
શરૂવીર િગિદયોન  

(ફાધ વગીર્સ પોલ) 

 

ઈસાયલીઓ કનાન ભિૂમમા ંઠરીઠામ થયા પછી શાઉલની રાજસ ા થપાઈ યા ંસધુીના આશરો દોઢસો વષર્ના ગાળા 

દરિમયાન દેશમા ંઅરાજકતા પ્રવતર્તી હતી. બાઈબલમા ંકાજીઓનો ગ્રથં ન ધે છે તેમ, “તે વખતે ઈસાયલમા ંકોઈ 

રાજા નહોતો અને દરેક માણસ મરજી ફાવે તેમ વતર્તો.” 

  

એ સમય દરિમયાન ઈસાયલના જુદા જુદા વશંોને પોતાના ફાળે મળેલી કનાન ભિૂમ સાચવવામા ંતકલીફ પડતી હતી. 

પડોશી પ્રાતંોમાથંી િમ યાનીઓ અને અમાલેકીઓ વા વધ ુશિક્તશાળી લોકોના આક્રમણને કારણે ઈસાયલી પ્રજા 

ભીડમા ંઆવતી હતી. આવા વખતે અમકુ પ્રભાવશાળી યિક્તઓ પ્રજામાથંી આગળ આવીને શ ઓુને મારી હટાવતી 

અને પ્રજાનો ત કાળ ઉગારો કરતી. આવી યિક્તઓ વીર યો ાઓ લોકનાયકો તરીકે પોતાની પ્રજાને આગેવાની પરૂી 

પાડતી. આવી યિક્તઓ “કાજીઓ” તરીકે ઓળખાય છે. બાઈબલના “કાજીઓ”ના ગ્રથંમા ંઆવી કેટલીક કાજીઓની 

કથાઓ આવે છે. એમા ંિગિદયોન પાચંમા કાજી છે. 

 

દરેક કાજીની કથા એકસરખી રીતે બાઈબલમા ં રજૂ થાય છે. પ્રજા ધમર્ભ્ર ટ થાય છે. સાચા પ્રભિુન ભિક્ત અને 

નીિત યાયનો ર તો છોડીને ઈસાયલીઓ ઈતર દેવની પજૂા કરવા માડંે છે. એટલે ઈસાયલીઓના પરમે ર પ્રભ ુ

પોતાની પસદં કરેલી પ્રજાને દુ મનના હાથમા ંપડવા દે છે. આ લોકો ભીડમા ંઆવીને પ્રભનેુ મદદ માટે પોકરે છે અને 

પ્રભનેુ નામે કાજી પ્રજાને દુ મનોમાથંી ઉગારી લે છે. થોડાય સમય માટે પ્રજામા ંશાિંત પ્રવતેર્ છે. પણ ફરી પ્રજા 

ધમર્ભ ટ થઈને દુ યકૃ યો અને દુરાચારો આચરે છે અને અનુ ંએ જ ચક્ર પનુઃશ  થાય છે. 

 

િગિદયોનના સમયનુ ં વણર્ન કરતા ં ઈસાયલી પ્રજા િવશે બાઈબલ કહ ે છે “ફરી પ્રભનુી દિ ટએ પાપ ગણાય એવુ ં

આચરણ કયુર્ં અને તેણે તેઓને સતા વરસ સધુી િમ યાનીઓના હાથામા ંસ પી દીધા. િમ યાનીઓ ઈસાયલીઓ કરતા ં

ક્યાયં બળવાન હતા. એટલે િમ યાનીઓથી બચવા માટે પવર્તના ંકોતરો, ગફુાઓ અને બીજી સલામત જગ્યાએ ભરાઈ 

જવુ ંપડયુ.ં” આવા વખતે ઈસાયલીઓએ પ્રભનુા ઘા નાખી અને પ્રભએુ એમને એક નબી મોકલી આ યોઃ િગિદયોન. 

 



એક િદવસ યોઆશનો દીકરો િગિદયોન િમ યાનીઓથી સતંાવ માટે દ્રાક્ષના કોલમુા ંઘઉં ડતો હતો, યારે પ્રભનુા દૂતે 

તેને દશર્ન દઈને ક ુ.ં “ઓ શરૂવીર! પ્રભ ુતારી પડખે છે! િગિદયોનને દૂતની વાત માનવામા ંતકલીફ પડતી હતી. 

કારણ, િમ યાનીઓ, અમાલેકીઓ અને બીજુ પવૂર્ની જાિતઓ આવીને ઈસાયલી પ્રજા ઉપર હમુલો કરતી હતી, તેથી 

ઈસાયલી પ્રજા શાિંતથી જીવી શક્તી નહોતી.” 

 

િગિદયોને દૂતને આવી પિરિ થિતનો ખ્યાલ આ યો યારે દૂત િગિદયોનને ક ુ,ં “જા અને તારા બળથી ઈસાયલીઓને 

િમ યાનીઓના હાથમાથંી છોડાવ. હુ ંપોતે તને મોકલુ ં .ં” 

  

િગિદયોને પોતી અયોગ્યતા અને નબળાઈનો ખ્યાલ આપતા ંદૂતને ક ,ુ “પણ, પ્રભ ુહુ ંઈસાયલીઓને કેવી રીતે છોડાવી 

શકંુ ? આપ જાણો છો કે મારંુ કુળ મનાશાના વશંમા ંનબળામા ંનબ ં છે અને મારા બાપના કુટંબમા ંહુ ંસૌથી નાચીજ 

.ં” 

 

પછી િગિદયોન ઘરમા ંજઈને “દૂત” માટે નૈવે ય લઈ આ યો. દૂતની સચૂના મજુબ િગિદયોને નૈવે યને લઈને એક 

ખડક ઉપર મ ૂ ુ.ં પછી દતે પોતાના હાથમાથંી લાકડી લબંાવીને તેની અણી માસંને અને રોટીને અડાડી. તરત જ 

ખડકમાથંી અિગ્ન પ્રગટયો અને તે માસંને અને રોડીને વાહા કરી ગયો અને પ્રભનુો દૂત અંતધાર્ન થઈ ગયો. 

 

હવે િગિદયોનને ખાતરી થઈ કે એ પ્રભનુો દૂત જ હતો અને તેણે યા ંપ્રભનેુ માટે એક યજ્ઞવેદી બાધંી અને તેનુ ંનામ 

“પ્રભનુી શાિંત” પાડયુ.ં તે રાતે પ્રભનુા પે્રયાર્ િગિદયોને પોતાના બાપની બાલદેવની વેદી તોડી પાડી અને તેની પાસેની 

અશેરાદેવીની પ્રિતમા કાપી નાખી. 

 

બીજા િદવસ ેતપાસ કરતા ંલોકોને જાણવા મ યુ ં કે િગિદયોને એમની બાલદેવનીવેદી અને અશેરાદેવીની મિૂતર્ તોડી 

પાડી છે. લોકો પ થર મારીને િગદિદયોનને મારી નાખવા ઈ છતા હતા. પરંત ુિગિદયોનના િપતા યોઆશે લોકોને ક ુ,ં 

“તમે બોલનો પક્ષ લો છો? તમે તેનો બચાવ કરો છો?  કોઈ બાલનો પક્ષ કરશે તેને સવાર પહલેા ંપરૂો કરવામા ં

આવશે. જો બાલ દેવ હોય અને કોઈએ તેની વેદી તોડી પાડી હોય, તો તે ભલે પોતાનો બચાવ કરતો.” તે િદવસથી 

િગિદયોનનુ ંનામ યરુબાલ પડયુ.ં કારણ, યોઆશે ક ુ,ં “બાલની વેદી તોડી પાડી છે. તો બાલ પોતાનો બચાવ કરે.” 

 



તે અરસામા ંબધા િમ યાનીઓએ, અમાલેકીઓએ અને પવૂર્ની જાિતઓએ ભેગા ંથઈને યદર્ન નદી ઓળંગી ઈઝરેલના 

મેદાનમા ંછાવણી નાખી. પછી પ્રભનુો પ્રાણ િગિદયોનને યાપી વ યો. િગિદયોને કાસદો મોકલીને અિબયેઝર, મનાસા, 

અશેર, ઝબલુોન અને નફતાલી લોકોને પોતાની સાથે આવવા બોલા યા. યરુબાલ (એટલે કે િગિદયોન) અને તેની 

સાથેના બધા લોકો વહલેા ઊઠયા અને તેમણે હરેોદના ઝરણા નજીક છાવણી નાખી. િમ યાનીઓની છાવણી એની ઉ રે 

મોરેના ડુગંર પાસેના મેદાનમા ંહતી. 

 

પ્રભએુ િગિદયોનને ક ,ુ “તારી સાથે એટલા બધા લોકો છે કે હુ ં િમ યાનીઓને એમના હાથમા ં ન સ પી શકંુ. 

ઈસાયલીઓ એવી જ બડાશ મારશે કે, અમે અમારા પોતાના બાવડાના જોર જી યા છીએ, પ્રભનુા જોરે નિહ. માટે તુ ંએ 

લોકોમા ંજાહરેાત કર કે  કોઈ બીકનો માય  થરથરતો હોય તે તરત જ િગ યાદ પવર્ત છોડી પાછો ઘેર ચા યો જાય.” 

બાવીસ હજાર લોકો પાછા ઘેર ગયા અને દસ હજાર બાકી ર ા. પછી પ્રભનુા ક ા મજુબ િગિદયોને પસદં કરીને ફક્ત 

ત્રણસો માણસોને પોતાની પાસે રાખીને બાકીના બધા ઈસાયલીઓને પોતપોતાને ઘરે મોકલી દીધા. 

 

તે િદવસે રાતે્ર પ્રભનુા પે્રયાર્ મજુબ  િગિદયોને ત્રણસો માણસોને લઈને િમ યાનીઓની છાવણી ઉપર હમુલો કય . તેણે 

ત્રણસો માણસોને ત્રણ ટુકડીમા ંવહચી નાખ્યા અને દરેક માણસને એક રણિશંગ ુઅને એક ખાલી બરણી તેમા ંમશાલ 

મકૂીને આપી. પછી તેમને ક ુ,ં “મારા ઉપર નજર રાખજો. છાવણી નજીક પહ ચતા ંજ હુ ં મ કરંુ તેમ કરજો. યારે હુ ં

અને મારા માણસો અમારા ંરણિશંગા ંવગાડીએ યારે તમે પણ છાવણીને ફરતે તમારા ંરણિશંગા ંવગાડજો અને પોકાર 

કરજો કે, પ્રભનુો જય! િગિદયોનનો જય!” 

 

િગિદયોન અને તેની સાથેના સો માણસોએ હાથમા ંરણિશંગા ંપકડી પોકાર કય . “પ્રભનુો જય! િગિદયોનનો જય! પેલા 

ત્રણસો માણસો રણિશંગા ં ંકતા હતા એ વખતે પ્રભએુ છાવણીમા ંમાણસોને માહંોમાહં ેલડાવી માયાર્. લ કર સરેરાની 

િદશામા ંબેથિશટા સધુી અને ટબાથ નજીક આવેલા આબેલા-મહોલા સધુી ભાગી ગયુ.ં” 

 

િગિદયોન અને તેમની સાથેના માણસોએ ભાગી ગયેલા િમ યાનીઓનો પીછો કય . ર તામા ંએફ્રાઈમના વશંના લોકોએ 

િગિદયોનને ફિરયાદ કરતા ં ક ુ,ં “તમે િમ યાનીઓ સામે લડવા ગયા યારે અમને કેમ બોલા યા નિહ ?” પણ 

િગિદયોને એફ્રાઈમના લોકોના કાયર્ની પ્રશસંા કરીને એમને ઠંડા પાડયા. “તમારી સરખામણીમા ંમેં  કંઈ કયુર્ં છે એ 

કંઈ િવસાતમા ંનથી.” આ સાભંળીને તેમનો રોષ ઊતરી ગયો.  



દુ મનોનો પીછો પકડતા ંર તામા ં િગિદયોને સકુ્કોથના અને પનએુલના વતનીઓને પોતાની સાથેના માણસોને થોડા 

રોટલા ખાવા આપવાની િવનતંી કરી.  પરંત ુબનેં જગાના લોકોએ િગિદયોન સાથેના લોકોને રોટલા આપવા ના પાડી. 

એટલે રોષે ભરાઈને િગિદયોને ક ુ ંકે તઓ સહીસલામત પાછા આવાશે યારે તેઓ બદલો વાળશે. 

 

પછી િગિદયોન અને તેના માણસો તોબા અને ગોગબહાને પવુેર્ આવેલા ભટકતી ટોળીઓના માગેર્ આગળ વધીને ઝેબાહ 

અને સ મનુા કરકોરમા ંપડી રહલેા પદંર હજારના લ કર ઉપર ઓિચંતો હમુલો કય . ઝેબાહ અને સ મનુા ભાગી ગયા. 

પણ િગિદયોને તેમનો પીછો કરી તેમને જીવતા કેદ પકડયા અને તેમના આખા લ કરને ખાખાવીખી કરી નાખ્યુ.ં 

 

િગિદયોન યુ માથંી પાછો આવતો હતો યારે તેણે સકુ્કોથના એક યવુાન પાસેથી યાનંા સરદારો અને અગેવાનોના ં

િસ ોતેર નામો જાણી લીધા ંઅને સકુ્કોથના લોકોને ભેગા કરીને ક ુ,ં “આ ર ા ંઝેબાહ અને સ મનુા, મને િવશે તમે 

મને ટોણો માય  હતો અને મારા માણસોને રોટલો આપવા ના પાડી હતી.” પછી તેણે સકુ્કોથના આગેવાનોને પકડીને 

વગડાના ં કાટં અને ઝાખંરા વડે તેમને સીધા કયાર્. યારબાદ તેણે પનએુલના લોકોને અગાઉ ક ુ ં હત ુ ં તેમ તેણે 

પનએુલનો િક લો તોડી પાડયો. 

 

પછી ઝેબાહ અને સ મનુાને પછૂપરછ કરતા ંજા યુ ં કે તેઓએ િગિદયોનના સગા ભાઈને તાબોરમા ંમારી નાખ્યા છે. 

એટલે િગિદયોને તે બં ે પરૂ કયાર્ અને તેમના ઊંટ ગળામાથંી ચદં્રકો ઉતારી લીધા. 

 

એ પછી ઈસાયલીઓએ િગિદયોનને ક ુ,ં “તમે અમને િમ યાનીઓથી બ યા છે. હવે તમે અમારા ઉપર રા ય કરો. 

તમે, તમારો પતુ્ર અને તેનો પતુ્ર.” િગિદયોને ક ુ,ં “હુ ંતમારા ઉપર રા ય નિહ કરંુ, તેમ મારો પતુ્ર પણ નિહ કરેઃ પણ 

પ્રભ ુતમારા ઉપર રા ય કરશે.” 

 

પછી િગિદયોને ઈસાયલીઓના એક માણસ પાસેથી લ ૂટંમાથંી સોનાની છેલકડી આપવાનુ ંક ુ,ં લોકોએ રાજીખશુીથી 

િગિદયોનને સોનાની છેલકડી આપી. િગિદયોને એમાથંી એક મિૂતર્ બનાવરાવી. િમ યાનીઓ સામેના િવ યના મારક 

તરીકે પોતાના  નગર આફ્રોમા ંએ મિૂતર્ની થાપના કરી  અને િગિદયોન જી યો યા ંસધુી ચાલીસ વરસ દેશે શાિંત 

અનભુવી. 

 



િગિદયોન પાકી ઉંમરે મરણ પા યો અને તેને અિબયેઝરની માિલકીના ઓફ્રા ગામમા ં તેના બાપ યોઆશની કબરમા ં

દફનાવવામા ંઆ યો. 

 

િગિદયોનની કથા દશાર્વે છે કે ઈસાયલી લોકો ખેડતૂો તરીકે કનાન ભિૂમમા ંઠરીઠામ થયા હતા, છતા ંતેઓ િમ યાનીઓ 

વા રખડુ જાિતઓનો સામનો કરવા ટલો બળવાન નહોતો. િમ યાનીઓ લોકો પાસે પાળેલા ઊંટની વાત બાઈબલ 

જૂથના કરારમા ંસૌ પ્રથમવાર આવે છે. રેતાળ રણપ્રદેશોમા ંલાબંી મસુાફકી કરવાની શિક્ત આ ઊંટ પાસે છે. એટલે 

િમ યાનીઓના ઊંટ સાથેના આક્રમણમા ં ઈસાયલી ખેડતૂો પોતાનો બચાવ કરી શકતા નહોતા.ં પણ િમ યાનીઓ 

ઉપરના િગિદયોનના િવજયથી ઈસાયલીઓ સૌ પ્રથમ લાબંા ગાળાની શાિંત અને સમિૃ  અનભુવી શક્યા. 

 

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-09-2006) 

(ફરી બદલવાની તારીખઃ 01-10-2006) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2006 

 

 

 


