાં વ ુ ખરાબ કૃત્યો
કરતા હતા. તેઓ અન્ય દેવોની ભ ક્ત તથા ૂજા કરવાને તેઓની
પાછળ જતા હતા. અને પોતાના દરુાચારો તથા અવળા માગ થી પાછા
વળતા ન હતા.

20તેથી ઈ રનો ક્રોધ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ સળગી ઊઠ્યો; તેમણે ક ું,
“આપ્રજાના પ ૃઓનીસાથે જે કરાર મેં કય હતો તે ું તેઓએઉલ્લંઘન
ક ુ છે. અને માર વાણી સાંભળ નથી, 21 માટે યહો ુઆએ મરણના
સમયે જે લોકોને રહેવા દ ધા હતા, તેઓમાંના કોઈને પણ, હુ હવે
પછ , તેઓની આગળથી હાંક કાઢ શ ન હ. 22જમે તેઓના પ ૃઓ
ઈ રના માગર્માં ચાલ્યા હતા, તેમ ઇઝરાયલ ચાલશે કે કેમ તેની તેઓ
વડે હુ પર ક્ષા કરુ.” 23તે માટે ઈ રે તે દેશજા તઓને ઉતાવળે કાઢ ન
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ૂકતાં રહેવા દ ધી અને ઈ રે યહો ુઆના હાથમાં તેઓને સોંપી ન હ.

3
દેશમાં બાક રહેલી પ્રજાઓ

1 હવે ઈ રે જઓેએ કનાનની લડાઈઓનો અ ુભવ કય ન
હતો એવા ઇઝરાયલી લોકોની પર ક્ષા કરવાને, 2 ઇઝરાયલની નવી
પેઢ ઓ, એટલે જઓેને અગાઉ ુદ્ધ વષે કઈ મા હતી ન હતી તેઓ
ુદ્ધકળા શીખે તે માટે ઈ રે જે દેશજા તઓ રહેવા દ ધી તે આ

છે: 3 પ લસ્તીઓના પાંચ સરદારો, સવર્ કનાનીઓ, સદોનીઓ અને
બઆલ-હેમ નના પહાડથી હમાથ જવાના માગર્ ુધી લબાનોન પવર્તમાં
રહેનારા હવ્વીઓ.

4 ઈ રે જે આજ્ઞાઓ ૂસા દ્વારા તેઓના ૂવર્જોને આપી હતી, તે
આજ્ઞાઓઇઝરાયલપાળશે કે ન હ,એજાણવા, તેઓથી તેમની પર ક્ષા
કરવા માટે તે લોકોને રહેવા દેવામાં આ ા હતા. 5 તેથી ઇઝરાયલ
લોકો કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ અને
ય ૂસીઓની મધ્યે રહેતા હતા. 6 તેઓની દ કર ઓ સાથે તેઓ લ
સંબંધો બાંધતા હતા, તેઓના દ કરાઓને પોતાની દ કર ઓ આપતા
હતા અને તેઓના દેવોની ૂજા કરતા હતા.

ઓથ્નીએલ
7 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની નજરમાં જે દુ હ ું તે ક ુ અને

પોતાના ઈ રને વીસર જઈને બઆલીમ તથા અશેરોથની ૂજા કર .
8તે માટે ઈ રનો કોપ ઇઝરાયલ પર સળગીઊઠ્યોઅને તેમણે અરામ-
નાહરાઈમ*ના રાજા કૂશાન- રશાથાઈમના હાથમાં તેઓને વેચી દ ધા.
આઠ વષર્ ુધી ઇઝરાયલના લોકો કૂશાન- રશાથાઈમને તાબે ર ા.

9 જયારે ઇઝરાયલના લોકો ઈ ર આગળ રડ્યા, ત્યારે ઈ રે
ઇઝરાયલનો બચાવ કરવા સારુ કાલેબના નાના ભાઈ, કનાઝનો દ કરો,
ઓથ્નીએલને ઇઝરાયલના લોકોને મદદ માટે તૈયાર કય . તેણે તેઓનો
બચાવ કય . 10 ઈ રના આત્માએ તેને સામથ્યર્ આપ્ ું અને તેણે
ઇઝરાયલનો ન્યાય કય અને તે લડાઈ કરવા ગયો. ઈ રે તેને

* 3:8 3:8 મેસોપોતા મયા ઉ. 25:10
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અરામના રાજા કૂશાન રશાથાઈમ પર વજયઅપા ો. ઓથ્નીએલના
સામથ્યર્થી કૂશાન- રશાથાઈમનો પરાજય થયો. 11 ચાળ સ વષર્ ુધી
આ દેશમાં શાં ત રહ . પછ કનાઝનો દ કરો,ઓથ્નીએલ મરણ પામ્યો.

એહૂદ
12ઇઝરાયલના લોકોએ ફર ઈ રની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ,ુ ઈ રે

તે જો ુ.ં તેથી ઈ રે મોઆબના રાજા એગ્લોનને ઇઝરાયલની
સામે બળવાન કય , કારણ કે ઇઝરાયલીઓએ દરુાચાર કય હતો.
13 એગ્લોને આમ્મોનીઓ તથા અમાલેક ઓને પોતાની સાથે લઈને
ઇઝરાયલીઓને હરા ા અને ખજૂર ઓના નગરને કબજે કર લી ું.
14 ઇઝરાયલના લોકોએ અઢાર વષર્ ુધી મોઆબના રાજા એગ્લોનની
તાબેદાર કર .

15 પણ જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ ર આગળ પોકાર કય ,
ત્યારે ઈ રે તેમની મદદ કરવા બન્યામીની ગેરાનો દ કરો એહૂદને
તેઓની મદદ માટે ઊભો કય . તે ડાબોડ ઓ હતો. ઇઝરાયલના
લોકોએ તેની હસ્તક મોઆબના રાજા એગ્લોન પર નજરાણું મોકલ્ ુ.ં

16એહૂદે પોતાને માટે એક હાથ લાંબી એવી બેધાર તલવાર બનાવી
વ ની નીચે પોતાની જમણી જાંઘ નીચે તેને લટકાવી. 17 તેણે
મોઆબના રાજા એગ્લોનને નજરાણું આપ્ ુ.ં એગ્લોન શર રે બહુ ૃ
માણસ હતો. 18એહૂદે નજરાણું પ્રદાન ક ુ, પછ તેણે નજરાણું ઊંચક
લાવનારાઓને પરત મોકલ્યા.

19 તે પોતે જયારે ગલ્ગાલની નજીક ખીણોની જગ્યાએથી પાછો
વ ો ત્યારે તેણે ક ુ,ં “મારા રાજા, તારા માટે એક અંગત સંદેશ છે.”
એગ્લોને ક ું, “ ૂપ રહે!” તેના સવર્ નોકરો ઓરડામાંથી બહાર ગયા.
20એહૂદ તેની પાસે આ ો. રાજા પોતાની ર તે, ઉપરની ઠડ ઓરડ માં
એકલો બેઠો હતો. એહૂદે તેને ક ું, “હુ ઈ ર તરફથી તારા માટે સંદેશ
લા ો છુ,” રાજા પોતાના આસન પરથી ઊભો થઈ ગયો.

21 ત્યારે એહૂદે પોતાના ડાબા હાથે, પોતાની જમણી જાંઘ નીચેથી
તલવાર કાઢ ને રાજાના શર રમાં ુસાડ દ ધી. 22 તલવારની સાથે
હાથો પણ અંદર પેસી ગયો, તેના પાછળના ભાગમાંથી અણી બહાર
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આવી અને તે અણી ઉપર ચરબી ભરાઈ ગઈ, કેમ કે એહૂદે તે તલવાર
તેના પેટમાંથી પાછ બહાર ખેંચી કાઢ નહોતી. 23 ત્યાર પછ એહૂદ
ઓરડ માં ગયો અને તેના બારણાં તેણે પાછાં બંધ કય અને તેમને તા ું
મા ુ.

24એહૂદના ગયા પછ , રાજાના નોકરો અંદરઆ ા; તેઓએજો ું
કે ઉપરની ઓરડ ના બારણાએ તા ું મારે ું હ ુ,ં તેઓએ વચા ુ કે,
“ચો સ તે ઉપરની ઠડ ઓરડ માં પોતાની ર તે આરામ કરતો હશે.”
25જયારે ઘણીવાર ુધી રાજાએ બારણું ઉઘા ું ન હ ત્યારે તેઓની
ચતા વધવા લાગી તેઓ શરમાયા અને ગભરાયા. તેઓએ ચાવી
લીધી અને તેના બારણાં ઉઘાડ્યા.ં ત્યારે તેઓએ પોતાના રાજાને ૃત
અવ ામાં જમીન પર પડલેો જોયો.

26તેઓએ ું કર ું જોઈએ તે વષે વચારતા હતા,એટલામાં એહૂદ
નાસીને ાં ખાણોની પેલી બાજુએઊતર ને સેઈરા ુધી પહોંચી ગયો.
27 ત્યાં આવીને તેણે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં રણ શગડુ વગા ું.
પછ ઇઝરાયલી લોકો તેની સાથે પહાડ પ્રદેશ ઊતયાર્ અને તે તેઓની
આગેવાની કરતો હતો.

28તેણે તેઓને ક ું, “માર પાછળઆવો, કેમ કે ઈ રે તમારા દશુ્મન
મોઆબીઓને તમારા હાથમાં સોંપ્યાં છે.” તેઓ તેની પાછળ ગયા અને
તેઓએમોઆબ દેશ તરફના યદનના કનારા પાસેના પ્રદેશો કબજે કયાર્,
તેઓએ કોઈને પણ નદ પાર કરવા દ ધી ન હ. 29 તે જ સમયે તેઓએ
મોઆબનાઆશરે દસ હજાર ુરુષોને માર ના ા, તેઓસવર્ મજ ૂત
અને ૂરવીર ુરુષો હતા. તેઓમાંનો એકપણ બચ્યો ન હ. 30તે દવસે
મોઆબ ઇઝરાયલની તાકાતથી પરા જત થ ુ.ં અને એંસી વષર્ ુધી
દેશમાં શાં ત રહ .

શામ્ગાર
31એહૂદ પછ અનાથનો દ કરો, શામ્ગાર બીજો ન્યાયાધીશ થયો,

તેણે બળદ હાંકવાની લાકડ થી છસો પ લસ્તીઓને માર ના ા. તેણે
પણ ઇઝરાયલીઓને સંકટમાંથી છોડા ાં.
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4
દબોરા અને બારાક

1એહૂદના મરણ પછ , ઇઝરાયલ લોકોએ ફર થી દુ કૃત્યોથી તથા
જે દુ આચરણો કયાર્ અને તેથી ઈ રનો અનાદર કય . 2 તેથી
ઈ રે તેઓને હાસોરમાં રાજ કરનાર કનાનના રાજા યાબીનના હાથમાં
સોંપ્યા.ં તેના સૈન્યનો સેનાપ ત બનયહૂદ હતો તે હરોશેથ-હગોઈમ*નો
રહેવાસી હતો તે ું નામ સીસરા હ ુ.ં 3 ઇઝરાયલ લોકોએ ઈ રની
આગળ મદદ માટે પોકાર કય , કારણ કે સીસરાની પાસે લોખંડના
નવ હજાર રથો હતા, તેણે વીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ લોકો પર જુલમ
ુજાય .
4હવે તે સમયે લાપીદોથની પત્ની, દબોરા પ્રબો ધકાઆગેવાન તર કે,

ઇઝરાયલનો ન્યાય કરતી હતી. 5 તે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાંના
રામા તથા બેથેલની વચમાં દબોરાની ખજૂર ની નીચે બેસતી હતી અને
ઇઝરાયલ લોકો તેની પાસે ન્યાય મેળવવા માટે આવતા હતા.

6 તેણે કેદેશ નફતાલીથી અબીનોઆમના દ કરા બારાકને તેડાવીને
તેને ક ું, “ઈ ર ઇઝરાયલના પ્ર ુએ ું તમને આજ્ઞાઆપી નથી કે, ું
‘તાબોર પવર્તની પાસે જા અને નફતાલી તથા ઝ ુલોનના ુરુષોમાંથી
દસ હજારને તાર સાથે લે. 7 યાબીનના સૈન્યના સેનાપ ત સીસરાન,ે
ક શોન નદ નજીક મળ શ, તેના રથો તથા તેના સૈન્ય સાથે હુ તેને તાર
પાસે ક શોન નદ ને કનારે લાવીશ. અને તેને તારા હાથમાં સોંપી દઈશ.”

8 બારાકે તેને ક ું, “જો ું માર સાથે આવ,ે તો હુ જાઉં, પણ જો
ું માર સાથે ન હ આવે, તો હુ ન હ જાઉં.” 9 તેણે ક ું, “હુ ન ે

તાર સાથે આવીશ. તોપણ, ું જેઆગેવાની કરવાનો છે તેમાં તને જશ
મળશે ન હ, કેમ કે ઈ ર એક ીની તાકાતથી સીસરાને હરાવશે.”
પછ દબોરા ઊભી થઈ અને બારાકની સાથે કેદેશ ગઈ.

10બારાકે ઝ ુલોન તથા નફતાલીનના ુરુષોને કેદેશમાં એકત્ર કયા.
તેની પાછળ દસ હજાર ુરુષો ગયા અને દબોરા તેની સાથે ગઈ.

* 4:2 4:2 બનયહૂદ ઓનો નગર
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11 હવે હેબેર કેનીએ પોતાને કેનીઓથી અલગ કય . તેઓ ૂસાના
સાળા હોબાબના વંશજો હતા - અને તેણે તેનો તં ુ કેદેશ પાસેના
સાના ીમમાંના એલોન ૃક્ષ જટેલે દૂર લગા ો હતો.

12જયારે તેઓએ સીસરાને ખબર આપી કે અબીનોઆમનો દ કરો
બારાક તાબોર પવર્ત પર ગયો છે, 13 ત્યારે સીસરાએ પોતાના સવર્ રથો,
નવસો લોખંડના રથો અને વદેશીઓના હરોશેથ-હગોઈમથી તે ક શોન
નદ ુધી જે લોકો તેની સાથે હતા તે સવર્ને એકત્ર કયાર્.

14 દબોરાએ બારાકને ક ું, “જા! કેમ કેઆજે ઈ રે સીસરાને તારા
હાથમાં સોંપી દ ધો છે. ું ઈ ર તમારા અગ્રેસર નથી?” તેથી બારાક
તાબોર પવર્ત પરથી નીચે ઊતય , તેની સાથેના દસ હજાર ુરુષો તેની
પાછળ ગયા.

15 ઈ રે સીસરાનો તેના સૈન્યનો, તેના સવર્ રથોનો અને બારાકની
આગળ પરાજય કય , તેથી સીસરા પોતાના રથમાંથી ઊતર ને નાસી
ગયો. 16 પણ બારાક વદેશીઓના હરોશેથ-હગોઈમ ુધી સૈન્યની
પાછળ પડ્યો તેથી સીસરા ું સવર્ સૈન્ય તલવારે મરા ું અને એકપણ
માણસ બચ્યો ન હ.

17 પણ સીસરા ચાલીને હેબેર કેનીની પત્ની યાએલના તં ુમાં નાસી
ગયો, કેમ કે ત્યાં હાસોરના રાજા યાબીનની તથા હેબેર કેનીના કુટુબ
વચ્ચે સલાહસંપ હતો. 18યાએલ સીસરાને મળવા બહાર નીકળ અને
તેને ક ું, “ઓમારા મા લક,આબાજુઆવ; માર આબાજુઆવઅને
ગભરાઈશ ન હ.” તે તેના તં ુમાં ગયોઅને તેણે તેને ધાબળોઓઢાડ્યો.

19સીસરાએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને થોડુ પાણીઆપ, કેમ કે મને
તરસ લાગી છે.” તેણે એક મશક ઉઘાડ ને તેને પીવાને દૂધ આપ્ ું અને
તેણે તેના પર ફર થી ધાબળોઓઢાડ દ ધો. 20તેણે તેને ક ું, “ ું ુલ્લાં
તં ુએ ઊભી રહે. જો કોઈ આવીને તને ૂછે કે, ‘કોઈ અહ છે?’ તો
તારે કહે ું કે, ‘નથી.’ ”

21પછ યાએલ હેબેરની પત્ની તં ુમાં અણીદાર લાકડુ તથા હાથમાં
હથોડ લઈને છાનીમાની તેની પાસે ગઈ, કેમ કે તે ભર નદ્રામાં હતો, તેણે
તેના માથામાં તે લાકડુ મા ુ અને તે તેને વીંધીને જમીનમાં પેસી ગ ુ.ં
એથી તે ૂછાર્ ખાઈને મરણ પામ્યો. 22 જવેો બારાક સીસરા પાછળ
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પડ્યો હતો, તેવી યાએલ તેને મળવાનેઆવીઅને તેને ક ું, “આવ,જનેે
ું શોધે છે તે હુ તને બતા ુ.ં” જથેી તે તેની સાથે અંદર ગયો, તેણે જો ું

કે સીસરા માથામાં અણીદાર ભોંકેલા લાકડા સાથે ત્યાં ૃત અવ ામાં
પડલેો હતો.

23 આ ર તે તે દવસે ઈ રે કનાનના રાજા યાબીનને ઇઝરાયલ
લોકોની સામે હરા ો. 24 ઇઝરાયલના લોકો કનાનના રાજા યાબીનની
સામે વધારે અને વધારે ભારે થતાં ગયા. એટલા બધા બળવાન થયા કે
તેઓએ તેનો નાશ કય .

5
દબોરા અને બારાક ું વજય ગીત

1 તે દવસે દબોરાએ તથા અબીનોઆમના દ કરા બારાકે આ ગીત
ગા ુ:ં
2 “જયારે આગેવાનોએ ઇઝરાયલમાં આગેવાની આપી*,
ત્યારે લોકો ુદ્ધ માટે રાજી ુશીથી સમ પત થયા,
અમે ઈ રની સ્ ુ ત કર એ છ એ!
3 ‘રાજાઓ, તમે સાંભળો! ઓઆગેવાનો, ધ્યાન આપો!
હુ ઈ ર માટે ગાઈશ;
હુ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની સ્ ુ ત ગાઈશ.
4ઈ ર, જયારે તમે સેઈરમાંથી આ ા,
જયારે તમાર સવાર અદોમમાંથી નીકળ ,
ત્યારે ૃથ્વી કાંપી અને આકાશમાંથી
અને વાદળોમાંથી પાણી પણ પ ુ.ં
5ઈ રની આગળ પવર્તો કાંપવા લાગ્યા;
સનાઈનો પવર્ત પણ ઈ રની આગળ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રથી

કાંપવા લાગ્યો.
6અનાથના દ કરા શામ્ગારના દવસોમા,ં
યાએલના દવસોમા,ં રાજમાગ ૂના પડ્યા હતા અને
વટેમા ુર્ઓ ગલીકૂચીને માગ ચાલતા હતા.
7ઇઝરાયલનાં ગામો ઉજ્જડ થયા,ં
* 5:2 5:2 યહોવાહ ઇઝરાયલ લોકોને આગેવાની કર
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તે નજન થયાં, ાં ુધી કે હુ દબોરા ઊઠ ,
હુ ઇઝરાયલમાં માતા જવેી ઊભી થઈ, ત્યાં ુધી.
8 તેઓએ નવા દેવોને પસંદ કયાર્
અને ત્યાં શહેરના રસ્તાઓમાં લડાઈ થતી હતી;
ઇઝરાયલમાં ચાળ સ હજાર મધ્યે ન તો ઢાલ કે ભાલો જોવા મળતો

હતો.
9 મારુ હૃદય ઇઝરાયલના અ ધકાર ઓ માટે છે,
રાજી ુશીથી લોકો સમ પત થયા.
તેઓને માટે ઈ રને સ્ ુત્ય માનો! 10 તમે જઓે ઊજળા ગધેડાઓ પર

સવાર કરનારા,
કમતી ગાદલાઓ પર બેસનારા તથા માગ માં પગે ચાલનારા,ં
તમે તેનાં ુણગાન ગાઓ.
11 તીરદાજોના† અવાજથી દૂર, પાણી ભરવાની જગ્યાઓમા,ં
ત્યાં તેઓ ફર થી ઈ રના ન્યાયકૃત્યો અને ઇઝરાયલમાં તેમના
રા નાં ન્યાયકૃત્યો, પ્રગટ કરશે.
“ત્યારે ઈ રના લોકો શહેરના ભાગળો પાસે આ ા.
12જાગ,જાગ, હે દબોરા;
જાગ,જાગ, ગીત ગા!
હે બારાક, ું ઊઠ અને હે અબીનોઆમના દ કરા,
તને ુલામ બનાવનારાઓને ું ુલામ કર લઈ જા.
13 પછ અમીરોમાંથી તથા લોકોમાંથી બચેલા આ ા;
ઈ ર મારે માટે પરાક્રમીઓની વરુદ્ધ ઊતર આ ા.
14 તેઓ એફ્રાઇમમાંથી ઊતર આ ા; જઓેની જડ અમાલેકમાં છે;
તાર પાછળ, તારા લોકોમાં બન્યામીન આ ો;
માખીરમાંથી અ ધકાર ઓ
અને ઝ ુલોનમાંથી અમલદારની છડ ધારણ કરનાર ઊતર આ ા.
15અને ઇસ્સાખારના સરદારો દબોરાની સાથે હતા;
ઇસ્સાખાર હતો તેવો જ બારાક પણ હતો;
તેની આજ્ઞાથી તેના પગ પાછળ તેઓ ખીણમાં ઘસી ગયા.
રુબેનની ખીણ પાસે તેઓએ લાંબી મસલત કર .
† 5:11 5:11 સંગીતકાર
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16 ટોળાંને બોલાવવાના વાંસળ ના નાદ સાંભળવાને ું શા માટે ઘેટાંના
વાડામાં બેઠો?

રુબેનની ખીણ પાસે લાંબી વચારણા થઈ.
17 ગલ્યાદ યદનને પેલે પાર ર ો;
અને દાન કેમ તે વહાણોમાં ર ો?
આશેર સ ુદ્રને કાંઠે શાંત બેસી ર ો
અને પોતાની ખાડ ઓની પાસે ર ો.
18ઝ ુલોનની પ્રજાએ તથા નફતાલીએ મેદાનનાં ઉચ્ચ ાનોમાં,
પોતાના જીવોને મોત ુધી જોખમમાં ના ા.
19 રાજાઓઆવીને લડ્યા,
ત્યારે મ ગદ્દોનાં પાણીની પાસેના તાનાખમા,ં
કનાનના રાજાઓએ ુદ્ધ ક ુ; તેઓએ ધનનો કઈ લાભ લીધો ન હ.
20આકાશમાંના તારાઓએ ુદ્ધ ક ,ુ
તારાઓએ પોતાની કક્ષામાં સીસરાની સામે ુદ્ધ ક .ુ
21 ક શોન નદ તેઓને ઘસડ લઈ ગઈ,
એટલે પેલી પ્રાચીન નદ , ક શોન નદ .
રે મારા જીવ, ું પરાક્રમી થા અને આગળ ચાલ!
22 ત્યારે કૂદવાથી, એટલે બળવાન ઘોડાઓનાં કૂદવાથી તેઓની

ખર ઓના ધબકારા વાગ્યા.
23ઈ રના દૂતે ક ું, ‘મેરોઝને શાપ દો!’
‘તેના રહેવાસીઓને સખત શાપ દો; કેમ કે તેઓ ઈ રની મદદે,
એટલે બળવાનની વરુદ્ધ ઈ રની મદદે આ ા ન હ.’
24 હેબેર કેનીની પત્ની યાએલ અન્ય ીઓ કરતાં વધારે આશીવાર્ દત

છે;
તે તં ુમાંની ીઓ કરતાં તે વશેષ આશીવાર્ દત છે.
25 તે માણસે પાણી માગ્ ુ,ં
ત્યારે યાએલે તેને દૂધઆપ્ ુ;ંબહુ ૂલ્યવાન થાળ માં તેને માટે તે માખણ

લાવી.
26 તેણે પોતાના હાથમાં મેખ લીધી અને
પોતાના જમણાં હાથમાં મજૂરની હથોડ લીધી;
અને તે હથોડ થી તેણીએ સીસરાને માય ;
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તેણે તે ું મા ું કચડ ના ું, તેણે તે ું મા ું વીંધ્ ું
અને તેની આરપાર ખીલો ુસાડ દ ધો.
27 તેના ચરણઆગળ તે નમ્યો, તે પડ્યો, તે ત્યાં ૂતો;
તેના ચરણઆગળ તે નમ્યો, તે ાં નમ્યો, ત્યાં તે માર નંખાયો.
28સીસરાની માતાએ બાર માંથી જો ું,
જાળ માંથી દઃુખી થઈને પોક ૂક ને ક ું,
‘તેના રથને આવતાં આટલી બધી વાર કેમ લાગી?
તેના રથોનાં પૈડાં કેમ વલંબ કરે છે?’
29 તેની શાણી સખીઓએ તેને ઉ ર આપ્યો,
હા, તેણે પોતે પણ પોતાને ઉ ર આપીને ક ું,
30 ‘ ું તેઓને ૂંટ તો મળ ન હ હોય?
ું, તેઓએ તે વહેંચી તો લીધી ન હ હોય?

પ્રત્યેક ુરુષના હસ્સામાં એક કે બે કુમા રકા મળ હશ;ે
ું, સીસરાને રગબેરગી વ નો હસ્સો તથા રગબેરગી ભરતકામનો

હસ્સો,
એટલે મારા ગળા‡ની બ ે બાજુએ રગબેરગી ભરત ભરેલો વ નો

હસ્સો મ ો હશે?’
31 હે ઈ ર, તમારા સવર્ વૈર ઓ એ જ ર તે નાશ પામ,ે
પણજઓે ઈ ર ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેઓ,જમે ૂયર્ ૂણર્ પ્રકાશથી ઊગે

છે તેના જવેા થાઓ.
ત્યારે ચાળ સ વષર્ ુધી દેશમાં શાં ત રહ .

6
ગ દયોન

1 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની દ્ર માં જે દુ હ ું તે ક ુ; અને
સાત વષર્ ુધી ઈ રે તેઓને મદ્યાનના હાથમાં સોંપ્યા.ં 2 મદ્યાનનો
હાથ ઇઝરાયલ વરુદ્ધ પ્રબળ થયો. મદ્યાનીઓને લીધે ઇઝરાયલના
લોકોએ પવર્તોમાં કોતરો, ુફાઓ તથા ગઢો છે તે પોતાને માટે બના ા.ં
‡ 5:30 5:30 ૂટેરાઓ
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3 અને જે સમયે ઇઝરાયલીઓ વાવણી કરતા, ત્યારે એમ થ ું
કે, મદ્યાનીઓ, અમાલેક ઓ તથા ૂવર્ દશાના લોકો તેઓ પર ચઢ
આવતા. 4તેઓતેઓની સામે છાવણી કર ને છેક ગાઝા ુધી જમીનની
ઉપજનો નાશ કરતા. તેઓઇઝરાયલમાં અ , ઘેટુ,બળદઅથવા ગધેડુ
એ ું કઈ પણ રહેવા દેતા ન હ.

5તેઓ પોતાનાં જાનવર તથા તં ુઓ લઈને તીડની માફક સં ાબંધ
પ્રમાણમાં ચઢ આવતા. તેઓ તથા તેઓનાં ઊંટો અસં હતા.ં દેશનો
વનાશ કરવાને તેઓ તેમાં પેસતા.ં 6 મદ્યાનીઓએ ઇઝરાયલીઓને
કગાલ બનાવી દ ધા, તેથી ઇઝરાયલી લોકોએ ઈ રની આગળ પોકાર
કય .

7જયારે ઇઝરાયલી લોકોએ મદ્યાનીઓના ત્રાસ ને કારણે ઈ રની
આગળ પોકાર કય ત્યારે, 8 ઈ રે ઇઝરાયલી લોકો માટે પ્રબોધક
મોકલ્યો. તેણે તેઓને ક ું, “પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ ર, કહે છે કે: ‘હુ
તમને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ો અને ુલામીમાંથી ુક્ત કયાર્.

9 મેં તમને મસર ઓના હાથમાંથી અને તમારા પર જુલમ
ુજારનારાઓના હાથમાંથી છોડા ાં. મેં તેઓને તમાર આગળથી

કાઢ ૂક ને તેઓનો દેશ તમને આપ્યો. 10 મેં તમને ક ું, “હુ ઈ ર
તમારો પ્ર ુ છુ; મેં તમને આજ્ઞા કર હતી, જે કોઈ દેશમાં તમે રહો ત્યાં
અમોર ઓના દેવોની ૂજા કરવી ન હ.” પણ તમે માર વાણી ું પાલન
ક ુ નથી.’ ”

11 પછ ઈ રનો દૂત આવીને ઓફ્રામાં અબીએઝેર યોઆશ ું જે
એલોન ૃક્ષ હ ું તેની નીચે બેઠો, ત્યાં યોઆશનો દ કરો, ગ દયોન,
મદ્યાનીઓથીસંતાઈને દ્રાક્ષચ નીઅંદર ઘઉં ઝૂડતો હતો. 12ઈ રના
દૂતે તેને દશર્નઆપીને તેને ક ું, “પરાક્રમી ૂરવીર,ઈ ર તાર સાથે છે!”

13 ગ દયોને તેને ક ુ,ં “મારા મા લક,જો ઈ ર અમાર સાથે હોય,
તો શા માટે આ બ ું અમાર પર આવી પડે છે? તેમનાં અદ્દ ુત કાય
વષે અમારા પ ૃઓએ અમને જણા ું છે, તેઓએ ક ું ‘ ું ઈ ર
અમને મસરમાંથી કાઢ લા ા નથી?’ તોપણ તેમણે તો અમને તજી
દ ધા છે અને અમને મદ્યાનીઓના હાથમાં સોંપી દ ધા છે.”
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14ઈ રે તેના તરફ કૃપાદ્ર કર ને ક ું, “ ું તારા આ સામથ્યર્ દ્વારા
આગળ વધ. ઇઝરાયલીઓને મદ્યાનીઓના હાથમાંથી બચાવ. મેં તને
મોકલ્યો નથી ુ?ં” 15 ગ દયોને તેને ક ું, “કૃપા કર , પ્ર ,ુ હુ કેવી ર તે
ઇઝરાયલને બચા ુ?ં જુઓ, મનાશ્શામાં મારુ કુટુબ કમજોર છે અને હુ
મારા પતાના ઘરમાં સૌથી નાનો છુ.”

16ઈ રે તેને ક ું, “હુ તાર સાથે રહ શઅને ું મદ્યાનીઓના સમગ્ર
સૈન્યને એકલો મારશ.ે” 17 ગ દયોને તેમને ક ું, “જો તમે માર પર કૃપા
કર હોય, તો મને કોઈ ચ આપો કે જે માર સાથે વાત કરે છે તે તમે
જ છો. 18 ાં ુધી હુ તમાર પાસે આ ું અને અપર્ણ લઈને તમાર
આગળ ૂકુ, ત્યાં ુધી કૃપા કર ને અહ થી જશો ન હ.” ઈ રે ક ું,
“ ાં ુધી ું પાછો આવે ત્યાં ુધી હુ રાહ જોઈશ.”

19 ગ દયોને ઘરમાં જઈને લવારુ તથા એફાહ લોટમાંની બેખમીર
રોટલી તૈયાર કર . તેણે ટોપલીમાં માંસ ભ ુ તથા એક ઘડામાં માંસનો
રસો લઈને, એલોન ૃક્ષની નીચે લા ો અને અપર્ણ કયાર્. 20 ઈ રના
દૂતે તેને ક ું, “માંસ તથા બેખમીર રોટલી લઈને તેને આ ખડક પર ૂક
અને તેઓ પર રસો રેડ દે.” ગ દયોને એ ુજબ ક ુ.

21 ત્યારે ઈ રના દૂતે પોતાના હાથમાંથી લાકડ ના છડાથી માંસ અને
બેખમીર રોટલીને સ્પશર્ કય ; ખડકમાંથી અ નીક ો અને માંસ તથા
બેખમીર રોટલીને ભસ્મ કયાર્. પછ ઈ રનો દૂત અદ્રશ્ય થઈ ગયો પછ
ગ દયોન તેને જોઈ શ ો ન હ.
22 ગ દયોન સમ ો કે આ ઈ રનો દૂત હતો. તેણે ક ું, “પ્ર ુ

ઈ ર, મને અફસોસ! કેમ કે મેં ઈ રના દૂતને માર સમક્ષ જોયો!”
23 ઈ રે તેને ક ું, “તને શાં ત હો! ગભરાઈશ ન હ, ું ૃત્ ુ પામશે
ન હ.” 24 તેથી ગ દયોને ઈ રને સારુ ત્યાં એક વેદ બનાવી. તે ું
નામ ઈ ર-શાલોમ* પા ુ.ં તે આજ દવસ ુધી અબીએઝેર ઓના
ઓફ્રામાં છે.

25 તે રાત્રે ઈ રે તેને ક ું, “તારા પતાનો બળદ તથા બીજો સાત
વષર્નો શ્રે બળદ લે અને બઆલની જે યજ્ઞવેદ તારા પતાની પોતાની
* 6:24 6:24 ઈ ર શાં ત છે
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છે તે તોડ પાડ, તેની પાસેની અશેરા ૂ તને કાપી નાખ. 26 ું પ્ર ુ તારા
ઈ રને માટે આ જગ્યાના શખર પર યોગ્ય બાંધકામ કર ને યજ્ઞવેદ
બનાવ. જે અશેરા ૂ તને ું કાપી નાખશે તેના લાકડાથી, પેલો બીજો
શ્રે બળદ લઈને તે ું દહનીયાપર્ણ કર.”

27 તેથી ગ દયોને પોતાના દસ સેવકોને લઈને, ઈ રે તેને જે કરવા ું
ક ું હ ું તે ક .ુ તે દવસે પોતાના પતાના ઘરનાંથી તથા નગરના
ુરુષોથી ગભરાતો હતો, તેથી તેણે રાત્રે યજ્ઞવદ બનાવી.
28 સવારમાં જયારે નગરના ુરુષો ઊઠ્યા ત્યારે તેઓએ જો ું કે,

બઆલની યજ્ઞવેદ તોડ પાડલેી હતી તેની પાસેની અશેરા ૂ ત કાપી
નાખેલી હતી તથા બાંધેલી નવી યજ્ઞવેદ પર બીજા શ્રે બળદ ું
દહનીયાપણર્ કરે ું હ ુ.ં 29 નગરના ુરુષોએ એકબીજાને ક ું, “આ
કામ કોણે ક ુ છે?” પછ તપાસ કર ને તેઓએ ક ું, “યોઆશના દ કરા
ગ દયોને આ કૃત્ય ક ુ છે.”
30 ત્યારે નગરના લોકોએ યોઆશને ક ું, “તારા દ કરાને બહાર લાવ

કે જથેી તે માય જાય, કેમ કે તેણે બઆલની યજ્ઞવેદ તોડ પાડ છે અને
અશેરા ૂ ત કાપી નાખી છે.”

31 યોઆશે તેની સામે ઊભા રહેલા સવર્ લોકોને ક ું, “ ું તમે
બઆલના પક્ષમાં બોલશો? કે ું તમે તેને બચાવશો? જે માણસ તેના
પક્ષમાં વવાદ કરે તે સવાર થતાં પહેલાં માય જાય; જો બાલ દેવ હોય
તો તે પોતે પોતાના પક્ષમાં બોલ,ે કેમ કે કોઈ એકે તેની વેદ તોડ પાડ
છે.” 32 તે માટે તે દવસે તેણે દ કરા ું નામ “યરુબાલ” પાડ ને ક ું,
“બઆલ તેની સામે વવાદ કરે,” કેમ કે તેણે તેની વેદ તોડ પાડ છે.

33 ત્યારે સવર્ મદ્યાનીઓ,અમાલેક ઓતથા ૂવર્ તરફના લોકોએકત્ર
થયા. તેઓએ પેલે પાર જઈને યઝ્રએલની ખીણમાં છાવણી કર .

34 પણ ઈ રનો આત્મા ગ દયોન પર આ ો તેણે રણ શગડુ
વગા ું. તેથી અબીએઝેરના માણસો તેની પાછળ જવાને એકત્ર થયા.
35 તેણે મનાશ્શામાં સવર્ત્ર સંદેશવાહકો મોકલ્યા અને તેઓ પણ તેની
પાછળ એકત્ર થયા. તેણે આશેરમાં, ઝ ુલોનમાં તથા નફતાલીમાં
સંદેશવાહકો મોકલ્યા અને તેઓ તેને મળવા સામા ગયા.



ન્યાયાધીશો 6:36 xx ન્યાયાધીશો 7:4

36 ગ દયોને ઈ રને ક ું, “જો તમ,ે તમારા કહેવા ુજબ, મારે હાથે
ઇઝરાયલને બચાવવાના હોય, 37 તો જુઓ, હુ ખળ માં ઊન ૂક શ.
જો એકલા ઊન પર ફક્ત ઝાકળ પડે અને બાક ની ૂ મ ૂક રહે,
તો હુ જાણીશ કે તમે, તમારા કહેવા ુજબ, મારે હાથે ઇઝરાયલને
બચાવવાના છો.”

38બીજે દવસે વહેલી સવારે ગ દયોને ઊઠ ને ઊન દબા ુ,ં ત્યારે
તે જ પ્રમાણે થ ુ,ં ઊનને નચોવતાં એક વાટકો ભરાય તેટ ું ઝાકળ ું
પાણી નીક ુ.ં

39 પછ ફર થી ગ દયોને ઈ રને ક ું, “તમારો કોપ મારા પર ન
સળગાવો, હુ માત્ર હજુ એકવાર બોલીશ, હવે કૃપા કર ને એક જ વખત
મને ઊનથી ખાતર કરવા દો, હવે એક ું ઊન કોરુ રહે અને બાક ની
ૂ મ પર ફક્ત ઝાકળ પડ.ે” 40 તે રાત્રે તેણે જે ું માગ્ ું તે ું ઈ રે ક ુ.

કેમ કે એક ું ઊન કોરુ હ ું અને બાક ની જમીન પર ફક્ત ઝાકળ હ ું.

7
ગ દયોને મદ્યાનીઓને હરા ા

1 ત્યારે યરુબાલ, એટલે ગ દયોન તથા તેની સાથેના સવર્ લોકોએ
સવારે વહેલાઊઠ ને હારોદના ઝરાની પાસે છાવણી કર . મદ્યાનીઓની
છાવણી મોરેહ પવર્તની પાસે તેઓની ઉ ર તરફની ખીણમાં હતી.

2 ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “તાર સાથેના લોકો એટલા બધા છે કે
તેમના દ્વારા હુ મદ્યાનીઓને તેઓના હાથમાં સોં ું ન હ, રખેને ઇઝરાયલ
માર આગળ લાસ માર ને કહે કે, ‘મારા પોતાના હાથે મને ઉગાય છે.’
3માટે હવે ું જાઅને લોકોને જાહેર કર, ‘જે કોઈ ભયભીત તથા ૂજતા
હોય, તેઓ ગલ્યાદ પવર્તથી પાછા વળ ને ચાલ્યા જાય.’ તેથી બાવીસ
હજાર લોકો પાછા ગયા અને દસ હજાર ર ા.

4 ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “લોકો હજી પણ વધારે છે. તેઓને
પાણીની પાસે લાવ અને હુ ત્યાં તેમની સં ામાં ઘટાડો કર શ. જનેા
સંબંધી હુ તને કહુ, ‘આ તાર સાથે આવ,ે તે તાર સાથે આવશે અને
આ તાર સાથે ના આવે, તે આવશે ન હ.”



ન્યાયાધીશો 7:5 xxi ન્યાયાધીશો 7:14

5 તેથી ગ દયોન લોકોને પાણીની પાસે લા ો અને ઈ રે તેને ક ું,
“પ્રત્યેક જણજે કૂતરાની માફકજીભથી લખલખાવીને પાણી પીએ, તેને
અલગ કર,અને જે પાણી પીવા સારુ ૂંટણીએ પડે તેઓને પણઅલગ
કર.” 6 ત્રણસો માણસોએ ુખ દ્વારા લખલખાવીને પાણી પી ું. બીજા
સવર્ લોકો પાણી પીવાને ૂંટણીએ પડ્યા.

7 ઈ રે ગ દયોનને ક ું, “જે ત્રણસો માણસોએ પાણી
લખલખાવીને પી ું છે, તેઓની હસ્તક હુ તમને ઉગાર શ અને
મદ્યાનીઓને તારા હાથમાં આપીશ. બીજા સવર્ માણસોને ઘર ભેગા
થવા દે. 8માટે જઓેને પસંદ કરવામાં આવેલા તેઓએ પોતાનો સામાન
તથા પોતાના રણ શગડાં લીધાં. ગ દયોને સવર્ ઇઝરાયલી માણસોને
પોતપોતાના તં ુએ મોકલી દ ધા, તેણે માત્ર ત્રણસો માણસોને પોતાની
પાસે રા ા. હવે મદ્યાનીઓની છાવણી તેની નીચેની ખીણમાં હતી.

9 તે જ રાત્રે એમ થ ું કે, ઈ રે તેને ક ું કે, “ઊઠ! છાવણી પર
હુમલો કર, કેમ કે તે પર હુ તને વજય આપીશ. 10 પણ જો ું ત્યાં
જતા ગભરાતો હોય, તો ું તથા તારો દાસ ુરાહ છાવણીમાં જાઓ,
11 તેઓ જે કહે તે સાંભળ અને પછ છાવણીમાં હુમલો કરવા માટે ું
બળવાન થશે.” તેથી ગ દયોન તેના દાસ ુરાહ સાથે સૈન્યની સૌથી
છેવાડ શ ધાર ઓની ટુકડ નજીકઆ ા.

12 મદ્યાનીઓ, અમાલેક ઓ તથા ૂવર્ દશાના સવર્ લોકો મેદાનની
અંદર તીડની માફક સં ાબંધ પડલેા હતા. તેઓના ઊંટો સ ુદ્રના
કાંઠાની રેતી જટેલાં અગ ણત હતા.ં

13 જયારે ગ દયોન ત્યાં આ ો, ત્યારે ત્યાં આગળ એક માણસ
પોતાના મત્રને એક સ્વપ્ન વષે કહ સંભળાવતો હતો. તે માણસે ક ું,
“જુઓ! મને એક સ્વપ્ન આ ું અને મેં જવની એક રોટલી મદ્યાનની
છાવણી ઉપર ધસી પડતી જોઈ. તે તં ુની પાસે આવી, તેણે તેને એવો
ધ ો માય કે તે પડ ગયો, તેને એવોઊથલાવી ના ો કે તે જમીનદોસ્ત
થયો.” 14બીજા માણસે ક ું, “એ તો યોઆશના દ કરા, ગ દયોનની
તલવાર વગર બીજુ કઈ નથી. ઈ રે મદ્યાનીઓ તથા તેના સવર્ સૈન્યને
તેના હાથમાં સોંપ્યાં છે.”
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15જયારે ગ દયોને એ સ્વપ્ન ું કથન તથા તેનો અથર્ સાંભ ાં, ત્યારે
તેણે નમીનેઆરાધના કર . ઇઝરાયલની છાવણીમાં પાછોઆવીને તેણે
ક ું, “ઊઠો! કેમ કે ઈ રે મદ્યાનીઓના સૈન્યનેઆપણા હાથમાં સોંપ્ ું
છે.” 16 તેણે ત્રણસો ુરુષોની ત્રણ ટુકડ ઓ કર . તેઓને બધાને
રણ શગડાં તથા ખાલી ઘડા આપ્યાં દરેક ઘડામાં દ વા હતા.

17 તેણે તેઓને ક ું, “માર તરફ જુઓ અને જમે હુ કરુ છુ તેમ
તમે કરજો. જુઓ! જયારે હુ છાવણીના છેવાડા ભાગ આગળ આ ું,
ત્યારે હુ જે કરુ તેમ તમે કરજો. 18 હુ તથા માર સાથેના સવર્ લોકો
જયારે રણ શગડુ વગાડ એ ત્યારેઆખીછાવણીનીઆસપાસતમે પણ
રણ શગડાં વગાડ ને પોકારજો, ‘ઈ ર તથા ગ દયોનને માટે.’ ”

19 તેથી ગ દયોન તથા તેની સાથે સો ુરુષો અડધી રાત્રે છાવણીના
છેવાડા ભાગ આગળ આ ા. તે વખતે માત્ર થોડ જ વાર ઉપર નવો
પહેરો ગોઠ ો હતો. તેઓએ રણ શગડાં વગાડ ને પોતાના હાથમાંના
ઘડા ફોડ્યા.

20 ત્રણે ટુકડ ઓએ રણ શગડાં વગાડ ને ઘડા ફોડ્યા. તેઓએ
ડાબા હાથથી દ વા પકડ્યા અને રણ શગડાંને તેઓના જમણાં હાથોથી
વગાડ્યાં. તેઓએ પોકાર કય , “ઈ રની તથા ગ દયોનની તલવાર.”
21 બધા માણસો પોતપોતાની જગ્યાએ છાવણીની ચારેબાજુ ઊભા
થયા અને મદ્યાનીઓ ું સવર્ સૈન્ય નાસી ગ ુ.ં તેઓએ પોકાર કર ને
સૈન્યને ભગાડ ૂ ું.

22જયારે તેઓએ ત્રણસો રણ શગડાં વગાડ્યાં, ત્યારે ઈ રે પ્રત્યેક
માણસની તલવાર પોતાના સાથીની સામે તથા મદ્યાનીઓના સવર્
સૈન્યની સામે કર . સૈન્ય સરેરા તરફ બેથ- શટ્ટાહ ુધી તથા ટાબ્બાથ
પાસેના આબેલ-મહોલાની સરહદ ુધી ગ ું. 23 ઇઝરાયલના માણસો
નફતાલી,આશેર તથાઆખા મનાશ્શામાંથી એકત્ર થઈને મદ્યાનીઓની
પાછળ પડ્યા.

24 ગ દયોને સંદેશવાહકોને એફ્રાઇમના આખા પહાડ પ્રદેશમાં
મોકલીન,ે કહેવડા ું, “તમે મદ્યાનીઓની ઉપર ધસી આવો, યદન નદ
ઓળંગીને તેઓની આગળ બેથ-બારાક ુધી જઈને યદનનાં પાણી
આગળ તેઓને રોકો.” તેથી એફ્રાઇમના સવર્ માણસો એકત્ર થઈને
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યદન નદ પાર કર ને બેથ-બારા ુધી યદનનાં પાણી આગળ તેઓને
આંતયાર્. 25 તેઓએ મદ્યાનના બે સરદારો, ઓરેબ તથા ઝએબને
પકડ્યા. ઓરેબ ખડક ઉપર ઓરેબને માર ના ો અને તેઓએ
ઝએબના દ્રાક્ષાકુડની પાસે ઝએબને માર ના ો. તેઓ મદ્યાનીઓની
પાછળ પડ નેઓરેબ તથા ઝએબનાં માથાં યદનને પેલે કનારે ઝએબનાં
દ્રાક્ષાકુડ આગળ ગ દયોનની પાસે લા ા.

8
મદ્યાનીઓનો આખર પરાજય

1એફ્રાઇમના ુરુષોએ ગ દયોનને ક ું, “ ું અમાર સાથે આમ કેમ
વત્ય છે? જયારે ું મદ્યાનીઓની સાથે લડવા ગયો ત્યારે તેં અમને
બોલા ા ન હ.” અને તેઓએ તેને સખત ઠપકો આપ્યો.

2 તેણે તેઓને ક ું, “તમે જે ક ુ છે તેની સરખામણીમાં મેં તો ક ું
ક ુર્ નથી? એફ્રાઇમની દ્રાક્ષોનો સળો તે અબીએઝેરની દ્રાક્ષોના આખા
ફાલ કરતાં ું સારો નથી? 3 ઈ રે તમને મદ્યાનીઓના ઓરેબ તથા
ઝએબ સરદારોની ઉપર વજય અપા ો! તમાર સાથે સરખામણીમાં
હુ ું કર શ ો છુ?” જયારે તેણે આમ ક ું, ત્યારે તેઓ ઠડા પડ્યા.

4 ગ દયોન યદન નદ આગળ આ ો અને તે તથા તેની સાથેના
ત્રણસો માણસો પાર ઊતયાર્. તેઓ થાકેલાં હતા, તેમ છતાં તેઓ
શ ુઓની પાછળ લાગેલા હતા. 5 તેણે ુ ોથના લોકોને ક ું, “કૃપા
કર ને માર પાછળ આવનાર આ લોકોને રોટલી આપો, કેમ કે તેઓ
થાકેલાં છે અને હુ મદ્યાનના ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા રાજાઓની પાછળ
પડ્યો છુ.”

6 ુ ોથના આગેવાનોએ ક ું, “ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાના હાથ હાલ
ું તારા હાથમાં છે કે અમે તારા સૈન્યને રોટલી આપીએ?” 7 ગ દયોને

ક ું, “જયારે ઈ રેઆપણને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા ઉપર વજયઆપ્યો
છે, ત્યારે જગલના કાંટાથી તથા ઝાંખરાથી હુ તમારાં શર ર ઉઝરડ
નાખીશ.”

8 ત્યાંથી તે પ ુએલ ગયો અને ત્યાં લોકોને તે જ ર તે ક ું, જમે
ુ ોથના લોકોએ ઉ રઆપ્યો હતો તેવો જ ઉ ર પ ુએલના લોકોએ
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પણ તેને આપ્યો. 9 તેણે પ ુએલના લોકોને પણ ક ું, “જયારે હુ
શાં તથી પાછો આવીશ, ત્યારે હુ તમારો આ કલ્લો તોડ પાડ શ*.”

10 હવે ઝેબા તથા સાલ્ ુ ા કાક રમાં હતા તેઓ ું સૈન્ય સાથે હતા,
એટલે ૂવર્ દશાના લોકનાઆખા સૈન્યમાંથી બચી રહેલા લગભગ પંદર
હજાર માણસો, તેઓની સાથે હતા. કેમ કે એક લાખ અને વીસ હજાર
ૂરવીરો માયાર્ ગયા હતા.
11 ગ દયોને નોબાહની તથા યોગ્બહાહની ૂવર્ બાજુએ તં ુમાં

રહેનાર લોકોના માગ જઈને દશુ્મનોને માયાર્. તેણે દશુ્મનોના સૈન્યને
હરા ા, કેમ કે તેઓ હુમલો કરવા માટે નભર્ય હતા. 12 ઝેબા
તથા સાલ્ ુ ા નાઠા, ત્યારે ગ દયોન તેઓની પાછળ પડ્યો હતો, તેણે
મદ્યાનના રાજાઓ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને પકડ ને તેઓના સૈન્યનો
પરાજય કય .

13 યોઆશનો દ કરો ગ દયોન, હેરેસથી પસાર થઈને લડાઈમાંથી
પાછો ફય . 14 તેણે ુ ોથના માણસોમાંથી એક જુવાનને પકડ ને
ૂય દય વખતે ૂ ું, ત્યારે તે જુવાન માણસે ુ ોથના આગેવાનોને

તથા તેઓના વડ લો જે સ ોતેર હતા તેઓની મા હતી તેઓને આપી.
15 ગ દયોને ુ ોથના લોકોની પાસે આવીને ક ું, “ઝેબા તથા

સાલ્ ુ ાને જુઓ, તેઓ સંબંધી તમે એમ કહ ને મને મહેણું મા ુ હ ું
કે, ‘ ું હાલ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાના હાલ તારા હાથમાં છે કે અમારે
તારા થાકેલાં માણસોને રોટલીઆપવી જોઈએ?” 16 ગ દયોને નગરના
વડ લોને પકડ ને જગલના કાંટા તથા ઝાંખરાં લઈને તે વડે ુ ોથના
લોકોને શક્ષા કર . 17વળ તેણે પ ુએલનો કલ્લો તોડ પાડ્યો અને તે
નગરના માણસોનો સંહાર કય .

18 ત્યારે ગ દયોને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને ક ું, “તાબોરમાં જે લોકોની
તમે કતલ કર તે કેવા માણસો હતા?” તેઓએ ઉ રઆપ્યો, “જવેો ું
છે, તેવા તેઓ હતા. તેઓમાંનો પ્રત્યેક ક્ત રાજાના દ કરા જવેો
દેખાતો હતો.” 19 ગ દયોને ક ું, “તેઓ મારા ભાઈ, એટલે માર

* 8:9 8:9 તે દવસોમાં ઇઝરાયલ લોકો ુરજને નગરની દ વાલો પર બનાવતા હતા
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માતાના દ કરા હતા. હુ જીવતા ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે, જો
તેઓના જીવ તમે બચા ા હોત, તો હુ તમને માર નાખત ન હ.”

20 તેણે તેના પ્રથમજ નત દ કરા યેથેરને ક ું, “ઊઠ તેઓને માર
નાખ!” પણતે જુવાન માણસે પોતાની તલવાર તાણી ન હ, તે ગભરાયો,
કેમ કે તે હજી જુવાન હતો. 21 પછ ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાએ ક ું, “ ું
ઊઠ ને અમને માર નાખ! કેમ કે જે ું માણસ, તે ું તે ું બળ.” ગ દયોને
ઊઠ ને ઝેબા તથા સાલ્ ુ ાને માર ના ા. અને તેઓનાં ઊંટોનાં ગળા
પરના ચંદ્રઆકારના દાગીના લઈ લીધા.

22 ત્યારે ઇઝરાયલના માણસોએ ગ દયોનને ક ું, “ ું અમારા પર
રાજ કર. ું, તારો દ કરો તથા તારા દ કરાનો દ કરો - કેમ કે મદ્યાનના
હાથમાંથી તેં અમને ઉગાયાર્ છે.” 23 ગ દયોને તેઓને ક ું, “તમારા પર
હુ રાજ ન હ કરુ અને મારો દ કરો પણ રાજ ન હ કરે. ઈ ર તમારા
પર રાજ કરશ.ે”

24 ગ દયોને તેઓને ક ું, “હુ તમને એક વનંતી કરવા ચાહુ છુ કે જે
સવર્ કુડળ તમે ૂંટ્યાં છે તે મને આપો.” કેમ કે તેઓ ઇશ્માએલીઓ
હતા, માટે તેઓનાં કુડળ સોનાનાં હતા.ં 25 તેઓએ જવાબ આપ્યો,
“અમે ુશીથી તે આપી ું.” અને વ પાથર ને તેઓમાંના પ્રત્યેક
માણસે પોતે ૂંટેલાં કુડળ તેમાં ના ાં.

26 સોનાનાં જે કુડળો તેણે માંગી લીધાં, તે ું વજન એક હજાર
સાતસો શેકેલ હ ુ.ં તે ઉપરાંત તેમાં કલગીઓ, લોલકો તથા મદ્યાનના
રાજાઓનાઅંગ પરનાં જાં ુડ યા વ તથા તેઓનાં ઊંટોના ગળામાંની
સાંકળ હતી.

27 ગ દયોને કુડળો ું એક એફોદ† બના ું અને પોતાના નગર
ઓફ્રામાં તે ૂ ું અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએતેની ઉપાસના કર ને પોતાને

ભચારમાં વટા ા.ં તે ગ દયોનને તથા તેના કુટુબને માટે ફાંદારૂપ
થઈ પ ુ.ં 28 તેથી મદ્યાનીઓ ઇઝરાયલી લોકો આગળ હાર ગયા
અને તેઓએ ફર પોતાનાં માથાં ઊંચા કયાર્ ન હ. અને ગ દયોનના
દવસોમાં ચાળ સ વષર્ ુધી દેશમાં શાં ત રહ .
† 8:27 8:27 જુઓ નગર્. 28
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ગ દયોન ું ૃત્ ુ
29 યોઆશનો દ કરો યરુબાલ‡ પોતાના ઘરમાં ર ો. 30 ગ દયોનને

સ ેર દ કરા થયા હતા, કેમ કે તેને ઘણી પત્નીઓ હતી. 31 શખેમમાં
તેની એક ઉપપત્ની હતી, તેણે પણ તેને માટે એક દ કરાને જન્મઆપ્યો
અને ગ દયોને તે ું નામ અબીમેલેખ પા ુ.ં

32 યોઆશનો દ કરો ગ દયોન, ઘણી ૃદ્ધ ઉંમરે મરણ પામ્યો
અને અબીએઝેર ઓના ઓફ્રામાં તેના પતા યોઆશની કબરમાં તેને
દફનાવવામાં આ ો.

33 ગ દયોનના મરણ પછ એમ થ ું કે, ઇઝરાયલના લોકોએ પાછા
ફર ને બઆલની ૂજા કર ને ભચાર કય , તેઓએ બઆલ-બર થને
પોતાનો દેવ માન્યો.

34 જમેણે ચારે તરફના સવર્ શ ુઓના હાથમાંથી તેઓને બચા ા
હતા, તે તેમના પ્ર ,ુ ઈ રનો આદર ઇઝરાયલના લોકોએ કય ન હ.
35જે સવર્ ભલાઈ ઇઝરાયલના લોકો પ્રત્યે યરુબાલે એટલે ગ દયોને
દશાર્વી હતી, તે પ્રમાણે તેઓએ તેના ઘર પર ભલાઈ રાખી ન હ.

9
અબીમેલેખ

1 યરુબાલનો દ કરો અબીમેલેખ શખેમમાં પોતાની માતાના
સંબંધીઓ પાસે ગયો અને તેણે પોતાના મોસાળના આખા કુટુબનાં
લોકોને ક ું, 2 “કૃપા કર ને શખેમના સવર્ આગેવાનો સાંભળે તે ર તે
કહો ‘યરુબાલના સવર્ સ ેર દ કરા, તમારા પર રાજ કરે અથવા એક
જણ તમારા પર રાજ કરે, એ બેમાંથી તમારે માટે વધારે સારુ ું છે?
યાદ રાખો કે હુ તમારાં હાડકાંનો તથા તમારાં માંસનો છુ.”

3 તેના મામાઓએ શખેમના સવર્ આગેવાનોને એ વાતો કહ અને
તેઓ અબીમેલેખ ું પાલન કરવાને સંમત થયા, માટે તેઓએ ક ું કે,
“તે આપણો ભાણેજ છે.” 4 તેઓએ બઆલ-બર થના મં દરમાંથી તેને
ચાંદ ના સ ેર રૂ પયા*આપ્યાં અને અબીમેલેખે તે વડે પોતાની સરદાર
નીચે રહેવા સારુ હલકા અને અધમ માણસો, જઓે તેની પાછળ ગયા
તેઓને રા ા.
‡ 8:29 8:29 ગ દયોન * 9:4 9:4 800 ગ્રામ
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5ઓફ્રામાં તે પોતાના પતાના ઘરે ગયો અને એક પથ્થર પર પોતાના
સ ેર ભાઈઓને માર ના ા હતા, પણ યરુબાલનો સૌથી નાનો દ કરો
યોથામ બચી ગયો હતો, કેમ કે તે સંતાઈ ગયો હતો. 6 શખેમના
તથા બેથ- મલ્લોના સવર્ આગેવાનો સાથે આ ા અને તેઓએ જઈને
અબીમેલેખન,ેશખેમમાં જે સ્તંભ હતો તેની પાસેના એલોન ૃક્ષઆગળ
રાજા બના ો.

7 જયારે યોથામને આ કહેવામાં આ ું, ત્યારે તે જઈને ગર ઝ મ
પવર્તના શખર પર ઊભો ર ો. તેણે ઊંચા અવાજે તેઓને પોકાર ને
ક ું, “ઓ શખેમના આગેવાનો, મારુ સાંભળો, કે જથેી ઈ ર તમારુ
સાંભળે. 8એકવાર અંજીરના ૃક્ષો એક રાજાને અ ભષેક વડે તેઓના
પોતાના પર નીમવાને ગયા.ં અને તેઓએજૈ ૂન ૃક્ષને ક ું, ‘અમારા પર
રાજ કર.’ ”

9 પણ જૈ ૂન ૃક્ષે તેઓને ક ું, ‘હુ તો ઈ રના અને માણસના
સન્માનને માટે વપરાઉં છુ, તે પડ ું ૂક ને હુ શા માટે અન્ય ૃક્ષો પર
પ્રભાવ પાડવાજાઉં?’ 10પછ ૃક્ષોએઅંજીર ને ક ું, ‘આવીને અમારા
પર રાજ કર.’ 11 પણ અંજીર ના ૃક્ષે તેઓને ક ું, ‘માર મીઠાશ તથા
મારાં સારાં ફળ ૂક દેવા જોઈએ,જથેી બીજાં ૃક્ષો પર પ્રભાવ પાડવા
માટે હુ શા માટે આ ું?’ ”

12 ૃક્ષોએ દ્રાક્ષવેલાને ક ું, ‘આવીને અમારા પર રાજ કર.’
13 દ્રાક્ષાવેલાએ તેઓને ક ું, ‘ ું મારે મારો નવો દ્રાક્ષારસ જે ઈ રને
તથા માણસને આનં દત કરે છે તે ૂક ન,ે બીજાં ૃક્ષો પર પ્રભાવ પાડવા
માટે શા માટે જ ું જોઈએ?’ 14 પછ સવર્ ૃક્ષોએ ઝાંખરાંને ક ું,
‘આવીને અમારા પર રાજ કર.’ ”

15 ઝાંખરાએ ૃક્ષોને ક ું, ‘જો તમારે ખરેખર તમારા પર મને રાજા
તર કે અ ભ ષક્ત કરવો હોય, તો આવો અને માર છાયા પર ભરોસો
રાખો. જો એમ ન હ, તો ઝાંખરામાંથી અ નીકળ ને લબાનોનનાં
દેવદાર ૃક્ષોને બાળ નાખો.’ 16 તેથી હવે, જયારે તમે અબીમેલેખને
રાજાબના ો, ત્યારે તમે જો સત્યતાથી તથા પ્રામા ણકપણે વત્યાર્ હોય
અને જો તમે યરુબાલ તથા તેના ઘરનાંની સાથે સાર ર તે વત્યાર્ હોય,
જો જવેો તે યોગ્ય હોય તેવી જ તમે તેને સજા કર હોય.
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17 અને તમે વચારો છો કે મારા પતાએ તમારે સારુ લડાઈ કર
છે, પોતાનો જીવ જોખમમાં નાખીને તમને મદ્યાનીઓના હાથમાંથી
છોડા ા.ં 18 પણ આજે તમે મારા પતાના ઘરની વરુદ્ધ ઊભા થયા
છો અને તેના સ ેર ુત્રોને એક પથ્થર પર માર ના ા છે. અને તમે
તેની દાસીના ુત્ર અબીમેલેખને શખેમનાં આગેવાનો પર રાજા બના ો,
કેમ કે તે તમારો સંબંધી છે.

19 ત્યારે જો તમે યરુબાલની તથા તેના ઘરનાંની સાથે પ્રામા ણકતાથી
તથા સત્ય ન તાથી વત્યાર્ હોય, તો તમે અબીમેલેખમાં આનંદ કરો
અને તેને પણ તમારામાં આનંદ કરવા દો. 20 પણ જો તેમ ન હ, તો
અબીમેલેખમાંથી અ નીકળો અને શખેમના માણસોને તથા મલ્લોના
ઘરનાઓને બાળ નાખો. અને શખેમના માણસોમાંથી તથા બેથ-
મલ્લોમાંથી અ નીકળોઅને અબીમેલેખને બાળ નાખો.” 21યોથામ
ભાગીને દૂર ચાલ્યો ગયો અને બેરમાં જઈને તે ત્યાં ર ો. કેમ કે તે તેના
ભાઈ,અબીમેલેખથી ઘણું દૂર હ ુ.ં

22 અબીમેલેખે ઇઝરાયલ પર ત્રણ વષર્ રાજ ક ુ. 23 ઈ રે
અબીમેલેખ તથા શખેમના આગેવાનો વચ્ચે દુ આત્મા મોકલ્યો.
શખેમના આગેવાનોએ અબીમેલેખનો વ ાસઘાત કય . 24ઈ રે આ
ક ુ જથેી યરુબાલના સ ેર દ કરા પર જે જુલમ ુજારાયો હતો તેનો
બદલો લેવાય અને તેઓના ૂનનો દોષ તેઓના ભાઈ અબીમેલેખ પર
ૂકાય; આમાં શખેમના માણસો પણ જવાબદાર હતા કેમ કે તેઓએ

તેને તેના ભાઈઓ ું ૂન કરવામાં મદદ કર હતી.
25જથેી શખેમનાઆગેવાનોએ પવર્તના શખર પર લાગ તાક ને તેના

પર છાપો મારનારાઓને બેસાડ્યા અને જે સવર્ તેઓની પાસે થઈને તે
માગજતા હતા તે સવર્ને તેઓ ૂંટ લેતાં હતા. આબાબતઅબીમેલેખને
જણાવવાંમાં આવી.

26એબેદનો દ કરો ગાઆલ પોતાના સંબંધીઓની સાથે આ ો અને
તેઓ શખેમમાં ગયા. શખેમના આગેવાનોને તેના પર વ ાસ હતો.
27 તેઓ ખેતરમાં ગયા અને પોતાની દ્રાક્ષવાડ માંથી દ્રાક્ષો ભેગી કર ને
તેને નચોવીને મજબાની કર . તેઓએ પોતાના દેવના મં દરમાં પવર્ ું
આયોજન ક ,ુ ાં તેઓએ ખાઈ પીને અબીમેલેખને શાપ આપ્યો.
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28એબેદના દ કરા ગાઆલે ક ું, “અબીમેલેખ કોણ છે અને શખેમ
કોણ છે, કે અમે તેની સેવા કર એ? ું તે યરુબાલનો દ કરો નથી?
અને ું ઝ ુલ તેનો અ ધકાર નથી? તમે ભલે શખેમના પતા, હમોરના
લોકોની સેવા કરો! શા માટે અમે તેની સેવા કર એ? 29 હુ ઇચ્છા રા ું
છુ કે આ લોકો માર આજ્ઞા પ્રમાણે કરે! તો હુ અબીમેલેખને દૂર કર શ.
હુ અબીમેલેખને કહ શ અને મોકલીશ, ‘તારા સૈન્યને બહાર બોલાવી
લાવ.’ ”

30 જયારે નગરના અ ધકાર ઝ ુલ,ે એબેદના દ કરા ગાઆલનાં
શ ો સાંભ ાં, ત્યારે તે ક્રોધે ભરાયો. 31 તેણે અબીમેલેખને છેતરવા
સંદેશવાહકોને મોકલીને કહેવડા ું, “જો,એબેદનો દ કરો ગાઆલઅને
તેના સંબંધીઓશખેમમાંઆવે છે અને તેઓ નગરને તાર વરુદ્ધ ઉશ્કેરે
છે.

32 હવે રાત્રે ું તથા તાર સાથેના સૈ નકો ઊઠો અને મેદાનમાં છાપા
મારવાની તૈયાર કરો. 33 પછ સવારમાં ૂયર્ ઊગે તે પહેલાં, ું વહેલો
ઊઠ ને નગર પર હુમલો કર. અને જયારે તે તથા તેની સાથેના લોક તાર
વરુદ્ધ ચઢાઈ કરે, ત્યારે ું જે કર શકે તે તેમને કરજ.ે”
34 તેથી અબીમેલેખ તથા તેની સાથેના સવર્ માણસો ઊઠ્યા અને

તેઓ શખેમ વરુદ્ધ તેમની ચાર ટુકડ ઓ બનાવીને સંતાઈ ર ા.
35એબેદના દ કરો ગાઆલબહાર જઈને નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ઊભો ર ો. અબીમેલેખ અને તેની સાથેના લોક તેમની
સંતાવાની જગ્યાએથી બહાર આ ા.

36 જયારે ગાઆલે તે માણસોને જોયા, ત્યારે તેણે ઝ ુલને ક ું,
“જો, પવર્તના શખર ઉપરથી માણસો ઊતર આવે છે!” ઝ ુલે તેને
ક ું, “તને પવર્તોના ઓળા માણસો જવેા દેખાય છે.” 37 ગાઆલે ફર
તેને ક ું, “જો, માણસો દેશની મધ્યમાં થઈને નીચે ઊતર આવે છે અને
બીજુ એક ટો ું એલોન ૃક્ષને માગ† થઈને આવે છે.”

38 ત્યારે ઝ ુલે તેને ક ું, “હવે તારા અ ભમાની શ ો ાં ગયા, તેં
હમણાં જે ક ું હ ુ,ં “અબીમેલેખ કોણ છે કેઅમે તેની સેવા કર એ?’ જે

† 9:37 9:37 મેયોને નીમીન (તે જગ્યા ું નામ)
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લોકોને તેં ધ ાયાર્ છે તે ું એ નથી? હવે બહાર જઈને તેઓની વરુદ્ધ
લડાઈ કર.” 39ગાઆલ બહાર જઈને શખેમના માણસોનીઆગેવાની‡
કર અને અબીમેલેખની સાથે લડાઈ કર . 40અબીમેલેખે તેને નસાડ્યો
અને ગાઆલતેનીઆગળથી નાસી ગયો. નગરના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર
પાસે ઘણાં માણસો ઘાયલ થઈને પડ્યા.

41 અબીમેલેખ અરુમા§માં ર ો. ઝ ુલે ગાઆલ તથા તેના
સંબંધીઓને શખેમમાંથી બહાર કાઢ ૂ ા. 42બીજે દવસે શખેમના
લોકો મેદાનમાં ગયા અને અબીમેલેખને તેઓએ આ સમાચાર ક ા.
43 તે તેના લોકોને લઈને, તેઓને ત્રણ ટોળક ઓમાં વહેંચીને મેદાનમાં
સંતાઈ ર ો. તેણે જો ું કે, લોકો નગરમાંથી બહાર આવી ર ા હતા
અને તેણે તેઓ પર હુમલો કર ને તેઓને માર ના ા.

44અબીમેલેખ તથા તેની સાથેની ટોળ ઓએઆગળધસીને નગરના
દરવાજાના પ્રવેશદ્વારને બંધ કર દ ધો. બીજી બે ટોળ ઓએ જે
લોકો મેદાનમાં હતા તે સવર્ ઊપર હુમલો કર ને તેઓને માર ના ા.
45 અબીમેલેખે આખો દવસ નગરની સામે લડાઈ કર . તેણે નગરને
કબજે ક ુ અને તેમાં જે લોકો હતા તેઓને માર ના ા. તેણે નગર
તોડ પા ું અને તેમાં મીઠુ વે ુ.

46જયારે શખેમના કલ્લાના સવર્આગેવાનોએસાંભ ું, ત્યારે તેઓ
એલ-બર થના ઘરના ભોંયરામાં પ્રવેશ્યા. 47અબીમેલેખને ખબર મળ
કે શખેમના કલ્લાના સવર્ આગેવાનો એકત્ર થયા છે.

48અબીમેલેખ તથા તેની સાથેના સવર્ લોકો સાલ્મોન પવર્ત પર ગયા.
અબીમેલેખે પોતાના હાથમાં એક કુહાડ લઈને ૃક્ષની ડાળ ઓ કાપી.
તેણે પોતાના ખભા પર ૂક ને તેની સાથેના લોકોને હુકમ કય , “તમે મને
જે કરતાં જોયો છે તે પ્રમાણે તમે પણજલ્દ થી કરો.” 49તેથી સવર્ લોકો
પણ ડાળ ઓ કાપીને અબીમેલેખની પાછળ ચાલ્યા. અને તે ડાળ ઓ
કલ્લાને લગાડ ને તે વડે કલ્લાને સળગાવી દ ધો અને તેથી શખેમના
કલ્લાનાં સવર્ માણસોઆશરે હજારેક ુરુષ તથા ીઓમરણપામ્યા.ં
50પછ અબીમેલેખ તેબેસ ગયોઅને તેબેસની સામે છાવણી નાખીને

તે કબજે ક ુ. 51 પણ તે નગરમાં એક મજ ૂત કલ્લો હતો અને તેમાં

‡ 9:39 9:39 શખેમની માણસોની આગળથી બહાર ગયો § 9:41 9:41 શેખેમથી 8
કલોમીટર દૂર એક નગર
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નગરનાં સવર્ ુરુષ, ીઓ તથા નગરના સઘળાઆગેવાનો નાસી ગયા
અને અંદરથી કલ્લા ું બારણું બંધ ક .ુ પછ તેઓ કલ્લાની છત પર
ચઢ ગયા.

52 અબીમેલેખે કલ્લા આગળ આવીને તેની સામે લડાઈ કર અને
આગ લગાડવા માટે કલ્લાના બારણાની નજીક આ ો. 53 પણ એક

ીએ ઘંટ ું ઉપ ું પડ અબીમેલેખના માથા પર ફેંક ને તેની ખોપર
ફોડ નાખી. 54 પછ તેણે તરત એક જુવાનને બોલાવીને એટલે જે તેનો
શ વાહક હતો તેને ક ું, “તાર તલવાર કાઢ ને મને માર નાખ, કે કોઈ
મારા વષે એમ ન કહે, ‘એક ીએ મને માર ના ો.’ તેથી તે જુવાને
તેને તલવારથી માર ના ો અને તે મરણ પામ્યો.

55જયારે ઇઝરાયલના માણસોએજો ું કે અબીમેલેખ મરણ પામ્યો
છે, ત્યારે તેઓ પોતાના ઘરે પાછા ગયા. 56 અને આમ ઈ રે
અબીમેલેખના દરુાચાર પ્રમાણે તેને બદલો આપ્યો, તેણે પોતાના સ ેર
ભાઈઓની હત્યા કરેલી હતી. 57 શખેમના લોકોની બધી દુ તાનો
બદલો ઈ રે તેઓને આપ્યો અને યરુબાલના દ કરા યોથામનો શાપ
તેઓ પરઆ ો.

10
તોલા

1 અબીમેલેખના મરણ પછ , ઇઝરાયલને ઉગારવા સારુ
ઇસ્સાખારના કુળના, દોદોના દ કરા ૂઆહનો દ કરો તોલા ઊઠ્યો, તે
એફ્રાઇમના પહાડ ુલકમાંના શામીરમાં રહેતો હતો. 2તેણે ત્રેવીસ વષર્
ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . પછ તે મરણ પામ્યો અને શામીર નગરમાં
દફનાવાયો.

યાઈર
3તોલાના મરણ પછ ગલ્યાદ યાઈરઆગળઆ ો. તેણે બાવીસ

વષર્ ુધી ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 4 તેને ત્રીસ દ કરા હતા. તેઓ દરેક
પાસે એક ગધેડા હતા અને તેના પર સવાર કરતા હતા, તેઓ પાસે
ત્રીસ શહેરો હતા,ં કે જે આજ દવસ ુધી હાવ્વોથ યાઈર કહેવાય
છે, જે ગલ્યાદ દેશમાં છે. 5 યાઈર મરણ પામ્યો અને કામોન નગરમાં
દફનાવાયો.
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યફતા
6 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ

તેઓએ બઆલ, દેવી આશ્તારોથ, અરામના દેવો, સદોનના દેવો,
મોઆબના દેવો, આમ્મોનીઓના દેવો તથા પ લસ્તીઓના દેવોની ૂજા
કર . તેઓએ ઈ રનો ત્યાગ કય અને લાંબા સમય ુધી તેમની
ઉપાસના કર ન હ. 7તેથી ઈ રનો કોપ ઇઝરાયલ પર સળગ્યો. તેમણે
પ લસ્તીઓ તથા આમ્મોનીઓના હાથે તેઓને હરાવી દ ધા.

8 તેઓએ તે વષ ઇઝરાયલના લોકોને હેરાન કર ને તેઓ પર જુલમ
કય , યદનને પેલે પાર અમોર ઓનો દેશ જે ગલ્યાદમાં છે ત્યાંના
ઇઝરાયલના લોકો પર તેઓએઅઢાર વષર્ ુધી જુલમ ુજાય . 9અને
આમ્મોનીઓ યદન પાર કર ને યહૂદાની સામે, બન્યામીનની સામે તથા
એફ્રાઇમના ઘરનાંની સામે લડવા સારુ ગયા, જથેી ઇઝરાયલીઓ બહુ
દઃુખી થયા.

10 પછ ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને પોકાર કર ને ક ું, “અમે
તમાર વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે, કેમ કે અમે અમારા ઈ રને તજીને
બઆલ ૂ તઓની ૂજા કર છે.” 11 ઈ રે ઇઝરાયલના લોકોને
ૂ ું, “ ું મેં તમને મસર ઓથી, અમોર ઓથી, આમ્મોનીઓથી

તથા પ લસ્તીઓથી, 12 અને સદોનીઓથી પણ બચા ા ન હતા?
અમાલેક ઓએ તથા માઓનીઓએ તમારા પર જુલમ કય અને તમે
માર આગળ પોકાર કય અને મેં તમને તેઓના હાથમાંથી છોડા ાં
હતા.

13 તેમ છતાં તમે મારો ત્યાગ કર ને બીજા દેવોની ૂજા કર ,જથેી હુ
હવે પછ તમને છોડાવીશ ન હ. 14જાઓઅને તમે જે દેવોની ૂજા કર
તેઓને પોકારો. ારે તમે ુશ્કેલીમાં હો ત્યારે તેઓ તમને બચાવશ.ે

15 ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ક ું, “અમે પાપ ક ુ છે. તમને જે
સારુ લાગે તે તમે અમને કરો. પણ કૃપા કર ને, હાલ અમને બચાવો.”
16 તેઓ જે વદેશીઓના દેવોને માન આપતા હતા તેઓથી પાછા ફયાર્
અને તેઓના દેવોનો ત્યાગ કર ને તેઓએ ઈ રની ઉપાસના કર . અને
ઇઝરાયલના દઃુખને લીધે ઈ રનો આત્મા ખ થયો.
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17પછ આમ્મોનીઓએએકસાથે એકઠા થઈને ગલ્યાદમાં છાવણી
કર . અને ઇઝરાયલીઓએ એકસાથે એકઠા થઈને મસ્પામાં છાવણી
કર . 18 ગલ્યાદના લોકોના આગેવાનોએ એકબીજાને ૂ ું,
“આમ્મોનીઓની સામે ુદ્ધ શરૂ કરે એવો કયો માણસ છે? તે જ
ગલ્યાદમાં રહેનારાં સવર્નો આગેવાન થશ.ે”

11
1 ગલ્યાદ યફતા બળવાન લડવૈયો હતો, પણ તે જાતીય કાયર્કરનો

દ કરો હતો. ગલ્યાદ તેનો પતા હતો. 2 ગલ્યાદની પત્નીએ પણ
દ કરાઓને જન્મ આપ્યો હતો. જયારે તે દ કરાઓ મોટા થયા, ત્યારે
તેઓએ યફતાને ઘર છોડ દેવા બળજબર કર અને તેને ક ું, “અમારા
ઘરમાંથી તને કોઈપણ પ્રકારનો વારસો મળશે ન હ. કેમ કે ું બીજી

ીનો દ કરો છે.” 3તેથી યફતા પોતાના ભાઈઓપાસેથી નાસી જઈને
ટોબ દેશમાં ર ો. ત્યાં કેટલાક રખડુ લોકો યફતાની સાથે જોડાયાં,
તેઓ તેની સાથે બહાર જતા.

4 કેટલાક દવસો પછ ,આમ્મોનીઓના લોકોએ ઇઝરાયલની વરુદ્ધ
ુદ્ધ ક ુ. 5જયારે આમ્મોની લોકો ઇઝરાયલની સાથે ુદ્ધ કરતા હતા,

ત્યારે ગલ્યાદના વડ લો યફતાને ટોબ દેશમાંથી તેડ લાવવા સારુ ગયા.
6તેઓએ યફતાને ક ું કે, “ ું આવીને અમારોઆગેવાન થા જથેી અમે
આમ્મોનીઓની સામે લડ એ.”

7 યફતાએ ગલ્યાદના આગેવાનોને ક ું કે, “તમે ું મને ધ ાય
નહોતો? અને મારા પતાના ઘરમાંથી મને કાઢ ૂ ો ન હતો? હવે
જયારે તમે સંકટમાં આવી પડ્યા છો ત્યારે માર પાસે કેમઆ ા છો?”
8 ગલ્યાદના વડ લોએ યફતાને ક ું, “અમે એટલા માટે તાર પાસે
પાછા આ ા છ એ; કે ું અમાર સાથે આવે અને આમ્મોનીઓ સાથે
લડાઈ કરે અને ું ગલ્યાદમાં રહેનારા સવર્નો આગેવાન થાય.”

9 યફતાએ ગલ્યાદના વડ લોને ક ું, “જોઆમ્મોનના સૈ નકો સામે
લડવાને તમે ફર મને સ્વદેશ તેડ જાઓ અને જો મારા હાથથી ઈ ર
તેઓપર વજયઅપાવે તો ું હુ તમારોઆગેવાન થાઉં.” 10 ગલ્યાદના
વડ લોએ યફતાને ક ું, “ઈ ર આપણી વચમાં સાક્ષી થાઓ! ન ે
અમે તારા ક ા પ્રમાણે કર ુ.ં” 11 તેથી યફતા ગલ્યાદના વડ લોની
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સાથે ગયો અને લોકોએ તેને પોતાનોઆગેવાન તથા સેનાપ ત બના ો.
અને યફતાએ મસ્પામાં ઈ રની આગળ પોતાની સવર્ બાબતો કહ
જણાવી.

12 પછ યફતાએ આમ્મોનીઓના લોકોના રાજાની પાસે
સંદેશવાહકો મોકલીને કહેવડા ું કે, “આપણી વચ્ચે કઈ બાબતની
લડાઈ છે? ું શા માટે અમારા દેશની વરુદ્ધ લડવા માટે આ ો
છે?” 13 આમ્મોનીઓના રાજાએ યફતાના સંદેશવાહકોને ઉ ર
આપ્યો, “જયારે ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી બહાર નીકળ આ ા
ત્યારે આન નથી યાબ્બોક તથા યદન ુધી તેઓએ અમારો દેશ લઈ
લીધો હતો; માટે હવે શાં તથી તે અમને પાછો આપ.

14 યફતાએઆમ્મોનીઓના રાજા પાસે ફર સંદેશવાહકો મોકલ્યા,
15 તેણે તેને કહેવડા ું, “ યફતા એમ કહે છે કે: ‘મોઆબનો દેશ તથા
આમ્મોનીઓનો દેશ ઇઝરાયલે લઈ લીધો ન હતો; 16 પણ જયારે તેઓ
મસરમાંથી આ ા ત્યારે ઇઝરાયલીઓઅરણ્યમાંથી લાલ સ ુદ્ર અને
અરણ્યની એક બાજુથી બીજી બાજુ ુધી ફર ને કાદેશમાં પહોંચ્યા.

17 ત્યારે ઇઝરાયલે અદોમના રાજા પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને
કહેવડા ું હ ું કે, “કૃપા કર ને તમારા દેશમાં થઈને અમને જવા દે,” પણ
અદોમના રાજાએ તેઓ ું સાંભ ું ન હ. અને તે જ પ્રમાણે તેઓએ
મોઆબના રાજાને કહેવડા ું; તે પણ જવા દેવા ઇચ્છતો નહોતો. તેથી
ઇઝરાયલીઓ કાદેશમાં ર ા. 18 પછ તેઓ અરણ્યમાં થઈને ચાલ્યા
અને અદોમ દેશ તથા મોઆબ દેશની સરહદ ઉપર ચકરાવો ખાઈને,
મોઆબ દેશની ૂવર્ બાજુએ થઈન,ેઆન નને પેલે પારઆવીને તેઓએ
ુકામ કય ; પણ તેઓ મોઆબ પ્રદેશની અંદર આ ા ન હતા, કેમ કે

આન ન મોઆબની સરહદ હતી.
19 ઇઝરાયલે અમોર ઓના રાજા સીહોન, જણેે હેશ્બોન પર રાજ

ક ુ હ ું તેને સંદેશો મોકલા ો; ઇઝરાયલે તેને ક ું, “કૃપા કર ને, તારા
દેશમાં થઈને અમને અમારા પ્રદેશમાં જવા દે.” 20 પણ સીહોનને
ઇઝરાયલ પર ભરોસો ન રા ો. તેથી તેણે તેઓને તેમના પ્રદેશમાં
થઈને જવા દ ધા ન હ. પણ સીહોનને પોતાના સવર્ લોકોને એકત્ર કર ને
યાહસામાં છાવણી કર અને ઇઝરાયલની સામે ુદ્ધ ક ુ.
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21 અને ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ ઈ રે, ઇઝરાયલને વજય અપાવીને
સીહોનને તથા તેના સવર્ લોકોને તેમના હાથમાં સોંપ્યા.ં તેથી ઇઝરાયલે
અમોર ઓના આખા દેશ અને તેમા રેહતાં સવર્ જઓે તે દેશમાં રહેતા
હતા તેમનો કબજો લીધો. 22આન નથી યાબ્બોક અને અરણ્યથી યદન
ુધી અમોર ઓના પ્રદેશ ું સવર્ તેઓએ પોતાના કબજા માં લઈ લી ું.
23 હવે ઇઝરાયલના પ્ર ુ, ઈ ર પોતાના લોકોને અમોર ઓ

આગળથી બહાર કાઢ લા ા, ઇઝરાયલને અમોર ઓ ું વતન આપી
દ ુ,ં તેઓ વતન વગરના થયા. 24 તારો દેવ કમોશ જે વતન તને આપે
છે, તે વતન ું ું ન હ લેશ?ે એટલે જે વતન અમારા પ્ર ુ ઈ રે અમને
આપ્ ું છે તે અમે લઈ ુ.ં 25 હવે ું સ પોરના દ કરા મોઆબના રાજા
બાલાક કરતાં શ્રે છે? ું તેણે ઇઝરાયલની સામે કદ ટ ર લીધી કે
તેણે તેઓની સામે કદ ુદ્ધ ક ુ?

26જયારે ઇઝરાયલ હેશ્બોનમાં તથા તેનાં ગામોમાં,અરોએરમાં તથા
તેનાં ગામોમાં અને આન નના કાંઠા પરના સઘળાં નગરમાં, ત્રણસો વષર્
ુધી ર ા હતા, તો તે સમય દર મયાન તે તમે પાછાં કેમ ન લીધાં? 27મેં

તારુ ક ું બગા ું નથી, પણ ું માર સામે ુદ્ધ કરવાથી મારુ ખોટુ કર
ર ો છે. ઈ ર જે ન્યાયાધીશ છે, તે ઇઝરાયલ તથા આમ્મોન ુત્રોની
વચ્ચે ન્યાય કરશે.’ 28પણજે સંદેશો યફતાએઆમ્મોનીઓના રાજાને
કહેવડા ો હતો તે તેણે નકાર કય .

29 અને ઈ રનો આત્મા યફતા પર આ ો અને તે ગલ્યાદ
તથા મનાશ્શામાં થઈને ગલ્યાદના મસ્પામાં ગયો. પછ મસ્પામાંથી
આમ્મોનીઓની પાસે ગયો. 30 યફતાએ ઈ રની આગળ માનતા
માનીને ક ું, “જો તમે મને આમ્મોનીઓ પર વજય અપાવશો, 31 તો
પછ જયારે હુ આમ્મોનીઓ પાસેથી નરાંતે પાછો આવીશ ત્યારે મને
મળવા સારુ જે કોઈ મારા ઘરના બારણામાંથી બહાર નીકળે તે ઈ ર ું
થશે અને હુ તે ું દહનીયાપર્ણ કર શ.”

32 યફતા આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા સારુ ગયો ઈ રે
તેઓને વજય અપા ો. 33 તેણે તેઓ પર હુમલો કય . અરોએરથી
મ ીથ ુધીનાં વીસ નગરોનો તથા આબેલ-કરામીમ ુધીના લોકોનો
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મોટો સંહાર કય . તેથીઆમ્મોનીઓઇઝરાયલ લોકોના નયંત્રણ હેઠળ
ૂકવામાં આ ા.

યફતાની પ્ર તજ્ઞા અને તેની દ કર
34 યફતા પોતાને ઘરે મસ્પામાંઆ ો. ત્યાં તેની દ કર તેને મળવાને

ખંજર વગાડતા તથા ૃત્ય કરતાં કરતાં બહાર આવી. તે તે ું એક માત્ર
સંતાન હ ુ,ં તેના પછ તેને અન્ય દ કરો કે દ કર ન હતા.ં 35 જયારે
તેણે તેને જોઈ, ત્યારે તે દઃુખમાં ગરકાવ થઈ ગયો અને ક ું, “અરે!
માર દ કર ! તેં મને પીડામાં કચડ ના ો છે. જઓે મને દઃુખ દેનારા
છે તેઓમાંની ું પણ થઈ! કેમ કે મેં ઈ રના સોગન લીધા છે અને એ
મારા સોગનથી મારાથી પાછા ફર શકાય એ ું નથી.”

36 તેણે તેને ક ું, “મારા પતા, તમે ઈ રને સોગન ૂવર્ક જે વચન
આપ્ ું છે, તે પ્રમાણે મને થાઓ, કેમ કે ઈ રે તારુ વેર તારા વેર ઓ
પર, એટલે આમ્મોનીઓ પર વા ું છે.” 37 તેણે પોતાના પતાને ક ું,
“માર આટલી વનંતી છે કે મને બે મ હના ુધી એકલી રહેવા દે કે,
હુ નીચે પવર્તોમાં જાઉં અને ત્યાં માર સખીઓએ મારા કૌમાયર્નો શોક
કય .”

38 તેણે ક ું, “જા.” તેણે તેને બે મ હના માટે જવા દ ધી. તેણે
વદાય લીધી. તેણે તથા તેની સ હયરોએ પવર્તો ઉપર પોતાના કૌમાયર્નો
શોક કય . 39 બે મ હના પછ તે પોતાના પતાની પાસે પાછ આવી.
યફતાએ પોતે આપેલા વચન ું પાલન ક .ુ હવે યફતાની દ કર
કુવાર * રહેલી હતી તેથી ઇઝરાયલમાં એવો રવાજ પડ્યો કે 40 વષર્માં
ચાર દવસ ગલ્યાદ યફતાની દ કર નો શોક પાળવા માટે ઇઝરાયલની
દ કર ઓ દર વષ પવર્તો પર જતી હતી.

12
યફતા અને એફ્રાઇમી લોકો

1 એફ્રાઇમના માણસો એકત્ર થઈને યદન નદ પાર કર ને ઉ રના
ઝફોન નગર તરફ ગયા. તેઓએ યફતાને ક ું, “ ું આમ્મોનીઓની

* 11:39 11:39 તે તેના આ ુષ્ય ભર યહોવાહ માટે કુવાર રહ
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વરુદ્ધ લડવા ગયો ત્યારે તાર સાથે જવા માટે તેં અમને કેમ બોલા ા
ન હ? અમે તને તારા ઘરમાં ૂર ને આગ લગાડ ું.” 2 યફતાએ તેઓને
ક ું, “મારે અને મારા લોકોને આમ્મોનીઓ સાથે સંઘષર્ ચાલતો હતો.
જયારે મેં તમને બોલા ા, ત્યારે તમે મને તેઓથી બચા ો ન હતો.

3 જયારે મેં જો ું કે તમે મને બચા ો ન હ, ત્યારે હુ મારો જીવ
જોખમમાં નાખીને આમ્મોનીઓની સામે ગયો અને ઈ રે મને વજય
અપા ો. હવે તમે શા માટે આજે માર વરુદ્ધ લડવાને આ ા છો?”
4 યફતાએ ગલ્યાદના સવર્ માણસોને એકત્ર કયાર્ અને એફ્રાઇમીઓ
વરુદ્ધ લડાઈ કર . ગલ્યાદના માણસોએ એફ્રાઇમના માણસો પર
હુમલો કય કેમ કે તેઓએ ક ું, “તમે એફ્રાઇમ તથા મનાશ્શા મધ્યે
રહેનારા ગલ્યાદ ઓ -એફ્રાઇમથી નાસી આવેલા છો.”

5 ગલ્યાદ ઓએ યદન પાર કર ને એફ્રાઇમીઓને અટકા ા અને
જયારે કોઈ નાસી જતો એફ્રાઇમી બચી જતો ત્યારે તે કહેતો, “મને
નદ પાર કર જવા દે,” ત્યારે ગલ્યાદના માણસો તેઓને કહેતા, “ ું
ું એફ્રાઇમી છે?” જો તે એવો જવાબ આપે કે, “ના,” 6 તો તેઓ

તેને એ ું કહેત કે, “ શબ્બોલેથ’ બોલ.” અને જો તે “ શબ્બોલેથ,”
બોલે તો તે ઓળખાઈ જાય કેમ કે તે આ શ ોનો યોગ્ય ઉચ્ચાર
કર શકતો ન હતો. તેથી ગલ્યાદ ઓ તેને પકડ અને તેને યદનનાં
કનારે માર નાખત. તે સમયે બેતાળ સ હજાર એફ્રાઇમીઓને માર
નાખવામાં આ ા. 7 યફતાએ છ વષર્ ુધી ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય
કય . પછ ગલ્યાદ યફતા મરણ પામ્યો અને તેને ગલ્યાદના એક
નગરમાં દફનાવવામાં આ ો.

ઇબ્સાન,એલોન,અને આ ોન
8 તેના પછ , બેથલેહેમના ઇબ્સાને ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કય .

9 તેને ત્રીસ દ કરાઓ હતા. તેણે ત્રીસ દ કર ઓનાં લ અન્ય લોકોમાં
કરા ા. અને પોતાના દ કરાઓનાં બહારનાં લોકોની દ કર ઓ સાથે
કરા ા. તેણે સાત વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય .

10 ઇબ્સાન મરણ પામ્યો અને બેથલેહેમમાં દફનાવવામાં આ ો.
11 તેના પછ એલોન ઝ ુલોનીએ ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કય . તેણે
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દસ વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 12 એલોન ઝ ુલોની મરણ પામ્યો
અને ઝ ુલોનના આયાલોન દેશમાં દફનાવવામાં આ ો.

13 તેના પછ હલ્લેલ પરઆથોની દ કરા આ ોને ઇઝરાયલીઓ
પર ન્યાયાધીશ તર કે રાજ ક .ુ 14 તેને ચાળ સ દ કરા અને ત્રીસ
પૌત્રો હતા. તેઓએ સ ેર ગધેડાઓ પર સવાર કર અને તેણે આઠ
વષર્ ઇઝરાયલનો ન્યાય કય . 15 હલ્લેલ પરાથોનીનો દ કરો આ ોન
મરણ પામ્યો અને અમાલેક ઓના પહાડ પ્રદેશમાં એફ્રાઇમ દેશના
પરઆથોનમાં તેને દફનાવવામાં આ ો.

13
સામ ૂનનો જન્મ

1 ઇઝરાયલના લોકોએ ફર ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ
અને તેમણે ચાળ સ વષર્ ુધી તેઓને પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપ્યા.ં
2 ત્યાં દાનના કુટુબનો સોરાહનો રહેવાસી માનોઆ નામનાં એક માણસ
હતા.ં તેની પત્નીને સંતાન તથા ન હતા.ં

3ઈ રના દૂતે તે ીને દશર્નઆપીને ક ું, “હવે જો, ું નઃસંતાન છે
અને તને સંતાન થતાં નથી, પણ તને ગભર્ રહેશે અને ું બાળકને જન્મ
આપશે. 4હવે ધ્યાન રાખ દારૂ કે દ્રાક્ષાસવ પીશ ન હ જે ખોરાક અ ુદ્ધ
ગણાય છે તે ખાઈશ ન હ. 5 જો, ું સગભાર્ થશે. અને ુત્રને જન્મ
આપશે. ું તેના માથા પર કદ અ ો ફેરવીશ ન હ, કેમ કે તે છોકરો
ગભર્ ાનથી જ ઈ રને માટે નાઝ ર * થશે. અને તે પ લસ્તીઓના
હાથમાંથી ઇઝરાયલને છોડાવશે.

6 ત્યારે તે ીએ આવીને પોતાના પ તને ક ું કે, “ઈ રનો એક
માણસ માર પાસે આ ો હતો, તેનો દેખાવ ઈ રના દૂત જવેો હતો,
તેથી મને ઘણી બીક લાગી. તે ાંથીઆ ો તે મેં ૂ ું ન હ, તેણે પણ
પોતા ું નામ મને ક ું ન હ. 7 તેણે મને ક ું, જો! તને ગભર્ રહેશે અને
ું દ કરાને જન્મ આપશે. તેથી દારૂ કે દ્રાક્ષાસવ પીશ ન હ, કઈ અ ુદ્ધ

ખોરાક ખાઈશ ન હ, કેમ કે તે બાળક ગભર્ ાનના સમયથી માંડ ને તેના
મરણના દવસ ુધી ઈ રને સારુ નાઝ ર થશ.ે”
* 13:5 13:5 જુઓ ગણના 6
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8પછ માનોઆએઈ રને પ્રાથર્ના કર ને ક ું, “ઓપ્ર ,ુ ઈ ર કૃપા
કર ને જે માણસને તમે મોકલ્યો હતો તેને ફર અમાર પાસે મોકલો કે
જથેી જે બાળક જન્મશે તેને અમારે ું કર ું તે વષે તે અમને શીખવે.”
9ઈ રે માનોઆની પ્રાથર્નાનો ઉ રઆપ્યો અને જયારે તે ી ખેતરમાં
બેઠ હતી ત્યારે ઈ રનો દૂત ફર તેની પાસે આ ો. પણ તેનો પ ત
માનોઆ તેની સાથે ન હતો. 10 તેથી તે ીએ ઉતાવળે દોડ જઈને
પોતાના પ તને ક ું કે, “જો! તે દવસે જે માણસ માર પાસે આ ો
હતો તે મને દેખાયો.” 11માનોઆઊઠ ને પોતાની ીની પાછળચાલ્યો.
અને તે માણસની પાસે આ ો. તેણે ૂ ું, “ ું તમે તે જ માણસ છો
કે જમેણે માર પત્ની સાથે વાત કર હતી?” તેણે ક ું “હા હુ એ જ
છુ.”

12 તેથી માનોઆએ ક ું, “હવે તારુ વચન ફળ ૂત થાઓ. પણ
તે છોકરો કેવો નીવડશે. અને કેવા કામ કરશે?” 13 ઈ રના સ્વગર્દૂતે
માનોઆને ક ું, “જે સવર્ મેં ીને ક ું, તે વષે તેણે કાળજી રાખવી.
14તેણે દ્રાક્ષ ું બને ું કઈ પણ ન ખા ું, તેણે દારૂ કે નશાકારક પીણું પી ું
ન હ; કઈ પણ અ ુદ્ધ ખા ું ન હ. મેં જે આજ્ઞા તેને આપી છે તે સવર્ તે
પાળે.”

15 માનોઆએ ઈ રના દૂતને ક ું, “કૃપા કર ને, અહ રહો કે અમે
તમારે માટે એક હલવાન માંસ રાંધીએ.” 16 ઈ રના દૂતે માનોઆને
ક ું, “જો હુ રોકાઈ જાઉં તો પણ હુ તારો ખોરાક ખાઈશ ન હ. પણ
જો ું દહનીયાપર્ણ તૈયાર કરે છે, તો તારે તે ઈ રને ચઢાવ ું જોઈએ.”
માનોઆજાણતો ન હતો કે તે ઈ રનો દૂત છે.

17 માનોઆએ યહોવાહના દૂતને ક ું, “તારુ નામ ું છે, જથેી તારાં
વચન ફળે ત્યારે અમે તારુ સન્માન કર એ?” 18 ઈ રના દૂતે તેને ક ું,
“ ું મારુ નામ કેમ ૂછે છે? કેમ કે તે અદ્દ ુત છે!”

19 ત્યારે માનોઆએ બકર ું બચ્ ું ખાદ્યાપર્ણ સાથે લઈને ખડક
પર ઈ રને ચઢા ું. માનોઆ અને તેની પત્નીના દેખતાં જ સ્વગર્દૂતે
આ યર્જનક કામ ક .ુ 20 ત્યાં અ ની જ્વાળા વેદ પરથીઆકાશની
તરફ ચઢ , ત્યારે ઈ રનો દૂત વેદ પરથી જ્વાળામાં થઈને ઉપર ચઢ
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ગયો. માનોઆઅને તેની પત્ની તે જોઈ ર ાં અને તેઓ ૂ મ પર નમી
પડ્યા.ં

21ઈ રના દૂતે માનોઆને તથા તેની પત્નીને ફર દશર્ન આપ્ ું ન હ.
ત્યારે માનોઆએ જાણ્ ું કે તે ઈ રનો સ્વગર્દૂત હતો. 22 માનોઆએ
તેની પત્નીને ક ું, “આપણે ઈ રને જોયા છે, માટે આપણે ન મર
જઈ ું!”

23 પણ તેની પત્નીએ તેને ક ું, “જો ઈ ર આપણને માર નાખવા
ઇચ્છતા હોત, તો તેઓ આપણાં દહનીયાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણનો
સ્વીકાર કરત ન હ. અને તેઓ આપણને આ બધી બાબતો બતાવત
ન હ અને આ સમયે તેઓઆપણને આ વાતો સંભળાવત ન હ.”

24અને તે ીએ દ કરાને જન્મ આપ્યો, તે ું નામ સામ ૂન પા ું.
તે છોકરો મોટો થયો અને ઈ રે તેને આશીવાર્દ આપ્યો. 25 ઈ રનો
આત્મા તેને સોરાહ તથા એશ્તાઓલની વચ્ચ,ે માહનેહ દાન†મા,ં સંચાર
કરવા લાગ્યો.

14
સામ ૂન તમ્ના ગામની છોકર ના પ્રેમમાં

1 સામ ૂન તમ્ના નગરમાં ગયો, ત્યાં તેણે એક ીને જોઈ, જે
પ લસ્તીઓની દ કર ઓમાંની હતી. 2 જયારે તે પાછો આ ો, ત્યારે
તેણે પોતાનાં માતા પતાને ક ુ,ં “મેં એક ીને તમ્નામાં જોઈ, જે
પ લસ્તીઓની દ કર ઓમાંની છે. માર સાથે તેના લ કરાવો.”

3 પણ તેનાં માતા પતાએ તેને ક ું, “ ું આપણાં સગાંઓમાં કે
આપણા સવર્ લોકોમાં ું કોઈ ી નથી કે ું બે ુ ત પ લસ્તીઓમાંથી
પત્ની લાવવા કહે છે?” સામ ૂને તેના પતાને ક ું, “તેને મારા માટે લાવી
આપો, કેમ કે તે મને ગમે છે.” 4 પણ તેનાં માતા પતા જાણતાં નહોતા
કે આ તો ઈ ર ું કૃત્ય છે, કેમ કે તે પ લસ્તીઓ સાથે વરોધ કરવા
ઇચ્છતો હતો તે સમયે પ લસ્તીઓ ઇઝરાયલ પર રાજ કરતા હતા.

5 ત્યારે સામ ૂન તમ્નામાં તેના માતા પતા સાથે ગયો અને તેઓ
તમ્નાની દ્રાક્ષવાડ માં આ ા. અને ત્યાં એક જુવાન સહેઆવીને તેની

† 13:25 13:25 દાનની છાવણી
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તરફ ગજના કર . 6ઈ રનોઆત્મા અચાનક તેના પરઆ ો,જમે તે
નાની બકર ને ચીર નાખતો હોય તેમ તેણે સહને ૂબ સરળતાથી ચીર
ના ો અને તેના હાથમાં કઈ પણ નહો ુ.ં તેણે જે ક ુ હ ું તે તેણે તેના
માતા પતાને ક ું ન હ.

7 તે ગયો અને તે ી સાથે વાતચીત કર , જયારે તેણે તેની તરફ
જો ું, તે સામ ૂનને ૂબ ગમી. 8 થોડા દવસો પછ તે તેની સાથે લ
કર પાછો ફય , ત્યારે તે સહનાં ુડદાને જોવા પાછો ફય . અને ત્યાં
સહના શર રનો જે ભાગ બાક પડલેો હતો તેના પર મધમાખીઓ ું
ટો ું તથા મધ હ ુ.ં 9 હાથમાં મધ લઈને તે ખાતા ખાતા ચાલ્યો. અને
પોતાના માતા પતા પાસે આ ો, ત્યારે તેણે તેઓને થોડુ આપ્ ું અને
તેઓએ ખા ું. પણ તેણે તેઓને ક ું ન હ કે સહના શર રનો જે ભાગ
બાક હતો તેના પરથી આ મધ કાઢ લા ો છુ.

10 ાં તે ી હતી ત્યાં સામ ૂનના પતા ગયા અને સામ ૂને ત્યાં
ઉજાણી કર , કેમ કે જુવાન ુરુષોનો આ રવાજ હતો. 11 ીના
સંબંધીઓએ તેને જોયો, તેઓ તેમના બીજા ત્રીસ મત્રોને તેની સાથે
લઈઆ ા.

12 સામ ૂને તેઓને ક ું, “હવે હુ તમને એક ઉખાણું કહુ. જો
તમારામાંનો કોઈ તે શોધી આપે અને ઉજાણીના સાત દવસોમાં તેનો
જવાબ કહે, તો હુ શણના ત્રીસ ઝભ્ભા તથા ત્રીસ જોડ વ ો તેને
આપીશ. 13 પણ જો તમે મને જવાબ ન હ કહો, તો તમારે મને શણનાં
ત્રીસ ઝભ્ભા તથા ત્રીસ જોડ વ ોઆપવાં પડશે.” તેઓએ તેને ક ું,
“અમને તારુ ઉખાણું કહે, તેથી અમે તે સાંભળ એ.”

14 તેણે તેઓને ક ું, “ખાઈ જનારમાંથી, કઈક ખોરાક નીક ો;
બળવાનમાંથી, કઈક મીઠાશ નકળ .”
પણ તેના મહેમાનો ત્રણ દવસમાં ઉખાણાનો જવાબ આપી શ ા

ન હ.
15 ચોથા દવસ*ે તેઓએ સામ ૂનની પત્નીને ક ું, “તારા પ તને

ફોસલાવ કે જથેી તે અમને ઉખાણાનો જવાબ કહે ન હ તો અમે તને

* 14:15 14:15 સાતમો દવસ
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તથા તારા પતાના ઘરનાંને બાળ ૂક ુ.ં ું તેં અમને અહ ૂંટ લેવાને
બોલા ા છે?”

16 સામ ૂનની પત્ની તેની આગળ રડવા લાગી, “ ું જે સવર્ કરે છે
તે દ્વારા મને ધ ારતો હોય એ ું લાગે છે! ું મને પ્રેમ કરતો નથી. તેં
મારા કેટલાક લોકોને ઉખાણું ક ું, પણ તેં મને તેનો જવાબ ક ો નથી.”
સામ ૂને તેને ક ું, “અહ યાં જો, મેં મારા માતા પતાને ક ું નથી, તો ું
હુ તને કહુ?” 17તેઓની ઉજાણીના સાતે દવસો તેણે રડ્યા ક ,ુસાતમે
દવસે તેણે તેને જવાબ આપ્યો, કેમ કે તેણે તેને ૂબ દબાણ ક ુ હ ું.
તેણે પોતાના સંબંધી લોકોને ઉખાણાનો જવાબ કહ દ ધો.

18 અને નગરના લોકોએ તેને ક ું, “સાતમે દવસે ૂયાર્સ્ત થયા
અગાઉ નગરના લોકોએ તેને ક ું, “મધ કરતાં મીઠુ ું છે? સહ કરતાં
બળવાન ું છે?”
સામ ૂને તેઓને ક ું, “જો તમે માર વાછરડ †થી ખે ું ન હોત, તો

તમે મારા ઉખાણાનો જવાબ શોધી શ ા ન હોત.”
19 ત્યારે ઈ રનો આત્મા અચાનક સામ ૂન પર પરાક્રમ સ હત

આ ો. સામ ૂન આશ્કલોનમાં ગયો અને તેઓમાંના ત્રીસ ુરુષોને
માર ના ા. તેણે તેઓનો ૂંટેલો માલ લઈ લીધો અને જઓેએ તેના
ઉખાણાનો જવાબઆપ્યો હતો તેઓને તેણે ત્રીસ વ ોની જોડઆપી.
તે ક્રોધાયમાન થયો અને તે પોતાના પતાના ઘરે જતો ર ો. 20 ીના
પતાએ સામ ૂનના એક સાથી કે જણેે તેના પ્રત્યે મત્રની ફરજ બજાવી
હતી તેને ી તર કે આપી.

15
સામ ૂનનાં પરાક્રમ

1 કેટલાક દવસો પછ , ઘઉંની કાપણીના સમયમાં, સામ ૂન એક
લવારુ લઈને પોતાની પત્નીની ુલાકાતે ગયો. તેણે પોતાને ક ું, “હુ
માર પત્નીની ઓરડ માં જઈશ.” પણ તેના પતાએ તેને અંદર જવાની
પરવાનગી આપી ન હ. 2 તેના પતાએ ક ું, “મને ન ે લાગ્ ું કે ું તેને
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ધ ારે છે, તેથી મેં તેને તારા મત્રને આપી દ ધી. તેની નાની બહેન ું
તેના કરતા વધારે ુંદર નથી? તેના બદલે તેને લે.”

3 સામ ૂને તેઓને ક ું, “આ સમયે હુ પ લસ્તીઓને કઈ ઉપદ્રવ
કરુ તો તે વષે હુ નદ ષ ઠર શ.” 4સામ ૂન ચાલ્યો ગયો તેણે ત્રણસો
શયાળ પકડયાં અને મશાલો લઈને બબ્બે શીયાળોની ૂંછડ ઓ ભેગી
કર ને બબ્બે ૂંછડ ઓ વચ્ચે એક એક મશાલ બાંધી.

5 પછ તેણે મશાલો સળગાવી, અને તેણે શયાળોને પ લસ્તીઓના
ઊભા પાકમાં છોડ ૂક . અને તેઓએ ૂળા અને ઊભા પાકને
જૈ ૂનવાડ ઓસ હત બાળ ૂ ા.ં 6પ લસ્તીઓએ ૂ ું, “આકોણે
ક ુ છે?” તેઓને કહેવામાં આ ું, “ તમ્નીના જમાઈ સામ ૂને આ ક ુ
છે, કેમ કે તમ્નીએ સામ ૂનની પત્નીને લઈને તેને તેના મત્રને આપી
દ ધી.” ત્યારે પ લસ્તીઓ આ ા અને તેને તથા તેના પતાને બાળ
ૂ ા.
7સામ ૂને તેઓને ક ું, “જો તમે આમ કરો છો, તો હુ ન ે તમારા

પર વેર વાળ શ તે પછ જ હુ જપીશ.” 8 પછ તેણે તેઓને માર ને
તેઓનો ૂરો સંહાર કય . પછ તે જઈને એટામ ખડકની ુફામાં ર ો.

સામ ૂન પ લસ્તીઓને હરાવે છે
9 ત્યારે પ લસ્તીઓ ચઢ આ ા અને તેઓએ યહૂદામાં ુદ્ધ માટે

તૈયાર કર અને તેઓ ું સૈન્ય લેહ માં ફેલાઈ ગ ુ.ં 10 યહૂદાના
માણસોએ ક ું, “શા માટે તમે અમારા પર હુમલો કરવા આ ા છો?”
તેઓએ ક ું, “અમે સામ ૂનને પકડવા માટે હુમલો કય છે, જથેી તેણે
અમાર સાથે જે ક ુ છે તે ું અમે તેને કર એ.”

11 ત્યારે યહૂ દયાના ત્રણ હજાર માણસોએ એટામ ખડકની ુફામાં
જઈને સામ ૂનને ક ું, “ ું ું જાણતો નથી કે પ લસ્તીઓઆપણા પર
રાજ કરે છે? આતેં ું ક ુ?” સામ ૂને તેઓને ક ું, “તેઓએજે ું મને
ક ુ છે, તે ું મેં તેઓને ક ુ છે.”

12 તેઓએ સામ ૂનને ક ું, “અમે તને બાંધીને લઈ જઈ
પ લસ્તીઓના હાથમાં સોંપવાને આ ા છ એ.” સામ ૂને તેઓને
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ક ું, માર આગળ તમે સમ ખાઓ, “તમે પોતે મને માર ન હ નાખો.”
13 તેઓએ તેને ક ું, “ના, અમે માત્ર તને દોરડાથી બાંધીને તેઓના
હાથમાં સોંપી ું. અમે વચન આપીએ છ એ કે અમે તને માર ન હ જ
નાખીએ.” ત્યારે તેઓએ તેને નવાં બે દોરડાથી બાંધીને તે ખડક પરથી
લઈ ગયા.

14 જયારે તે લેહ માં પહોંચ્યો, ત્યારે પ લસ્તીઓએ તેને જોઈને
જયઘોષ કય . અને ઈ રનો આત્મા તેના પર પરાક્રમ સ હત આ ો
અને તેને હાથે જે દોરડાં બાંધેલા હતાં તે અ થી બળેલા શણના જવેા
થઈને હાથ પરથી સર પડ્યા.

15સામ ૂનને ગધેડા ું તાજુ જડ ું મ ું એ જડબાના પ્રહારથી તેણે
એક હજાર માણસોને માર ના ા. 16સામ ૂને ક ું,
“ગધેડાના જડબાથી મેં ઢગલે ઢગલા,
ગધેડાના જડબાથી મેં હજાર માણસોને માયાર્ છે.”

17એપ્રમાણે ક ા પછ સામ ૂને, તે જડ ું ફેંક દ ું અને તે જગ્યા ું
નામ રામાથ-લેહ * પા ુ.ં 18 સામ ૂનને ૂબ તરસ લાગી અને તેણે
ઈ રને પોકાર ને ક ું, “તમે આ મોટો વજય પોતાના દાસની હસ્તક
કય છે, પણ હવે હુ તરસથી મર ર ો છુ. ું હુ આ બે ુ તી લોકોના
હાથમાં પડ શ?”

19 ત્યારે ઈ રે લેહ માં જે ખાડો હતો તેમાં ફાટ પાડ . તેમાંથી પાણી
નીક ુ.ં પાણી પીધા પછ તે પાછો ુ દ્ધમાં આ ો તેણે તાજગી
પ્રાપ્ત કર . એ માટે તેણે તે જગ્યા ું નામ એન-હ ોર† પા ું અને તે
આજ ુધી લેહ માં છે. 20સામ ૂને પ લસ્તીઓના સમયમાં વીસ વષર્
ઇઝરાયલનો ન્યાય કય .

16
સામ ૂન ગાઝામાં

1 સામ ૂન પ લસ્તીઓના નગર ગાઝામાં ગયો અને ત્યાં એક
ગ ણકાને જોઈ અને તે તેની પાસે રાત વતાવવાને ગયો. 2 ગાઝ ઓને
ખબર મળ કે, “સામ ૂન અહ આ ો છે.” ગાઝ ઓએ તે જગ્યાને

* 15:17 15:17જબડાના અ ઓનો ટેકર † 15:19 15:19બોલાવનારનો ઝરણું
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ઘેર લીધી, તેઓ આખી રાત નગરના દરવાજામાં સંતાઈ ર ા. અને
તેઓ ત્યાંથી આઘાપાછા થયા ન હ. તેઓએ ક ું હ ુ,ં “સવાર ુધી
આપણે રાહજોઈએઅને દવસઊગતાં જઆપણે તેને માર નાખી ુ.ં”

3 સામ ૂન મધરાત ુધી ૂઈ ર ો. મધરાતે ઊઠ ને તેણે નગરના
દરવાજાના કમાડ તથા બ ે બારસાખો પકડ . ૂંગળ સ હત તેને ખેંચી
કાઢ ને તેઓને તેમના ખભા પર ૂક ને હેબ્રોન પવર્તની સામેના શખર
પર લઈ ગયો.

સામ ૂન અને દ લલા
4 તે પછ એ ું થ ું કે, સામ ૂનને સોરેકની ખીણમાં રહેતી દ લલા

નામની એક ી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. 5 પ લસ્તીઓના શાસકોએ તેની
પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું સામ ૂનને પટાવીને ૂછ લે કે, તે ું મહા બળ
શામાં રહે ું છે? કેવી ર તે અમે તેને બાંધીને તેના પર પ્રબળ થઈએઅને
તેને હરાવીએ? જો ું આમ કર શ તો અમારામાંનો પ્રત્યેક જણ તને
ચાંદ ના અ ગયારસો સ ા આપશે.”

6અને દ લલાએ સામ ૂનને ક ું, “કૃપા કર ને, ું મને કહે કે, તારુ
મહા બળ શામાં રહે ું છે, ું કેવી ર તે બંધાય અને જથેી ું નબર્ળ
થાય?” 7સામ ૂને તેને ક ું, “કદ ુકાયેલા ના હોય એવા સાત લીલા
બંધથી જો તેઓ મને બાંધ,ે તો હુ નબર્ળ થઈને બીજા માણસો જવેો
થઈ જઈશ.”

8 ત્યારે પ લસ્તીઓના શાસકો કદ ન ુકાયેલા એવા સાત લીલા
પણછ તેની પાસે લા ા અને તેણીએ સામ ૂનને તેનાથી બાંધ્યો. 9હવે
તેણે છાની ર તે માણસોને તેની ઓરડ માં સંતાડ રા ા હતા. તેણે તેને
ક ું, સામ ૂન!” પ લસ્તીઓ તારા પર ચઢ આ ા છે!” પણ શણની
એક દોર આગને અડ ાથી ૂટ જાય તેમ તેણે તે બાંધેલા બંધનો તોડ
ના ાં. એમ તેઓ તેના બળ વષે જાણી શ ા ન હ.

10 દ લલાએ સામ ૂનને ક ુ,ં “જો, તેં મને છેતર છે અને મને જૂઠુ
ક ું છે. કૃપા કર ને, મને કહે કે તને કેવી ર તે નબર્ળ કર શકાય.”
11 તેણે તેને ક ું, “જે દોરડાનો ઉપયોગ કદ કોઈ કામમાં કરાયો ન
હોય તેવા નવા દોરડાથી જો તેઓ મને બાંધે તો હુ અન્ય માણસો જવેો
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નબર્ળ થઈ જઈશ.” 12તેથી દ લલાએ નવા દોરડાં લીધા. અને તેનાથી
સામ ૂનને બાંધ્યો. પછ તેને ક ું, “સામ ૂન, પ લસ્તીઓ તારા પર
ચઢ આ ા છે!” માણસો અંદરની ઓરડ માં સંતાઈ ર ા હતા. પણ
સામ ૂને દોરડાંને ૂતરની દોર ની માફક પોતાના હાથ પરથી ફટાફટ તોડ
ના ાં.

13દ લલાએસામ ૂનને ક ું, “અત્યાર ુધી તેં મને છેતર ને મને જૂઠ
વાતો કહ છે. હવે અમને કહે કે કેવી ર તે અમે તને હરાવી શક એ?”
સામ ૂને તેને ક ું, “જો ું મારા માથાના વાળની સાતલટો તાણાની સાથે
વણે તો હુ અન્ય માણસો જવેો થઈ જઈશ. 14જયારે તે ૂતો હતો,
ત્યારે દ લલાએ સાળના ખીલા સાથે તે બાંધીને તેને ક ું, “સામ ૂન,
પ લસ્તીઓતારા પરઆવી પડ્યા છે!” તેણે પોતાની ઊંઘમાંથીજાગીને
સાળનો ખીલો તથા તાણા ખેંચી કાઢ્યાં.

15 તેણે તેને ક ું, “ ું મને કેવી ર તે કહ શકે કે, હુ તને પ્રેમ કરુ છુ,
કેમ કે ું મને તાર હદયની વાતો તો જણાવતો નથી? આ ત્રણવાર તેં
માર મશ્કર કર છે અને તારુ મહા બળ શામાં રહે ું છે તે મને ક ું
નથી.” 16 તેણે પોતાનાં વચનો વડે તેને દરરોજઆગ્રહ કર ને જીદ કર ,
જથેી તેનો જીવ મરણ ુલ્ય અકળાયો.

17 ત્યારે સામ ૂને તેને સાચે સા ું કહ જણા ું કે “મારા માથા પર
કદ અ ો ફય નથી અને મારા વાળ કદ કપાયા નથી, કેમ કે માર
માના ગભર્ ાનથી જ હુ ઈ રને સારુ નાઝ ર છુ. જો હુ મારા માથાના
વાળ કપા ું તો મારુ બળ મારામાંથી જ ું રહેશે અને હુ નબર્ળ થઈને
બીજા માણસના જવેો થઈ જઈશ.”

18જયારે દ લલા સમજી કે તેણે પોતા ું દલ માર આગળ ૂરે ૂરુ
ખોલ્ ું છે, ત્યારે તેણે પ લસ્તીઓના શાસકોને તેડ મંગા ા અને
ક ું, “આ એક વાર આવો, કેમ કે તેણે મને સઘ ું ક ું છે.” ત્યારે
પ લસ્તીઓના શાસકો ચાંદ ના સ ા લઈને તેની પાસેઆ ા. 19તેણે
સામ ૂનને પોતાના ખોળામાં ુવાડ્યો. અને ુવડાવી દ ધો. એક
માણસને બોલાવીને તેના માથાની સાત લટો કાપી નાખી, પછ દ લલા
સામ ૂનને હેરાન કરવા લાગી, કારણ કે તેનામાંથી તે ું બળ જ ું ર ું
હ ુ.ં
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20 તેણે ક ું, “સામ ૂન પ લસ્તીઓ તારા પર ચઢ આ ા છે!”
ઊંઘમાંથીજાગીને તેણે ક ું, “હુ અગાઉની જમે મારુ શર ર હલાવીશ.”
પણ તેને ાલ નહોતો કે ઈ ર તેની પાસેથી જતા ર ા છે.
21 પ લસ્તીઓએ તેને પકડ ને તેની આંખો ફોડ નાખી. તેઓ તેને
ગાઝામાં લા ા અને તેને કાંસાની બેડ ઓ પહેરાવી. તેની પાસે
બંદ ખાનામાં ચ પસાવી. 22 તોપણ વાળ કપાઈ ગયા પછ તેના
માથાના વાળ પાછા વધવા લાગ્યા.

સામ ૂન ું ૃત્ ુ
23 પ લસ્તીઓના શાસકો પોતાના દેવ દાગોનઆગળ મોટુ બ લદાન

કરવાને અને આનંદ કરવાને એકત્ર થયા. તેઓએ ક ુ,ં “અમારા દેવે
સામ ૂનને હરા ો છે, અમારા શ ુને અમારા હાથમાં સોંપ્યો છે.”
24જયારે લોકોએ તેને જોયો, ત્યારે તેઓએ પોતાના દેવની સ્ ુ ત કર ;
કેમ કે તેઓએ ક ું, “અમારા દેવે અમારા શ ુને હરા ો છે અને અમને
સોંપ્યો છે. તેણે અમારામાંથી ઘણાંને માર ના ા છે.”

25 જયારે તેઓ ઉજવણી કરતા હતા, ત્યારે તેઓએ ક ું,
“સામ ૂનને બોલાવો, તે આપણું મનોરજન કરે.” અને તેઓ સામ ૂનને
કેદખાનામાંથી બહાર લઈ આ ા. અને તેણે તેઓ ું મનોરજન ક ુ.
તેઓએ તેને થાંભલાઓની વચ્ચે ઊભો રા ો. 26જે જુવાને તેનો હાથ
પકડ્યો હતો તેને સામ ૂને ક ું, “જે થાંભલાઓ પર આ ઇમારતનો
આધાર રહેલો છે તે મને પકડવા દે,જથેી હુ તેનો ટેકો દઈને ઊભો રહુ.”

27 હવે તે ઇમારત તો ુરુષોથી તથા ીઓથી ભરે ું હ ુ.ં અને
પ લસ્તીઓના સવર્ શાસકો ત્યાં હતા. જયારે સામ ૂન તેઓને
મનોરજન કરાવતો હતો, ત્યારે અગાસી ઉપર તેને જોનારા ુરુષ તથા

ીઓ મળ ને આશરે ત્રણ હજાર માણસો હતા.ં
28સામ ૂને ઈ રને યાદ કર ને ક ું, “પ્ર ,ુઈ ર, મને સ્મરણમાં લો,

કૃપા કર ને આટલી એક વાર મને સામથ્યર્વાન કરો, કે જથેી હુ માર બ ે
આંખો ફોડ્યા ું સામટુ વેર પ લસ્તીઓ પર વાળ શકુ.” 29વચ્ચેના બ ે
થાંભલા જનેા પર ઇમારતનો આધાર રહેલો હતો, તે ંભો સામ ૂને



ન્યાયાધીશો 16:30 xlviii ન્યાયાધીશો 17:6

પકડ્યા, એકને જમણાં હાથથી અને બીજાને ડાબા હાથથી અને તેમને
અઢેલીને તે ઊભો ર ો.

30 સામ ૂને ક ું, “હુ પ લસ્તીઓની સાથે ભલે મરુ!” તેણે
પોતાની સં ૂણર્ બળ થાંભલા પર અજમાવી. એટલે શાસકો પર
તથા તેની અંદરના સવર્ માણસો પર ઇમારત ૂટ પડ . એમ મરતી
વખતે તેણે જઓેને માયાર્ તેઓની સં ા તેના જીવનકાળ દર મયાન
તેણે મારેલાઓના કરતાં વધારે હતી. 31 પછ તેના ભાઈ તથા તેનાં
બધા કુટુબીજનો સવર્ ત્યાં આવીને તેને લઈ ગયાં અને સોરાહ તથા
એશ્તાઓલની વચમાં તેના પતા માનોઆના કબ્રસ્તાનમાં તેના દેહને
દફના ો. સામ ૂને વીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલનો ન્યાય કય .

17
મખાની ૂ તઓ

1એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં મખા નામે એક માણસ રહેતો હતો.
2 તેણે પોતાની માતાને ક ું, “ચાંદ ના જે અ ગયારસો સ ા* તાર
પાસેથી ચોર લેવાયા હતા, તેના લીધે તેં શાપઆપ્યો હતો, મેં તે સાભ ું
હ ુ!ં હવે અહ જો! તે ચાંદ ના સ ા માર પાસે છે. મેં લઈ લીધાં
હતા.” તેની માતાએ ક ું, “મારા દ કરા, ઈ ર તને આશીવાર્દ આપો!”

3 તેણે તે અ ગયારસો ચાંદ ના સ ા પોતાની માતાને પાછા આપ્યાં.
ત્યારે માતાએ ક ું, “મારા દ કરાને માટે કોરેલી ૂ ત તથા ધા ુની ૂ ત
બનાવવાને માટે, મેં તે સ ા ઈ રને અપર્ણ કરવા અલગ રા ા હતા.
તેથી હવે, હુ તને તે પાછા આપીશ.” 4જયારે તેણે પોતાની માતાને તે
સ ા પાછા આપ્યા,ં ત્યારે તેની માતાએ સ ા ુનારને આપ્યા,ં જણેે
કોતરેલી ૂ ત તથા ધા ુની ૂ ત બનાવી અને તે મખાના ઘરમાં રહ .

5 મખાના ઘરે દેવ ાન હ ું, તેણે એફોદ તથા દેવ ાન બના ાં
અને પોતાના દ કરાની પ્ર ત ા કર ને તેને તેઓનો યાજક બના ો. 6 તે
દવસોમાં ઇઝરાયલમાં રાજા નહોતો અને દરેક પોતાની દ્ર માં જે સારુ
લાગે તે જ તે કરતો હતો.
* 17:2 17:2 30 કલોગ્રામ
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7 હવે યહૂ દયાના બેથલેહેમનો એક જુવાન માણસ, તે યહૂદાના
કુટુબનો હતો, તે લેવી હતો, તે આવીને ત્યાં વસેલો હતો. 8 તે માણસ
યહૂ દયા ું બેથલેહેમ છોડ ને વસવાટ કરવા માટે જગ્યા શોધવા ચાલી
નીક ો અને તે ુસાફર કરતા એફ્રાઇમના પહાડ દેશમાં મખાના ઘરે
આવી પહોંચ્યો. 9 મખાએ તેને ૂ ુ,ં “ ું ાંથીઆવે છે? “તે માણસે
તેને ક ું કે, “હુ યહૂ દયાના બેથલેહેમનો લેવી છુ, હુ જગ્યા શોધવાજાઉં
છુ જથેી મને ત્યાં રહેવા મળે.”

10 મખાએ તેને ક ુ,ં “માર સાથે રહે અને મારો સલાહકાર તથા
યાજક થા. હુ તને દર વષ ચાંદ ના દસ સ ા†, એક જોડ વ ો અને
ખાવા ું આપીશ.” તેથી લેવી અંદર ગયો. 11 તે જુવાન લેવી મખાની
સાથે રહેવાને રાજી હતો અને મખા માટે પોતાના દ કરા સમાન બન્યો.

12 મખાએ તે લેવીને પ વત્ર ક્રયાને માટે અ ભ ષક્ત કય . તે જુવાન
માણસ તેનો યાજક બન્યો અને તે મખાના ઘરમાં ર ો. 13 ત્યારે
મખાએ ક ું, “હવે હુ જાણું છુ કે ઈ ર મારે માટે સારુ કરશે, કારણ
કે આ લેવી મારો યાજક છે.

18
મખા અને દાન ું કુળ

1 તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજા નહોતો. તે સમયે દાનીઓ ું
કુળ પોતાના વસવાટને માટે વતન શોધ ું હ ુ,ં કેમ કે અત્યાર ુધી
ઇઝરાયલના કુળોની મધ્યે તેઓને વતનનો હસ્સો મ ો નહોતો.
2 દાનના લોકોએ પોતાના આખા કુળમાંથી પાંચ માણસો મોકલ્યા,
તેઓ લડવૈયા અને સોરાહથી એશ્તાઓલના ુદ્ધમાં અ ુભવી હતા,
તેઓને દેશની જા ૂસી કરવા તથા તપાસ કરવા માટે મોકલ્યા. તેઓએ
તેમને ક ું, “જઈને દેશની તપાસ કરો” તેઓ એફ્રાઇમના પહાડ દેશમાં
આ ા, મખાને ઘરે આવીને ત્યાં તેઓ રાત્રી ુકામ કય .

3 જયારે તેઓ મખાના ઘરની નજીક આ ા, ત્યારે તેઓએ પેલા
જુવાન લેવીનો સાદ ઓળ ો, તેઓ પાછા વળ ને ત્યાં ગયા. અને
† 17:10 17:10 115 ગ્રામ
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ૂ ું, “તને અહ યાં કોણ લા ુ?ં અહ ું ું કરે છે? અહ ું શા માટે
છે?” 4તેણે તેઓને ક ું, મખાએ મારા માટેઆ ક ુ છે. “તેણે મને કામ
પર રા ો અને હુ તેનો યાજક થયો છુ.”

5 તેઓએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને ઈ રની સલાહ ૂછ, જથેી અમે
જાણીએ કે જે રસ્તે અમે જઈએ છ એ તે સફળ નીવડશે કે ન હ.”
6 યાજકે તેઓને ક ું કે, “શાં તએ ચાલ્યા જાઓ. જે રસ્તે તમે જાઓ
છો તેમાં ઈ ર તમાર સમક્ષતા કરશે.”

7 પછ એ પાંચ માણસો લાઈશઆ ા અને તેઓએ લોકોને જોયા
કે ાં તેઓ સલામતીમાં રહેતા હતા-એ જ ર તે સદોનીઓ ૂંઝવણ
ન અ ુભવવાને બદલે ુર ક્ષત રહેતા હતા*. તે દેશમાં એવો કોઈ ન
હતો કે, તેઓને જીતી શકે અથવા તેઓને કોઈપણ ર તે તકલીફ આપ.ે
તેઓ સદોનીઓથી ઘણાં દૂર રહેતા હતા અને કોઈની† સાથે વહાર
રાખતા ન હતા. 8 તેઓ પોતાના કુળ સોરાહ તથા એશ્તાઓલમાં પાછા
આ ા. તેઓના સંબંધીઓએ તેઓને ૂ ું, “તમે ું ખબર લા ા
છો?”

9 તેઓએ ક ું, “ચાલો! આપણે તેઓ પર હુમલો કર એ! અમે તે
દેશ જોયો છે અને તે ઘણો સારો છે. તમે કેમ ક ું કરતા નથી? તે દેશ
પર હુમલો કરવા અને તેને જીતવા માટે પાછા ન પડો. 10 જયારે તમે
હશો, ત્યારે તમે એવા લોકો પાસે જાઓ કે જે લોકો પોતાના માટે એ ું
વચારે છે અમે સલામત છ એ, તે દેશ વશાળ છે! ઈ રે તે તમારા
હાથમાં આપ્યો છે. તે એવી જગ્યા છે કે ાં ૃથ્વી પરની કોઈપણ
વસ્ ુની અછત નથી.”

11 પછ દાનના કુળના છસો માણસો, ુદ્ધ માટેનાં શ ો સજીને
સોરાહ તથા એશ્તાઓલમાંથી રવાના થયા. 12 તેઓએ જઈને
યહૂ દયામાંના કયાર્થ-યાર મમાં છાવણી કર . એ માટે લોકોએ તે
જગ્યા ું નામ માહનેહ દાન પાડ ુ;ં તે કયાર્થ-યાર મની પ મમાં છે;
તે નામ આજ ુધી રહે ું છે.

* 18:7 18:7 તે દવસોમાં તેઓનો ન્યાય કરવા કોઈ ન્યાયીઓ નહોતો † 18:7 18:7
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13 તેઓ ત્યાંથી નીકળ ને એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં ગયા અને
મખાના ઘરે આ ા.
14 પછ જે પાંચ માણસો લાઈશના દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા

તેઓએ તેઓના સંબંધીઓને ક ું, “ ું તમે જાણો છો કે આ ઘરોમાં
એફોદ, તરાફ મ, કોતરેલી ૂ ત તથા ગાળેલી ૂ ત છે? હવે તમે નણર્ય
કરો કે ું કર ુ.ં”

15 તેથી તેઓ ત્યાંથી ફર ને જુવાન લેવી, મખાના ઘરમાં ગયા. અને
તેઓએ તેને ખબરઅંતર ૂછ . 16અને દાનના કુળના છસો માણસો,
ુદ્ધ માટેના હ થયારો સજીને પ્રવેશ દ્વાર આગળ ઊભા ર ા.
17પાંચ માણસો કે જઓે દેશની જા ૂસી કરવાને ગયા હતા તેઓએ

ઘરમાં જઈને કોતરેલી ૂ ત, એફોદ, તરાફ મ તથા ગાળેલી ૂ ત
લઈ લીધી, ત્યારે ુદ્ધ માટે હ થયારોથી સજ્જ થયેલા પેલા છસો
માણસો સાથે યાજકો દરવાજાના પ્રવેશ દ્વાર આગળ ઊભો રહેલો
હતો. 18જયારે તેઓ મખાના ઘરમાં ગયા અને કોતરેલી ૂ ત,એફોદ,
તરાફ મ તથા ગાળેલી ૂ ત લઈઆ ા ત્યારે યાજકે તેઓને ક ું, “તમે
આ ું કરો છો?”

19 તેઓએ તેને ક ું, “છાનો રહે! તારો હાથ તારા ુખ પર ૂક અને
અમાર સાથે આવ અને અમારો પતા તથા યાજકો થા. ું એ વધારે
સારુ નથી કે તારે એક ઘરના યાજકો થવા કરતાં, ઇઝરાયલના એક
કુળના યાજક થ ુ?ં” 20 યાજકો ું હૃદય આનંદથી ભરાઈ ગ ુ.ં એફોદ,
તરાફ મ, કોતરેલી ૂ ત લઈને તે તેઓની સાથે ચાલ્યો ગયો.

21 તેથી તેઓ પાછા વળ ને ચાલ્યા ગયા. તેઓએ તેઓની સામે
નાનાં બાળકોન,ે જાનવરોને તથા પોતાની માલ મલકતોને આગળ
રા ા.ં 22જયારે તેઓ મખાના ઘરથી ઘણે દૂર ગયા, ત્યારે મખાના
ઘરની પાસેના ઘરના માણસોએ એકત્ર થઈને દાન ુત્રોને પકડ પાડ્યા.
23તેઓએદાન ુત્રોને ઊંચાઅવાજે પોકાયાર્ એટલે તેઓએપાછા ફર ને
મખાને ક ું, “શા માટે ું મોટુ ટો ું લઈને અમાર પાછળઆવે છો?”
24 તેણે ક ું, “મેં બનાવેલા દેવોને તમે ચોર લીધા છે અને યાજકને

પણ લઈ જઈ ર ા છો. બીજુ ું બાક ર ું છે? તેમ છતાં તમે મને કેમ
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ૂછ ર ા છો, કે ‘તને શો સંતાપ છે?’ ” 25 દાનના લોકોએ તેને ક ું,
મોટેથી ન બોલ. “અમારે તારો અવાજ સાંભળવો નથી! કેમ કે કેટલાક
અત્યંત ક્રો ધત માણસો તારા પર હુમલો કરશે અને ું તથા તારા ઘરનાં
માયાર્ જશો.” 26 ત્યારે પછ દાનના લોકોએ પોતાનો રસ્તો પકડ્યો.
જયારે મખાને જણા ું કે તેઓ તેના કરતાં બળવાન હતા, ત્યારે તે પાછો
વ ો અને પોતાને ઘરે ગયો.

27 મખાએ જે બના ું હ ું તે દાનના લોકોએ લઈ લી ુ,ં તેની સાથે
તેના યાજકોને પણ લાઈશમાં આ ાં, ત્યાં લોકો નભર્ય તથા ુર ક્ષત
હતા, તેઓએતેઓને તલવારથી માર ના ા અને નગરને બાળ ના ું.
28 ત્યાં તેઓને છોડાવનાર કોઈ નહો ું, કેમ કે સદોનથી તે ઘણું દૂર હ ું
અને તેઓને કોઈની સાથે કશો વહાર ન હતો. બેથ-રહોબ પાસેની
ખીણમાં તે આવે ું હ ું. અને ત્યાં નગરમાં ર ા. 29 તેઓએ તે નગર ું
નામ તેઓના ૂવર્જોના નામ પરથી દાન પાડ ુ,ંઇઝરાયલના સંતાનોમાંનો
હતો. અગાઉ નગર ું નામ લાઈશ હ ુ.ં

30 દાનના લોકોએ પોતાને માટે કોતરેલી ૂ તની પ્ર ત ા કર , અને
દેશની ુલામગીર ના દવસ ુધી ૂસાના દ કરા ગેશ મનો દ કરો
યોનાથાન તથા તેના ુત્રો દાન કુળના યાજકો હતા. 31 ાં ુધી
ઈ ર ું તં ુ શીલોમાં હ ું ત્યાં ુધી તેઓએ મખાની બનાવેલી કોતરેલી
ૂ તની કાયમ ઉપાસના કર .

19
એક લેવી અને એની રખાત

1ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજાનહોતો, તે દવસોમાં એ ું બન્ ું કે કોઈએક
લેવી એફ્રાઇમની પહાડ પ્રદેશના સૌથી દૂર વસ્તારમાં આવીને રહેતો
હતો. તેણે બેથલેહેમનાં યહૂ દયામાંથી એક ીને પોતાની ઉપપત્ની
તર કે રાખી હતી. 2 પણ તેની ઉપપત્ની તેને અ વ ા ુ હતી. તેણે

ભચાર કય તેના પ તને ૂક ને પોતાના પતાના ઘરે બેથલેહેમના
યહૂ દયામાં પાછ ગઈ. તે ત્યાં ચાર મ હના ુધી રહ .

3 તેનો પ ત તેને સમજાવીને પાછ લાવવા માટે ગયો. તેની સાથે
નોકર તથા બે ગધેડા હતાં. તેની ઉપપત્નીના પતાએ તેને જોયો, ત્યારે
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તે ી તેને પોતાના પતાના ઘરમાં લાવી. અને તેનો પતા તેને મળ ને
ુશ થયો. 4 તેના સસરાએ એટલે ુવતીના પતાએ, તેને ત્રણ દવસ

રહેવા માટે સમજા ો. તેઓએ ખા ું, પી ું અને ત્યાં ર ો.
5ચોથે દવસે તેઓએવહેલાં ઊઠ ને વદાય થવાની તૈયાર કર , પણ
ુવતીના પતાએ પોતાના જમાઈને ક ું, “થોડો ખોરાક ખાઈને તાજગી

પામ. પછ તમે તમારે રસ્તે જજો.” 6 તેથી તેઓ બ ેએ સાથે બેસીને
ખા ુંપી ુ.ં પછ ુવતીના પતાએ લેવીને ક ું, “કૃપા કર જો તાર
ઇચ્છા હોય તો આજની રાત અહ રોકાઈ જા અને આનંદ કર.”

7 લેવી જવા માટે વહેલો ઊઠ્યો, પણ જુવાન ીના પતાએ તેને
રહેવા માટે આગ્રહ કય , તેથી તેણે પોતાનો વચાર બદલ્યો અને ફર તે
રાતે તે રહ ગયો. 8 પાંચમા દવસે વદાય થવા માટે તે વહેલો ઊઠ્યો,
પણ છોકર ના પતાએ ક ું, “પોતાને બળવાન કર અને બપોર ુધી
રહ જા.” તેથી તેઓ બ ે જમ્યા.ં 9 પછ લેવી, તેની ઉપપત્ની તથા
તેનો ચાકર જવા માટે ઊભા થયા, ત્યારે તેના સસરાએ,એટલે ુવતીના
પતાએ તેને ક ું, “જો, હવે દવસ આથમવા આ ો છે. કૃપા કર
આજે રાત્રે પણ રોકાઈ જાઓ અને આનંદ કરો. આવતીકાલે વહેલા
ઊઠ ને તમારે ઘરે પાછા જજો.

10 પણ લેવી તે રાતે ત્યાં રહેવા માટે રાજી ન હતો. તેથી તે ચાલી
નીક ો. તે ય ૂસ એટલે યરુશાલેમ પાસે આવી પહોંચ્યો. તેની સાથે
સામાનબાંધેલાં બે ગધેડાં અને તેની ઉપપત્ની પણહતી. 11જયારે તેઓ
ય ૂસ પાસે પહોંચ્યા,ં ત્યારે સાંજ પડ ગઈ હોવાથી તેના ચાકરે પોતાના
મા લકને ક ું, “ચાલો, આપણે ય ૂસીઓના નગરમાં જઈને ત્યાં રાત
વતાવીએ.”
12 તેના મા લકે તેને ક ુ,ં “આપણે આ વદેશીઓના નગરમાં જ ું

નથી, ાં ઇઝરાયલ નથી તેવા વદેશીઓના નગરમાં આપણે ન હ
જઈએ. આપણે આગળ ચાલીને ગબયા જઈ ું.” 13 લેવીએ તેના
જુવાન નોકરને ક ું, “આવ,આપણેઆજગ્યાઓમાંની એક જગ્યાએ
જઈએ અને ગબયામાં કે રામામાં જઈને રાતવાસો કર એ.” 14 તેથી
તેઓ આગળ જવા ું જાર રા ુ.ં જયારે બન્યામીનના પ્રદેશના
ગબયા પાસે તેઓ પહોચ્યાં ત્યારે ૂયાર્સ્ત થયો. 15તેઓએ ગબયામાં
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જઈને રાત વતાવી. અને તે નગરની વચ્ચેની ુલ્લી જગ્યામાં જઈને
બેઠો, પણ કોઈ તેને રાત વતાવવા માટે લઈ ગ ું ન હ.

16 પણ ત્યારે એક ૃદ્ધ માણસ ખેતરમાં કામ કર ને સાંજે પાછો
આવતો હતો. તે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશનો લેવી હતો. થોડા સમય
માટે ગબયામાં આ ો હતો. પણ તે જગ્યાએ જે લોકો રહેતા હતા
તેઓ તો બન્યામીનીઓ હતા. 17 તે ૃદ્ધે પોતાની આંખો ઊંચી કર
અને તેણે નગરમાં વટેમા ુર્ઓને રસ્તામાં બેઠેલા જોયા. તે ૃદ્ધ માણસે
ક ું, “ ું ાં જાય છે? ું ાંથી આ ો છે?”

18લેવીએ તેને ક ું, “અમે બેથલેહેમ યહૂ દયાનાં એફ્રાઇમના પહાડ
પ્રદેશના પેલે છેડે જઈએ છ એ. હુ ત્યાંનો રહેવાસી છુ. હુ બેથલેહેમ-
યહૂ દયામાં ગયો હતો અને હુ ઈ રના ઘરે જાઉં છુ. 19અમાર પાસે
અમારા ગધેડાંને માટે ઘાસચારો છે, તાર દાસીને માટે અને જુવાન
માણસને માટે રોટલી અને દ્રાક્ષારસ છે. અમને કશાની જરૂર યાત નથી.
પણ કોઈ માણસ અમને પોતાના ઘરમાં આવકાર આપતો નથી.”

20 ૃદ્ધ માણસે તેઓની ખબરઅંતર ૂછ અને ક ું, “તમને શાં ત
થાઓ! હુ તમાર બધી જ જરૂ રયાત ૂર પાડ શ. તમાર સંભાળ
રાખીશ. તમે રસ્તામાં રોકાઈ જશો ન હ.” 21 તે માણસ લેવીને પોતાને
ઘરે લા ો. તેના ગધેડાંને ઘાસ ચારોઆપ્યો. તેઓએ પોતાના હાથપગ
ધોયા અને ખા ુંપી ુ.ં

22 તેઓ આનંદમાં હતા, એટલામાં જુઓ, નગરના બ લયાલના
દ કરાઓએ આવીને ઘરનો દરવાજો ખટખટા ો. તેઓએ તે ૃદ્ધ
માણસને ક ું, “જે માણસ તારા ઘરમાં આ ો તેને બહાર કાઢ કે અમે
તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધીએ.” 23તે ઘરના મા લકે તેઓને બહાર
લઈ જઈને તેઓને ક ુ,ં “ના, મારા ભાઈઓ, કૃપા કર આ ું ખોટુ કામ
ના કરો” ાં ુધી આ માણસો મારા ઘરમાં મહેમાન તર કે છે, ત્યાં
ુધી આવો દરુાચાર ના કરો.”
24 જુઓ, માર કુવાર દ કર કે જે તે માણસની ઉપપત્ની છે તે

અહ છે. તેને હુ હમણાં બહાર લા ુ.ં તેની આબરુ લો તથા તમને
જમે સારુ લાગે તેમ તેની સાથે કરો. પણ એ માણસ સાથે એ ું અધમ
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કૃત્ય ના કરો!” 25પણ તે માણસોએ તે ું સાંભ ું ન હ, તેથી તે માણસ
તેની ઉપપત્નીને પકડ ને તેઓની પાસે બહાર લા ો. તેઓએ તેના પર
બળાત્કાર કય અને આખી રાત તેની સાથે દષુ્કમર્ ક ,ુ સવાર પડતાં
તેઓએ તેને છોડ દ ધી. 26 ૂય દય થતાં તે ી નીચે આવીને જે
માણસના ઘરમાં તેનો પ ત હતો તેના બારણા આગળ પડ રહ .

27જયારે તેનો પ ત સવારે ઊઠ્યો અને પોતાના કામે જવાને નીક ો
ત્યારે બારણાં ખોલીને જો ું તો તેની ઉપપત્ની ઉંબરા પર હાથ રાખીને
ઘરના બારણાં પાસે પડલેી હતી. 28 લેવીએ તેને ક ું, “ઊઠ. આપણે
ચાલ્યા જઈએ.” પણ તેને કોઈ જવાબ ન મ ો. તેને ઊંચક ને ગધેડા
પર ૂક અને તે માણસ તેને લઈને પોતાના ઘરે જવાને રવાના થયો.

29 લેવી પોતાને ઘરે આ ો અને તેણે છર લઈને તેની ઉપપત્નીનાં
અંગે અંગ કાપ્યાં તેના બાર ટુકડાં કર ને આખા ઇઝરાયલમાં મોકલી
આપ્યા.ં 30 જે બધાએ તે જો ું તેઓએ ક ું કે, “ઇઝરાયલ લોકો
મસર દેશમાંથી નીક ા તે દવસથી તે આજ ુધીઆ ું ભયાનક કૃત્ય
કરવામાં કે જોવામાં આ ું નથી. એ વષે વચાર કરો! મસલત કરો!
અમને અ ભપ્રાયઆપો.”

20
અત્યાચારને પ રણામે ઇઝરાયલમાં ુદ્ધ

1 પછ સવર્ ઇઝરાયલ લોકો દાનથી તે બેરશેબા ુધીના, ગલ્યાદ
દેશના તમામ ઇઝરાયલી લોકો ઈ રની આગળ એકમતના થઈને
મસ્પામાં સ ૂહમાં એકત્ર થયા. 2સવર્ લોકોનાઆગેવાનો, ઇઝરાયલના
સવર્ કુળો, ઈ રના લોકોની સભામાં સવર્ ભેગા મ ા. તેમાં જમીન પર
તલવારથી લડનારા ચાર લાખ ુરુષો ઉપ ત હતા.

3 બન્યામીનના લોકોને સાંભળવામાં આ ુ.ં કે ઇઝરાયલ લોકો
મસ્પામાં ભેગા મ ા છે. ઇઝરાયલના લોકોએ ૂ ુ,ં “અમને કહો
કે, આ અધમ કૃત્ય કેવી ર તે બન્ ુ?ં” 4 હત્યા થયેલ ીનાં પ ત
લેવીએ જવાબઆપ્યો, “મેં અને માર ઉપપત્નીએ રાત વતાવવા સારુ
બન્યામીનના ગબયામાં ુકામ કય હતો.
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5 રાતના સમયે ગબયાના સંબંધીઓએ મારા પર હુમલો કય અને
ઘરને ઘેર ને મને માર નાખવાનો વચાર કય . તેઓએ માર ઉપપત્ની
પર બળાત્કાર કય અને તે મરણ પામી. 6 મેં માર ઉપપત્નીને લઈને
તેને કાપીને તેના પા થવ શર રનાં બાર ટુકડાં કર ને, ઇઝરાયલ પ્રદેશના
રહેવાસીઓને મોકલી આપ્યા,ં કેમ કે તેઓએ એ ું અધમ કૃત્ય અને
અત્યાચાર કય છે. 7 હવે સવર્ ઇઝરાયલીઓ, તમે જુઓ. વચાર
કર ને કહો કે હવે ું કર ુ?ં’ ”

8સવર્ લોકો એક સાથે ઊભા થયા અને તેઓએ ક ું, “આપણામાંનો
કોઈ પોતાના તં ુએ ન હ જશે અને કોઈ પાછો પોતાને ઘરે પણ જશે
ન હ! 9 પણ હવે ગબયાને આપણે આ પ્રમાણે કર ું જોઈએ આપણે
ચઠ્ઠ નાખીએ અને તે પ્રમાણે તેના પર હુમલો કર એ.
10 આપણે ઇઝરાયલનાં સવર્ કુળોમાંથી દર સો માણસોમાંથી દસ,

હજારમાણસોમાંથી સોઅને દસહજારમાંથી હજારમાણસોને લડનારા
લોકો માટે ખોરાકપાણી લાવવા ું કામ સોંપીએ, અને લડવૈયાઓ
બન્યામીનના ગબયામાં જાય. અને ઇઝરાયલમાં જે દુ તા તેઓએ
કર છે તે પ્રમાણે તેઓને શક્ષા કરે. 11 તેથી ઇઝરાયલના સવર્ સૈ નકો
એકમતના થઈને નગરની વરુદ્ધ એકત્ર થયા.

12 ઇઝરાયલનાં કુળોએ બન્યામીનના કુળમાં માણસો મોકલીને
કહા ુ,ં “આ કે ું દષુ્કમર્ તમાર મધ્યે થ ું છે? 13 તેથી હવે, જે
બ લયાલ ુત્રો ગબયામાં છે તેઓને અમારા હાથમાં સોંપી દે. અમે
તેઓને માર નાખીને ઇઝરાયલમાંથી ભ્ર ાચારને દૂર કર ું.” પણ
બન્યામીનીઓએ પોતાના ભાઈઓ ુ,ં ઇઝરાયલ ું કહે ું માન્ ું ન હ.
14 પછ બન્યામીનના લોકો ગબયાનાં નગરોમાંથી ઇઝરાયલની સામે
લડવાને બહાર આ ા. 15 બન્યામીનના લોકોની સં ા ૂંટ કાઢેલા
સાતસો ુરુષો ઉપરાંત જુદાં જુદાં નગરોમાંથી આવેલા છવ્વીસ હજાર
ુરુષોની હતી. તેઓ તલવાર વડે લડનારા નષ્ણાત લડવૈયા હતા.

16 આ સવર્ સૈ નકોમાં, ુંટ કાઢેલા સાતસો ડાબોડ ુરુષો હતા;
તેઓમાંનો પ્રત્યેક ગોફણથી એવો ગોળો મારતો કે તેનો પ્રહાર ન ત
નશાન પર જ થતો હતો.
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બન્યામીન ુત્રો સાથે ુદ્ધ
17 બન્યામીનીઓ સવાય ઇઝરાયલના જઓે ચાર લાખ

સૈ નકો હતા, તેઓ સવર્ લડવૈયાઓ તલવારબાજીમાં ન ુણ હતા.
18 ઇઝરાયલના લોકો ઈ રની સલાહ ૂછવા માટે બેથેલ ગયા.
તેઓએ ૂ ું, “ બન્યામીન લોકોની સામે ુદ્ધ કરવા સારુ અમાર
તરફથી પહેલો કોણ ચઢાઈ કરે?” અને ઈ રે ક ું, “યહૂદા પહેલો
ચઢાઈ કરે.”

19 અને ઇઝરાયલના લોકોએ સવારે ઊઠ ને ગબયાની સામે
છાવણીમાં ુદ્ધની તૈયાર કર . 20 ઇઝરાયલના સૈ નકો બન્યામીનની
સામે ુદ્ધ કરવાને ચાલી નીક ા અને તેઓએ ગબયા પાસે ૂહરચના
કર . 21 બન્યામીનના સૈ નકો ગબયામાંથી ધસી આ ા અને તેઓએ
તે દવસે બાવીસ હજાર ઇઝરાયલીઓને માર ના ા.

22ઇઝરાયલના સૈ નકોએ હમત રાખીને તેઓએઅગાઉના દવસની
માફક એ જ જગ્યાએ ફર થી ૂહરચના કર . 23 ઇઝરાયલના લોકો
ઈ રની સમક્ષતામાં નમ્યા.ં અને સાંજ ુધી રડ્યા, તેઓએ ઈ રની
સલાહ ૂછ કે, “ ું અમે અમારા ભાઈ બન્યામીનના લોકો સામે ફર
ુદ્ધ કરવાને જઈએ?” અને ઈ રે ક ું, “હા, તેમના પર હુમલો કરો!”
24તેથી ઇઝરાયલના સૈ નકો બીજે દવસે બન્યામીનના સૈ નકો સામે

ગયા. 25 બન્યામીનીઓએ ગબયામાંથી તેઓની સામે આક્રમણ ક ુ
તેઓએ ઇઝરાયલ સૈન્યના અઢાર હજાર માણસોને માર ના ા, તેઓ
સવર્ તલવાર બાજીમાં ન ુણ લડવૈયાઓ હતા.

26 ત્યારે ઇઝરાયલના સવર્ સૈ નકો અને લોકોએ બેથેલમાં ઈ રની
આગળ રડ ને સાંજ ુધી ઉપવાસ કય અને ઈ ર આગળ
દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ા.ં

27ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રને ૂ ું, કેમ કે તે દવસોમાં ઈ રનો
કરારકોશ ત્યાં હતો, 28 એલાઝારનો દ કરો હારુનનો દ કરો ફ નહાસ
તેની સમક્ષ ઊભો હતો. તેણે ૂ ું, “ ું અમે બન્યામીનીઓ કે, જે
અમારા ભાઈઓ છે તેઓની સામે ફર ુદ્ધ કરવાને જઈએ કે ન હ?”
ઈ રે ક ું, “હુમલો કરો” કેમ કે આવતીકાલે હુ તેઓને હરાવવામાં
તમાર પડખે રહ શ.”
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29 તેથી ઇઝરાયલીઓએ ગબયાની ચોતરફ ખાસ જગ્યાઓમાં
માણસો ગોઠ ા. 30 ઇઝરાયલના સૈ નકોએ બન્યામીનના સૈ નકો
સામે ત્રીજે દવસે ુદ્ધ ક ુ અને તેઓએ અગાઉની ર ત પ્રમાણે
ગબયાની વરુદ્ધ ૂહ રચ્યો.
31 બન્યામીનના લોકો તેઓની સામે લડ્યા અને તેઓને પાછા

હઠાવતા નગરની બહાર કાઢ ૂ ા. અને તેઓએ અગાઉની
જમે જાહેરમાં ઇઝરાયલના આશરે ત્રીસ માણસોને ુલ્લાં મેદાનમાં
રસ્તાઓમાં માર ને કાપી ના ા.ં તે રસ્તાઓમાંનો એક બેથેલમાં જાય
છે, બીજો ગબયામાં જાય છે.

32 બન્યામીનના લોકોએ ક ું કે, “તેઓ હાર ગયા છે. અને
પહેલાંની માફક, આપણી પાસેથી નાસી જાય છે. “પણ ઇઝરાયલના
સૈ નકોએ ક ું, “આપણે દોડ ને તેમની પાછળ અને તેઓને નગરથી
રસ્તામાં ખેંચી લાવીએ.” 33 ઇઝરાયલના સવર્ સૈ નકો પોતાની
જગ્યાએથી ઊઠ્યા, તેઓએ બાલ-તામાર આગળ ૂહ રચ્યો. અને
ઇઝરાયલના સંતાઈ રહેલા સૈ નકોને તેમની જગ્યામાંથી એટલે મારેહ
ગબયામાંથી બહાર નીકળ આ ા.
34 અને સવર્ ઇઝરાયલમાંથી ૂંટ કાઢેલા દસ હજાર માણસોએ

ગબયા પર હુમલો કય . ત્યાં ભયાનક ુદ્ધ મચ્ ુ,ંજો કે બન્યામીનીઓ
જાણતા નહોતા કે હવે તેઓ ું આવી બન્ ું છે. 35ઈ રે ઇઝરાયલીઓ
સામે બન્યામીનીઓનો પરાજય કય . અને ઇઝરાયલના સૈ નકોએ તે
દવસે બન્યામીનના પચીસહજારએકસો માણસોનો સંહાર કય . ૃત્ ુ
પામેલાઓ તલવારબાજીમાં ન ુણ લડવૈયાઓ હતા.

ઇઝરાયલીઓની જીત
36 બન્યામીનના સૈ નકોએ જો ું કે તેઓનો પરાજય થયો છે.

ઇઝરાયલના માણસોએ બન્યામીનીઓની આગળથી હઠ ગયા કેમ
કે જઓેને તેઓએ ગબયાની સામે સંતાડ રા ા હતા તેઓના ઉપર
તેમનો ભરોસો હતો. 37 ત્યારે સંતાઈ રહેલાઓ બહાર નીકળ ને
એકાએક ગબયા પર ધસી આ ા, અને તેઓએ તલવાર ચલાવીને
તમામ નગરવાસીઓનો સંહાર કય . 38 હવે ઇઝરાયલી સૈ નકો અને
સંતાઈ રહેલાઓની વચ્ચે સંકેત હતો કે, નગરમાંથી ુમાડાના ગોટેગોટા
ઉપર ચઢાવવા.
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39અને ઇઝરાયલી સૈ નકો ુદ્ધમાંથી પાછા ફર લડાઈથી દૂર ર ા.
ત્યારે બન્યામીનીઓએ હુમલો કય . અને તેઓએ આશરે ત્રીસ
ઇઝરાયલીઓને તેઓએમાર ના ા. તેઓએ ક ું, “અગાઉના ુદ્ધની
માફક તેઓ ન ે આપણી આગળ માયાર્ ગયા છે.”

40 પણ જયારે નગરમાંથી ુમાડાના ગોટેગોટા સ્તંભરૂપે ઉપર ચઢવા
લાગ્યા, ત્યારે બન્યામીનીઓએ પાછળ ફર ને જો ું કે આખા નગરનો
ુમાડો આકાશમાં ચઢતો હતો. 41 પછ ઇઝરાયલના સૈ નકો પાછા

ફયાર્. બન્યામીનીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. કેમ કે તેઓને સમજા ું કે હવે
તેઓ ું આવી બન્ ું છે.

42તેથી તેઓ ઇઝરાયલ સૈ નકો સામેથી અરણ્યને માગ ભાગી ગયા.
પણ લડાઈ ચા ુ હતી. ઇઝરાયલના સૈ નકો નગરોમાંથી બહાર આ ા
અને તેઓએ તેઓને માર ના ા.

43 તેઓ બન્યામીનીઓને ચોતરફથી ઘેર ને ૂવર્માં ગબયાની સામે
તેઓની પાછળ પડ્યા; અને આરામ આગળ તેઓને કચડ ના ા.
44 બન્યામીનના કુળમાંથી અઢાર હજાર માણસો મરણ પામ્યા, તેઓ
સવર્ ુદ્ધમાં ૂરવીરો હતા.

45 તેઓ પાછા ફર ને અરણ્ય તરફ નાઠા. અને રમ્મોન ગઢમાં જતા
ર ા. ઇઝરાયલીઓએરાજમાગ માં વ ૂટા પડલેા પાંચ હજારની કતલ
કર . તેઓએ તેઓનો પીછો કરવા ું ચા ુ રા ું અને ગદોમ ુધી તેનો
પીછો કર ને બીજા બે હજાર માણસોનો સંહાર કય . 46 તે દવસે
બન્યામીનના સૈ નકોમાંના તાલીમ પામેલા અને તલવાર ચલાવવામાં
કુશળએવા પચીસ હજાર સૈ નકોને માર નાખવામાં આ ા; તેઓ સવર્
ુદ્ધમાં પ્રવીણ હતા.
47 પણ છસો માણસો પાછા ફર ને અરણ્ય તરફ રમ્મોનનાં ગઢમાં

ભાગી ગયા. ત્યાં ગઢમાં ચાર મ હના ુધી ર ા. 48 ઇઝરાયલના
સૈ નકોએ બન્યામીનના લોકો તરફ પાછા ફર ને તેઓ પર હુમલો કય .
માર ના ા. તેઓએ સં ૂણર્ નગરનો, જાનવરોનો તથા જે સવર્ નજરે
પડ્યાં તેઓનો તલવારથી નાશ કય . અને જે નગરો તેઓના જોવામાં
આ ાં તે બધાં નગરોને બાળ ના ાં.
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21
બન્યામીન ુત્રો માટે પત્નીઓ

1 ઇઝરાયલી ુરુષોએ મસ્પામાં એવી પ્ર તજ્ઞા લીધી કે,
“અમારામાંનો કોઈ પોતાની દ કર ને બન્યામીન સાથે લ કરવા
આપશે ન હ.” 2 પછ લોકો બેથેલમાં ઈ રની સમક્ષ સાંજ ુધી બેઠા
અને પોક ૂક ને રડ્યા. 3 તેઓએ પોકાર કય , “શા માટે, ઇઝરાયલના
પ્ર ,ુ ઈ ર,આજે ઇઝરાયલમાં એક કુળ કેમ ઓછુ થ ુ?ં”

4 બીજે દવસે લોકોએ વહેલા ઊઠ ને ત્યાં એક વેદ બાંધી અને
દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં. 5 ઇઝરાયલના લોકોએ ક ું,
“ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી ક ું કુળ એ ું છે કે જે ભરેલી સભામાં
ઈ રની હજૂરમાં આ ું નથી?” કેમ કે મસ્પામાં ઈ રની હાજર માં
જે કોઈ આ ું નહો ું તેના સંદભર્માં એવી ભારે પ્ર તજ્ઞા લઈને તેઓએ
ક ું, “જે ઈ રની સમક્ષ નઆવે તે ચો સપણે માય જાય.”

6 ઇઝરાયલ લોકોએ તેઓના ભાઈ બન્યામીનને લીધે શોક કય .
તેઓએ ક ું, “આજે ઇઝરાયલ કુળમાંથી એક કુળ ન થાય છે.
7 જઓે બાક રહેલા છે તેઓને લ કરવાને કોણ પત્નીઓ આપશ?ે
કેમ કે આપણે ઈ રની આગળ પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે તેઓને આપણી
દ કર ઓ લ કરવા માટે આપી ું ન હ.”

8તેઓએ ક ું, “ઇઝરાયલનાં કુળોમાંથી ક ું કુળ મસ્પામાં ઈ રની
હજૂરમાં આ ું ન હ ુ?ં” એ ું જાણવા મ ું છે કે યાબેશ ગલ્યાદથી
સભામાં ભાગ લેવા કોઈ આ ું ન હ ુ.ં 9 કેમ કે જયારે લોકોના
ક્રમ પ્રમાણે ગણતર કરવામાં આવી ત્યારે જુઓ, યાબેશ ગલ્યાદના
રહેવાસીઓમાંના કોઈ ત્યાં હાજર હતો ન હ. 10 સભામાંથી બાર
હજાર ૂરવીર ુરુષોને એવી ૂચના આપીને મોકલવામાં આ ા કે
યાબેશ ગલ્યાદ જઈને ત્યાંના રહેવાસીઓનો, ીઓ તથા બાળકો
ુદ્ધાં તલવારથી સંહાર કરો.
11 “વળ તમારે આ પ્રમાણે કર ુ:ં દરેક ુરુષને તથા દરેક ીને કે

જણેે ુરુષ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો હોય તેઓને માર નાખો.”
12 અને યાબેશ ગલ્યાદના રહેવાસીઓમાંથી તેઓને ચારસો જુવાન
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કુમા રકાઓ મળ આવી કે જઓેએ ારેય કોઈ ુરુષ સાથે સંસગર્
કય નહોતો, તેઓ તેમને કનાન દેશના શીલો પાસેની છાવણીમાં લા ા.

13 સમગ્ર પ્રજાએ રમ્મોન ગઢમાંના બન્યામીનના લોકોને સંદેશો
મોકલીને શાં ત તથા સમાધાનનીજાહેરાત કર . 14તેથી બન્યામીનીઓ
તે જ સમયે તેમની પાસે પાછા આ ા અને ઇઝરાયલીઓએ યાબેશ
ગલ્યાદની જે ીઓને જીવતી રાખી હતી તે તેઓનેઆપી. પણ તેઓ
બધા માટે ૂરતી ન હતી. 15 બન્યામીન માટે શોક કય , કેમ કે ઈ રે
ઇઝરાયલનાં કુળો વચ્ચે ભાગલા પાડયા હતા.

16 ત્યારે પ્રજાના વડ લોએ ક ું, “બાક રહેલા બન્યામીનીઓ
માટે આપણે પત્નીઓની વ ા કેવી ર તે કર ું? કેમ
કે બન્યામીનીઓમાંથી તો ીઓનો નાશ કરવામાં આ ો છે”
17 તેઓએ ક ું, “ બન્યામીનના બચાવને માટે વારસો જોઈએ, જથેી
ઇઝરાયલમાંથી એક કુળ ના ૂદ ન થાય.

18 તોપણઆપણે તેઓની પત્નીઓ થવાઆપણી દ કર ઓઆપી
શકતા નથી. કેમ કે ઇઝરાયલ લોકોએ વચન આપ્ ું છે, ‘જે કોઈ
બન્યામીનને પત્ની આપશે તે શા પત થાઓ.’ ” 19 તેથી તેઓએ ક ું,
“તમે જાણો છો કે દરવષ શીલોમાં ઈ રને માટે પવર્ પાળવામાં આવે
છે, જે શીલો બેથેલની ઉ રે, બેથેલથી શખેમ જવાના રાજમાગર્ની
ૂવર્ બાજુએ તથા લબોનાહની દ ક્ષણે આવે ુ હ ુ.ં” 20 તેઓએ
બન્યામીનીઓને એવી ૂચના આપી, “તમે ત્યાં જઈને દ્રાક્ષવાડ ઓમાં
સંતાઈ રહો અને રાહ જુઓ. 21 તે સમય ધ્યાન રાખો કે ારે
શીલોની કન્યાઓ ૃત્ય કરવાને બહાર આવે છે. તેઓ બહાર
આવે ત્યારે દ્રાક્ષવાડ ઓમાંથી બહાર નીકળ આવીને તમે શીલોની
કુમા રકાઓમાંથી પોતપોતાને માટે કન્યાને પકડ લઈ બન્યામીનના
દેશમાં પાછા જતા રહેજો.

22અને જયારે તેઓના પતાઓ કેભાઈઓઆવીને અમાર આગળ
ફ રયાદ કરશ,ે તો અમે તેઓને કહ ું, “અમારા પર કૃપા કરો! તેમને
રહેવા દો એ ું માનોકે એ કન્યાઓ તમે જ આપી છે. કેમ કે ુદ્ધ
દર મયાન તેઓની પત્નીઓ મરણ પામી. અને તમે તમારા વચન સંબંધી
નદ ષ છો, કારણ કે તમે તમાર દ કર ઓ તેઓને આપી નથી, ન હતો
તમે દો ષત ગણાઓ.’ ”
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23 બન્યામીન ુત્રોએ એ પ્રમાણે ક ુ તેઓએ ૃત્ય કરનાર
કન્યાઓમાંથી તેમને જરૂર હતી એટલી કન્યાઓ ું હરણ ક .ુ અને
તેઓને પોતાની પત્નીઓ બનાવવા માટે લઈ ગયા. તેઓ પાછા પોતાના
ૂવર્જોના વતનમાં ચાલ્યા ગયા અને તેઓએ નગરોને સમાર ને ફર થી

બાંધીને અને તેમાં વસ્યા. 24 પછ ઇઝરાયલના લોકો તે જગ્યાએથી
વદાય થઈને પોતપોતાનીજાતીઅને કુળમાં ગયા. અને ત્યાંથી નીકળ ને
પોતાના વતનમાં ગયા.

25તે દવસોમાં ઇઝરાયલમાં કોઈ રાજાનહતો. દરેક માણસપોતાની
નજરમાં તેને જે ઠ ક લાગ ું તે પ્રમાણે તે કરતો હતો.
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