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1 રાજાઓ
લેખક
જો કે કેટલાક વવેચકોએએઝરા,હઝ કયેલઅને ય મયાને સંભ વત

લેખકો તર કે ૂચ ા છે તો પણ 1 રાજાઓના ુસ્તકના લેખક વષે
કોઈજાણ ું નથી. સમગ્રલખાણચારસો વરસ કરતાં વધારે સમયગાળો
આવરે છે તેથી હેવાલોને સંક લત કરવામાં અનેક સ્રોતસામગ્રીનો
ઉપયોગ કરવામાં આ ો હતો. કેટલીક કડ ઓ જમે કે સા હ ત્યક
શૈલીઓ, સમગ્ર ુસ્તકમાં વણાયેલા ુદ્રાલેખો,અને વપરાયેલ સા હત્ય
સામગ્રીનો પ્રકાર બહુ વધ સંકલનકતાર્ઓ કે લેખકોને બદલે એક
સંકલનકતાર્ કે લેખક ૂચવે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 590 થી 538 વચ્ચેનો છે.

ારે પ્રથમ ભ ક્ત ાન હજુ પણ હયાત હ ું ત્યારે તે લખા ું હ ું
(1 રાજા 8:8).

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલના લોકો તથા બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
આ ુસ્તક 1 અને 2 શ ુએલના ુસ્તકો ું અ ુગામી ુસ્તક છે

અને તેની શરૂઆત દાઉદના ૃત્ ુ બાદ ુલેમાનનો રાજા તર કેનો ઉદય
બતાવવા દ્વારા થાય છે. વાતાર્ની શરૂઆત સંગ ઠત રા સાથે થાય
છે, પણ તેનો અંત યહૂદા અને ઇઝરાયલ તર કે ઓળખાતા રા ોમાં
વભા જત રા તર કે થાય છે. હ ૂ બાઇબલમાં 1અને 2 રાજાઓના
ુસ્તકો એક જ ુસ્તકમાં એક ત્રત છે.

ુદ્રાલેખ
વઘટન

રૂપરેખા
1. ુલેમાન ું રાજશાસન— 1:1-11:43
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2. રા ું વભાજન— 12:1-16:34
3. એ લયા અને આહાબ— 17:1-22:53

દાઉદ રાજાની ૃદ્ધાવ ા
1હવે દાઉદ રાજાઘણો ૃદ્ધઅને પ્રોઢ ઉંમરનો થયો હોવાથી તેઓએ

તેને વ ોઓઢાડ્યા,ં પણ તેને હૂફ મળ ન હ. 2તેથી તેના સેવકોએ તેને
ક ું, “અમારા મા લક રાજાને માટે એક જુવાન કુમા રકા શોધી કાઢ એ.
તે રાજાની હજૂરમાં ઊભી રહ ને તેમની સેવા અને સારવાર કરે. આપની
સાથે ૂઈ જાય જથેી આપ ું શર ર ઉષ્માભ ુ રહે.”

3 તેથી તેઓએ ુંદર કન્યા માટે આખા ઇઝરાયલમાં શોધ કર .
તેઓને ૂનામ્મી અબીશાગ નામે એક કન્યા મળ . તેને તેઓ રાજા પાસે
લા ા. 4 તે કુમા રકા ઘણી ુંદર હતી. તેણે રાજાની સેવા કર , પણ
રાજાએ તેની સાથે શાર રક સંબંધ રા ો ન હ.

રાજગાદ નો હ કરતો અદો નયા
5 તે સમયે હાગ્ગીથના દ કરા અદો નયાએ અ ભમાન કરતાં ક ું કે,

“હુ રાજા થઈશ.” તેણે પોતાને માટે રથો, ઘોડસેવારો તથા પોતાની
આગળ દોડવા માટે પચાસ માણસો તૈયાર કયાર્. 6 “તેં આ પ્રમાણે કેમ
ક ુ?” એ ું કહ ને તેના પતાએ તેને કોઈ વખત નારાજ કય નહોતો.
અદો નયા ઘણો રૂપાળો હતો, તે આબ્શાલોમ પછ જનમ્યો હતો.

7 તેણે સરુયાના દ કરા યોઆબ તથા અબ્યાથાર યાજક પાસેથી
સલાહ લીધી. તેઓએ અદો નયાને અ ુસર ને તેને સહાય કર . 8 પણ
સાદોક યાજક, યહોયાદાનો દ કરો બનાયા, નાથાન પ્રબોધક, શમઈ,
રેઈ તથા દાઉદના યોદ્ધાઓ અદો નયાના પક્ષે ગયા ન હ.

9 અદો નયાએ એન-રોગેલ પાસેના ઝોહેલેથના પથ્થરની બાજુએ
ઘેટા,ં બળદો તથા ુ પ ુઓ ું અપર્ણ ક .ુ તેણે પોતાના સવર્
ભાઈઓને, એટલે રાજાઓના દ કરાઓને તથા રાજાના સેવકોને
એટલે યહૂ દયાના સવર્ માણસોને આમંત્રણ આપ્ ુ.ં 10 પણ તેણે
નાથાન પ્રબોધકન,ે બનાયાને, યોદ્ધાઓને તથા પોતાના ભાઈ ુલેમાનને
આમંત્રણઆપ્ ું ન હ.
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ુલેમાનને ગાદ એ બેસાડ્યો
11 પછ નાથાને ુલેમાનની માતા બાથશેબાને બોલાવીને ૂ ું, “ ું

તમે નથી સાંભ ું કે, હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા રાજા બન્યો છે અને
આપણા મા લક દાઉદને ખબર નથી? 12 હવે હુ તમને એવી સલાહ
આ ું છુ કે તમે તમારો પોતાનોજીવ તથા તમારા દ કરા ુલેમાનનોજીવ
બચાવો.

13 તમે દાઉદ રાજા પાસે જઈને તેમને કહો કે, ‘મારા મા લક રાજા,
તમે ું આ તમાર દાસી આગળએવા સમ નથી ખાધા કે, “તારો દ કરો
ુલેમાન ચો સ મારા પછ રાજા થશે અને તે મારા રા ાસન પર

બેસશે?” તો પછ શા માટે અદો નયા રાજ કરે છે?’ 14 જયારે તમે
રાજા સાથે વાત કરતા હશો, ત્યારે હુ તમાર પાછળ આવીને તમાર
વાતને સમથર્ન આપીશ.”

15 તેથી બાથશેબા રાજાના ઓરડામાં ગઈ. રાજા ઘણો ૃદ્વ
થયો હતો અને ૂનામ્મી અબીશાગ રાજાની સેવા ચાકર કરતી હતી.
16 બાથશેબાએ રાજાની આગળ નમીને પ્રણામ કયાર્. અને રાજાએ
ૂ ું, “તાર શી ઇચ્છા છે?” 17 તેણે તેને જવાબ આપ્યો, “મારા

મા લક, તમે તમાર દાસીઆગળ તમારા ઈ ર યહોવાહના સમ ખાધા
હતા, ‘ચો સ તારો દ કરો ુલેમાન મારા પછ રાજ કરશે અને તે મારા
રા ાસન પર બેસશે.’ ”

18 હવે જો, અદો નયા રાજા બન્યો છે અને મારા મા લક રાજા,
તમે તો એ જાણતા નથી. 19 તેણે બળદો, ુ પ ુઓ અને ઘેટાં ું
અપર્ણ ક ુ છે અને રાજાના સવર્ દ કરાઓને,અબ્યાથાર યાજકને તથા
સેના ધપ ત યોઆબને આમંત્રણ આપ્યાં છે, પણ તેણે તમારા સેવક
ુલેમાનને આમંત્રણઆપ્ ું નથી.
20 મારા મા લક રાજા, સવર્ ઇઝરાયલની નજર તમારા પર છે,

મારા મા લક રાજા પછ તમારા રા ાસન પર કોણ બેસશે તે અમને
જણાવો. 21ન હ તો જયારે મારા મા લક રાજા પોતાના પ ૃઓની જમે
ઊંઘી જશ,ે ત્યારે એમ થશે કે હુ તથા મારો દ કરો ુલેમાન અપરાધી
ગણાઈ ુ.ં”
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22 બાથશેબા હજી તો રાજાની સાથે વાત કરતી હતી, એટલામાં
નાથાન પ્રબોધક અંદર આ ો. 23 સેવકોએ રાજાને જણા ું કે,
“નાથાન પ્રબોધક અહ છે.” જયારે તે રાજાની આગળ આ ો, ત્યારે
તેણે રાજાની આગળ નમીને પ્રણામ કયાર્.

24 નાથાને ક ું, “મારા મા લક રાજા, ું તમે એમ ક ું છે કે, ‘મારા
પછ અદો નયા રાજ કરશે અને તે મારા રા ાસન પર બેસશે?’ 25 કેમ
કેઆજે જ તેણે જઈને ુષ્કળ બળદો, ુ પ ુઓ, તથા ઘેટાં ું અપર્ણ
ક ુ છે અને રાજાએ સવર્ દ કરાઓને, સેના ધપ તઓ તથા અબ્યાથાર
યાજકને આમંત્રણઆપ્ ું છે. તેઓ તેની આગળ ખાય છે અને પીવે છે
અને કહે છે, ‘રાજા અદો નયા ઘણું જીવો!’ ”

26 પણ મને, હા, મને આ તમારા સેવકને, સાદોક યાજકને,
યહોયાદાના દ કરા બનાયાને તથા તમારા સેવક ુલેમાનને તેણે
આમંત્રણઆપ્ ું નથી. 27 ું એ કામ મારા મા લક રાજાએ ક ુ છે? જો
એમ હોય તો મારા મા લક રાજાની પછ તેમના રા ાસન પર કોણ
બેસશે એ તમે આ તમારા દાસને તો જણા ું નથી.”

28 પછ દાઉદ રાજાએ જવાબ આપ્યો, “બાથશેબાને માર પાસે
બોલાવો.” તે રાજાની હજૂરમાં આવીને તેની સં ુખ ઊભી રહ .
29 રાજાએ સમ ખાઈને ક ું, “જે ઈ રે મારો પ્રાણ વપ માંથી
બચા ો તે જીવતા ઈ રની હાજર માં કહુ છુ કે, 30 જમે મેં તાર
આગળ ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહના સમ ખાઈને તેમની હાજર માં
ક ું છે કે, ‘મારા પછ તારો દ કરો ુલેમાન રાજ કરશે અને તે માર
જગ્યાએ રા ાસન પર બેસશે,’ તે પ્રમાણે હુ આજે ચો સ કર શ.”
31પછ બાથશેબાએ રાજાનીઆગળજમીન ુધી નીચે નમીને સા ાંગ
દડવત પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “મારા મા લક દાઉદ રાજા સદા જીવતા
રહો!”

32 દાઉદ રાજાએ ક ું, “સાદોક યાજકન,ે નાથાન પ્રબોધકને તથા
યહોયાદાના દ કરા બનાયાને માર પાસે બોલાવો.” તેથી તેઓ રાજાની
સમક્ષ ઉપ ત થયા. 33 રાજાએ તેઓને ક ું, “તમે તમારા મા લકના
સેવકોને તમાર સાથે લઈને મારા દ કરા ુલેમાનને મારા પોતાના ખચ્ચર
પર સવાર કરાવીને તેને ગહોન લઈજાઓ. 34 ત્યાં સાદોક યાજક તથા
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નાથાન પ્રબોધક તેને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કરે અને
રણ શગડુ વગાડ ને જાહેર કરજો કે, ‘ ુલેમાન રાજા ઘણું જીવો!’ ”

35 પછ તમે તેની પાછળઆવજો અને તે આવીને મારા રા ાસન
પરબેસશે; કેમ કે તે માર જગ્યાએ રાજાથશ.ે મેં તેને ઇઝરાયલપર તથા
યહૂ દયા પર આગેવાન નીમ્યો છે.” 36 યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ
રાજાને જવાબ આપ્યો, “એમ જ થાઓ! મારા મા લક રાજાના ઈ ર
યહોવાહ પણ એ ું જ કહો. 37 જમે યહોવાહ મારા મા લક રાજાની
સાથે રહેતા આ ા છે, તેમ જ તે ુલેમાન સાથે પણ રહો અને મારા
મા લક દાઉદ રાજાના રા ાસન કરતાં તે ું રા ાસન મોટુ કરો.”

38 તેથી સાદોક યાજક, નાથાન પ્રબોધક, યહોયાદાનો દ કરો બનાયા
તથા કરેથીઓ અને પલેથીઓએ જઈને ુલેમાનને દાઉદ રાજાના
ખચ્ચર પર સવાર કરાવીને તેને ગહોન લઈઆ ા. 39સાદોક યાજકે
મંડપમાંથી તેલ ું શગ લઈને ુલેમાનનો અ ભષેક કય . પછ તેઓએ
રણ શગડુ વગા ું અને સવર્ લોકો બોલી ઊઠ્યા, “ ુલેમાન રાજા ઘણું
જીવો!” 40પછ સવર્ લોકો તેની પાછળ ગયા અને વાંસળ ઓવગાડતા
હતા. અને તેઓએએવો આનંદ કય કે તેઓના પોકારથી ૂકપ થયો.

41અદો નયા તથા તેની સાથેના સવર્ મહેમાનો ભોજન ૂરુ કર ર ા
ત્યારે તેઓએ તે સાંભ ુ.ં જયારે યોઆબે રણ શગડાંનો અવાજ
સાંભ ો, ત્યારે તેણે ક ું, “શહેરમાં આ ઘોંઘાટ શાનો છે?” 42તે હજી
બોલતો હતો,એટલામાં જ,અબ્યાથાર યાજકનો દ કરો યોનાથાન ત્યાં
આ ો. અદો નયાએ ક ુ,ં “અંદર આવ, કેમ કે ું પ્રામા ણક માણસ
છે અને સારા સમાચાર લા ો હશ.ે”

43 યોનાથાને અદો નયાને જવાબ આપ્યો, “આપણા મા લક દાઉદ
રાજાએ ુલેમાનને રાજા બના ો છે. 44 અને રાજાએ તેની સાથે
સાદોક યાજકન,ે નાથાન પ્રબોધકન,ે યહોયાદાના દ કરા બનાયાને તથા
કરેથીઓઅને પલેથીઓને મોકલ્યા છે. તેઓએતેને રાજાના ખચ્ચર પર
સવાર કરાવી છે. 45સાદોક યાજકે તથા નાથાન પ્રબોધકે તેને ગહોનમાં
રાજા તર કે અ ભષેક કય છે અને ત્યાંથી તેઓએવી ર તે આનંદ કરતા
પાછા આ ા કે તે નગર ગાજી ર ું છે. તમે જે જયપોકારો સાંભ ા
છે તે એ જ છે.
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46 વળ રાજાના રા ાસન પર ુલેમાન બરાજમાન થયો છે.
47 રાજાના સેવકોએઆપણા મા લક દાઉદ રાજાને આશીવાર્દ આપવા
અંદર આવીને ક ું, ‘તમારા ઈ ર તમારા નામ કરતાં ુલેમાન ું નામ
શ્રે કરો અને તમારા રા ાસન કરતાં તેમ ું રા ાસન ઉ તબનાવો.’
અને રાજાએ પોતાના પલંગ પર બેઠા થઈને પ્રણામ કયાર્. 48 રાજાએ
પણ ક ું, ‘ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ જમેણે આ દવસે મારા જોતાં
મારા રા ાસન પર બેસનાર દ કરો મને આપ્યો છે, તેઓ પ્રશંસાને
યોગ્ય છે.’ ”

49 પછ અદો નયાના સવર્ મહેમાનો ગભરાયા; તેઓ ઊઠ ને માણસ
પોતપોતાને માગ ગયા. 50અદો નયા ુલેમાનથી ગભરાઈને ઊઠ્યોઅને
જઈને તેણે વેદ નાં શગ પકડ્યાં*. 51પછ ુલેમાનને કહેવામાં આ ું,
“જો, અદો નયા ુલેમાન રાજાથી ગભરાય છે, કેમ કે તે વેદ નાં શગ
પકડ ને કહે છે, ‘ ુલેમાન રાજાઆજે ઈ રની આગળ સમ ખાય કે તે
તલવારથી પોતાના સેવકને માર નાખશે ન હ.’ ”

52 ુલેમાને ક ું, “જો તે યોગ્ય વતર્ ૂક કરશે, તો તેનો એક પણવાળ
વાંકો કરવામાં આવશે ન હ. પણ જો તેનામાં દુ તા મા ૂમ પડશ,ે તો
તે માય જશે.” 53 તેથી ુલેમાન રાજાએ માણસો મોકલ્યા, તેઓ તેને
વેદ પરથી ઉતાર લા ા. તેણે આવીને ુલેમાન રાજાને નમીને પ્રણામ
કયાર્ અને ુલેમાને તેને ક ું, “ ું તારે ઘરે જા.”

2
ુલેમાનને દાઉદની આખર ૂચનાઓ

1 દાઉદ રાજાના મરણના દવસો નજીક હતા ત્યારે તેણે પોતાના
દ કરા ુલેમાનને આજ્ઞા આપી, 2 “હુ તો આખી દુ નયા જાય છે તે
માગ જાઉં છુ. માટે ું બળવાન તથા પરાક્રમી થા. 3 જમે ૂસાના
નયમશા માં લખે ું છે તેમ તારા ઈ ર યહોવાહના માગર્માં ચાલીન,ે
* 1:50 1:50 અદો નયાયા તં ુમાં તરત જ પહોંચી ગયો. તેથી કહેવામાં આવે છે કે, “તે
પ વત્ર તં ુમાં દોડ્યો અને યજ્ઞવેદ ના શગડાને પકડ રા ો.” યજ્ઞવેદ ના શગડાં યજ્ઞવેદ ના
ચાર ૂણાઓને દશાર્વે છે. શગડાને પકડ રાખનાર કોઈપણ ક્ત ુર ક્ષત રહે છે (જુઓ
નગર્. 21:13 - 14).
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તેમના વ ધઓ, તેમની આજ્ઞાઓ, તેમના હુકમો તથા તેમનાં સા યો
પાળ ને તેમના ફરમાનનો અમલ કર; એ માટે કે જે ું કરે તેમાં તથા

ાં કહ ું જાય ત્યાં ું ફતેહ પામ.ે 4 જથેી ઈ રે મારા સંબંધી
પોતા ું જે વચન આપ્ ું હ ું તે તેઓ ફળ ૂત કરે, એટલે કે ‘જો તારા
દ કરાઓ પોતાના માગર્ વષે સંભાળ રાખીને પોતાના ૂરા હૃદયથી તથા
પોતાના ૂરા જીવથી વ ા ુપણે માર સમક્ષ ચાલશ,ે તો ઇઝરાયલના
રા ાસન પર બેસનાર માણસની ખોટ તને પડશે ન હ.’ ”

5સરુયાના દ કરા યોઆબે મને જે ક ુ, એટલે કે તેણે ઇઝરાયલનાં
સૈન્યના બે અ ધપ તઓન,ેએટલે નેરના દ કરા આબ્નેરને તથા યેથેરના
દ કરા અમાસાને માર ના ા હતા, તે ું જાણે છે. તેણે શાં તના
સમયમાં ુદ્ધના જે ું લોહ પાડ ને તે ુદ્ધ ું લોહ પોતાની કમરે બાંધેલા
કમરબંધને તથા પોતાના પગમાંનાં પગરખાંને લગા ુ.ં 6 ું તારા ડહાપણ
અ ુસાર યોઆબ સાથે વતર્જ,ે પણ તે ું પ ળયાંવા ું મા ું ું શાં તએ
કબરમાં ઊતરવા ન દેતો.

7 પણ ગલ્યાદ બા ઝલ્લાયના દ કરાઓ પર ું કૃપા રાખજે અને
તેઓ તાર મેજ પર ભોજન કરનારાઓમાં સામેલ થાય, કેમ કે જયારે
હુ તારા ભાઈઆબ્શાલોમથી નાસતો ફરતો હતો, ત્યારે તેઓમાર સાથે
એવી ર તે વત્યાર્ હતા.

8જો, તાર પાસે ત્યાં બાહુર મનો બન્યામીની ગેરાનો દ કરો શમઈ
છે, હુ માહનાઇમ ગયો તે દવસે તેણે તો મને ભારે શાપ આપ્યો હતો.
શમઈ યદન પાસે મને મળવાઆ ોઅને મેં યહોવાહની હાજર માં તેને
ક ું, ‘હુ તને તલવારથી માર નાખીશ ન હ.’ 9 પણ હવે ું તેને શક્ષા
કયાર્ વગર જવા દેતો ન હ. ું ુ દ્ધમાન છે અને તારે તેને ું કર ું તે
તને ખબર છે. તે ું પ ળયાવા ું મા ું ું લોહ ુહાણ તમાં કબરમાં
ઉતારજ.ે”

દાઉદ ું ૃત્ ુ
10 પછ દાઉદ પોતાના ૂવર્જોની જમે ઊંઘી ગયો અને તેને

દાઉદનગરમાં દફનાવવામાંઆ ો. 11દાઉદે ઇઝરાયલપરચાળ સવષર્
ુધી રાજ ક ુ. તેણે સાત વષર્ હેબ્રોનમાં અને તેત્રીસ વષર્ યરુશાલેમમાં
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રાજ ક ુ. 12 પછ ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદના રા ાસન પર બેઠો
અને તે ું રા ઘણું ર થ ુ.ં

અદો નયાની માગણી અને મોત
13 પછ હાગ્ગીથનો દ કરો અદો નયા ુલેમાનની માતા બાથશેબા

પાસે આ ો. બેથશેબાએ તેને ૂ ુ,ં “ ું ું શાં ત ૂવર્ક આ ો છે?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “શાં ત ૂવર્ક આ ો છુ.” 14 પછ તેણે ક ું,
“મારે તમને કઈક કહે ું છે.” તેથી તેણે જવાબ આપ્યો “બોલ.”
15 અદો નયાએ ક ું, “તમે જાણો છો કે રા મારુ છે અને સવર્
ઇઝરાયલીઓએમને રાજા તર કે ઊંચો કય . પણ રા તો બદલાઈને
મારા ભાઈ ું થ ું છે, કેમ કે યહોવાહે તે તેને આપે ું હ ુ.ં

16 હવે મારે તમને એક વનંતી કરવી છે. કૃપા કર ને તમે નકારશો
ન હ.” બાથશેબાએ તેને ક ું, “બોલ.” 17 તેણે ક ું, “કૃપા કર તમે
ુલેમાન રાજાને કહો કે તે ૂનામ્મી અબીશાગ સાથે મારુ લ કરાવે,

કેમ કે તે તમને ના ન હ પાડ.ે” 18બાથશેબાએ ક ું, “સારુ, હુ રાજાને
વાત કર શ.”

19બાથશેબા અદો નયાને માટે ુલેમાન રાજાને કહેવા માટે તેની પાસે
ગઈ. તેને મળવા રાજા ઊભો થયો અને તેને પ્રણામ કયાર્. પછ તે
પોતાના રા ાસન પર બેઠો અને રાજમાતાને માટે એકઆસન ુકા ું.
તે તેને જમણે હાથે બેઠ . 20પછ તેણે ક ું, “મારે તને એક નાની વનંતી
કરવાની છે; મને ના પાડ શ ન હ.” રાજાએજવાબઆપ્યો, “બોલ, માર
માતા, હુ તને ના ન હ પાડુ.” 21 તેણે ક ું, “ ૂનામ્મી અબીશાગ ું લ
ું તારા ભાઈ અદો નયા સાથે કરાવ.”
22 ુલેમાન રાજાએ પોતાની માતાને જવાબ આપ્યો, “ ું અદો નયા

માટે ૂનામ્મી અબીશાગને જ કેમ માગે છે? તેને માટે રા પણ માગ,
કેમ કે તે મારો મોટો ભાઈ છે. તેને માટે, અબ્યાથાર યાજકને માટે તથા
સરુયાના દ કરા યોઆબને માટે પણ માગ.” 23 પછ ુલેમાન રાજાએ
યહોવાહની હાજર માં ક ું, “એ વાત અદો નયા બોલ્યો છે તેથી તેના
જીવની હા ન ન થાય, તો ઈ ર મને એ ું અને એથી પણ વધારે વતાડો.
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24તો હવે જીવતા યહોવાહ કે જમેણે પોતાનાઆપેલા વચન પ્રમાણે
મને ા પત કય છે, મારા પતા દાઉદના રા ાસન પર મને બેસાડ્યો
છે અને મારા માટે ઘર બના ું છે તેમની હાજર માં અદો નયા ચો સ
માય જશ.ે” 25 તેથી ુલેમાન રાજાએ યહોયાદાના દ કરા બનાયાને
મોકલ્યો; બનાયાએ અદો નયાને શોધીને માર ના ો.

અબ્યાથારને દેશવટો:યોઆબને મોત
26 પછ અબ્યાથાર યાજકને રાજાએ ક ું, “ ું અનાથોથમાં તારાં

પોતાના ખેતરોમાં જતો રહે. ું ૃત્ ુદડને જ લાયક છે, પણ હુ તને આ
વખતે માર નાખીશ ન હ. કારણ કે તેં ઈ ર યહોવાહનો કોશ મારા પતા
દાઉદ સમક્ષ ઊંચકેલો અને મારા પતાએ સહન કરેલા સવર્ દઃુખોમાં ું
પણ દઃુખી થયો હતો.” 27આમ ુલેમાને યહોવાહના યાજકપદ પરથી
અબ્યાથારને પદભ્ર કય ,જથેી એલીના કુટુબ વષે યહોવાહે શીલોમાં
જે વચન ક ાં હતાં તે તે ૂરાં કરે.

28 યોઆબને એ સમાચાર મ ા, કેમ કે યોઆબે અદો નયાનાનો
પક્ષ લીધો, પણ તેણે આબ્શાલોમનો પક્ષ લીધો ન હતો. તેથી યોઆબે
યહોવાહના મંડપમાં નાસી જઈને વેદ ના શગ પકડ્યા.ં 29 ુલેમાન
રાજાને સમાચાર મ ા કે યોઆબ યહોવાહના મંડપમાં નાસી ગયો છે
અને હવે તે વેદ ની પાસે છે. ત્યારે ુલેમાને યહોયાદાના દ કરા બનાયાને
મોકલીને ક ું કે, “જા, તેને માર નાખ.”

30 તેથી બનાયાએ યહોવાહના મંડપમાં આવીને તેને ક ું, “રાજા
કહે છે, ‘બહાર આવ.’ યોઆબે જવાબ આપ્યો, “ના, હુ તો અહ
મરણ પામીશ.” તેથી બનાયાએ રાજાની પાસે આવીને ક ું જણા ું,
“યોઆબે ક ું છે કે તે વેદ પાસે મરણ પામવા ઇચ્છે છે.” 31 રાજાએ
તેને ક ું, “તેના ક ા પ્રમાણે કર. તેને માર નાખ અને દફનાવી દે, કે
જથેી યોઆબે વગર કારણે પાડલેા લોહ નો દોષ ું મારા પરથી તથા
મારા પતાના કુટુબ પરથી દૂર કરે.

32તેણે વહેવડાવે ું લોહ ઈ ર તેના પોતાના માથા પર પાછુ વાળશે,
કેમ કે મારા પતા દાઉદ ન જાણે તેમ, તેણે પોતા કરતાં ન્યાયી એવા બે
સારા માણસો પર,એટલે નેરના દ કરા એટલે ઇઝરાયલના સેના ધપ ત
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આબ્નેર પરઅને યેથેરના દ કરા એટલે યહૂ દયાના સેના ધપ તઅમાસા
પર હુમલો કર ને તેઓને તલવારથી માર ના ા. 33તેથી તેઓ ું લોહ
યોઆબના માથા પર તથા તેના વંશજોના માથા પર સદા રહેશે. પણ
દાઉદન,ે તેના વંશજોને, તેના ઘરને, તથા તેના રા ાસનને યહોવાહ
તરફથી સવર્કાળ શાં ત મળશે.”

34 પછ યહોયાદાના દ કરા બનાયાએ જઈને યોઆબ પર હુમલો
કર ને તેને માર ના ો. તેને અરણ્યમાં તેના પોતાના ઘરમાં દફનાવવામાં
આ ો. 35 તેની જગ્યાએ રાજાએ યહોયાદાના દ કરા બનાયાને
સેના ધપ ત તર કે અને અબ્યાથારની જગ્યાએ સાદોકને યાજક તર કે
નીમ્યા.

શમઈને મોતની શક્ષા
36 પછ રાજાએ માણસ મોકલીને શમઈને બોલાવીને તેને ક ુ,ં “ ું

યરુશાલેમમાં ઘર બાંધીને ત્યાં રહે અને ત્યાંથી ાંય જતો ન હ. 37 કેમ
કે ું ત્યાંથી નીકળ ને કદ્રોન ખીણની પેલી પાર જાય, તો જરૂર જાણજે
કે તે દવસે ું ચો સ મરણ પામીશ. તારુ લોહ તારે પોતાને માથે
આવશ.ે” 38 તેથી શમઈએ રાજાને ક ું, “ ું જે કહે છે તે સારુ છે.
જમે મારા મા લક રાજાએ ક ું તેમ તારો સેવક કરશે.” તેથી શમઈ
યરુશાલેમમાં ઘણા દવસો ુધી ર ો.

39 પણ ત્રણ વષર્ના અંતે, શમઈના બે ચાકરો માકાના દ કરા ગાથના
રાજા આખીશ પાસે નાસી ગયા. તેની તેઓએ શમઈને ખબર આપી,
“જો, તારા ચાકરો ગાથમાં છે.” 40 પછ શમઈ ઊઠ ને ગધેડા પર જીન
બાંધીને પોતાના ચાકરોને શોધવા ગાથમાં આખીશ પાસે ગયો. અને
પોતાના ચાકરોને ગાથથી પાછા લા ો.

41જયારે ુલેમાનને કહેવામાં આ ું કે શમઈ યરુશાલેમથી રવાના
થઈ ગાથ ગયો હતો અને પાછો આવી ગયો છે, 42 ત્યારે રાજાએ
માણસ મોકલીને શમઈને બોલાવડાવીને ક ું, “ ું મેં તને યહોવાહના
સમઆપીને આગ્રહથી ક ું ન હ ુ,ં ‘જો ું અહ થી રવાના થઈને ાંય
પણ જઈશ, તો જરૂર જાણજે કે તે દવસે ચો સ તારુ મરણ થશ?ે’
પછ તેં મને ક ું હ ું, ‘ ું જે કહે છે તે સારુ છે.’ ”
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43 તો પછ શા માટે તેં યહોવાહના સમનો તથા મેં તને જે આજ્ઞા
આપી તેનો અમલ કય ન હ?” 44 વળ રાજાએ શમઈને ક ું, “મારા
પતા દાઉદ પ્રત્યે તેં જે દુ તા કર હતી તે સવર્ ું તારા હૃદયમાં સાર
ર તે જાણે છે. માટે તાર દુ તા યહોવાહ તારે માથે પાછ વાળશ.ે

45પણ ુલેમાન રાજા તોઆશીવાર્ દત થશે અને દાઉદ ું રા ાસન
યહોવાહની સમક્ષસદાને માટે ર થશ.ે” 46અને રાજાએયહોયાદાના
દ કરા બનાયાને આજ્ઞાઆપી અને તેણે બહાર નીકળ ને શમઈને માર
ના ો. તેથી રા ુલેમાનના હાથમાં ર થ ુ.ં

3
ડહાપણ માટે ુલેમાનની પ્રાથર્ના
2 કાળ. 1:3-12

1 ુલેમાને મસરના રાજા ફારુનની સાથે સંબંધ બાંધીને તેની દ કર
સાથે લ ક .ુ તે પોતાનો મહેલ, યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન તથા
યરુશાલેમની ફરતે દ વાલ બાંધી ર ો, ત્યાં ુધી તેણે ફારુનની દ કર ને
દાઉદનગરમાં રાખી. 2 લોકો ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ કરતા, કેમ કે તે
દવસો ુધી યહોવાહના નામ ું ભ ક્ત ાન બાંધવામાં આ ું નહો ું.
3 ુલેમાન પોતાના પતા દાઉદના વ ધઓપ્રમાણે ચાલીને યહોવાહ પર
પ્રેમ રાખતો હતો, તે ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ કરતો હતો અને ૂપ બાળતો
હતો.

4 રાજા ગબ્યોનમાં અપર્ણ કરવા ગયો, કેમ કે તે મોટુ ધમર્ ાન હ ું.
તે વેદ પર ુલેમાને એક હજાર દહનીયાપર્ણ ચઢા ાં. 5 ગબ્યોનમાં
યહોવાહે રાત્રે ુલેમાનને સ્વપ્નમાં દશર્નઆપીને ક ું, “માગ! હુ તને ું
આ ુ?ં”

6 તેથી ુલેમાને ક ું, “તમારા સેવક, મારા પતા દાઉદ જે પ્રમાણે
તમાર આગળ સત્યતાથી, ન્યાયીપણાથી તથા તમાર સાથે પ્રામા ણક
હૃદયથી ચાલ્યા, તે પ્રમાણે તમે તેમના પર મોટ કૃપા પણ કર . તમે તેમના
પર આ મોટ કૃપા કર છે એટલે જમે આજે છે તેમ, તેમના રા ાસન
પર બેસવા તમે તેમને દ કરો આપ્યો છે.
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7 હવે હે યહોવાહ મારા ઈ ર, તમે આ તમારા દાસને મારા પતા
દાઉદને ાને રાજા કય છે, હુ તો હજી માત્ર નાનો બાળક છુ. કેવી ર તે
બહાર જ ું અથવા અંદર આવ ું તે હુ જાણતો નથી. 8 તમારા પસંદ
કરેલા લોકો કે, જે એક એવી મહાન પ્રજા છે, જનેી ગણતર કે સં ા
ુષ્કળતાને લીધે કર શકાય ન હ તેઓ મધ્યે તમારો સેવક છે. 9 માટે

તમારા લોકોનો ન્યાય કરવા મને તમારા સેવકને વવેક અને ુ દ્વવા ું
હૃદયઆપો, કે જથેી સાચા અને ખોટાનો તફાવત હુ પારખી શકુ. કેમ કે
આ તમાર મહાન પ્રજાનો ન્યાય કરવા કોણ શ ક્તમાન છે?”

10 ુલેમાનની વનંતીથી પ્ર ુ પ્રસ થયા. 11 તેથી ઈ રે તેને ક ું,
“તેં યોગ્ય માગણી કર છે અને પોતાના માટે લા ું આ ુષ્ય માગ્ ું નથી.
વળ તેં પોતાને માટે સંપ અથવા તારા દશુ્મનોના જીવ માગ્યા નથી,
પણ ન્યાય કરવા માટે ુ દ્ધ માગી છે, 12 તે માટે મેં તાર ઇચ્છા પ્રમાણે
ક ુ છે. મેં તને જ્ઞાની તથા વવેક ુ દ્ધવા ું હૃદયઆપ્ ું છે. હવે કૌશલ્ય
અને ુ દ્ધમતામાં તાર અગાઉ તારા જવેો કોઈ થયો નથીઅને હવે પછ
તારા જવેો કોઈ થશે પણ ન હ.

13 વળ તેં જે માગ્ ું નથી તે પણ એટલે દ્ર તથા સન્માન,એ બ ે
મેં તને આપ્યાં છે. તારા સવર્ દવસોભર રાજાઓમાં તારા જવેો કોઈ
થશે ન હ. 14જો ું તારા પતા દાઉદની જમે મારા વ ધઓ તથા માર
આજ્ઞાઓપાળ ને મારા માગચાલશ,ે તો હુ તને લાં ુઆ ુષ્યઆપીશ.”

15પછ ુલેમાનજાગ્યો, તો જુઓ,એતો સ્વપ્ન હ ુ.ં તે યરુશાલેમ
આ ો અને પ્ર ુના કરારકોશ આગળ ઊભો ર ો. તેણે દહનીયાપર્ણ
તથા શાંત્યપર્ણ ચઢા ાં અને પોતાના સવર્ ચાકરોને મજબાની આપી.

કપરા દાવામાં ુલેમાનનો ુકાદો
16 પછ બે ીઓ જે ગ ણકા હતી તે રાજા પાસે આવીને ઊભી

રહ . 17 તેમાંની એક ીએ ક ું, “હે મારા મા લક, હુ તથા આ ી
એક જ ઘરમાં રહ એ છ એઅને જે ઘરમાં હુ તેની સાથે રહુ છુ તેમાં મેં
એક બાળકને જન્મઆપ્યો.

18 માર પ્ર ૂ તને ત્રીજે દવસે એમ થ ું કે આ ીને પણ એક
બાળક જનમ્ ુ.ં અમે એકસાથે રહેતાં હતા.ં અમાર સાથે ઘરમાં બીજુ
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કોઈ નહો ું, પણ અમે બે જ ઘરમાં હતાં. 19 આ ીનો દ કરો રાત્રે
મરણ પામ્યો, કારણ કે ઊંઘમાં પા ું ફેરવતાં તેનો દ કરો તેનાથી દબાઈ
ગયો હતો. 20 તેથી તેણે મધરાત્રે ઊઠ ને આ તમાર દાસી ઊંઘતી
હતી એટલામાં મારા દ કરાને માર પાસેથી લઈ જઈને પોતાની પાસે
ુવડા ો અને તેના મરણ પામેલા દ કરાને માર પાસે ુવડા ો.
21 જયારે હુ સવારમાં મારા બાળકને દૂધ પીવડાવવા ઊઠ , ત્યારે

તો તે મરણ પામેલો હતો. પણ મેં તેને સવારમાં ધ્યાનથી જોયો, તો તે
મારાથી જન્મેલો મારો દ કરો નહોતો.” 22 પછ બીજી ી બોલી, “ના,
જે જીવતો દ કરો છે તે તો મારો છે અને જે મરણ પામેલો છે તે તારો
દ કરો છે.” પ્રથમ ીએ ક ું, “ના, મરણ પામેલો દ કરો તારો છે અને
જે જીવતો છે તે મારો છે.” આમ તેઓએ રાજાઆગળ વવાદ કય .

23 પછ રાજાએ ક ું, “એક કહે છે, ‘આ જીવતો તે મારો દ કરો છે
અને મરણ પામેલો તે તારો દ કરો છે.’ અને બીજી કહે છે, ‘ના, મરણ
પામેલો દ કરો તારો છે અને જીવતો દ કરો મારો છે.’ 24 રાજાએ ક ું,
“મને એક તલવાર લાવીઆપો.” તેઓ રાજા પાસે એક તલવાર લા ા.
25 પછ રાજાએ ક ું, “આ જીવતા બાળકના ઉપરથી નીચે બે સરખા
ભાગ કર ને એકને અડધો ભાગ અને બીજીને અડધો ભાગઆપો.”

26 પછ જે ીનો દ કરો જીવતો હતો તેણે રાજાને અરજ કર , કેમ
કે પોતાના દ કરાને માટે તે ું હૃદય ભરાઈ આ ું હ ું. તેણે ક ું, “હે
મારા મા લક, તે ીને જીવતો દ કરો આપો અને ગમે તે હોય પણ તેને
માર તો ન જ નાખો.” પણ બીજી ીએ ક ું, “તે મારો પણ ન થાય
તેમ જ તારો પણ ન થાય. તેના બે ભાગ કરો.” 27પછ રાજાએજવાબ
આપ્યો, “જીવતો દ કરો પહેલી ીને આપો. કેમ કે તે જ તેની માતા
છે, દ કરાને માર નાખો ન હ.” 28 રાજાએ જે ન્યાય કય હતો, તે વષે
જયારે સવર્ ઇઝરાયલે સાંભ ું, ત્યારે તેઓને રાજાનો ભય લાગ્યો, કેમ
કે તેઓએ જો ું કે ન્યાય કરવા તેનામાં ઈ ર ું જ્ઞાન છે.

4
ુલેમાનના અમલદારો
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1 ુલેમાન રાજા સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ કરતો હતો. 2 આ તેના
રા ના અ ધકાર ઓ હતા: સાદોકનો દ કરો અઝાયાર્ યાજક હતો.
3શીશાના દ કરા અ લહોરેફ તથા અ હયા ચટનીસો હતા. અહ ૂદનો
દ કરો યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો. 4 યહોયાદાનો દ કરો બનાયા
સેના ધપ ત હતો. સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકો હતા.

5 નાથાનનો દ કરો અઝાયાર્ વહ વટદારોનો ઉપર હતો. નાથાનનો
દ કરો ઝા ૂદ યાજક તથા રાજાનો મત્ર હતો. 6 અહ શાર ઘરનો
વહ વટદાર હતો. આ ાનો દ કરો અદોનીરામ કોશાધ્યક્ષ હતો.

7 સવર્ ઇઝરાયલ પર ુલેમાનના બાર અ ધકાર ઓ હતા, જઓે
રાજાને તથા તેના કુટુબને ખોરાક ૂરો પાડવાની જવાબદાર બજાવતા
હતા. દરેકને માથે વષર્માં એકેક મ હનાનો ખચર્ ૂરો પાડવાનો
હતો. 8 આ તેઓનાં નામ છે: એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં બેન-
હૂર, 9માકાશમાંનો બેન-દેકેર, શાલ્બીમમાંનો બેથ-શેમેશ,એલોનબેથમાં
હાનાન, 10અરૂબ્બોથમાં બેન-હેશેદ;સોખો તથા હેફેરનોઆખો દેશ તેને
તાબે હતો.

11 દોરના આખા પહાડ પ્રદેશમાં બેન-અબીનાદાબ હતો. તેણે
ુલેમાનની દ કર ટાફાથ સાથે લ ક ુ હ ુ.ં 12 તાનાખ તથા મ ગદ્દો,

સારેથાનની બાજુ ું તથા યઝ્રએલની નીચે ું આ ું બેથ-શેઆન, બેથ-
શેઆનથીઆબેલ-મહોલા ુધી,એટલે યોકમામની પેલી બાજુ ુધીમાં
અહ ૂદનો દ કરો બાના, 13 રામોથ ગલ્યાદમાં બેન-ગેબેર: વળ યતેના
તાબે મનાશ્શાના દ કરા યાઈરના ગલ્યાદમાંનાં નગરો પણ હતાં,એટલે
તેને તાબે બાશાનમાંનો આગ બ પ્રદેશ, જમેાં દ વાલો તથા પ ળની
ૂંગળોવાળાં સાઠ મોટાં નગરોનો તે અ ધકાર હતો. 14 માહનાઇમમાં

ઇદ્દોનો દ કરો અ હનાદાબ હતો.
15 અ હમાઆસ નફતાલીમાં હતો. તેણે પણ ુલેમાનની દ કર

બાસમાથની સાથે લ ક ુ હ ું. 16આશેર તથા બાલોથમાં હુશાયનો
દ કરો બાના, 17ઇસ્સાખારમાં પારૂઆનો દ કરો યહોશાફાટ.

18અને બન્યામીનમાં એલાનો દ કરો શમઈ હતો. 19અમોર ઓના
રાજા સીહોનના તથા બાશાનના રાજા ઓગના ગલ્યાદ દેશમાં ઉર નો
દ કરો ગેબેર અને આ દેશમાં તે એકલો અ ધકાર હતો.
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ુલેમાનનો આબાદ કાળ
20 યહૂ દયા તથા ઇઝરાયલના લોકો સં ામાં સ ુદ્ર કનારાની રેતી

જટેલા અગ ણત હતા. તેઓ ખાઈ પીને આનંદ કરતા હતા. 21 નદ થી
તે પ લસ્તીઓના દેશ ુધી તથા મસરની સરહદ ુધીનાં સવર્ રા ો
પર ુલેમાન હકૂમત ચલાવતો હતો. તેઓ નજરાણાં લાવતા અને
ુલેમાનની જદગીના સવર્ દવસો તેઓ તેની તાબેદાર કરતા ર ા.

22 ુલેમાનના મહેલમાં રહેનારાનો એક દવસનો ખોરાક ત્રીસ માપ મેંદો,
સાઠ માપ લોટ, 23 દસ ુ બળદો,બીડમાં ચરતા વીસ બળદ,સો ઘેટા,ં
સાબર, હરણ, ક લયાર તથા ચરબીદાર પક્ષીઓએટલો હતો.

24 કેમ કે નદ નીઆ બાજુના સવર્ પ્રદેશમાં એટલે તફસાથી તે ગાઝા
ુધી સવર્ રાજાઓ તેને તાબે હતા અને તેની ચારેબાજુ શાં ત હતી.

25 ુલેમાનના સવર્ દવસો દર મયાન દાનથી તે બેરશેબા ુધી યહૂ દયા
તથા ઇઝરાયલ પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે તથા પોતપોતાની અંજીર
નીચે નભર્ય તમાં હતા.

26 ુલેમાનને પોતાના રથોના ઘોડાને માટે ચાળ સહજારતબેલા હતા
અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા. 27 દરેક અ ધકાર ઓ પોતપોતાને
ભાગે આવેલા મ હનામાં ુલેમાન રાજાને તથા ુલેમાનને ત્યાં જમવા
આવનાર બધાંને ખોરાક ૂરો પાડતા હતા. તેઓ કોઈપણ બાબતની
અછત પડવા દેતા ન હ. 28 તેઓ પ્રત્યેક પોતપોતાને સોંપેલી ફરજ
પ્રમાણ,ે રથના ઘોડાઓને માટે તથા સવાર માટેના ઘોડાઓને માટે
તેઓને ુકામે જવ તથા ઘાસ પહોંચાડતા હતા.

29 ઈ રે ુલેમાનને ઘણું જ્ઞાન, સમજશ ક્ત તથા સ ુદ્ર કનારાની
રેતીના પટ સ ું વશાળ સમજશ કત આપ્યાં હતા.ં 30 ૂવર્ દશાના
સવર્ લોકોના જ્ઞાનથી તથા મસર ઓના સવર્ જ્ઞાન કરતાં ુલેમાન ું જ્ઞાન
અ ધક હ ુ.ં 31 તે સવર્ માણસો કરતાં વશેષ જ્ઞાની હતો. એથાન
એઝ્રાહ કરતાં, માહોલના દ કરાઓ હેમાન, કાલ્કોલ તથા દાદાર્ કરતાં
પણ તે વધારે જ્ઞાની હતો. તેની ક ત આસપાસના સવર્ દેશોમાં ફેલાઈ
ગઈ.

32તેણે ત્રણહજાર ની તવચનો ક ાં અને તેનાં રચેલાં ગીતોની સં ા
એક હજાર પાંચ હતી. 33 તેણે વનસ્પ ત વષે વણર્ન ક ,ુ એટલે
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લબાનોન પરના દેવદાર ૃક્ષથી માંડ ને દ વાલોમાંથીઊગી નીકળતા ઝુફા
ુધીની વનસ્પ ત વષે વણર્ન ક ુ. તેણે પ ુઓ, પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારાં

પ્રાણીઓ તથા માછલીઓ વષે પણ વણર્ન ક .ુ 34 જે સવર્ લોકોએ
તથા ૃથ્વી પરના જે સવર્ રાજાઓએ ુલેમાનના જ્ઞાન વષે સાંભ ું
હ ુ,ં તેઓમાંના ઘણા તેના જ્ઞાનની વાતો સાંભળવા આવતા હતા.

5
મં દર બાંધવા ુલેમાનની તૈયાર
2 કાળ. 2:1-18

1 ૂરના રાજા હ રામે પોતાના ચાકરોને ુલેમાન પાસે મોકલ્યા, કેમ
કે તેણે સાંભ ું હ ું કે લોકોએ તેને તેના પતાને ાને રાજા તર કે
અ ભ ષક્ત કય હતો; હ રામ હમેશાં દાઉદ પર પ્રેમ રાખતો હતો.
2 ુલેમાને હ રામ પાસે માણસ મોકલીને કહેવડા ું, 3 “ ું જાણે છે
કે મારા પતા દાઉદની ચારે તરફ જે સવર્ વગ્રહ ચાલતા હતા તેમાં

ાં ુધી યહોવાહે વરોધીઓને હરા ા ન હ, ત્યાં ુધી તેઓને લીધે
પોતાના ઈ ર યહોવાહના નામને અથ તે ભ ક્ત ાન બાંધી શ ા
ન હ.

4 પણ હવે, મારા ઈ ર યહોવાહે મને ચારે તરફ શાં ત આપી છે.
ત્યાં કોઈ શ ુ નથી કે કઈ આપ નથી. 5 તેથી જમે ઈ રે મારા પતા
દાઉદને ક ું હ ુ,ં ‘તારા જે દ કરાને હુ તારે ાને તારા રા ાસન પર
બેસાડ શ તે મારા નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધશે.’ તે પ્રમાણે હુ મારા
ઈ ર યહોવાહના નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધવાનો ઇરાદો રા ું છુ.

6તેથી હવે મારા માટે લબાનોન પરથી દેવદાર ૃક્ષો કપાવવાનીઆજ્ઞા
આપો. અને મારા સેવકો તમારા સેવકોની સાથે રહેશે અને તમે જે
પ્રમાણે કહેશો તે ુજબ હુ તમારા સેવકોને વેતન ૂકવીઆપીશ. કારણ
કે તમે જાણો છો કે અમારામાં સદોનીઓના જવેા લાકડાં કાપનારો કોઈ
હો શયાર માણસો નથી.”

7 જયારે હ રામે ુલેમાનની વાતો સાંભળ , ત્યારે ઘણો આનં દત
થઈને બોલ્યો, “આજે યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ કે તેમણે આ મહાન
પ્રજા પર રાજ કરવા દાઉદને જ્ઞાની દ કરો આપ્યો છે.” 8 હ રામે
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ુલેમાનની પાસે માણસ મોકલીને કહા ુ,ં “જે સંદેશો તમે મારા પર
મોકલ્યો છે તે મેં સાંભ ો છે. એરેજ ૃક્ષનાં લાકડાંની બાબતમાં તથા
દેવદારનાં લાકડાંની બાબતમાં હુ તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે બ ું કર શ.

9 મારા ચાકરો લાકડાંને લબાનોન પરથી સ ુદ્ર કનારે ઉતાર લાવશે
અને જે ળ તમે ુકરર કરશો ત્યાં તે સ ુદ્રમાગ લઈ જવા માટે હુ
તેમના તરાપા બંધાવીશઅને તમે તે ત્યાંથી લઈજજો. તમે મારા ઘરનાંને
ખોરાક ૂર પાડજો,એટલે માર ઇચ્છા ૂર થશે.”

10 તેથી હ રામે ુલેમાનને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે એરેજ ૃક્ષોનાં લાકડાં
તથા દેવદારનાં લાકડાં આપ્યા.ં 11 ુલેમાને હ રામના ઘરનાંને ખોરાક
બદલ વીસ હજાર માપ ઘઉં અને વીસ હજાર માપ ુદ્ધ તેલ આપ્ ુ.ં
ુલેમાન હ રામને વષ વષર્ એ પ્રમાણે આપતો. 12 યહોવાહે ુલેમાનને

વચન પ્રમાણે જ્ઞાન આપ્ ું હ ું. હ રામ તથા ુલેમાનની વચ્ચે સંપ હતો
અને તેઓ બ ેએ અરસપરસ કરાર કય .

13 ુલેમાન રાજાએ સવર્ ઇઝરાયલમાંથી સખત પ રશ્રમ કરનારુ
લશ્કર ઊ ું ક ;ુ તે લશ્કર ત્રીસ હજાર માણસો ું હ ુ.ં 14તે તેઓમાંથી
નયતક્રમ પ્રમાણે દર મ હને દસ હજાર માણસોને લબાનોન મોકલતો
હતો. તેઓએક મ હનો લબાનોનમાં તથા બે મ હના પોતાના ઘરે રહેતા.
અદોનીરામ આ લશ્કરનો ઊપર હતો.

15 ુલેમાન પાસે સ ેર હજાર મજૂરો હતા અને પવર્ત પર પથ્થર
ખોદનારા એંસી હજાર હતા. 16 ુલેમાનની પાસે કામ પર દેખરેખ
રાખનારા તથા કામ કરનાર મજુરો પર અ ધકાર ચલાવનારા ત્રણ હજાર
ત્રણ સો ુ અ ધકાર ઓ હતા.

17 રાજાની આજ્ઞા ુજબ ઘડલેા પથ્થરોથી સભા ાનનો પાયો
નાખવા માટે તેઓ મોટા તથા ૂલ્યવાન પથ્થરો ખોદ કાઢતાં હતા.
18 તેથી ુલેમાન ું ઘર બાંધનારા, હ રામ ું ઘર બાંધનારા તથા
ગબાલીઓ આ પથ્થરોને ઘડતા હતા અને ભ ક્ત ાન બાંધવા માટે
લાકડાં તથા પથ્થર તૈયાર કરતા હતા.

6
મં દર ું બાંધકામ
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1 ઇઝરાયલીઓ મસર દેશમાંથી ચારસો એંશી વષર્ ૂરાં થયા
પછ ત્યાંથી બહાર આ ા. રાજા ુલેમાનના ઇઝરાયલ પરના
શાસનના ચોથા વષર્ના ઝ વ માસમાં એટલે બીજા માસમાં તેણે ઈ રના
સભા ાન ું બાંધકામ શરૂ ક .ુ 2 રાજા ુલેમાને જે ભ ક્ત ાન
યહોવાહ માટે બંધા ુ તેની લંબાઈ સાઠ હાથ, પહોળાઈ વીસ હાથ
અને ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હતી.

3 ભ ક્ત ાનના સભાખંડના સામેના પરસાળની પહોળાઈ વીસ
હાથ અને લંબાઈ દસ હાથ હતી. 4 તેણે સભા ાનને માટે જાળ વાળ
સાંકડ બાર ઓ બનાવડાવી.

5 તેણે સભા ાનની તેમ જ પરમપ વત્ર ાનની દ વાલોની
ચારેબાજુ માળ બના ા. તેણે તેની ચારેબાજુએ ઓરડ ઓ બનાવી.
6સૌથી નીચેના માળની પહોળાઈ સાડા સાત હાથ, વચ્ચેના માળની છ
હાથ અને ત્રીજા માળની પહોળાઈ પાંચ હાથ હતી. કેમ કે મોભને માટે
સભા ાનની દ વાલોમાં ખાંચા પાડવા ના પડે માટે તેણે સભા ાનની
બહારની બાજુએ ફરતી કાંગર ૂક હતી.

7 ભ ક્ત ાન બાંધતી વખતે પથ્થરો ખાણમાંથી તૈયાર કર ને
લાવવામાં આવતા; અને તેને બાંધતી વખતે તેમાં હથોડ , કુહાડ કે
લોઢાના કોઈપણ હ થયારનો અવાજ સંભળાતો ન હતો.

8 ભોંયત ળયા ું પ્રવેશદ્વાર સભા ાનની દ ક્ષણ બાજુએ આવે ું
હ ુ.ં ત્યાં વચલા માળે જવા વળાંકવાળ એક ગોળાકાર સીડ હતી
અને વચલા માળેથી સૌથી ઉપલે માળે જવા ું હ ુ.ં

9 ુલેમાને સભા ાન ું બાંધકામ ૂરુ ક ુ અને તેણે દેવદારના પાટડા
અને પા ટયામાંથી સભા ાનની છત બનાવી. 10 તેણે ભ ક્ત ાનના
અંદરના સભાખંડની સામે માળ બના ા. તે દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ
હતી. તે માળનો આધાર દેવદારના લાકડા વડે ભ ક્ત ાન પર રહેલો
હતો.

11 પછ યહોવાહ ું વચન ુલેમાન પાસે આ ું; 12 “તેં મારા માટે
આ જે ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું છે તે સંબંધી, જો ું મારા વ ધઓ પ્રમાણે
ચાલીશ અને માર બધી આજ્ઞાઓ ું ન ા ૂવર્ક પાલન કર શ તો મેં
તારા પતા દાઉદને તારા વષે જે વચન આપ્ ું હ ું તે હુ પાળ શ. 13 હુ
ઇઝરાયલીઓ વચ્ચે રહ શ અને તેઓને તજી દઈશ ન હ.”
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14 આમ, ુલેમાને સભા ાન ું બાંધકામ ૂરુ ક ુ. 15 પછ
તેણે સભા ાનની અંદરની દ વાલોને દેવદારના પા ટયાની બનાવી.
ભોંયત ળયાથી છત ુધી તેણે તે દ વાલો ઉપર અંદરની બાજુએ
લાકડાં ું અસ્તર ક ુ; તેણે સભા ાન ું ભોંયત ળ ુ દેવદારનાં પા ટયા ું
બના ુ.ં

16સભા ાનની પાછળની બાજુ તેણે વીસ હાથ લાંબી એકઓરડ
બાંધી. તેણે ત ળયેથી છેક છત ુધીની દ વાલો દેવદારની બનાવી.
એ દ વાલો તેણે આ પરમપ વત્ર ાન માટે અંદરની બાજુએ બનાવી.
17 ુ સભાખંડ એટલે પરમપ વત્ર ાનની સામેના પ વત્ર ાનની
લંબાઈ ચાલીસ હાથ હતી. 18 ભ ક્ત ાનના અંદરની બાજુના
હસ્સામાં દેવદારના લાકડા પર કળ ઓ તથા ખીલેલાં લો કોતરેલાં
હતા.ં ત્યાં અંદરના ભાગમાં ાંય પણ પથ્થર ું કામ દેખા ું ન હ ું.
ાંય એક પણ પથ્થર દેખાતો નહોતો.
19 ુલેમાને યહોવાહનો કરારકોશ ૂકવા માટે સભા ાનની અંદરની

બાજુએ પરમપ વત્ર ાન બના ુ.ં 20પરમપ વત્ર ાનની લંબાઈ વીસ
હાથ, પહોળાઈ વીસ હાથ અને ઊંચાઈ વસ હાથ હતી. તેણે તેની
દ વાલોને ુદ્વ સોનાથી અને તેની વેદ ને દેવદારના લાકડાથી મઢ હતી.

21 પછ ુલેમાને સભા ાનની અંદરની દ વાલોને ુદ્ધ સોનાથી
મઢ . તેણે પરમપ વત્ર ાનની આગળ પ્રવેશદ્વારના એક છેડથેી બીજા
છેડા ુધી સોનાની સાંકળો ૂક અનેઆગળના ભાગને સોનાથી મઢ્યો.
22 આમ, ુલેમાને સભા ાનનો અંદરનો આખો ભાગ સોનાથી મઢ
લીધો. તેણે પરમપ વત્ર ાનની આખી વેદ ને પણ સોનાથી મઢ લીધી.

23 ુલેમાને પરમપ વત્ર ાનમાં જૈ ૂનનાં લાકડામાંથી બનાવેલા બે
કરુબ બના ા. તે દરેકની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી. 24 દરેક કરુબને બે
પાંખ હતી અને તે દરેક પાંખની લંબાઈ પાંચ હાથ હતી; દરેકની એક
પાંખથી બીજી પાંખના છેડાઓ વચ્ચે ું અંતર દસ હાથ હ ુ.ં 25બીજા
કરુબની બે પાંખો વચ્ચે ું અંતર પણ દસ હાથ હ ું,બ ે કરુબો કદઅને
આકારમાં સરખા જ હતા. 26બ ે કરુબની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી.
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27 ુલેમાને એ બ ે કરુબોને ભ ક્ત ાનના પરમપ વત્ર ાનમાં
ગોઠ ા હતા. કરુબની પાંખો ફેલાયેલી હતી, તેથી એક કરુબની પાંખ
એક દ વાલને અને બીજા કરુબની પાંખ બીજી દ વાલને સ્પશર્તી હતી
અને તેઓની બીજી પાંખો ખંડની વચ્ચોવચ્ચએકબીજાને સ્પશર્તી હતી.
28 ુલેમાને તે કરુબોને સોનાથી મઢા ા હતા.

29 તેણે સભા ાનની સવર્ ઓરડ ઓની દ વાલો પર અંદર તેમ જ
બહાર કરુબો,ખજૂર ૃક્ષો અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ કરાવે ું હ ું.
30તેણે સભા ાનનીઅંદરની તથા બહારનીઓરડ ઓનાં ભોંયત ળયાં
સોનાથી મઢ્યાં હતાં.

31 પરમપ વત્ર ાનના પ્રવેશ માટે ુલેમાને જૈ ૂનનાં લાકડાંના
દરવાજા બના ા હતા. ઉંબરો અને બારસાખ દ વાલના પાંચમા ભાગ
જટેલાં હતા.ં 32આમતેણે બે દરવાજાજૈ ૂનનાં લાકડાંથી બના ાઅને
બ ે દરવાજા પર કરુબો,ખજૂર નાં ૃક્ષો અને ખીલેલા લો ું કોતરકામ
કર ને તેને સોનાથી મઢ દ ધાં હતા.ં

33એ જ ર તે ભ ક્ત ાનના દરવાજા માટે પણ જૈ ૂનનાં લાકડાની
બારસાખ દ વાલના ચોથાભાગજટેલી બનાવી. 34દરવાજાનાં બે કમાડ
દેવદારનાં લાકડાંનાં પા ટયાંમાંથી બના ાં હતા.ં દરેક દરવાજાના બે
ભાગ હતા અને એક પર એક વાળ શકાતા હતા. 35એ દરવાજાઓ
પર કરુબ, ખજૂર નાં ૃક્ષો અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ કર ને તેને
સોનાથી મઢ્યા હતા.

36 તેણે ઘસીને ચકચ કત કરેલા પથ્થરોની ત્રણ હાર અને દેવદારના
મોભની એક હાર વડે અંદરનો ચોક બના ો.

37 ચોથા વષર્ના ઝ વ માસમાં યહોવાહના સભા ાનનો પાયો
નાખવામાં આ ો હતો. 38અ ગયારમા વષર્ના આઠમા માસમાં,એટલે
કે ુલ માસમાં સભા ાન ું સવર્ બાંધકામ તેના બધા ભાગો સ હત,
સં ૂણર્ ન ૂના પ્રમાણેઅને તેની વશેષતા સાથે ૂરુ થ ું. આમ ુલેમાનને
સભા ાન ું બાંધકામ ૂણર્ કરતાં સાત વષર્ લાગ્યાં હતા.ં

7
ુલેમાનનો મહેલ
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1 ુલેમાનને પોતાનો મહેલ બાંધતાં તેર વષર્ લાગ્યાં હતા.ં 2 તેણે જે
રાજમહેલ બાંધ્યો તે ું નામ ‘લબાનોન વન ૃહ’ રા ુ.ં તેની લંબાઈ સો
હાથ, પહોળાઈ પચાસ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ ત્રીસ હાથ હતી. તે
દેવદાર ૃક્ષના ચાર સ્તંભોની હારમાળાઓ પર બાંધે ું હ ું.

3દર હારે પંદર પ્રમાણે સ્તંભો પરની પસ્તાળ સવળ ઓપર દેવદાર ું
આવરણ કરવામાં આ ું હ ુ.ં 4 બાર ઓની ત્રણ હાર હતી અને
સામસામા પ્રકાશના ત્રણ માળ હતા. 5બધા દરવાજા તથા દરવાજાના
ચોકઠાં સમચોરસ આકારના હતા અને તે એકબીજાની સામસામે
પ્રકાશના ત્રણ માળ હતા.

6 તેણે સ્તંભોથી પરસાળ બનાવી; તેની લંબાઈ પચાસ હાથ અને
તેની પહોળાઈ ત્રીસ હાથ હતી. તેની આગળ પણ પરસાળ હતી, તેની
આગળ સ્તંભો તથા જાડા મોભ હતા.

7 ુલેમાને ન્યાય કરવા માટે ન્યાયાસન માટે એટલે ન્યાયની પરસાળ
બનાવી. ત ળયાથી તે મથાળા ુધી તેને દેવદારથી મઢવામાં આવી.

8 ુલેમાનને રહેવાનો મહેલ, એટલે પરસાળની અંદર ું બીજુ
આંગણું, તે પણ તેવી જ કાર ગર ું હ ુ.ં ફારુનની દ કર જનેી સાથે
તેણે લ ક ુ હ ુ.ં તેને માટે તેણે તે મહેલ બાંધ્યો.

9 રાજમહેલના આ ઓરડાઓનાં બાંધકામ માટે અ ત ૂલ્યવાન
પથ્થરો, એટલે માપ પ્રમાણે ઘડલેા તથા કરવતથી વહેરેલા પથ્થરનાં
કરેલાં હતા.ં 10 તેનો પાયો કમતી પથ્થરોનો, એટલે મોટા દસ હાથનાં
તથા આઠ હાથનાં પથ્થરોનો હતો.

11 ઉપર કમતી પથ્થરો, એટલે માપ પ્રમાણે ઘડલેા પથ્થરો તથા
દેવદારનાં લાકડાં હતા. 12 યહોવાહના સભા ાનની અંદરનાં આંગણાં
તથા સભા ાનની પરસાળની જમે મોટા આંગણાની ચારેબાજુ ઘડલેા
પથ્થરની ત્રણ હાર તથા દેવદારના મોભની એક હાર હતી.

હુરામની કામગીર
13 ુલેમાન રાજાના માણસો ૂરમાંથી હ રામને લઈ આ ા.

14 હુરામ નફતાલી કુળની એક વધવા ીનો દ કરો હતો. તેનો પતા
ૂરનો રહેવાસી હતો. તે પ ળનો કાર ગર હતો. હુરામ પ ળનાં સવર્
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કામ કરવામાં જ્ઞાન,અ લ તથા ચ ુરાઈથી ભર ૂર હતો. તેણે ુલેમાન
રાજાની પાસે આવીને તેનાં તમામ કામ કર આપ્યા.ં

પ ળના બે થાંભલા
2 કાળ. 3:13-17

15 હુરામે પ ળના અઢાર હાથ ઊંચા બે સ્તંભો બના ા. દરેક
સ્તંભોની આસપાસ ફર વળવા બાર હાથ લાંબી દોર જતી હતી.
16 સ્તંભની ટોચ પર ૂકવા માટે તેણે પ ળના બે કળશ બના ા;
દરેકની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી. 17 સ્તંભની ટોચો પરના કળશને
શણગારવા માટે પ ળની સાંકળ ઓ વડે ઝાલરો બનાવી. દરેક
કળશની ચારેબાજુ પ ળની સાત સાંકળો બનાવેલી હતી.

18આ પ્રમાણે હુરામે બે સ્તંભો બના ા. હુરામે એક સ્તંભની ટોચ
પરનો કળશ ઢાંકવાની જે જાળ તે પર ચારેબાજુ દાડમની બે હારમાળા
બનાવી, બીજા કળશ માટે પણ તેણે એમ જ ક ુ. 19 પરસાળમાંના
સ્તંભની ટોચો પરના કળશ તે કમળના જવેા કોતરકામના હતા, તે ચાર
હાથ લાંબા હતા.

20એ બે સ્તંભની ટોચો પર પણ એટલે જાળ ની છેક પાસેના ભાગે
કળશ હતા અને બીજા કળશ પર ચારેબાજુ બસો દાડમ હારબંધ
બનાવેલાં હતા. 21 તેણે સ્તંભો સભા ાનની પરસાળ આગળ ઊભા
કયાર્. જમણે હાથે આવેલા સ્તંભ ું નામ યાખીન પા ું અને ડાબે હાથે
આવેલા સ્તંભ ું નામ બોઆઝ પા ું. 22 સ્તંભની ટોચ પર કમળ ું
કોતરકામ હ ુ.ં એમ સ્તંભો બાંધવા ું કામ ૂણર્ થ ુ.ં

પ ળના બે થાંભલા
2 કાળ. 3:13-17

23 હુરામે ભરતરનો હોજ બના ો. તેનો ાસ એક ધારથી તે સામી
ધાર ુધી દસ હાથ હતો. તેનો આકાર ગોળાકાર હતો, તેની ઊંચાઈ
પાંચ હાથ હતી. તેની આસપાસ ત્રીસ હાથની દોર ફર વળતી હતી.
24 તેની ધારની નીચે ચારે તરફ ફરતી કળ ઓ પાડલેી હતી, દર હાથે
દસ કળ ઓ પ્રમાણે હોજનીઆસપાસ પાડલેી હતી. એ કળ ઓની બે
હારો હોજની સાથે જ ઢાળવામાં આવી હતી.
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25 હોજ બાર બળદના શલ્પ પર ૂકેલો હતો. એ બળદોનાં ત્રણનાં
ુખ ઉ ર તરફ, ત્રણનાં દ ક્ષણ તરફ, ત્રણનાં પ મ તરફ અને ત્રણનાં
ૂવર્ તરફ હતા.ં હોજતેમના પર ૂકેલો હતોઅને તે બધાની ૂઠો અંદરની

બાજુએ હતી. 26 હોજની જાડાઈ ચાર આંગળ જટેલી હતી, તેની
ધારની બનાવટ વાટકાની ધારની બનાવટનીજમે કમળના લજવેી હતી.
હોજ બે હજાર બાથ પાણી સમાઈ શકે એટલી ક્ષમતા ધરાવતો હતો.

પ ળના ચોતરા
27 તેણે પ ળના દસ ચોતરા બના ા. દરેક ચોતરાની લંબાઈ ચાર

હાથ અને તેની ઊંચાઈ ત્રણ હાથ હતી. 28 તે ચોતરાની બનાવટ આ
પ્રમાણે હતી. તેઓને તકતીઓ હતી અને તકતીઓ ચોકઠાંની વચ્ચે
હતી. 29 ચોકઠાંની વચ્ચેની તકતીઓ પર, સહો, બળદો તથા કરુબો
કોતરેલા હતા. ઉપલી કનાર ઓથી ઉપર બેસણી હતી. સહો તથા
બળદોની નીચે ઝાલરો લટકતી હતી.

30 તે દરેક ચોતરાને પ ળનાં ચાર પૈડાં અને પ ળની ધર ઓ હતી.
તેના ચાર પાયાને ટેકો હતો. એ ટેકા કૂડાની નીચે ભરતરના બનાવેલા
હતા અને દરેકની બાજુએ ઝાલરો હતી. 31 મથાળા ું ખામણું અંદરની
તરફ ઉપર ુધી એક હાથ ું હ ુ.ં અને તે ું ખામણું બેસણીની બનાવટ
પ્રમાણે ગોળ તથા ઘેરાવામાં દોઢ હાથ હ ુ.ં તેના કાના પર કોતરકામ
હ ું અને તેમની તકતીઓ ગોળ ન હ પણ ચોરસ હતી.

32ચાર પૈડાં તકતીઓની નીચે હતા.ં પૈડાંની ધર ઓચોતરામાં જડલેી
હતી. દરેક પૈડાંની ઊંચાઈ દોઢ હાથ હતી. 33 પૈડાંની બનાવટ રથના
પૈડાંની બનાવટ જવેી હતી. તેમની ધર ઓ, તેમની વાટો, તેમના આરા
તથા તેમનાં ના ભચ રો એ બધા ઢાળેલાં હતા.ં

34 દરેક ચોતરાને ચાર ૂણે ચાર ટેકાઓ હતા, તેના ટેકા ચોતરાની
સાથે જ સળંગ બનાવેલા હતા. 35ચોતરાને મથાળે અડધો હાથ ઊંચો
ુંમટ હતો. ચોતરાને મથાળે તેના ટેકા અને તેની તકતીઓ તેની સાથે

સળંગ હતા.ં
36 તે પા ટયાં પર જયાં ખાલી જગ્યા હતી ત્યાં કરુબ, સહો અને

ખજૂરનાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતાં અને તેની ફરતે ઝાલરો હતી. 37આ ર તે
તેણે દસ ચોતરા બના ા. તે બધા જ ઘાટમા,ં માપમાં અને આકારમાં
એક સરખા હતા.
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38તેણે પ ળનાં દસ કૂડાં બના ા.ં દરેક કૂડામાં ચાળ સબાથપાણી
સમા ું હ ુ.ં તે દરેક કૂડુ ચાર હાથ ું હ ુ.ં પેલા દશ ચોતરામાંના પ્રત્યેક
પર એક કૂડુ હ ુ.ં 39 તેણે પાંચ કૂડાં સભા ાનની દ ક્ષણ તરફ અને
બીજા પાંચ કૂડા ઉ ર તરફ ૂ ા.ં તેણે હોજને સભા ાનની જમણી
દશાએ અ ૂણા પર રા ો.
40 તે ઉપરાંત હ રામે કૂડાં, પાવડા તથા છટકાવ માટેના વાટકા

બના ા. આ પ્રમાણે હુરામે સઘ ું કામ ૂરુ ક ુ કે જે તેણે ુલેમાન
રાજાને માટે યહોવાહ ું ભ ક્ત ાનમાં ક ુ હ ું. 41એટલે બે સ્તંભો,
સ્તંભોની ટોચ પરના કળશનાબે ુંમટ તથા સ્તંભોની ટોચ પરના કળશના
બે ુંમટ ઢાંકવા બે જાળ બનાવી હતી.

42 તેણે તે બે જાળ ને માટે ચારસો દાડમ; એટલે થાંભલાની ટોચ
પરના બે કળશના બ ે ુંમટ ઢાંકવાની પ્રત્યેક જાળ ને માટે દાડમની
બબ્બે હારો; 43 દસ ચોતરા અને તેને માટે દસ કૂડાં બના ા.ં

44 તેણે એક મોટો હોજ અને તેની નીચેના બાર બળદો બના ા.
45હ રામે દેગડા, પાવડા, વાસણો અને બીજાબધાં સાધનો યહોવાહનો
ભ ક્ત ાનના વપરાશ તથા રાજા ુલેમાન માટે ચળકતા પ ળનાં
બના ાં હતા.ં

46 રાજાએ યદન નદ ના સપાટ પ્રદેશમાં ુ ોથ અને સારેથાનની
વચ્ચે ચીકણી માટ માં તેનો ઘાટ ઘડ્યો. 47 ુલેમાને એ સવર્ વજન કયાર્
વના રહેવા દ ધા,ં કારણ તેમની સં ા ઘણી હતી. તેથી પ ળ ું કુલ
વજન જાણી શકા ું ન હ.

48 ુલેમાને યહોવાહના ભ ક્ત ાન માટે પાત્રો બના ાં એટલે
સોનાની વેદ અને જનેા પર અ પત રોટલી રહેતી હતી તે સોનાનો
બાજઠ; 49તેણે ુદ્ધ સોનાનાં પાંચ દ પ ૃક્ષ દ ક્ષણબાજુએઅને બીજાં
પાંચ ઉ ર બાજુએ પરમ પ વત્ર ાનની સામે ૂ ા.ં દરેક પર લો,
દ વીઓ અને ચી પયાઓ હતાં જે બધાં સોનાનાં બનેલાં હતા.ં

50 ુદ્વ સોનાના પ્યાલા, કાતરો, તપેલાં, વાટકા, અને ૂપદાનીઓ;
અને અંદરનાં ઘરનાં એટલે પરમપ વત્ર ાનના બારણાં માટે મજાગરાં
પણસોનાનાં બનાવડા ા.ં 51આમયહોવાહના સભા ાન ું બાંધકામ
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ૂણર્ થ ુ.ં અને ુલેમાન રાજાએતેના પતા દાઉદેઅપર્ણ કરેલાં સોનાનાં
અને ચાંદ નાં પાત્રો લઈ જઈને યહોવાહના ભ ક્ત ાનના ભંડારમાં
ૂ ા.ં

8
કરારકોશ મં દરમાં લા ા
2 કાળ. 5:2-6:2

1 પછ ુલેમાને ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો તથા કુળોના સવર્ ુ
માણસોને એટલે ઇઝરાયલના લોકોના કુટુબોના સવર્ આગેવાનોને
યરુશાલેમમાં તેની સમક્ષ એકત્ર કયાર્. જથેી તેઓ દાઉદના સયોન
નગરમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લાવ.ે 2 ઇઝરાયલીઓ બધા એથા નમ
માસ એટલે કે સાતમા માસમાં પવર્ના સમયે રાજા ુલેમાન સમક્ષ ભેગા
થયા.

3 ઇઝરાયલના બધા જ વડ લો આ ા અને યાજકોએ કરારકોશ
ઊંચ ો. 4 યાજકો અને લેવીઓ ઈ રનો કરારકોશ, ુલાકાતમંડપ
તથા તં ુમાંનાં બધાં પ વત્ર પાત્રો લઈ આ ા. 5 રાજા ુલેમાન અને
ઇઝરાયલના ભેગા થયેલા તમામ લોકો કરારકોશની સમક્ષ ઉપ ત
થયા અને તેઓએ અસં ઘેટાં અને બળદોનાં અપર્ણો ચઢા ાં.

6 યાજકો ઈ રના કરારકોશને તેની જગ્યાએ એટલે સભા ાનની
અંદરના ખંડમાં, પરમ પ વત્ર ાનમાં કરુબોની પાંખો નીચે લા ા. 7 કેમ
કે કરારકોશની જગ્યા પર કરુબોની પાંખો ફેલાયેલી હતી. કરારકોશ પર
અને તેના દાંડા પર કરુબોએઆચ્છાદન કરે ું હ ું. 8તે દાંડાઓએટલા
લાંબા હતા કે તેમને પરમ ઈ રવાણી આગળના પ વત્ર ાનમાંથી
જોઈ શકાતા હતા, પર ુ તે બહાર દેખાતા નહોતા અને આજ ુધી તે
ત્યાં છે.

9 ઇઝરાયલી લોકો મસરમાંથી બહાર આ ા તે વખતે ઈ રે
તેઓની સાથે કરાર કય ત્યારે હોરેબમાં ૂસાએ જે બે શલાપાટ ઓ
કરારકોશમાં ૂક હતી તે સવાય તેમાં બીજુ કઈ જ નહો ું. 10જયારે
યાજકો પ વત્ર ાનમાંથી બહાર આ ા ત્યારે એમ બન્ ું કે ઈ ર ું
ભ ક્ત ાન વાદળથી ભરાઈ ગ ુ.ં 11 તે વાદળના કારણે યાજકો
સેવા કરવા ઊભા રહ શ ા ન હ કેમ કે આ ું ભ ક્ત ાન ઈ રના
ગૌરવથી ભરાઈ ગ ું હ ુ.ં
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12 પછ ુલેમાને ક ુ,ં
“ઈ રે ક ું છે કે,

હુ ગાઢ અંધકારમાં રહ શ,
13 પર ુ તમારે માટે

મેં એક ભ ક્ત ાન બાંધ્ ુ છે,
જમેાં તમે સદાકાળ નવાસ કરો.”

ુલેમાન ું મં દરમાં ઉદ્દબોધન
2 કાળ. 6:3-11

14 પછ રાજા ઇઝરાયલના લોકોની સભા તરફ ફય , લોકો તેમની
સમક્ષ ઊભા ર ા હતા, તેણે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા. 15 તેણે ક ું,
“ઇઝરાયલના ઈ ર, પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ,જમેણે મારા પતા દાઉદને જે
વચનઆપ્ ું હ ુ,ં તે તેમણે પોતાના હાથે ૂરુ ક ુ છે. 16એટલ,ે ‘હુ મારા
લોકો ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો, તે દવસથી મેં
ઇઝરાયલના કોઈ કુળસ ૂહના નગરમાંથી મારા માટે ભ ક્ત ાન ન
ક ુર્ નહો ું. પર ુ લોકોના આગેવાન થવા માટે મેં દાઉદની પસંદગી કર
હતી.’ ”

17 “હવે મારા પતા દાઉદના હૃદયમાં એમ હ ું કે ઇઝરાયલના ઈ ર
પ્ર ુના નામ માટે એક ભ ક્ત ાન બાંધ ુ.ં 18 પર ુ ઈ રે મારા પતા
દાઉદને ક ું, ‘મારા નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધવા ું તારા હૃદયમાં
રા ું હ ુ,ં એ તેં સારુ ક ુ હ ુ.ં 19 પણ તે ભ ક્ત ાન ું બનાવીશ
ન હ, પણ તારા પછ જનમનાર તારો ુત્ર મારા નામ માટે ભ ક્ત ાન
બાંધશે.’ ”

20 “હવે ઈ રે પોતા ું વચન પા ું છે. ઈ રે વચનઆપ્યા પ્રમાણે,
હુ મારા પતા દાઉદ પછ ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેઠો છુ. મેં
ઇઝરાયલના ઈ રના નામને અથ ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું છે. 21 ત્યાં મેં
કોશને માટે જગ્યા બનાવી,જે કોશમાં ઈ રનો કરાર છે,એકરાર તેમણે
આપણા પ ૃઓની સાથે તેમને મસર દેશમાંથી કાઢ લા ા ત્યારે કય
હતો.”
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ુલેમાનની પ્રાથર્ના
2 કાળ. 6:12-42

22 ુલેમાને ઈ રની વેદ સમક્ષ ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા આગળ
ઊભા રહ ને પોતાના હાથ ઊંચા કયાર્. 23 તેણે ક ું, “હે ઇઝરાયલના
પ્ર ુ ઈ ર, ઉપર આકાશમાં તથા નીચે ૃથ્વી પર તમારા જવેા કોઈ
ઈ ર નથી, એટલે તમારા જે સેવકો પોતાના સં ૂણર્ હૃદયથી તમાર
આગળ ચાલે છે તેઓની સાથે તમે કરાર કરો છો તથા તેઓ પર દયા
રાખો છો. 24તમે તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને જે વચનઆપ્ ું હ ું,
તે તમે તેની પ્રત્યે પા ું છે. હા, તમે પોતાને ુખે બોલ્યા તથા તે તમે
પોતાને હાથે ૂરુ ક ુ છે, જમેઆજે થ ું છે તેમ.

25 હવે પછ , હે ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ ર, તમારા સેવક મારા પતા
દાઉદને જે વચન તમે આપ્ ું છે તે તેમના પ્રત્યે પાળો; એટલે કે, ‘માર
આગળ તમને ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેસનાર માણસની ખોટ
પડશે ન હ, જો જમે ું માર આગળ ચાલ્યો, તેમ માર સમક્ષ ચાલવા
તારા વંશજોએ સાવચેત રહે ું.’ 26હવે પછ , હે ઇઝરાયલના ઈ ર, હુ
પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને આપે ું તમારુ વચન
કૃપા કર ને સત્ય ઠરો.

27 પણ ું ઈ ર સાચે જ ૃથ્વી પર રહેશ?ે જુઓ, આકાશ તથા
આકાશો ુંઆકાશ તમારો સમાવેશ કર શક ું નથી; તોઆમારુબાંધે ું
તમારા ભ ક્ત ાનરૂપી ઘર તમારો સમાવેશ કરે એ કેટ ું બ ું અશ
છે! 28 તેમ છતા,ં હે મારા પ્ર ુ ઈ ર, કૃપા કર ને આ તમારા સેવકની
પ્રાથર્ના પર તથા વનં ત પર લક્ષઆપીને આજે તમારો સેવક જે વનં ત
તથા પ્રાથર્ના તમાર આગળ કરે છે, તે સાંભળો.

29આ ભ ક્ત ાન પર, એટલે જે જગ્યા વષે તમે ક ું છે કે ‘ત્યાં
મારુ નામ તથા હાજર રહેશે.’ તે પર તમાર આંખો રાત દવસ રાખો
કે, તમારો સેવક આ ાન તરફ ુખ ફેરવીને જે પ્રાથર્ના કરે તે તમે
સાંભળો. 30 તેથી જયારે તમારો સેવક તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકો
આ ાન તરફ ુખ ફેરવીને પ્રાથર્ના કરે, ત્યારે તમે તેઓની દરેક વનં ત
સાંભળજો. હા, તમારા રહેઠાણઆકાશમાં તમે સંભાળજોઅને જયારે
તમે સાંભળો ત્યારે સાંભળ ને ક્ષમા કરજો.
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31જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પાપ કરે અને તેને સમ
ખવડાવવા માટે તેને સોગંદ આપવામાં આવે અને જો તે આવીને આ
ભ ક્ત ાનમાં તમાર વેદ ની સમક્ષ સમ ખાય, 32 તો તમે આકાશમાં
સાંભળજો અને તે પ્રમાણે કરજો. તમારા સેવકનો ન્યાય કર ને
અપરાધીને દો ષત ઠરાવી તેની વતર્ ૂક તેને પોતાને માથે લાવજો. અને
ન્યાયીને ન્યાયી ઠરાવી તેના ન્યાયીપણા પ્રમાણે તેને આપજો.

33જયારે તમારા ઇઝરાયલી લોકો તમાર વરુદ્ધ પાપ કરવાને કારણે
દશુ્મનોના હાથે માયાર્ જાય, પણ જો તેઓ તમાર તરફ પાછા ફરે અને
આ ભ ક્ત ાનમાં તમાર આગળ વનંતી કર ને ક્ષમા માગ,ે 34 તો તમે
આકાશમાંથી સાંભળ ને તમારા લોકો ઇઝરાયલનાં પાપોની ક્ષમા કરજો;
જે દેશ તમે તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો તેમાં તેઓને પાછા લાવજો.

35 તેઓએ તમાર વરુદ્ધ કરેલાં પાપને કારણે જયારે આકાશ બંધ
થઈ જાય અને વરસાદ ન આવ,ે ત્યારે જો તેઓ આ ાન તરફ ુખ
ફેરવીને પ્રાથર્ના કરે, તમારુ નામ ક ૂલ કરે અને તેઓ પર તમે વપ
મોકલી તેથી તેઓ પોતાના પાપથી ફરે, 36તો તમે આકાશમાં સાંભળ ને
તમારા સેવકોના તથા તમારા લોકો ઇઝરાયલનાં પાપની ક્ષમા કરજો,
જયારે તમે તેઓને ા માગ ચાલ ું જોઈએ તે તેઓને શીખવો, ત્યારે
તમારો જે દેશ તમે તમારા લોકોને વારસા તર કે આપ્યો છે તેમાં વરસાદ
મોકલજો.

37જો દેશમાં દકુાળ પડ,ેજો મરક ફાટ નીકળે,જો ,ૂ મસી, તીડ કે
કાતરા પડ;ેજો તેઓના દશુ્મનો તેઓના દેશમાં પોતાનાં નગરોમાં તેઓના
પર હુમલો કરે અથવા ગમે તે મરક કે રોગ હોય, 38જો કોઈ માણસ
કે તમારા બધા ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાના હૃદયના દઃુખ જાણીને જે
કઈ પ્રાથર્ના તથા વનં ત કરે અને પોતાના હાથ આ ભ ક્ત ાન તરફ
ફેલાવ.ે

39 તો તમે તમારા રહેઠાણ આકાશમાં તે સાંભળ ને ક્ષમા આપજો;
દરેક માણસ ું હૃદય તમે જાણો છો માટે તેને તેના સવર્ માગ પ્રમાણે ફળ
આપજો, કેમ કે તમે અને ફક્ત તમે જ સવર્ મ ુષ્યોનાં હૃદયો જાણો છો.
40 જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો છે તેમાં તેઓ જીવે તે બધા
દવસોમાં તેઓ તમાર બીક રાખે.
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41 વળ વદેશીઓ જે તમારા ઇઝરાયલ લોકોમાંના નથી: તે જયારે
તમારા નામની ખાતર દૂર દેશથી આવે, 42 કેમ કે તેઓ તમારા મોટા
નામ વષે, તમારા પરાક્રમી હાથ તથા લંબાવેલા બાહુ વષે સાંભળે અને
તે આવીને આ ભ ક્ત ાન તરફ ુખ ફેરવીને પ્રાથર્ના કરે, 43 ત્યારે
તમે તમારા રહેઠાણ આકાશમાં તે સાંભળ ને જે સવર્ બાબત વષે તે
વદેશીઓ તમાર પ્રાથર્ના કરે, તે પ્રમાણે તમે કરજો, જથેી આખી
ૃથ્વીના સવર્ લોકો તમારુ નામ જાણે તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકોની

જમે તેઓ તમાર બીક રાખે. એપ્રમાણે તમે કરજો કે જથેી તેઓજાણે
કે આ મારુ બાંધે ું ભ ક્ત ાન તમારા નામથી ઓળખાય છે.

44જે રસ્તે તમે તમારા લોકોને મોકલો તે રસ્તે થઈને જો તેઓપોતાના
દશુ્મનની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા જાય અને જે નગર તમે પસંદ ક ુ છે તેની
તરફ તથા જે ભ ક્ત ાન મેં તમારા નામને અથ બાંધ્ ું છે તેની તરફ
ુખ ફેરવીને જો તેઓ ઈ રની પ્રાથર્ના કરે, 45 તો આકાશમાં તેઓની

પ્રાથર્ના તથા તેઓની વનં ત તમે સાંભળજો અને તેમને મદદ કરજો.
46 જો તેઓ તમાર વરુદ્ધ પાપ કરે, કેમ કે પાપ ન કરે એ ું કોઈ

માણસ નથી અને તમે તેઓ પર કોપાયમાન થઈને તેઓને દશુ્મનોના
હાથમાં સોંપો કે તેઓ તેમને બંદ વાન કર ને દૂરના કે નજીકના દશુ્મન
દેશમાં લઈજાય. 47પછ જે દેશમાં તેઓને બંદ વાન તર કે લઈજવામાં
આ ા હોય, ત્યાં જો તેઓ વચાર કર ને ફરેઅને પોતાને બંદ વાન કર ને
લઈ જનારાં દેશમાં તેઓ તમાર આગળ વનંતી કર ને કહે ‘અમે પાપ
ક ુ છે અને અમે સ્વચ્છદ ર તે વત્યાર્ છ એ. અમે દુ કામ ક ુ છે.’ ”

48 તેઓને બંદ વાન કર ને લઈ જનારાં તેઓના દશુ્મનોના દેશમાં જો
તેઓ પોતાના સં ૂણર્ હૃદયથી તથા પોતાના સં ૂણર્ જીવથી તમાર તરફ
પાછા ફરે અને તેઓનો જે દેશ તેઓના ૂવર્જોને તમે આપ્યો, વળ જે
નગર તમે પસંદ ક ુ તથા જે ભ ક્ત ાન તમારા નામને અથ મેં બાંધ્ ું
છે, તેમની તરફ ુખ ફેરવીને તમાર પ્રાથર્ના કરે.

49 તો તમારા રહેઠાણ આકાશમાં તેઓની પ્રાથર્ના, વનં ત તમે
સાંભળજો અને તેમની મદદ કરજો. 50 તમાર વરુદ્ધ તમારા જે
લોકોએ પાપ ક ુ તેમને તથા તમાર વરુદ્ધ તેઓએ જે ઉલ્લંઘનો કયાર્
તે સવર્ની ક્ષમા આપજો. તેઓને બંદ વાન કર ને લઈ જનારાના મનમાં
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તેઓ પ્રત્યે દયા ઉપજાવજો, કે જથેી તેઓના દશુ્મનો તેમના પર દયા
રાખે.

51 તેઓ તમારા લોકો છે તેઓને તમે પસંદ કયાર્ છે અને તમે
મસરમાંથી લોખંડની ભઠ્ઠ મધ્યેથી બહાર લા ા છો. 52 હુ પ્રાથર્ના
કર શ કે તમારા સેવકની તથા તમારા ઇઝરાયલ લોકોની વનં ત પર
તમાર આંખો ુલ્લી રહે, જયારે તેઓ તમને વનં ત કરે ત્યારે તમે
તેઓ ું સાંભળજો. 53 કેમ કે હે પ્ર ુ ઈ ર, તમે અમારા પ ૃઓને
મસરમાંથી કાઢ લા ા તે સમયે તમારા સેવક ૂસાની મારફતે બોલ્યા
હતા, તેમ તેઓને તમારા વારસો થવા માટે ૃથ્વીના સવર્ લોકોથી જુદા
કયાર્ છે.”

આખર પ્રાથર્ના
54 ઈ રની વેદ સમક્ષ ૂંટણે પડ ને તથા આકાશ તરફ હાથ

લંબાવીને ુલેમાનઆબધી પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ ૂર કર ર ો પછ
તે ત્યાંથી ઊભો થયો. 55તેણે ઊઠ ને મોટે અવાજે ઇઝરાયલનીઆખી
સભાને આશીવાર્દ આપતા ક ું, 56 “ઈ રની સ્ ુ ત થાઓ, જમેણે
પોતાનાં આપેલા સવર્ વચનો પ્રમાણે પોતાના ઇઝરાયલી લોકોને વશ્રામ
આપ્યો છે. જે સવર્ વચનો તેમણે પોતાના સેવક ૂસાની મારફતે આપ્યાં
હતાં તેમાંનો એક પણ શ થર્ ગયો નથી.

57આપણા ઈ ર જમેઆપણા પ ૃઓની સાથે હતા તેમઆપણી
સાથે સદા રહો, તે કદ આપણને તરછોડે ન હ,અથવા આપણો ત્યાગ
ન કરે, 58 તે આપણાં હૃદયને તેઓની તરફ વાળે કે જથેી આપણે તેમના
માગર્માં જીવીએ, તેમની આજ્ઞા પાળ એ અને તેમણે જે વ ધઓ તથા
નયમો આપણા ૂવર્જોને ફરમા ા હતા તે ું પાલન કર એ.
59 મારા આ શ ો જે હુ બોલ્યો છુ, જે દ્વારા મેં ઈ રની આગળ

વનંતી કર છે તે રાત દવસ ઈ રની સમક્ષતામાં રહો જથેી તે
રોજરોજ ઊભી થતી જરૂ રયાત પ્રમાણે પોતાના સેવક અને પોતાના
ઇઝરાયલીઓ લોકોની મદદ કરે. 60એમ આખી ૃથ્વીના લોકો જાણે
કે, ઈ ર તે જ પ્ર ુ છે અને તેમના સવાયબીજાકોઈ ઈ ર નથી! 61તે
માટે આપણા ઈ રના વ ધઓ પ્રમાણે ચાલવા તથા તેમની આજ્ઞાઓ
પાળવા તમારાં હૃદયો તેમની પ્રત્યે આજની માફક સં ૂણર્ રહો.”
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62 પછ રાજાએ તથા તેની સાથે તમામ ઇઝરાયલી લોકોએ ઈ રને
બ લદાન ચઢા ાં. 63 ુલેમાન રાજાએ બાવીસ હજાર બળદ
અને એક લાખ વીસ હજાર ઘેટાં અને બકરાં ઈ રને શાંત્યપર્ણો
તર કે ચઢા ાં. આમ રાજાએ અને ઇઝરાયલના લોકોએ ઈ રના
સભા ાનને સમ પત ક ુર્.

64 તે જ દવસે રાજાએ ભ ક્ત ાનના આગળના ચોકના મધ્ય
ભાગને પ વત્ર કરા ો, કેમ કે ત્યાં તેણે દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણો
ઉપરાંત શાંત્યપર્ણોમાં પ ુઓના ચરબીવાળા ભાગો ચઢા ા હતા, કેમ
કે ઈ રની આગળ જે પ ળની વેદ હતી તે ચરબીવાળા ભાગોને
સમાવવા માટે નાની પડતી હતી.

65 આમ, ુલેમાને અને તેની સાથે બધાં ઇઝરાયલીઓએ એટલે
ઉ રમાં હમાથની ઘાટ થી તે મસરની હદ ુધીના આખા સ ુદાયે
આપણા ઈ રની આગળ સાત દવસ અને બીજા સાત દવસ એમ
કુલ ચૌદ દવસ ુધી ઉજવણી કર . 66આઠમે દવસે રાજાએ લોકોને
વદાય કયાર્ અને તેઓએ રાજાને આશીવાર્દ આપ્યો. જે સવર્ ભલાઈ
પોતાના સેવક દાઉદ અને પોતાના ઇઝરાયલી લોકો પર ઈ રે કર હતી
તેથી મનમાં હષર્ તથા આનંદ કરતા તેઓ પોતપોતાને ઘરે ગયા.

9
ુલેમાનને પ્ર ુનાં ુન:દશર્ન

2 કાળ. 7:11-12
1 ુલેમાન જયારે ઈ ર ું ભ ક્ત ાન અને રાજમહેલ તથા અન્ય

જે જે બાંધવાની તેની ઇચ્છા હતી તે બ ું ૂરુ કર ર ો, 2 ત્યારે એમ
થ ું કે ઈ રે ુલેમાનને અગાઉ જમે ગબ્યોનમાં દશર્ન દ ું હ ુ,ં તેમ
બીજી વાર દશર્ન આપ્ ુ.ં

3 ઈ રે તેને ક ું, “માર આગળ કરેલી તાર પ્રાથર્ના અને અરજ મેં
સાંભળ છે, મારુ નામ તેમાં રાખવા સારુ તેં બંધાવેલાઆસભા ાનને
હુ પ વત્ર કરુ છુ. મારુ હૃદય અને માર દ્ર નરતર ત્યાં રહેશે.

4જો ું તારા પતા દાઉદની જમે તારુ કામ ની તમ ાથી કર શ અને
પ્રામા ણકતાથી વત શ અને મારા વ ધઓ, આજ્ઞાઓ તથા નયમોને
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અ ુસર શ તો, 5 જમે મેં તારા પતા દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ું કે
ઇઝરાયલના રાજયાસન પર વારસની ખોટ પડશે ન હ તેમ હુ તારા
રાજય ું સહાસન ઇઝરાયલ પર કાયમ રાખીશ.

6 “પણ તમે કે તમારા વંશજો મારાથી વ ુખ થઈ જશો અને તમાર
સમક્ષ ૂકેલા મારા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન ન હ કરો અને
જો તમે અન્ય દેવોની ૂજા કરશો અને તેઓને દડવત કરશો, 7 તો
ઇઝરાયલને જે દેશ મેં આપ્યો છે તેમાંથી તેમને કાઢ ૂક શ; અને આ
ભ ક્ત ાન કે જનેે મેં મારા નામ અથ પ વત્ર ક ુ છે તેને હુ માર દ્ર થી
દૂર કર શ. અને સવર્ લોકો મધ્યે ઇઝરાયલ મજાકરૂપ અને કહેવતરૂપ
થશે.

8 અને જો કે આ ભ ક્ત ાન ઊં ું છે તો પણ જતા આવતા સૌ
કોઈ તેને જોઈને આ યર્ પામીને ઉપહાસ કરશ,ે ‘ઈ રે આ દેશના
અને આ ભ ક્ત ાનના આવા હાલ શા માટે કયાર્?’ 9 અને બીજા
તેમને પ્રત્ ુ ર આપશે, ‘તેઓના પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લાવનાર
ઈ રને તેઓએ ત્યજી દ ધા. અને બીજા દેવોનો સ્વીકાર કર ને તેમની
ૂજા કર . એજ કારણથી ઈ રે આ બધી વપ તેઓના પર મોકલી

છે.’ ”

ુલેમાનનો હ રામ સાથેનો કરાર
2 કાળ. 8:1-12

10 ુલેમાનને યહોવાહ ું ભ ક્ત ાન અને મહેલ બાંધતા વીસ વષર્
લાગ્યાં હતા.ં 11 ૂરના રાજા હ રામે ુલેમાનને દેવદારનાં લાકડાં,
એરેજ ૃક્ષનાં લાકડા,ં સો ું અને બીજુ જે કઈ જોઈ ું હોય તે આપ્ ુ,ં
તેથી રાજા ુલેમાને હ રામને ગાલીલ પ્રદેશમાંના વીસ ગામો આપ્યાં.

12 ુલેમાનેઆપેલાં ગામો જોવા માટે હ રામ ૂરથી ત્યાંઆ ો પણ
એ ગામો તેને ગમ્યાં ન હ. 13 તેથી હ રામે ક ું, “મારા ભાઈ, તમે મને
આ તે કેવાં ગામો આપ્યાં છે?” અને તેથી તેણે એ પ્રદેશ ું નામ કા ૂલ
રા ુ,ં તે પ્રદેશઆજે પણ તે જ નામેઓળખાય છે. 14હ રામે ુલેમાન
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રાજાને તે ઉપરાંત એકસો વીસ તાલંત* સો ું ભ ક્ત ાનના બાંધકામ
માટે મોકલી આપ્ ું હ ુ.ં

ુલેમાનની અન્ય સ દ્ધઓ
2 કાળ. 8:3-18

15 ુલેમાને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન, પોતાનો મહેલ, મલ્લોનો કલ્લો,
યરુશાલેમનો કોટ, હાસોર, મ ગદ્દો તથા ગેઝેર બાંધવા માટે જે ભારે
મજૂર કરનારા મજૂરોને ભેગા કયાર્ તેની વગત આ પ્રમાણે હતી.
16 મસરના રાજા ફારુને ગેઝેર પર ચઢાઈ કર તેને કબજે ક ુ હ ું અને
બાળ ૂક ું હ ુ.ં અને ત્યાં વસતા કનાનીઓની હત્યા કર હતી. ત્યાર
બાદ તેણે તે નગર પોતાની દ કર ને એટલે ુલેમાનની પત્નીને લ ની
ભેટમાં આપ્ ું.

17 તેથી ુલેમાને ગેઝેર, નીચાણ ું બેથ-હોરોન, 18 બાલાથ અને
તામાર અરણ્યમાં આવે ું તાદમોર ફર બાંધ્યા.ં 19 તેમ જ ુલેમાને
પોતાના બધા ભંડારનાં નગરો, તેમ જ જે શહેરોમાં તે પોતાના રથ અને
ઘોડાઓ રાખતો હતો તે પણ ફર બંધા ાં. અને યરુશાલેમ, લબાનોન
અને તેના સમગ્ર સામ્રા ફરતે તેણે જે કઈ બંધાવવા વચા ુ હ ું તે
બ ું પણ તેણે બંધા ુ.ં

20 હજી કેટલાક અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ તથા
ય ૂસીઓ કે જઓે ઇઝરાયલી નહોતા, તેઓ ઇઝરાયલીઓની વચ્ચે
રહેતા હતા. 21જઓેનો સં ૂણર્ નાશ ઇઝરાયલીઓ કર શકયા નહોતા
તેઓના વંશજો તેઓ હતા. ુલેમાને તેઓને બળજબર થી ુલામ
બનાવી દ ધા હતા, જેઆજ દન ુધી છે.

22 ુલેમાને કોઈ ઇઝરાયલીઓને ુલામ બના ા નહોતા. પણ
તેના બદલે તેઓને તેના સૈ નકો, ચાકરો, અ ધપ તઓ, અમલદારો,
સેનાપ તઓ, રથસેના અને અ સેનાના નાયકો બના ા હતા.

23 ુલેમાનનાં બાંધકામોમાં કામ કરનારા કાર ગરો પર દેખરેખ
રાખનાર અ ધકાર ઓની સં ા પાંચસો પચાસ હતી.
* 9:14 9:14 લગભગ 4,000 કલોગ્રામ
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24 ફારુનની ુત્રી દાઉદ નગરથી ુલેમાને તેને માટે બંધાવેલા
રાજમહેલમાં ગઈ અને ત્યાર પછ ુલેમાને મલ્લોનગર† બંધા .ુ

25 સભા ાન ું કામ ૂરુ કયાર્ પછ ુલેમાને ઈ રને અથ જે
વેદ બંધાવી હતી. તેના પર તે વષર્માં ત્રણ વાર દહનીયાપર્ણ અને
શાંત્યપર્ણોનાં બ લદાન ચઢાવતો હતો. તેવી જ ર તે તે વેદ પર ૂપ ું
અપર્ણ પણ ચઢાવતો હતો. મલો કોઈ પ્રકાર ું લેન્ડ ફલ નો ઉલ્લેખ
કરે છે, અને કેટલાક માને છે કે તે યરુશાલેમની ૂવ ય તટની ૂવર્ બાજુ
પર બાંધવામાં આવેલા ટેરેસનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે પ્રમાણે તેણે ઈ રના
ઘર ું એટલે સભા ાન ું કામ ૂરુ ક ુ અને તેનો ઉપયોગ કય .

26 ુલેમાને અદોમના પ્રદેશમાં લાલ સ ુદ્રને કનારે આવેલા
એલોથની નજીકના એસ્યોન-ગેબેરમાં વહાણનો કાફલો બના ો.
27 હ રામે પોતાના ચાકરોને એટલે જઓે સમયના જાણકાર હતા
તેવા વહાણવટ ઓને વહાણો પર ુલેમાનના ચાકરોની સાથે મોકલ્યા.
28તેઓઓફ રજઈને ત્યાંથી ચારસો વીસ તાલંત‡સો ું લઈને ુલેમાન
રાજા પાસે આ ા.

10
શેબાની રાણીની ુલાકાત
2 કાળ. 9:1-12

1જયારે શેબાની રાણીએ યહોવાહના નામ સંબંધી ુલેમાનની ક ત
સાંભળ , ત્યારે તે અટપટા પ્ર ો વડે તેની કસોટ કરવાઆવી. 2તે ઘણા
અમલદારો અને ઊંટો લઈને ુગંધીદ્ર , ુષ્કળ સો ું તથા ૂલ્યવાન
પાષાણો સાથે યરુશાલેમમાંઆવી. તેણે ુલેમાન પાસેઆવીને પોતાના
મનમાં જે કઈ હ ુ,ં તે સવર્ સંબંધી તેની સાથે વાત કર .

3 ુલેમાને તેના તમામ પ્રશ્રોના ઉ ર આપ્યા. તેણે ૂછેલા તમામ
પ્ર ોના જવાબોઆપવાનીજાણકાર ુલેમાન ધરાવતો હતો. 4જયારે
શેબાની રાણીએ ુલેમાન ું સવર્ જ્ઞાન, તેનો બાંધેલો મહેલ, 5 તેની મેજ
† 9:24 9:24 મલો કોઈ પ્રકાર ું ખેડે ું જમીન છે, અને કેટલાક માને છે કે તે યરુશાલેમની
ૂવ ય તટની ૂવર્ બાજુ પર બાંધવામાં આવેલી ‘અગાશી’ છે. ‡ 9:28 9:28 14,000
કલોગ્રામ
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પર ું ભોજન, તેના સેવકો ું બેસ ું, તેના સેવકો ું કામ, તેઓનાં વ ો,
તેના પાત્રવાહકો તથા યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં જે દહનીયાપર્ણ તે
ચઢાવતો હતો તે જોયાં, ત્યારે આભી બની ગઈ.

6 તેણે રાજાને ક ું, “તમારાં કૃત્યો વષે તથા તમારા જ્ઞાન વષે થતી
જે વાત મેં મારા પોતાના દેશમાં સાંભળ હતી તે સાચી છે. 7મેં આવીને
માર પોતાની નજરે તે જો ું, ત્યાં ુધી હુ તે વાત માનતી ન હતી. મને તો
અડ ું પણ કહેવામાં આ ું ન હ ુ.ં જે ક ત મેં સાંભળ હતી તે કરતાં
તમારુ જ્ઞાન તથા તમાર સ ૃ દ્ધ વશેષ છે.

8 તમારા લોકો ઘણા આશીવાર્ દત છે અને તમારા સેવકો પણ
ૂબ આશીવાર્ દત છે, તેઓ નત્ય તમાર સમક્ષ ઊભા રહ ને તમારા

ડહાપણનો લાભલે છે! 9તમારા ઈ ર યહોવાહની સ્ ુ ત થાઓ, તેમણે
તમારા પર પ્રસ થઈને તમને ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેસાડ્યા છે.
કેમ કે યહોવાહે ઇઝરાયલ પરના પોતાના સતત પ્રેમને લીધે તમને ન્યાય
તથા ઇનસાફ કરવા માટે રાજા બના ા છે!”

10 શેબાની રાણીએ ુલેમાન રાજાને એકસો વીસ તાલંત સો ું*,
ુષ્કળ ુગંધીદ્ર અને ૂલ્યવાન પાષાણો આપ્યાં. શેબાની રાણીએ

જે ુગંધીદ્ર ો ુલેમાન રાજાને આપ્યાં તેટલાં બધાં કદ ફર થી તેને
મ ાં ન હતા.

11હ રામનાં વહાણોઓફ રથી સો ું લા ાં હતાં, તે વહાણો ુષ્કળ
પ્રમાણમાં ુખડનાં લાકડાં તથા ૂલ્યવાન પાષાણો પણ ઓફ રથી
લા ા.ં 12 રાજાએ તે ુખડનાં† લાકડાંના યહોવાહના સભા ાનને
માટે તથા રાજાના મહેલને માટે સ્તંભો તથા ગાનારાઓને માટે વીણા
અને તં ૂરા બના ા. એવાં ૂલ્યવાન ુખડનાં લાકડાં આજ દવસ
ુધી કદ આ ાં કે દેખાયાં નહોતાં.
13શેબાની રાણીએજે કઈ માગ્ ું તે તેની સવર્ ઇચ્છા પ્રમાણે ુલેમાન

રાજાએ તેને આપ્ ુ,ં તે ઉપરાંત ુલેમાને પોતાની બ ક્ષશો તેને આપી.
પછ તે પછ વળ ને પોતાના ચાકરો સાથે પરત પોતાના દેશમાં ગઈ.

* 10:10 10:10 4,000 કલોગ્રામથી વ ુ † 10:12 10:12 ચંદનના લાકડા
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ુલેમાન રાજાની દોલત અને મ હમા
2 કાળ. 9:13-29

14 હવે દર વષ ુલેમાનને ત્યાં જે સો ું આવ ું હ ું તે ું વજન છસો
છાસઠ તાલંત‡ હ ું. 15 વળ ુસાફર લોકો લાવતા હતા તે અને
વેપાર ઓના વેપારથી તથા મશ્ર લોકોના સવર્ રાજાઓ તરફથી તથા
દેશના રા પાલો તરફથી જે મળ ું હ ું તે તો જુદ.ુ

16 ુલેમાન રાજાએ ઘડલેા સોનાની બસો મોટ ઢાલ બનાવી. દરેક
મોટ ઢાલમાં છસો શેકેલ સો ું વપરા ું હ ુ.ં 17 તેણે ઘડલેા સોનાની
બીજી ત્રણસો ઢાલ બનાવી. એ દરેક ઢાલમાં ત્રણ માનેહ§ સો ું વપરા ું
હ ુ;ં રાજાએ તે ઢાલ લબાનોનના વન ૃહમાં ૂક .

18 પછ રાજાએ હાથીદાંત ું એક મોટુ સહાસન બના ું અને
તેના પર ચોખ્ ું સો ું મ ુ.ં 19 સહાસનને છ પગ થયાં હતાં અને
સહાસનનો ઉપલો ભાગ પાછળથી ગોળ હતો. બેઠકની પાસે બ ે
બાજુએ હાથા હતા અને તે હાથાઓની બાજુએ બે સહ ઊભા હતા.
20 છ પગથીયા પર આ બાજુએ તથા બીજી બાજુએ બાર સહો
ઊભેલા હતા. આના જે ું સહાસન કોઈપણ રા માં બનાવવામાં
આ ું ન હ ુ.ં

21 ુલેમાન રાજાનાં પીવાનાં સવર્ પાત્રો સોનાનાં હતાં અને લબાનોન
વન ૃહમાંનાં સવર્ પાત્રો ચોખ્ખા સોનાનાં હતા.ં ચાંદ ું એક પણ પાત્ર
જન હ ુ.ં કેમ કે ુલેમાનના સમયમાં ચાંદ ની કશી વસાત ન હતી.
22 રાજાનો તાશ શ વહાણનો એક કાફલો હ રામના કાફલા સાથે સ ુદ્ર
પર ફરતો હતો. દર ત્રણ વષ એકવાર તાશ શનો કાફલો સો ું, ચાંદ ,
હાથીદાંત, વાનરો અને મોર લઈને આવતો હતો.

23 ુલેમાન રાજા ૃથ્વી પરના સવર્ રાજાઓકરતાં દ્ર તથા જ્ઞાનમાં
સૌથી શ્રે હતો. 24 ઈ રે ુલેમાનના હૃદયમાં જે જ્ઞાન ૂ ું હ ું
તે સાંભળવા આખી ૃથ્વી પરના લોકો ુલેમાનની સમક્ષ આવતા.
25 તે દરેક પોતપોતાની ભેટો,એટલે સોનાચાંદ નાં પાત્રો, વ ો, શ ો,
ુગંધીદ્ર , ઘોડા તથા ખચ્ચરો, વા ષક ખંડણી તર કે લાવતા હતા.

‡ 10:14 10:14 લગભગ ત્રેવીસ હજાર કલોગ્રામ § 10:17 10:17 લગભગ બે
કલોગ્રામ



1 રાજાઓ 10:26 xxxvii 1 રાજાઓ 11:6

26 ુલેમાને રથો અને ઘોડસેવારોને એકત્ર કયાર્. તેની પાસે એક
હજાર ચારસો રથો અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા. તેણે તેઓને
રથનગરોમાં તથા યરુશાલેમમાં રાજાની પાસે રા ા. 27 રાજાએ
યરુશાલેમમાં ચાંદ એટલી બધી વધાર દ ધી કે તે પથ્થરને તોલે થઈ
પડ . તેણે દેવદારના લાકડાં એટલાં બધાં વધાયાર્ કે તે નીચાણના પ્રદેશના
ુલ્લર ઝાડના લાકડાને તોલે થઈ પડ્યા.ં
28 ુલેમાન પાસે જે ઘોડા હતા તે મસરમાંથી લાવવામાં આવેલા

હતા. રાજાના વેપાર ઓ તેમને જથ્થાબંધ,એટલે દરેક જથ્થાની અ ુક
કમત આપીને રાખતા હતા. 29એક રથની કમત છસો શેકેલ જટેલી
હતી. એક ઘોડાની કમત એકસો પચાસ ચાંદ જટેલી હતી. એ
પ્રમાણેની કમત ૂકવીને એજ પ્રમાણે મસરમાંથી ઘોડા ખર દયા હતા.
હ ીઓના સવર્ રાજાઓને માટે તથા અરામના રાજાઓને માટે પણ
વેપાર ઓ તેઓને તે લાવી આપતા હતા.

11
ુલેમાન ઈ રથી વ ુખ બન્યો

1 હવે ુલેમાન રાજાને ફારુનની દ કર ઉપરાંત બીજી ઘણી વદેશી
ીઓ એટલે મોઆબી, આમ્મોની, અદોમી, સદોની તથા હ ી
ીઓ સાથે પ્રેમ થયો હતો. 2જે પ્રજાઓ વષે યહોવાહે ઇઝરાયલી

લોકોને ક ું હ ુ,ં “તમારે તેઓની ીઓ સાથે લ કરવા ન હ, તેમ
તેઓ તમારા પ રવારમાં આવે ન હ, કેમ કે તેઓ જરૂર તમારુ હૃદય
તેઓના દેવોની તરફ ફેરવી નાખશે.” પણ ુલેમાન તે વદેશી ીઓને
વળગી ર ો.

3 ુલેમાનને રાજવંશમાંની સાતસો પત્નીઓ અને ત્રણસો
ઉપપત્નીઓ હતી. તેની પત્નીઓએ તે ું હૃદય ફેરવી ના ું.
4 ુલેમાનની ૃદ્ધાવ ામાં તેની પત્નીઓએ તે ું હૃદય અન્ય દેવો
તરફ વાળ દ ુ.ં અને તે ું હૃદય તેના પતા દાઉદના હૃદયની જમે તેના
ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્ ર ું ન હ.

5 ુલેમાન સદોનીઓની દેવી આશ્તારોથનો તથા આમ્મોનીઓના
ધ ારપાત્ર મલ્કોમ દેવનો ૂજાર થયો. 6આ ર તે ુલેમાને ઈ રની
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દ્ર માં અઘ ટત કાયર્ ક ુ અને તેના પતા દાઉદનીજમે તે સં ૂણર્ હૃદયથી
ઈ રને અ ુસયાર્ ન હ.

7 પછ ુલેમાને મોઆબના ધ ારપાત્ર દેવ કમોશ માટે અને
આમ્મોનીઓના ધ ારપાત્ર દેવ મોલેખ માટે યરુશાલેમની નજીક
આવેલા પવર્ત પર એક ઉચ્ચ ાન બંધા ુ.ં 8તેણે પોતાની સવર્ વદેશી
પત્નીઓ માટે પણ એમ જ ક ુ. તેઓ પોતપોતાના દેવોની આગળ ૂપ
બાળતી તથા યજ્ઞ કરતી હતી.

9 ઈ ર ુલેમાન પર ૂબ કોપાયમાન થયા. કારણ કે ઈ રે તેને બે
વખત દશર્નઆપ્યાં છતાં તેણે પોતા ું હૃદય ઇઝરાયલના ઈ રથી ફેરવી
લી ું હ ુ.ં 10અને તેમણે તેને આજ્ઞા આપી હતી કે તેણે અન્ય દેવની
ૂજા કરવી ન હ તેમ છતાં તેણે ઈ રની આજ્ઞા ું પાલન ક ુ ન હ.
11 તેથી ઈ રે ુલેમાનને ક ું, “કેમ કે તેં આ ક ુ છે અને આપણી

વચ્ચે થયેલા કરાર તથા વ ધઓ ું પાલન તેં ક ુ નથી અને માર આજ્ઞા
માની નથી, તેથી હુ તાર પાસેથી રાજય ૂંચવી લઈશઅને તારા ચાકરને
તે આપીશ. 12 તેમ છતાં તારા પતા દાઉદને કારણે ું જીવતો રહ શ
ત્યાં ુધી હુઆ ન હ કરુ, પર ુ તારા ુત્રના હાથમાંથી હુ રાજય ૂંચવી
લઈશ. 13 તેમ છતાં પણ હુ આ ું રાજય ન હ લઈ લઉં; પર ુ હુ મારા
સેવક દાઉદને તથા યરુશાલેમ જનેે મેં પસંદ ક ુ છે તેને અથ હુ તારા
ુત્રને એક કુળઆપીશ.”

ુલેમાનના શ ુઓ
14 પછ ઈ રે અદોમી હદાદને ુલેમાનના શ ુ તર કે ઊભો કય ,

તે રાજવંશનો હતો. 15 ારે દાઉદ અદોમમાં હતો અને સેનાપ ત
યોઆબ માર નંખાયેલાઓને દફનાવવા ત્યાં ગયો હતો ત્યારે તેણે
અદોમના દરેક ુરુષને માર ના ા હતા. 16અદોમના દરેક ુરુષને માર
નાખતા ુધી એટલે કે છ મ હના ુધી યોઆબઅને સવર્ ઇઝરાયલીઓ
ત્યાં જ ર ા હતા. 17પણ હદાદ, તે વખતે બાળક હતો, તે તેના પતાના
કેટલાક ચાકરોમાંના અદોમી માણસોની સાથે મસર ભાગી ગયો હતો.

18 તેઓ મદ્યાનમાંથી નીકળ ને પારાનમાં ગયા. પારાનમાં તેઓએ
થોડા માણસોને ભેગા કયાર્. ત્યાંથી તેઓ સવર્ મસર ગયા અને
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ત્યાં મસરના રાજા ફારુને તેઓના ખોરાકની અને રહેવાની જગ્યાની
વ ા કર અને તેમને અ ુક જમીન ભેટ તર કે આપી. 19 હદાદ

ફારુનની દ્ર માં કૃપા પામ્યો અને તેથી તેણે તેની પત્ની રાણી
તાહપાનેસની બહેન ું લ હદાદ સાથે ક ુ.

20 તાહપાનેસની બહેને હદાદના ુત્ર ગ ુબાથને જન્મ આપ્યો અને
તેને તાહપાનેસે ફારુનના રાજમહેલમાં ઉછેર મોટો કય , તે ફારુનનાં
બાળકો સાથે જ રહેતો. 21 જયારે હદાદને મસરમાં સમાચાર મ ા
કે દાઉદ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો છે અને તેનો સેનાપ ત યોઆબ
પણ ૃત્ ુ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ફારુનને ક ું, “મને અહ થી વદાય કર કે
જથેી હુ મારા પોતાના દેશમાં પાછો જાઉં.” 22 પર ુ ફારુને ક ું, “મારા
ત્યાં તને શી ખોટ પડ છે કે ું તારા દેશમાં પાછો જવા માગે છે?” હદાદે
ક ું, “ખોટ તો કશી પડ નથી, તોપણ મને જવા દે.”

23 ઈ રે ુલેમાનની વરુદ્ધ એક બીજો શ ુ ઊભો કય . તે
એલ્યાદાનો ુત્ર રઝોન હતો. જે તેના મા લક સોબાહના રાજા હદાદેઝેર
પાસેથી નાસી ગયો હતો. 24એસમયે ારે દાઉદે સોબાહ પર હુમલો
કય ત્યારે રઝોને પોતાની સાથે કેટલાક માણસોને ભેગા કયાર્ અને પોતે
તેનો સરદાર બની ગયો. ત્યાંથી તેઓએ દમસ્કસ જઈને વસવાટ કય
અને રઝોને દમસ્કસમાં રાજ ક ુ. 25 ુલેમાનના સવર્ દવસો દર મયાન
તે ઇઝરાયલનો શ ુ થઈને ર ો અને તેની સાથે હદાદે પણ ુકશાન ક ુ.
રઝોનને ઇઝરાયલ પર તરસ્કાર હતો અને તેણે અરામ પર રાજ ક .ુ

યરોબામનો ઉદય
26 પછ ઝેરેદાહના એફ્રાઇમી નબાટનો દ કરો યરોબામ ુલેમાનનો

એક ચાકર હતો, જનેી મા ું નામ સરુઆ હ ુ,ં જે વધવા હતી. તેણે
પોતાનો હાથ રાજાની વરુદ્ધ ઉઠા ો હતો. 27 યરોબામે ુલેમાન
રાજાની વરુદ્ધહાથ ઉઠા ો તે ું કારણએ છે કે ુલેમાન મલ્લોનગર ું
બાંધકામ કરતો હતો અને પોતાના પતા દાઉદના નગરની દ વાલ ું
સમારકામ કરાવતો હતો.

28આ યરોબામ પરાક્રમી માણસ હતો. ુલેમાને જો ું કે તે ુવાન
માણસ ઉદ્યોગી હતો તેથી તેણે તેને ૂસફના ઘરના મજૂરોનો ુકાદમ
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ઠરા ો. 29 તે સમયે, ારે યરોબામ યરુશાલેમની બહાર ગયો ત્યારે
શીલોનો પ્રબોધક અ હયા એને રસ્તામાં મ ો. અ હયાએ નવાં વ
પહેયા હતા,ં અને તેઓ બ ે ખેતરમાં તદ્દન એકલા જ હતા. 30 પછ
અ હયાએ પોતે પહેરેલા નવા વ ને પકડ ન,ે તેને ફાડ ને બાર ટુકડાં કર
ના ા.

31 પછ તેણે યરોબામને ક ું કે, “આમાંથી દસ ટુકડાં લે, કારણ કે
ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે, ‘જુઓ, ુલેમાનના હાથમાંથી
રા ૂંચવી લઈને હુ તને દસ કુળ આપીશ. 32 પણ મારા સેવક
દાઉદ તથા યરુશાલેમ નગર કે જનેે મેં ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી પસંદ
ક ુ છે તેની ખાતર હુ ુલેમાનને એક કુળ આપીશ. 33 કારણ કે તેણે
મારો ત્યાગ કય છે અને સદોનીઓની દેવીઆશ્તારોથ, મોઆબના દેવ
કમોશ અને આમ્મોનીઓના દેવ મલ્કોમની ૂજા કર છે. તે મારા માગ
ચાલ્યો નથી અને માર દ્ર માં જે સારુ છે, તે તેણે ક ુ ન હ અને તેના
પતા દાઉદે જમે મારા બધા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ પા ા હતા, તે
પ્રમાણે તેઓએ તે ું પાલન ક ુ ન હ.

34 તેમ છતાં પણ મારા પસંદ કરેલા સેવક દાઉદે મારા વ ધઓ તથા
આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે ું હોવાને લીધે, હમણાં હુ ુલેમાન પાસેથીઆ ું
રાજય ૂંચવી લઈશ ન હ, પણ તેના બાક ના જીવનકાળ દર મયાન તે
રા કરશે. 35 પર ુ હુ તેના ુત્રના હાથમાંથી રાજય લઈ લઈશ અને
તને દસ કુળ આપીશ. 36 ુલેમાનના ુત્રને હુ એક જ કુળ આપીશ,
જથેી યરુશાલેમ નગર કે જનેે મારુ નામ રાખવા પસંદ ક ુ છે તેમાં મારા
સેવક દાઉદનો દ વો માર આગળ સદા સળગતો રહે.

37 હુ તારો સ્વીકાર કર શ અને ું તારા મનની સઘળ ઇચ્છાઓ
અ ુસાર રાજ કરશ.ે ું ઇઝરાયલનો રાજા થશ.ે 38જો ું માર બધી
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને અને મારા સેવક દાઉદની જમે માર દ્ર માં
જે સારુ છે તે કરશે તથા મારા બધા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન
કરશે, મારે માગ ચાલશે તો હુ તાર સાથે રહ શ, જમે મેં દાઉદની માટે
અ વચળઘરબાંધ્ ું તેમ તારા માટે પણબાંધીશઅને ઇઝરાયલ ું રા
તનેઆપીશ. 39 હુ દાઉદના વંશજોને સજા કર શ, પણ કાયમ માટે ન હ
કરુ.’ ”
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ુલેમાન ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 9:29-31

40 તેથી ુલેમાને યરોબામને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કય , પણ તે
મસરના રાજા શીશાક પાસે નાસી ગયો અને ુલેમાનના ૃત્ ુ ુધી
મસરમાં જ ર ો. 41 હવે ુલેમાન સંબં ધત બાક ની બાબતો, તેણે
જે સવર્ ક ુ, તે ું જ્ઞાન એ બાબતો વષે ુલેમાનના કૃત્યોનાં ુસ્તકમાં
લખે ું નથી? 42 ુલેમાને આખા ઇઝરાયલ પર યરુશાલેમમાં ચાળ સ
વષર્ રાજ ક ુ. 43 ુલેમાન પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં આ ો; તેની જગ્યાએ તેનો
દ કરો રહાબામ રાજા બન્યો.

12
દેશના ભાગલા : ઉ રનાં કુળોનો બળવો
2 કાળ. 10:1-19

1 રહાબામ શખેમ ગયો, કેમ કે તમામ ઇઝરાયલીઓ તેને રાજા
બનાવવા માટે શખેમ આ ા હતા. 2 નબાટના દ કરા યરોબામે એ
સાંભ ું, પછ તે હજી મસરમાં હતો, તે ુલેમાન રાજાની હજૂરમાંથી
ત્યાં નાસી ગયો હતો. પછ યરોબામ મસરમાં રહેતો હતો.

3 તેથી તેઓએ માણસ મોકલીને તેને બોલાવડા ો. અને યરોબામે
તથા ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજાએ આવીને રહાબામને ક ું, 4 “તારા
પતાએ અમારા પરની ઝંૂસર ભારે કર હતી. હવે પછ તારા પતા
અમાર પાસે સખત ુલામી કરાવે છે તે બંધ કરાવ તથા અમારા પર
તેણે ૂકેલી તેની ભારે ઝંૂસર ું હલક કરાવ, તો અમે તારે પક્ષે રહ ને
તાર સેવા કર ું.” 5 રહાબામે તેઓને ક ું, “અહ થી ત્રણ દવસ માટે
ચાલ્યા જાઓ; પછ માર પાસે પાછા આવજો.” એટલે તે લોકો ગયા.

6 રહાબામ રાજાએ પોતાના પતા ુલેમાનની હયાતીમા,ં તેની
આગળ જે ૃદ્ધ ુરુષો ઊભા હતા તેઓ ું માગર્દશર્ન માગ્ ું કે, “આ
લોકોને જવાબ આપવા માટે તમે શી સલાહ આપો છો?” 7 તેઓએ
તેને ક ું, “જો ું આજેઆ લોકોનો સેવક થઈશ, તેઓની સેવા કર શ,
તેઓને જવાબઆપીશઅને તેઓને ઉ મ વચનો કહ શ, તો તેઓસદા
તારા સેવકો થઈને રહેશે.”
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8 પણ રહાબામે ૃદ્ધ ુરુષોની આપેલી સલાહનો ઇનકાર કય . અને
જે ુવાનો તેની સાથે મોટા થયા હતા, જે તેની હજૂરમાં ઊભા રહેતા
હતા, તેઓની સલાહ ૂછ . 9 તેણે તેઓને ૂ ું, “આ જે લોકોએ
મને ક ું છે કે, ‘તારા પતાએ અમાર પર ૂકેલી ઝંૂસર ું હલક કર.’
તેઓને આપણે શો જવાબઆપીએ? તમે શો અ ભપ્રાયઆપો છો?”

10જે જુવાન ુરુષો રહાબામ સાથે મોટા થયા હતા તેઓએતેને ક ું
કે, “આજેલોકોએ તમને ક ું હ ું કે તારા પતાએઅમારા પરની ઝંૂસર
ભારે કર હતી, પણ ું તે અમારા પરની ઝંૂસર ને હલક કર. તેઓને તારે
એમ કહે ું, ‘માર ટચલી આંગળ મારા પતાની કમર કરતાં જાડ છે.
11 તો હવે, મારા પતાએ તમારા પર ભારે ઝંૂસર ૂક , તે તમારા પરની
ઝંૂસર હુ વ ુ ભારે કર શ. મારા પતાએ તમને ચા ુકથી શક્ષા કર ,
પણ હુ તમને વીંછ ઓથી શક્ષા કર શ.’ ”

12 રાજાએ ફરમાવે ું, “ત્રીજે દવસે માર પાસે પાછા આવજો.” તે
પ્રમાણે યરોબામ તથા સવર્ લોકો ત્રીજે દવસે રહાબામ પાસે આ ા.
13 રાજાએ તેઓને તોછડાઈથી જવાબઆપ્યો અને ૃદ્ધ ુરુષોએ તેને
જે સલાહ આપી હતી તેનો ઇનકાર કય . 14 તેણે જુવાન ુરુષોની
સલાહ પ્રમાણે તેઓને ક ું, “મારા પતાએ તમાર ઝંૂસર ભારે કર ,
પણ હુ તો તમાર ઝંૂસર વધારે ભારે કર શ. મારા પતા તમને ચા ુકથી
શક્ષા કરતા, પણ હુ તો તમને વીંછ ઓથી શક્ષા કર શ.”
15 રાજાએ લોકો ું કહે ું સાંભ ું ન હ. કેમ કે એ બનાવ યહોવાહ

તરફથી બન્યો, કે જથેી યહોવાહે પોતા ું જે વચન શીલોની અ હયાની
મારફતે નબાટના દ કરા યરોબામને આપ્ ું હ ું તે તે ા પત કરે.

16જયારે સવર્ ઇઝરાયલે જો ું કે રાજાતેઓ ું સાંભળતો નથી, ત્યારે
લોકોએ રાજાને જવાબઆપ્યો,
“દાઉદમાં અમારો શો ભાગ?

યશાઈના ુત્રમાં અમારો વારસો નથી!
ઓઇઝરાયલ, તમે તમારા તં ુમાં પાછા જાઓ.

હવે હે દાઉદ ું તારુ ઘર સંભાળ લ.ે”
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તેથી ઇઝરાયલ લોકો પોતપોતાના તં ુએ ગયા. 17 પણ યહૂ દયાનાં
નગરોમાં રહેતા ઇઝરાયલી લોકો પર રહાબામે રાજ ક .ુ

18 પછ અદોરામ જે લશ્કર મજૂરોનો ઉપર હતો, તેને રહાબામ
રાજાએમોકલ્યો, પણસવર્ ઇઝરાયલે તેને પથ્થરે એવો માય કે તે મરણ
પામ્યો. રહાબામ રાજા યરુશાલેમ નાસી જવા માટે ઉતાવળથી પોતાના
રથ પર ચઢ ગયો. 19 તેથી ઇઝરાયલે દાઉદના કુટુબની વરુદ્ધ આજ
ુધી બંડ કરે ું છે.
20 જયારે સવર્ ઇઝરાયલે સાંભ ું કે યરોબામ પાછો આ ો છે,

ત્યારે તેઓએ માણસ મોકલીને તેને સભામાં બોલા ો અને તેને સવર્
ઇઝરાયલપર રાજાઠરા ો. એકલા યહૂદાના કુળ સવાય, ત્યાં દાઉદના
કુટુબ ું અ ુસરણ કરવા કોઈ ર ું ન હ.

શમાયાની ભ વષ્યવાણી
2 કાળ. 11:1-4

21જયારે ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ યરુશાલેમ આ ો ત્યારે તેણે
રા પાછુ મેળવવા માટે ઇઝરાયલના કુળોની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા સારુ
યહૂદાના આખા કુળના તથા બન્યામીનના કુળના એક લાખ એંશી
હજાર ૂંટ કાઢેલા લડવૈયાઓને પોતાને પક્ષે એકત્ર કયાર્.

22 પણ ઈ ર ું વચન ઈ રભક્ત શમાયા પાસે આ પ્રમાણે
આ ું; 23 “યહૂ દયાના રાજા ુલેમાનના દ કરા રહાબામન,ે યહૂદા
તથા બન્યામીનના આખા ઘરનાંને તથા બાક ના લોકોને એમ કહે કે,
24 ‘યહોવાહ આમ કહે છે: તમે હુમલો ન કરશો, તેમ જ તમારા ભાઈ
ઇઝરાયલી લોકોની વરુદ્ધ ુદ્ધ ન કરશો. સવર્ માણસો પોતપોતાને ઘરે
પાછા જાઓ, કેમ કે એ બાબત મારા તરફથી બની છે.’ માટે તેઓ
યહોવાહનો વચન સાંભળ ને તેમના કહેવા પ્રમાણે પોતપોતાને માગ
પાછા વ ા.

યરોબામ ઈ રથી દૂર
25 પછ યરોબામે એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં શખેમ બાંધ્ ું અને

તે ત્યાં ર ો. ત્યાંથી રવાના થઈને તેણે પ ુએલ બાંધ્ ુ.ં 26 યરોબામે
પોતાના મનમાં વચાર કય , “હવે રા દાઉદના કુટુબને પાછુ મળશે.
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27 જો આ લોકો યરુશાલેમમાં યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં યજ્ઞ કરવા
માટે જશે, તો આ લોકો ું મન તેમના મા લક તરફ એટલે યહૂ દયાના
રાજા રહાબામ તરફ પાછુ ફર જશ.ે તેઓ મને માર નાખશે અને
યહૂ દયાના રાજા રહાબામ પાસે પાછા જતા રહેશે.”

28 તેથી રાજાએ સલાહ લઈને સોનાના બે વાછરડા બના ા અને
યરોબામે તેઓને ક ું, “યરુશાલેમમાં જ ું તમને ઘણું ુશ્કેલ થઈ પડે
છે. હે ઇઝરાયલીઓ જુઓ, આ ર ા તમારા દેવો કે જે તમને મસર
દેશમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા.” 29 તેણે એક વાછરડાને બેથેલમાં

ાપ્યો અને બીજાની ાપના દાનમાં કર . 30 તેથી આ કાયર્ પાપરૂપ
થઈ પ ું. લોકો બેમાંથી એકની ૂજા કરવા માટે દાન ુધી જતા હતા.

બેથેલની વેદ ને શાપ
31યરોબામે ઉચ્ચ ાનોનાં ૂજા ાનો બંધા ા;ં તેણે લેવી ુત્રોમાંના

ન હ એવા બાક ના લોકોમાંથી યાજકો ઠરા ાં. 32 યરોબામે આઠમા
માસની પંદરમી તાર ખ,ે જે પવર્ યહૂ દયામાં પળા ું હ ું તેના જે ું
પવર્ ઠરા ુ,ં તેણે વેદ પર બ લદાનો ચઢા ાં. તે જ પ્રમાણે તેણે
બેથેલમાં ક ુ. અને પોતાના બનાવેલા વાછરડાઓનાં બ લદાનોઆપ્યાં.
ઉચ્ચ ાનોના જે યાજકો તેણે ઠરા ાં હતા, તેઓને તેણે બેથેલમાં
રા ા.

33 જે વેદ યરોબામે બેથેલમાં બનાવી હતી તેની પાસે આઠમા
માસમા,ં એટલે પોતાના પસંદ કરેલા માસ પંદરમી તાર ખે તે ગયો અને
ઇઝરાયલી લોકોને માટે તેણે પવર્ ઠરા ું અને ૂપ બાળવા માટે તે વેદ
પાસે ગયો.

13
1 યહોવાહના વચનથી એક ઈ રભક્ત યહૂ દયામાંથી બેથેલ

આ ો. જયારે યરોબામ ૂપ બળવા માટે વેદ પાસે ઊભો હતો. 2 ત્યારે
યહોવાહના વચનથી ઈ રભક્તે વેદ સામે પોકાર ને ક ું, “વેદ , વેદ
યહોવાહ કહે છે; ‘જુઓ, દાઉદના કુટુબમાં યો શયા નામે એક દ કરો
જનમશ,ે તે તારા પર ૂપ બાળનાર ઉચ્ચ ાનોના યાજકોનો યજ્ઞ તાર
જ ઉપર કરશે અને લોકો તારા પર માણસનાં હાડકાં બાળશ.ે’ 3પછ તે
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જ દવસે ઈ રના ભક્તે ચ આપીને ક ું, “ઈ રે જે ચ આપીને
ક ું છે: ‘જુઓ,આવેદ ૂટ જશે અને તેના પરની રાખ ફેલાઈ જશે.”

4 જયારે રાજાએ બેથેલની સામેની વેદ થી ઈ રભક્તે પોકારેલી
વાણી સાંભળ ત્યારે યરોબામે વેદ પાસેથી પોતાનો હાથ ઈ રભક્ત
તરફ લાંબો કર ને ક ું, “તેને પકડો.” પણતેનો જે હાથ તેણે ઈ રભક્ત
તરફ લંબા ો હતો તે ુકાઈ ગયો અને તેથી તે પોતાના હાથને પાછો
ખેંચી શકયો ન હ. 5તે સમયે જે ચ ઈ રભક્તે ઈ રના વચન પ્રમાણે
આપ્ ું હ ું તે પ્રમાણે વેદ માં મોટ તરાડ પડ અને તેના પરની રાખ વેરાઈ
ગઈ.

6 યરોબામ રાજાએ ઈ રભક્તને જવાબ આપ્યો, “તારા ઈ ર,
યહોવાહની કૃપા માટે આજીજી કર અને મારા માટે પ્રાથર્ના કર, જથેી
મારો હાથ ફર થી સાજો થાય.” તેથી ઈ રભક્તે યહોવાહને પ્રાથર્ના
કર ,એટલે રાજાસાજો થયો અને તેનો હાથઅગાઉના જવેો થઈ ગયો.
7 રાજાએ ઈ રભક્તને ક ુ,ં “માર સાથે મારા મહેલમાં આવ, ત્યાં
આરામ કર અને ભોજન લે. તેં મારો હાથ સાજો કય છે તે માટે હુ તને
ભેટ આપીશ.”

8 પણ ઈ રભક્તે રાજાને ક ું, “જો ું મને તાર અડધી સંપ
આપ,ે તો પણ હુ તાર સાથે ન હ જાઉં,આજગ્યાએ હુ ક ું ખાઈશ કે
પીશ ન હ. 9 કારણ, મને યહોવાહની આજ્ઞા આપી છે કે, ‘તારે રોટલી
ખાવી ન હ તેમ જ પાણી પણ પી ું ન હ અને જે રસ્તેથી ું આ ો છે
તે રસ્તે પાછા જ ું ન હ.’ 10 તેથી ઈ રભક્ત બીજે રસ્તે પાછો ગયો;
જે રસ્તે બેથેલ આ ો હતો તે રસ્તે પાછો ન ગયો.

બેથેલનો ૃદ્ધ પ્રબોધક
11 હવે ત્યાં બેથેલમાં એક ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો અને તેના
ુત્રોમાંના એકે આવીને તેને ઈ રભક્તે બેથેલમાં જે સઘ ું ક ુર્ હ ું તે

અને તેણે રાજાને જે ક ું હ ું તે સવર્ જણા ું. 12 તેઓના પતાએ
તેઓને ૂ ું, “તે કયા માગ ગયો?” હવે યહૂ દયામાંથી આવેલો
ઈ રભક્ત કયા માગ ગયો હતો તે તેના ુત્રોએ તેમને બતા ાં*.

* 13:12 13:12 તેઓ માગર્ જોયા હતા
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13 તેથી તેણે તેના ુત્રોને ક ું, “જલ્દ થી મારા માટે ગધેડા પર જીન
બાંધો.” તેઓએ તેને માટે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ુ.ં પછ તેણે તેના પર
સવાર કર .

14 પછ તે ૃદ્વ પ્રબોધક પેલા ઈ રભક્તના પાછળ ગયો અને
તેને એક એલોન ૃક્ષની નીચે બેઠેલો જોયો. તેણે તેને ૂ ું, “ ું ું
યહૂ દયાથી આવેલો ઈ રભક્ત છે?” તેણે જવાબ આપ્યો, “હા, હુ તે
જ છુ.” 15પછ ૃદ્વ પ્રબોધકે તેને ક ું, “માર સાથે મારે ઘરે આવઅને
ભોજન લે.” 16ઈ રભક્તે જવાબઆપ્યો, “હુ તાર સાથે પાછો ન હ
આ ું અને તારા ઘરમાં ન હ જાઉં, તેમ જ હુ આ જગ્યાએ તાર સાથે
રોટલી પણ ન હ ખાઉં અને પાણી પણ ન હ પીઉં, 17 કેમ કે યહોવાહે
મને આજ્ઞા આપી છે કે, ‘તારે ત્યાં રોટલી ખાવી ન હ અને પાણી પણ
પી ું ન હ તેમ જ જે માગથી ું આ ો છે તે માગ થઈને પાછા આવ ું
ન હ.’ ”

18 તેથી ૃદ્વ પ્રબોધકે તેને ક ું, “હુ પણ તારા જવેો પ્રબોધક છુ અને
આજે યહોવાહનો વચનઆપતાએક દૂતે મને ક ું છે કે, ‘તેને તાર સાથે
તારા ઘરમાં લઈ આવ, કે જથેી તે ખાય અને પાણી પીવે.’ પણ ખરેખર
તો તે ૃદ્વ પ્રબોધક તેને જૂઠુ કહેતો હતો. 19 તેથી તેઓ બ ે પાછા ફયાર્
અને ઈ રભક્તે પેલા ૃદ્વ પ્રબોધકના ઘરે જઈને ત્યાં ખા ું પી ું.

20 તેઓ હજુ મેજ પર બેઠા જ હતા ત્યારે ઈ રભક્તને પાછો
લાવનાર ૃદ્ધ પ્રબોધકને યહોવાહની વાણી સંભળાઈ. 21 અને તેણે
યહૂ દયાથી આવેલા ઈ રભક્તને ક ું “યહોવાહ એ ું કહે છે કે, તેં
યહોવાહનીઆજ્ઞા પાળ નથી અને તને આપેલીઆજ્ઞાનો અનાદર કય
છે. 22 તને યહોવાહે ના પાડ હતી કે તારે ખા ું ન હ તેમ જ પાણી પણ
પી ું ન હ, પણ ું પાછો ફય અને તેં ખા ું તથા પાણી પી ું. તેથી તારો
ૃતદેહ તારા પ ૃઓ સાથે દફનાવાશે ન હ.’ ”
23 તેણે રોટલી ખાધી અને પાણી પી ર ા પછ ૃદ્વ પ્રબોધકે

ઈ રભક્ત માટે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ુ.ં 24જયારે તે ઈ રભક્ત જતો
હતો ત્યારે માગર્માં એક સહે તેને માર ના ો. તેનો ૃતદેહ ત્યાં રસ્તામાં
પડ્યો હતો. ગધેડો તથા સહ તે ૃતદેહની પાસે ઊભા હતા. 25 જે
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માણસો તે રસ્તેથી પસાર થયા તેઓએ જો ું કે માગર્માં ૃતદેહ પડલેો
છે અને તેની પાસે સહ ઊભો છે. અને તેઓએ નગરમાં એટલે ાં
ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો ત્યાં આના વષે વાત કર .
26 તેને માગર્માંથી પાછો લઈ આવનાર ૃદ્ધ પ્રબોધકે જયારે આ

વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે ક ું, “તે તો ઈ રભક્ત છે, તેણે યહોવાહની
આજ્ઞાની અવગણના કર હતી. તે માટે યહોવાહે તેને સહને સોંપ્યો.
તેણે તેની પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. તે દ્વારા યહોવાહે તેને
કહેલા વચન પ્રમાણે થ ુ.ં” 27પછ તેણે પોતાના ુત્રોને ગધેડા પર જીન
બાંધવા માટે ક ું અને તેઓએ તે પ્રમાણે ક ુર્. 28 તે ગયો અને તેણે
જો ું કે ઈ રભક્તનો ૃતદેહ માગર્માં પડ્યો હતો તેમ જ ગધેડો તથા
સહ હજી પણ તેની પાસે ઊભા હતા. વળ સહે ૃતદેહ ખાધો ન હતો
અને ગધેડા પર હુમલો પણ કય ન હતો.

29 પછ ૃદ્ધ પ્રબોધક ઈ રભક્તના ૃતદેહને ઉપાડ ને શોક કરવા
અને દફનાવવા માટે ગધેડા પર ૂક ને નગરમાં લઈ આ ો. 30 તેણે તે
ૃતદેહને પોતાની કબરમાં ૂ ો અને તેઓએ તેને માટે શોક કરતા ક ું

કે, “હાય! ઓમારા ભાઈ!”
31 તેને દફના ા પછ , તે ૃદ્ધ પ્રબોધકે પોતાના ુત્રોને ક ું, “હુ મર

જાઉં ત્યારે મને આ ઈ રભક્તની સાથે એક જ કબરમાં દફનાવજો.
મારાં હાડકાં તેના હાડકાંની બાજુમાં ૂકજો. 32 કારણ કે, બેથેલની આ
વેદ સામે અને સમરુન નગરમાંના ઉચ્ચ ાનોની સામે યહોવાહ ું જે
વચન તેણે પોકા ુ હ ું તે ન ૂરુ થશે.”

યરોબામ ું ખતરનાક પાપ
33 આ ઘટના પછ પણ યરોબામે પોતાના દુ માગ છોડ્યા ન હ.

પણ તેણે ઉચ્ચ ાનો માટે સવર્ લોકોમાંથી યાજકો ઠરાવવા ું ચા ુ
રા ુ.ં જે કોઈ યાજક થવા તૈયાર થતો તેને તે ઉચ્ચ ાનનો યાજક
ઠરાવતો. 34અને તે વાત યરોબામના કુટુબને ના ૂદ કરવા તથા ૃથ્વીના
ૃ પરથી તેનો નાશ કરવા સારુ તેને પાપરૂપ થઈ પડ .
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14
યરોબામના ુત્ર ું ૃત્ ુ

1 તે સમયે યરોબામનો ુત્ર અ બયા બીમાર પડ્યો. 2 યરોબામે
પોતાની પત્નીને ક ું, “કૃપા કર ને ઊઠ અને તારો વેશ બદલ કે જથેી
માર પત્ની તર કે તને કોઈ ઓળખે ન હ. ું શીલો જા. કેમ કે અ હયા
પ્રબોધક ત્યાં રહે છે, જણેે મારા વષે ક ું હ ું કે, હુ આ લોકોનો રાજા
થવાનો છુ. 3 તાર સાથે દસ રોટલી, ખાખરા અને એક કૂડ ભર ને
મધ લઈને અ હયા પાસે જા. આ દ કરા ું ું થશે તે તને કહેશે.”
4 યરોબામની પત્નીએ તે પ્રમાણે ક ુર્. તે તરત જ નીકળ ને શીલો ગઈ,
અ હયાને ઘરે આવી. અ હયાને દેખા ું નહો ુ.ં ૃદ્ધાવ ાને લીધે તેની
આંખો નબળ પડ હતી. 5 યહોવાહે તેને ક ું કે, “જો, યરોબામની
પત્ની પોતાના બીમાર દ કરા વષે ૂછપરછ કરવા માટે તાર પાસેઆવી
રહ છે. ું તેને આ પ્રમાણે કહેજ.ે તે આવશે ત્યારે તે કોઈક બીજી જ

ી હોવાનો દેખાવ કર ને આવશે.”
6આથી અ હયાએ જયારે બારણા આગળ તેનાં પગલાંનો અવાજ

સાંભ ો ત્યારે તેણે ક ુ,ં “અંદરઆવ, યરોબામની પત્ની, ું બીજીસ્રી
હોવાનો દેખાવ શા માટે કરે છે? હુ તને પાછ દઃુખદાયક સમાચાર સાથે
મોકલવાનો છુ. 7જા,જઈને યરોબામને જણાવ કે, ઇઝરાયલના ઈ ર
યહોવાહએ ું કહે છે કે, ‘મેં તને એકસામાન્ય માણસમાંથી ઇઝરાયલનો
રાજા બના ો. 8 મેં દાઉદના કટુબ પાસેથી રા છ નવી લઈને તને
આપ્ ુ.ં પણ ું મારા સેવક દાઉદ જવેો થયો ન હ. તે માર આજ્ઞાઓ
પાળતો હતો, ૂરા હૃદયથી મારા માગ ચાલતો હતો તથા માર નજરમાં
જે સારુ હોય તે જ કરતો હતો.

9પણ તેના બદલે તેં તારા બધા ૂવર્જો કરતાં વધારે ખરાબ કામો કયા
છે, તેં બીજા દેવો તથા ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવીને મને રોષ ચઢા ો. તેં
માર અવગણના કર . 10 તેથી હુ તારા કુટુબ પરઆફત લાવીશ. તારા
કુટુબમાંનો દરેક નર બાળક જે ઇઝરાયલમાં બંદ વાન હોય કે સ્વતંત્ર
હોય તેને હુ ન કર શ. જમે છાણ રાખ થાય ત્યાં ુધી બ ા કરે છે
તેવી જ ર તે તારુ સમગ્ર કુટુબ નાશ પામશે.
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11 તારા કુટુબમાંથી જઓે શહેરમાં મરણ પામશે તેઓને કૂતરાં ખાશે
અને જઓેખેતરોમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને પક્ષીઓખાશે. કેમ કે યહોવાહ
કહે છે. 12 “તેથી ઊઠ ન,ે ું તારે ઘરે જા. ું નગરમાં પહોંચશે તે જ
સમયે તારો દ કરો ૃત્ ુ પામશે. 13 સવર્ ઇઝરાયલી લોકો તેને માટે
શોક કરશે અને તેને દફનાવશે. તારા કુટુબમાંથી એ એકલો જ હશે
કે જે કબરમાં જવા પામશે. કેમ કે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે
યરોબામના સમગ્ર કુટુબમાંથી માત્રઆછોકરામાં જસાર બાબતમા ૂમ
પડ છે.

14 પણ યહોવાહ ઇઝરાયલ માટે એક રાજા ન ુકત કરશે અને
તે જ દવસે તે યરોબામના કુટુબનો અંત લાવશ.ે 15 જવેી ર તે
બરુ નદ માં ઝોલાં ખાય છે તેવી જ ર તે યહોવાહ ઇઝરાયલ પર
પ્રહાર કરશ.ે યહોવાહ ઇઝરાયલીઓને તેઓના પ ૃઓને આપેલા
દેશમાંથી જડ ૂળથી ઉખેડ નાખશે અને ફ્રાત નદ ને પેલે પાર તેઓને
વખેર નાખશે. કારણ કે અશેર મનો સ્તંભ બનાવી તેઓએ યહોવાહને
કોપાયમાન કયાર્ છે. 16 જે પાપો યરોબામે કયા છે અને જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું છે તેને લીધે યહોવાહ ઇઝરાયલને તજી
દેશે.”

17 પછ યરોબામની પત્ની ઊઠ અને તે તસાર્ આવી પહોંચી.
ારે તેના ઘરના ઊમરા પર પહોંચી તે જ ઘડ એ દ કરો ૃત્ ુ પામ્યો.

18 યહોવાહે પોતાના સેવક અ હયા પ્રબોધકને જે વચન ક ું હ ું તે
પ્રમાણે જ બ ું બન્ ુ.ં તેઓએ તેને દફના ો અને આખા ઇઝરાયલે
તેનો શોક પા ો.

યરોબામ ું ૃત્ ુ
19 યરોબામનાં બાક નાં કાય , તેણે કેવી ર તે ુદ્ધો કયાર્ ત,ે કેવી

ર તે રા ક ુર્ તે સવર્ બીનાઓ ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તક
કાળ ૃ ાંતમાં નોંધાયેલી છે. 20 યરોબામે એકવીસ વષર્ રાજ ક ુ અને
પછ તે તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો. તેના પછ તેનો ુત્ર નાદાબ તેની
જગ્યાએ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાનો રાજા રહાબામ
2 કાળ. 11:5-12:15
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21 ુલેમાનનો ુત્ર રહાબામ ારે એકતાળ સ વષર્નો હતો ત્યારે તે
યહૂ દયાનો રાજાબન્યો. ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી યરુશાલેમ નગરને
યહોવાહે પોતા ું નામ રાખવા માટે પસંદ ક ુર્ હ ું તેમાં રહાબામે સ ર
વષર્ રાજ ક ુર્. રહાબામની માતા ું નામ નાઅમાહ હ ુ,ં તે આમ્મોની
હતી. 22 યહૂ દયાના લોકોએ યહોવાહની નજરમાં પાપ ગણાય એ ું
દુ કામ ક ,ુ તેમણે ૂવર્જોએ કરેલાં પાપોથી પણ વધારે પાપો કર ને
યહોવાહને ઈષ્યાર્ ુ બના ા. 23 તેઓએ દરેક ટેકર ઓ પર અને દરેક
લીલાછમ ૃક્ષ નીચે ઉચ્ચ ાનો, પ વત્ર સ્તંભો અને અશેરાના સ્તંભ
બાંધ્યા. 24 એટ ું જ ન હ, દેશમાં સજાતીય સંબંધોવાળા લોકો પણ
હતા. જેસવર્ પ્રજાઓને યહોવાહે ઇઝરાયલઆગળથી હાંક કાઢ હતી
તેઓના સવર્ ધ ારપાત્ર કાય ું અ ુકરણ તેઓએક ુ. 25 રહાબામના
રાજયના પાંચમાં વષ મસરના રાજા શીશાકે યરુશાલેમ પર આક્રમણ
ક ુ. 26તે યહોવાહના ભ ક્ત ાનનાઅને રાજમહેલના બધાભંડારોનો
ખજાનો ૂંટ ગયો. તેણે સઘ ું ૂંટ લી ું; ુલેમાને બનાવેલી સઘળ
સોનાની ઢાલો પણ તે લઈ ગયો.

27 રહાબામ રાજાએ તેને બદલે પ ળની ઢાલો બનાવડાવી અને
રાજાના મહેલના પ્રવેશદ્વાર ું રક્ષણ કરનારા સૈ નકોના નાયકોના હાથમાં
આપી. 28 અને એમ થ ું કે જયારે રાજા યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં
જતો હતો, ત્યારે રક્ષકો તે ઢાલ સાથે લઈ જતા હતા તે પછ તે તેને
રક્ષકોની ઓરડ માં એટલે શ ાગારમાં પાછ લાવતા હતા.

રહાબામ ું ૃત્ ુ
29 હવે રહાબામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના

રાજાના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 30 રહાબામ અને યરોબામના કુટુબ
વચ્ચે સતત વગ્રહ ચાલ્યા કરતો હતો. 31આમ, રહાબામ તેના પ ૃઓ
સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેઓની સાથે દાઉદ નગરમાં દફનાવવામાં
આ ો. તેની માતા ું નામ નાઅમાહ હ ુ.ં તે આમ્મોની હતી. તેના પછ
તેની જગ્યાએ તેના દ કરા અ બયામે રાજ ક .ુ
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15
યહૂ દયાના અબીયામનો રા કાળ
2 કાળ. 13:1-14:1

1 ઇઝરાયલના રાજા નબાટના દ કરા યરોબામના અઢારમા વષ
અ બયામ યહૂ દયાનો રાજાબન્યો. 2તેણે ત્રણવષર્ યરુશાલેમમાં રા
ક ુર્. અબીશાલોમની ુત્રી માકા તેની માતા હતી. 3 તેના પતાએ તેના
સમયમાં અને તેની પહેલાં જે જે પાપો કયા હતા,ં તે સવર્ પાપ તેણે કયાર્.
તે ું હૃદય તેના પતા દાઉદના હૃદયની જમે ઈ ર યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્
ન હ ુ.ં

4 તેમ છતાં દાઉદની ખાતર તેના ઈ ર યહોવાહે યરુશાલેમમાં તેના
કુટુબનો દ વો સળગતો રા ો. એટલે તેના પછ યરુશાલેમને ા પત
રાખવા માટે તેણે તેને ુત્ર આપ્યો. 5 તેણે ફક્ત ઉ રયા હ ીની બાબત
સવાય દાઉદે હમેશા યહોવાહની દ્ર માં જે યોગ્ય હ ું તે જ ક ુ અને
જીવનપયર્ત ઈ રે તેને જે જે આજ્ઞાઓ આપી તેમાંથી આડોઅવળો
ગયો ન હતો. 6 રહાબામના ુત્ર અને યરોબામના ુત્ર વચ્ચે અ હયાના
જીવનના દવસો દર મયાન સતત વગ્રહ ચા ુ ર ો.

7 અ બયામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે કઈ ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના
રાજાના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ુ?ં અ બયામ અને યરોબામ વચ્ચે
વગ્રહ ચા ુ ર ો. 8 પછ અ બયામ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો
અને તેને દાઉદના નગરમાં તેના પ ૃઓસાથે દફનાવવામાં આ ો. તેના
પછ તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર આસા રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના આસાનો રા કાળ
2 કાળ. 15:16-16:6

9 ઇઝરાયલના રાજા યરોબામના રાજયકાળના વીસમા વષ આસા
યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો. 10તેણે યરુશાલેમમાં એકતાળ સ વષર્
રાજ ક ુ, તેની દાદ ું નામ માકા હ ું અને તે અબીશાલોમની ુત્રી હતી.
11જમે તેના પતા દાઉદે ક ુ તેમઆસાએ યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ
હ ું તે ક ુ.

12 તેણે સજાતીય સંબંધો રાખનારાઓને દેશમાંથી કાઢ ૂ ા અને
તેના પ ૃઓએ બનાવેલી ૂ તઓને દૂર કર . 13 તેણે તેની દાદ માકાને
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પણ રાજમાતાના પદ પરથી દૂર કર , કેમ કે તેણે અશેરા દેવીની ૂજા
માટે એક ધ ારપાત્ર ૂ ત બનાવી હતી. આસાએ એ ૂ તને તોડ
નાખી અને કદ્રોનની ખીણમાં બાળ ૂક .

14 પણ ઉચ્ચ ાનોને દૂર કરવામાં આ ા ન હ, તેમ છતાં આસા ું
હૃદય તેનાજીવનનાસવર્ દવસો ુધી યહોવાહ પ્રત્યે સં ૂણર્ હ ુ.ં 15તેના
પતાએ તેમ જ તેણે પોતે અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓએટલે સો ુ,ં ચાંદ અને
પાત્રો તે યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં લા ો.

16 ઇઝરાયલના રાજા બાશા અને આસા વચ્ચે તેઓના સવર્ દવસો
પયત લડાઇ ચાલ્યા કર . 17 ઇઝરાયલના રાજા બાશાએ યહૂ દયા પર
ચઢાઈ કર અને રામા નગરને બાંધ્ ુ.ં જથેી યહૂ દયાના રાજા આસાના
દેશમાં તે કોઈને પણ અંદર કે બહાર આવવા કે જવા ના દે.

18 પછ આસાએ યહોવાહ ું ભ ક્ત ાનમાં તથા રાજમહેલના
ભંડારોમાં બાક રહે ું સો ું અને ચાંદ એકઠાં કર ને દમસ્કસમાં રહેતા
અરામના રાજા હેઝ્યોનના ુત્ર, ટા બ્રમ્મોનના ુત્ર બેન-હદાદને આપવા
પોતાના અ ધકાર ઓને મોકલ્યા. તેઓએ રાજાને ક ું કે, 19 “તારા
પતા અને મારા પતા વચ્ચે શાં તકરાર હતો તેમ માર અને તાર વચ્ચે
પણ શાં તકરાર થાય. જો હુ તને સોનાચાંદ ની ભેટ મોક ું છુ. ું
ઇઝરાયલના રાજા બાશા સાથેનો શાં તકરાર તોડ નાખ. કે જથેી તે
માર પાસેથી એટલે મારા દેશમાંથી જતો રહે.”

20 બેનહદાદે આસા રાજા ું કહે ું માન્ ું અને તેણે પોતાના
સેનાપ તઓને ઇઝરાયલનાં નગરો સામે ચઢાઈ કરવા મોકલ્યા.ં તેઓએ
ઇયોન, દાન, આબેલ-બેથ-માઅખાહ, આ ું ક ેરેથ અને આખા
નફતાલી પ્રદેશ પર હુમલો કય . 21એમ થ ું કે બાશાએ આ સાંભ ું
ત્યારે તેણે રામા નગર ું બાંધકામ પડ ું ૂક ું અને પાછો તસાર્ ચાલ્યો
ગયો. 22પછ આસા રાજાએઆખા યહૂ દયામાં જાહેરાત કર . કોઈને
છૂટ આપવામાં આવી ન હ. જે પથ્થરો અને લાકડાં વડે રામા નગરને
બાશાએ બાંધ્ ું હ ુ.ં તે પથ્થર તથા લાકડાં તેઓ ઉઠાવી લા ા. પછ
આસા રાજાએ તે સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ બન્યામીન ું નગર ગેબા
અને મસ્પા બાંધવા માટે કય .
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23આસાનાં બાક નાં સવર્ કાય , તેનાં સવર્ પરાક્રમો અને તેણે જે સવર્
ક ુ તે, તેમ જ તેણે બંધાવેલાં નગરો તે બધી બાબતો વષે યહૂ દયાના
રાજાઓના ઇ તહાસનાં ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું? ૃદ્ધાવ ામાં તેને
પગમાં રોગ લા ુ પડયો. 24પછ આસા તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો.
અને તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેના
પછ તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર યહોશાફાટ રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલના નાદાબનો રા કાળ
25 યહૂ દયાના રાજા આસાના બીજે વષ યરોબામનો ુત્ર નાદાબ

ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે ઇઝરાયલ પર બે વષર્ ુધી
રાજ ક .ુ 26તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. તે પોતાના
પતાને માગ ચાલ્યો અને તેનાં પોતાનાં પાપ વડે ઇઝરાયલને પણ પાપ
કરા ું.

27અ હયાનો ુત્ર બાશા જે ઇસ્સાખાર કુળનો હતો. તેણે નાદાબની
સામે બંડ ક .ુ બાશાએ તેને પ લસ્તીઓના નગર ગબ્બથોન પાસે
માય કેમ કે નાદાબ તથા સવર્ ઇઝરાયલે ગબ્બથોનને ઘેર લી ું હ ું.
28યહૂ દયાના રાજાઆસાના ત્રીજા વષ બાશાએ નાદાબને માર ના ો
અને તેની જગ્યાએ પોતે રાજા બન્યો.

29જવેો તે રાજા બન્યો કે તરત જ તેણે યરોબામના કુટુબનાં સવર્ને
માર ના ા.ં તેણે યરોબામના કુટુબનાં કોઈનેય જીવતાં છોડ્યા ન હ;
આ ર તે યહોવાહ જે વાત તેના સેવક શીલોના અ હયા દ્વારા બોલ્યા
હતા તે ર તે તેણે તેઓનો નાશ કય . 30કારણ કે યરોબામે પાપ ક ુ અને
ઇઝરાયલીઓને પણ પાપ કરવા પ્રેયાર્ હતા. આમ તેણે ઇઝરાયલના
ઈ ર યહોવાહને રોષ ચઢા ો હોવાથી આ બન્ ુ.ં

31નાદાબનાં બાક નાં કાય અને તેણે જે સવર્ ક ુર્ તે બ ું ઇઝરાયલના
રાજાના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખે ું નથી ુ?ં 32 યહૂ દયાના રાજા
આસા અને ઇઝરાયલના રાજા બાશા વચ્ચે તેઓના સવર્ દવસો પયત
વગ્રહ ચાલ્યા કય .

ઇઝરાયલના બાશાનો રા કાળ
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33 યહૂ દયાના રાજા આસાના શાસનકાળનો ત્રીજા વષ અ હયાનો
ુત્ર બાશા તસાર્માં સવર્ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે ચોવીસ

વષર્ રાજ ક .ુ 34 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે જ ક ુ.
તે યરોબામના માગર્માં ચાલ્યો અને તેના પાપ વડે ઇઝરાયલીઓને પણ
પાપના માગ દોયાર્.

16
1હવે બાશા વરુદ્ધહનાનીના ુત્ર યેહૂ પાસે યહોવાહ ું વચનઆ ું,

2 “મેં તને ૂળમાંથી ઉઠાવીને ઊંચો કય અને મારા ઇઝરાયલી લોકો પર
અ ધકાર તર કે નીમ્યો. તો પણ ું યરોબામને પગલે ચાલ્યો અને મારા
લોકો ઇઝરાયલીઓ પાસે પાપ કરાવીને તેમણે મને રોષ ચઢા ો છે.

3 જો, હુ બાશા અને તારા કુટુબને ન કર નાખીશ અને હુ તારા
કુટુબને નબાટના ુત્ર યરોબામના કુટુબના જે ું છ ભ કર નાખીશ.
4બાશાના કુટુબનાં જે માણસો નગરમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને કૂતરાં ખાઈ
જશે અને જઓે ખેતરમાં ૃત્ ુ પામશે તેઓને પક્ષીઓ ખાઈ જશે.”

5બાશાનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ તે તથા તે ું પરાક્રમ તે બ ું
ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસનાં ુસ્તકમાં લખે ું નથી ુ?ં 6બાશા
તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તસાર્માં તેના પ ૃઓ સાથે
દફના ો. તેના પછ તેના ુત્ર એલાએ તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

7 બાશા અને તેના કુટુબની વરુદ્ધ હનાનીના ુત્ર યેહૂ પ્રબોધક
દ્વારા યહોવાહ ું વચન આ ું. ત્યાર બાદ બાશાએ અને તેના કુટુબે
યહોવાહની દ્ર માં જે સઘળો દરુાચાર કય અને યરોબામના કુટુબના
જવેા થઈને પોતાના હાથોના કામથી તેમને રોષ ચઢા ો તેને લીધે તે
યરોબામના કુટુબની જમે તેઓનો પણ નાશ કરશે.

ઇઝરાયલના એલાનો રા કાળ
8 યહૂ દયાના રાજા આસાના છવ્વીસમા વષ બાશાનો ુત્ર એલા

તસાર્માં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો; તેણે બે વષર્ રાજ ક ુર્. 9તેના
એક ચાકર,અડધી રથસેનાના નાયક ઝમ્રીએ તેની વરુદ્ધબંડ ક .ુ હવે
એલા તસાર્માં હતો. તસાર્માં તેના મહેલનો એક કારભાર આસાર્ના
ઘરે મદ્યપાન કર ને ચક ૂર થયો હતો. 10 ઝમ્રી ત્યાં ગયો અને એલાને
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ત્યાં માર ના ો. યહૂ દયાના રાજા આસાના સ ાવીસમા વષ તે તેની
જગ્યાએ રાજા બન્યો.

11 જયારે ઝમ્રી રાજ કરવા લાગ્યો અને તે રા ાસન પર બેઠો
ત્યારે એમ થ ું કે તેણે બાશાના કુટુબના સવર્ લોકોને માર ના ા. તેણે
તેના કુટુબમાંથી, કે તેના મત્રોનાં કુટુબોમાંથી એકેય નર બાળકને જી વત
રહેવા દ ધો ન હ. 12આમ,જે પ્રમાણે યહોવાહ પોતા ું વચન પ્રબોધક
યેહૂની મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે ઝમ્રીએ બાશાના કુટુબોના સવર્
લોકોનો નાશ કય . 13 કેમ કે બાશાએ અને તેના ુત્ર એલાએ જે સવર્
પાપો કયા હતાં અને તે વડે ઇઝરાયલીઓને પાપમાં દોર ગયા હતા તેને
લીધે અને તેઓની ૂ તઓને લીધે યહોવાહને રોષ ચઢા ો હતો.

14 એલાનાં બાક નાં સવર્ કાય અને તેણે જે સવર્ ક ુ તે બ ું
ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં

ઇઝરાયલના ઝમ્રીનો રા કાળ
15 યહૂ દયાના રાજા આસાના સ ાવીસમા વષ ઝમ્રીએ તસાર્માં

ફક્ત સાત દવસ રાજ ક ુર્. હવે તે વખતે ઇઝરાયલી સૈન્યએ
પ લસ્તીઓના ગબ્બથોનના શહેર તરફ છાવણી નાખી. 16 ારે
સેનાને ખબર પડ કે “ ઝમ્રીએ રાજા વરુદ્ધ બંડ કર તે ું ૂન ક ુર્ છે.”
ત્યારે તે દવસે છાવણીમાં તેઓએસેનાપ તઓમ્રીને ઇઝરાયલ પર નવા
રાજા તર કે જાહેર કય . 17ઓમ્રીએ અને આખી ઇઝરાયલી સેનાએ
ગબ્બથોન છોડ ને તસાર્ને ઘેરો ઘાલ્યો.
18જયારે ઝમ્રીને ખબર પડ કે નગરને જીતી લેવામાં આ ું છે ત્યારે

તેણે રાજમહેલના કલ્લામાં જઈને આખા મહેલને આગ લગાડ અને તે
પોતે પણબળ ને ૃત્ ુ પામ્યો. 19યરોબામના માગર્માં તથા ઇઝરાયલની
પાસે તેણે જે પાપ કરા ું હ ું તેમાં ચાલવાથી અને યહોવાહની દ્ર માં
જે ખરાબ હ ું તે કર ને તેણે જે જે પાપો કયાર્ તેને લીધે આ બન્ ું હ ું.
20 ઝમ્રીનાં બાક નાં કાય , તેણે કરેલો રાજદ્રોહ તે સવર્ વષે ઇઝરાયલના
રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું?

ઇઝરાયલના ઓમ્રીનો રા કાળ
21 ત્યાર બાદ ઇઝરાયલના લોકોમાં બે પક્ષો પડ ગયા. એક પક્ષ

ગનાથના ુત્ર તબ્નીને અ ુસરતો હતોઅને તેને રાજાબનાવવા માગતો
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હતો અને બીજો ઓમ્રીને અ ુસરતો હતો. 22 પણ જે લોકો ઓમ્રીને
અ ુસરતા હતા, તેઓ ગનાથના દ કરા તબ્નીને અ ુસરનારા લોકો
કરતાં વ ુ બળવાન હતા. તેથી તબ્નીને માર નાખવામાં આ ો અને
ઓમ્રી રાજા થયો.

23 યહૂ દયાના રાજાઆસાના એકત્રીસમા વષઓમ્રી ઇઝરાયલ પર
રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે બાર વષર્ ુધી રાજ ક .ુ તેમાંથી તેણે છ વષર્
તસાર્માં રાજ ક ુ. 24 તેણે શેમેર પાસેથી સમરુન પવર્ત બે તાલંત ચાંદ
આપીને ખર દ લીધો. તેના પર તેણે નગર બંધા ું અને શેમેરના નામ
પરથી તે ું નામ સમરુન પાડ ું.

25 ઓમ્રીએ યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ અને તેની
અગાઉના સવર્ કરતાં તેણે વશેષ દરુાચારો કયાર્. 26 તે નબાટના ુત્ર
યરોબામને માગ ચાલ્યો, તેના પાપ વડે ઇઝરાયલ પાસે પણ પાપ કરા ાં
તથા તેઓની ૂ તઓને લીધે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને કોપાયમાન
કયા.

27ઓમ્રીનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ તે તથા તેણે જે પરાક્રમો
બતા ાં તે સવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલાં
નથી ું? 28 પછ ઓમ્રી તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
સમરુનમાં દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ તેનો ુત્ર આહાબ રાજા
બન્યો.

ઇઝરાયલના આહાબનો રા કાળ
29 યહૂ દયાના રાજા આસાના આડત્રીસમા વષ ઓમ્રીનો ુત્ર

આહાબ ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે સમરુનમાં બાવીસ
વષર્ ુધી રાજ ક .ુ 30ઓમ્રીના ુત્ર આહાબે યહોવાહની દ્ર માં દુ
હ ું તે ક ુ અને તેની અગાઉના સવર્ કરતાં તેણે વધારે દરુાચારો કયાર્.

31એમ થ ું કે, નબાટના ુત્ર યરોબામના માગ ચાલ ું તેને માટે એક
નજીવી બાબત હોય તેમ તેણે સદોનીઓના રાજા એથ્બાલની દ કર
ઇઝબેલ સાથે લ કયાર્. તેણે બઆલ દેવની ૂજા કર ને તેને દડવત
પ્રણામ કયાર્. 32 તેણે સમરુનમાં બાલ દેવ ું જે ભ ક્ત ાન બાંધ્ ું હ ું
તેમાં તેણે બઆલને માટે વેદ બનાવી. 33આહાબે અશેરાની પણ એક
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ૂ ત બનાવડાવીઅને તેણે બીજાઇઝરાયલી રાજાઓકરતાં પણ વશેષ
દુ તા કર ને ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને રોષ ચઢા ો.

34તેના સમય દર મયાન બેથેલના હ એલે યર ખો નગર ફર બંધા ું.
તેણે ારે તેનો પાયો ના ો ત્યારે તેનો સૌથી મોટો ુત્ર અ બરામ ૃત્ ુ
પામ્યો અને ારે તેના દરવાજાઓ બેસાડ્યા. ત્યારે તેનો સૌથી નાનો
ુત્ર સ ુબ ૃત્ ુ પામ્યો. યહોવાહ જે વચન ૂનના ુત્ર યહો ુઆની

મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે થ ુ.ં*

17
એ લયા અને દકુાળ

1બહારથી આવી ને ગલ્યાદ માં વસેલાં તશ્બી એ લયા આહાબને
ક ું કે, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ, જઓે જીવંત છે, જનેી સં ુખ
હુ ઊભો રહુ છુ, તેના જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે હવેનાં વષ માં હુ
કહુ ન હ ત્યાં ુધી ઝાકળ કે વરસાદ વરસશે ન હ.”

2 ત્યાર બાદ એ લયા પાસે યહોવાહ ું એ ું વચન આ ું કે, 3 “આ
જગ્યાછોડ ને ું ૂવર્ તરફજા, યદન નદ ની બાજુમાં કર થના નાળાં પાસે
સંતાઈ રહે. 4એમ થશે કે ું ઝરણા ું પાણી પીશે અને મેં કાગડાઓને
આજ્ઞા કર છે કે તે તારે માટે ત્યાં ખોરાક ૂરો પાડ.ે”

5 તેથી તેણે યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે ક .ુ તે યદનની ૂવર્ તરફ
આવેલા કર થના નાળાં પાસે ગયો. 6કાગડાઓસવાર સાંજ તેને રોટલી
તથા માંસ લાવી આપતા હતા અને નાળાંમાંથી તે પાણી પીતો હતો.
7 પણ થોડા સમય પછ , નાળા ું પાણી ુકાઈ ગ ુ.ં કેમ કે દેશમાં કોઈ

ળે વરસાદ વરસ્યો ન હતો.
એ લયા અને સારફતની વધવા

8 પછ યહોવાહ ું વચન એ લયા પાસે આ ું કે, 9 “ ું ઊઠ અને
સદોન નગરની પાસેના સારફતમાં જઈને રહે. જો, ત્યાં એક વધવા
ી રહે છે, તેને તારુ પોષણ કરવાની આજ્ઞા આપી છે.” 10 તેથી તે

સારફત ચાલ્યો ગયો, જયારે તે નગરના પ્રવેશદ્વારે પહોંચ્યો ત્યારે તેણે

* 16:34 16:34 જુઓ યહો ૂ 6:26
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એક વધવા ીને લાકડાં વીણતી જોઈ, તેણે તેને બોલાવીને ક ું, “કૃપા
કર ને મારે પીવા સારુ ું મને કૂજામાં થોડુ પાણી લાવી આપ.”

11 તે પાણી લેવા જતી હતી એટલામાં એ લયાએ તેને હાંક માર ને
ક ું, “મારે સારુ રોટલીનો ટુકડો પણ લેતી આવજ.ે” 12 પણ તે
વધવાએ જવાબ આપ્યો, “તારા ઈ ર યહોવાહની હાજર માં હુ કહુ
છુ કે માર પાસે રોટલી નથી પણ માટલીમાં ફક્ત એક ુઠ્ઠ લોટ અને
કૂડ માં થોડુ તેલ છે. જો હુ અહ થોડાં લાકડાં વીણવા આવી છુ,જથેી
હુ જઈને મારે માટે અને મારા ુત્ર માટે કઈ રાં ુ કે જથેી અમે તે ખાઈએ
અને પછ થી ૂખે મર એ.” 13એ લયાએ તેને ક ું, “ગભરાઈશ ન હ.
જઈને તારા કહેવા પ્રમાણે કર, પણ પહેલાં મારા માટે તેમાંથી એક નાની
રોટલી બનાવીને માર પાસે અહ લઈઆવ. પછ તારા માટે તથા તારા
દ કરા માટે બનાવજ.ે

14 કેમ કે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહએ ું કહે છે કે, ‘ દવસે હુ ૂ મ
પર વરસાદ વરસાવીશ, ત્યાં ુધી માટલીમાંનો લોટ અને કૂડ માં ું તેલ
ૂટ જશે ન હ.’ ” 15આથી તેણે જઈને એ લયાના કહેવા ુજબ ક ુ.

અને એ લયાએ, તે ીએ તથા તેના દ કરાએ ઘણા દવસો ુધી ખા ું.
16 યહોવાહ પોતા ું જે વચન એ લયા મારફતે બોલ્યા હતા તે પ્રમાણે
માટલીમાંનો લોટ તથા કૂડ માં ું તેલ ૂટ ગ ું ન હ.

17 ત્યાર બાદ તે ીનો દ કરો માંદો પડ્યો. તેની બીમાર એટલી બધી
ભારે હતી કે આખરે તેનો ાસ બંધ પડ ગયો. 18 તેથી તેની માતાએ
એ લયાને ક ું, “હે ઈ રભક્ત તારે માર વરુદ્ધ ું છે? ું મારાં પાપ ું
સ્મરણ કરાવવાં તથા મારા દ કરાને માર નાખવા માટે માર પાસેઆ ો
છે!”

19 પછ એ લયાએ તેને જવાબ આપ્યો, “તારો દ કરો મને આપ.”
તેણે તે છોકરાંને તેની માતાની ગોદમાંથી લીધો. અને જે ઓરડ માં તે
પોતે રહેતો હતો ત્યાં તેને માળ પર લઈને પોતાના પલંગ પર ુવડા ો.
20 તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું, “હે મારા ઈ ર યહોવાહ, જે
વધવાને ત્યાં હુ રહુ છુ, તેના દ કરાને માર નાખીને તેના પર તમેઆપ
લા ા છો ુ?ં” 21પછ એ લયાએ તે છોકરા પર ૂઈ જઈને ત્રણ વાર
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યહોવાહને પ્રાથર્ના કર કે, “ઓ મારા ઈ ર યહોવાહ, હુ તમને વનં ત
કરુ છુ, કૃપા કર આ બાળકનો જીવ તેનામાં પાછો આવવા દો.”

22 યહોવાહે એ લયાની વનં ત સાંભળ ; તે બાળકનો જીવ તેનામાં
પાછો આ ો અને તે સજીવન થયો. 23 એ લયા તે બાળકને લઈને
ઉપરની ઓરડ માંથી નીચેના ઘરમાં આ ો; તે છોકરાંને તેની માતાને
સોંપીને બોલ્યો કે, “જો, તારો દ કરોજીવતો છે.” 24તે ીએએ લયાને
ક ું, “હવે હુ જાણું છુ કે ું ઈ રભક્ત છે અને તારા ુખમાં યહોવાહ ું
જે વચન છે તે સત્ય છે.”

18
એ લયા અને કારભાર ઓબાદ્યા

1ઘણા દવસો પછ દકુાળના ત્રીજા વષ યહોવાહ ું વચનએ લયાની
પાસે આ ું કે, “જા, આહાબ સમક્ષ હાજર થા અને હવે હુ ૃથ્વી
પર વરસાદ વરસાવીશ.” 2એ લયા આહાબને મળવા ગયો; એ સમયે
સમરુનમાં સખત દકુાળ ાપેલો હતો.

3 આહાબે ઓબાદ્યાને બોલા ો. તે મહેલનો કારભાર હતો.
હવે ઓબાદ્યા તો યહોવાહથી ઘણો બીતો હતો. 4 કેમ કે જયારે
ઇઝબેલ યહોવાહના પ્રબોધકોને માર નાખતી હતી, ત્યારે ઓબાદ્યાએ
સો પ્રબોધકોને લઈને પચાસ પચાસની ટુકડ બનાવીને તેઓને ુફામાં
સંતાડ્યા હતા અને રોટલી તથા પાણીથી તેઓ ું પોષણ ક ુ હ ુ.ં

5આહાબે ઓબાદ્યાને ક ુ,ં “આખા દેશમાં ફર ને પાણીના સવર્ ઝરા
આગળ તથા સવર્ નાળાં આગળ જા. જથેી આપણને ઘાસચારો મળ
આવે અને આપણે ઘોડા તથા ખચ્ચરના જીવ બચાવી શક એ, કે જથેી
આપણે બધાં જાનવરોને ખોઈ ન બેસીએ.” 6 તેથી તેઓએ આખા
દેશમાં ફર વળવા માટે અંદરોઅંદર ભાગ પાડ લીધા. આહાબ એકલો
એક બાજુએ ગયો અને ઓબાદ્યા બીજી બાજુ ગયો.

7ઓબાદ્યા પોતાના માગર્માં હતો ત્યારે, ત્યાં તેને અચાનક એ લયા
મ ો. ઓબાદ્યાએ તેને ઓળખીને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ક ું,
“હે મારા મા લક એ લયા, એ ું તમે છો?” 8એ લયાએ તેને જવાબ
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આપ્યો. “હા, હુ તે જ છુ. જાતારા મા લકઆહાબને કહે, ‘જો,એ લયા
અહ છે.”

9 ઓબાદ્યાએ જવાબ આપ્યો, “મેં શો અપરાધ કય છે કે ું મને
માર નાખવા માટે આ તારા સેવકને આહાબના હાથમાં સોંપવા ઇચ્છે
છે? 10 તારા ઈ ર યહોવાહના સમ કે, એવી કોઈ પ્રજા કે રા નથી
કે, ાં તાર શોધ કરવા મારા મા લકે માણસ મોકલ્યા ન હોય. ારે
તેઓએ ક ું, ‘એ લયા અહ નથી,’ ત્યારે તમે તેઓને નથી મ ા, એ
બાબતના સમ તેણે તે રા તથા પ્રજાને ખવડા ા. 11હવે ું કહે છે,
‘જા તારા મા લક આહાબને કહે કે એ લયા અહ છે.’ ”

12 હુ તાર પાસેથી જઈશ કે, તરત યહોવાહનો આત્મા હુ ન જાણું
ત્યાં તને લઈ જશે. પછ હુ ારે જઈને આહાબને ખબર આ ું અને

ારે ું તેને મળે ન હ, ત્યારે તે મને માર નાખશ.ે પણ હુ તારો
સેવક, મારા બાળપણથી યહોવાહથી બીતો આ ો છુ. 13 ઇઝબેલ
યહોવાહના પ્રબોધકોને માર નાખતી હતી ત્યારે મેં જે ક ુ એટલે મેં
યહોવાહના પ્રબોધકોમાંથી સો માણસોને પચાસ પચાસની ટોળ કર ને
ુફામાં કેવા સંતાડ્યા અને રોટલી તથા પાણીથી તેઓ ું પોષણ ક ુ,

તેની ખબર મારા મા લકને નથી મળ ુ?ં
14 અને હવે ું કહે છે, ‘જા, તારા મા લકને કહે કે એ લયા અહ

છે,’ આથી તે મને માર નાખશે.” 15 પછ એ લયાએ જવાબ આપ્યો,
“સૈન્યોના યહોવાહ જમેની આગળ હુ ઊભો રહુ છુ, તેમના સમ કે હુ
ચો સઆજે તેને મળ શ.”

એ લયા અને બાલના ચારસો પ્રબોધક કામલ પર
16 તેથી ઓબાદ્યા આહાબને મ ો; આહાબને ક ું એટલે તે

એ લયાને મ ો. 17 ારે આહાબે એ લયાને જોયો ત્યારે તેણે તેને
ક ું, “હે ઇઝરાયલને દઃુખ આપનાર,એ ું ું છે?”

18 એ લયાએ જવાબ આપ્યો, “મેં ઇઝરાયલને દઃુખ આપ્ ું નથી,
પણ તેં તથા તારા પતાના કુટુબે યહોવાહનીઆજ્ઞાનો ત્યાગ કર ને તથા
બઆલની ૂજા કર ને દઃુખ આપ્ ું છે. 19 હવે પછ , માણસ મોકલીને
સવર્ ઇઝરાયલન,ે બઆલના ચારસો પચાસ પ્રબોધકો તથા ઇઝબેલની
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મેજ પર જમનારાં અશેરા દેવીના ચારસો પ્રબોધકોને કામલ પવર્ત પર
માર પાસે એકત્ર કર.”

20તેથીઆહાબે સવર્ ઇઝરાયલી લોકો પાસે માણસો મોકલીને કામલ
પવર્ત પર એકત્ર કયાર્. 21 એ લયાએ સવર્ લોકોની નજીક આવીને
ક ું, “તમે ાં ુધી બે મતની વચ્ચે ઢ ુપ ુ રહેશો? જો યહોવાહ
ઈ ર હોય, તો તમે તેમને અ ુસરો. પણ જો બઆલ દેવ હોય તો તેને
અ ુસરો.” લોકો જવાબમાં એક પણ શ બોલી શ ા ન હ.

22 પછ એ લયાએ લોકોને ક ું, “હુ, હા, હુ એકલો જ, યહોવાહનો
પ્રબોધક બાક ર ો છુ, પણ બઆલના પ્રબોધકો તો ચારસો પચાસ છે.
23તો અમને બે બળદઆપો. તેઓ પોતાને માટે એક બળદ પસંદ કર ને
એને કાપીને તેના ટુકડાં કરે અને તેને લાકડાં પર ૂકે અને નીચે આગ ન
ૂકે. પણ હુ બીજો બળદ તૈયાર કર ને તેને લાકડાં પર ૂક શ અને નીચે

આગ ન હ ૂકુ. 24 તમે તમારા દેવને વનંતી કરજો અને હુ યહોવાહને
નામે વનંતી કર શ. અને જે ઈ ર અ દ્વારા જવાબ આપે તેને જ
ઈ ર માનવા.” તેથી સવર્ લોકોએ જવાબઆપ્યો, “એ વાત સાર છે.”

25 પછ એ લયાએ બઆલના પ્રબોધકોને ક ું, “તમે તમારે સારુ
એક બળદ પસંદ કરો અને તેને કાપીને પહેલા તૈયાર કરો, કારણ તમે
ઘણા છો, તમારા દેવને પ્રાથર્ના કરો, પણ બળદની નીચે આગ લગાડશો
ન હ.” 26જે બળદ તેમને આપવામાં આ ો હતો તેને તેઓએ તૈયાર
કય અને સવારથી તે બપોર ુધી બઆલના નામે વનંતી કયાર્ કર કે
“ઓ બાલ, અમને જવાબ આપ.” પણ ત્યાં કોઈ અવાજ ન હતો અને
જવાબ આપનાર પણ કોઈ ન હ ુ.ં જે વેદ તેઓએ બાંધી હતી તેના
ફરતે ગોળાકારે ૃત્ય પણ ક ુર્.

27આમ અને આમ બપોર થઈ ગઈ એટલે એ લયા તેઓની મશ્કર
કર ને બોલ્યો, “હજી મોટા સાદે ૂમો પાડો! તે દેવ છે! કદાચ એ
વચારમાં ઊંડો ડૂબી ગયો હશ!ે અથવા કઈ કામમાં ૂંથાયો હશે કે,
ુસાફર માં હશે, કદાચ ઊંઘી પણ ગયો હોય તો જગાડવો પણ પડ.ે”

28તેથી તેઓ વધારે મોટે સાદે ૂમો પાડવા લાગ્યા અને જમે તેઓ કરતા
હતા તેમ તલવાર અને ભાલા વડે પોતાનાં શર ર પર એવા ઘા કરવા
લાગ્યા કે, લોહ વહેવા લાગ્ ુ.ં 29 બપોર વીતી ગઈ અને છેક સાંજ ું
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અપર્ણ ચઢાવવાના સમય ુધી તેઓએ પ્રબોધ કય . પણ ત્યાં કઈ
અવાજ હતો ન હ કે તેમને સાંભળનાર તથા તેમની પર ધ્યાન આપનાર
કોઈ હ ું ન હ.

30 પછ એ લયાએ બધા લોકોને ક ું, “અહ માર નજીક આવો.”
લોકો તેની પાસે નજીક આ ા; યહોવાહની વેદ જે તોડ નાખવામાં
આવી હતી, તેને તેણે સમાર . 31 યાકૂબ કે જનેી પાસે યહોવાહ ું
એ ું વચન આ ું હ ું કે, “તારુ નામ ઇઝરાયલ થશ.ે” તેના ુત્રોના
કુળસ ૂહોની સં ા પ્રમાણે તેણે બાર પથ્થર લીધા. 32 તે પથ્થરો વડે
એ લયાએ યહોવાહને નામે એક વેદ બનાવી. તેણે તે વેદ નીઆસપાસ
બે હાથ પહોળ ખાઈ ખોદ .

33 પછ તેણે આગને સારુ લાકડાં પણ ગોઠ ાં. બળદને કાપીને
ટુકડાં કયાર્ અને તેને લાકડાં પર ૂ ા. પછ તેણે ક ું કે, “ચાર ઘડા
પાણી ભર લાવીને દહનીયાપર્ણ પર અને લાકડાં પર રેડો.” 34 વળ
તેણે ક ું, “આમ બીજી વાર પણ કરો.” અને તેઓએ તેમ બીજી વાર
ક ુ. પછ તેણે ક ું, “આમ ત્રીજી વાર પણ કરો.” અને તેઓએ તેમ
ત્રીજી વાર પણ ક .ુ 35 તેથી પાણી વેદ ની ચારે બાજુએ ફેલાઈ ગ ુ.ં
અને પેલો ખાડો પણ પાણીથી છલકાઈ ગયો.

36સાંજે અપર્ણના સમયે એ લયા પ્રબોધક નજીક આવીને બોલ્યો,
“ઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબના ઈ ર યહોવાહ, તમે જ
ઇઝરાયલમાં ઈ ર છો. હુ તમારો સેવક છુ અને આ બ ું મેં તમારા
કહેવાથી ક ુ છેએમઆજેઆલોકોને ખબર પડવા દો. 37 હે યહોવાહ,
મારુ સાંભળો, મારુ સાંભળો. જથેી આ લોકો જાણે કે, તમે જ
યહોવાહ ઈ ર છો અને તમે જ તેઓનાં હૃદય પાછાં પોતાના તરફ
ફેર ાં છે.”

38 પછ એકાએક યહોવાહનાં અ એ પડ ને દહનીયાપર્ણ, લાકડાં,
પથ્થરઅને ૂળ બાળ ને ભસ્મ કર ના ાં અને તે ખાડાના પાણીને પણ
ૂકવી ના ા.ં 39 ારે લોકોએઆજો ું ત્યારે તેઓએદડવત પ્રણામ

કયાર્ અને ક ું, “યહોવાહ એ જ ઈ ર છે! યહોવાહ એ જ ઈ ર
છે!” 40 એ લયાએ ક ું, “બઆલના પ્રબોધકોને પકડો. તેઓમાંથી
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એકને પણ નાસી જવા ન દો.” તેથી લોકોએ તેઓને પકડ લીધા અને
એ લયાએ તેમને ક શોન નાળાંની તળેટ માં લાવીને માર ના ા.

દકુાળનો અંત
41 એ લયાએ આહાબને ક ું, “ઊઠ, ખા તથા પી, કારણ, મને

ધોધમાર વરસાદનોઅવાજસંભળાય છે.” 42તેથીઆહાબખાવાપીવા
માટે ઉપર ગયો. પછ એ લયા, કામલ પવર્તના શખર ુધી ગયો અને
જમીન પર નીચા નમીને તેણે પોતા ું ુખ પોતાના ૂંટણો વચ્ચે રા ુ.ં

43 તેણે પોતાના ચાકરને ક ુ,ં “હવે ઉપર જઈને સ ુદ્ર તરફ નજર
કર.” ઉપર જઈને નજર કર ને તે બોલ્યો, “ત્યાં ક ું નથી.” તેથી
એ લયાએ ક ું, “ફર સાત વાર જા.” 44 સાતમી વખતે તે ચાકર
બોલ્યો, “જો, માણસના હાથની હથેળ જટે ું ના ું વાદ ું સ ુદ્રમાંથી
ઉપર ચઢે છે.” ત્યારે એ લયાએ જવાબ આપ્યો કે, “ઉપર જઈને
આહાબને કહે, વરસાદ તને અટકાવે તે પહેલાં રથ જોડ ને નીચે ઊતર
આવ.”

45 અને થોડ વારમાં એમ થ ું કે આકાશ વાદળથી તથા પવનથી
અંધારા ું અને ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. આહાબ રથમાં બેસીને
યઝ્રએલ ગયો. 46 પણ યહોવાહનો હાથ એ લયા પર હતો. તે કમર
બાંધીને તેનો ઝભ્ભો થોડો ઊંચો કર ને આહાબના રથની આગળ છેક
તે યઝ્રએલના પ્રવેશદ્વાર ુધી દોડતો ગયો.

19
એ લયા રોતેમ ૃક્ષ નીચ,ે પછ હોરેબ પવર્તે

1એ લયાએજે કઈ ક ુ હ ું તે અને તેણે કેવી ર તે સઘળા પ્રબોધકોને
તલવારથી માર ના ા હતા, તે પણ આહાબે ઇઝબેલને ક ું. 2 પછ
ઇઝબેલે સંદેશવાહક મોકલીને એ લયાને કહેવડા ું કે, “જમે તેં તે
પ્રબોધકોના પ્રાણ લીધા છે તેમ હુ પણ તારા પ્રાણ આવતી કાલે રાત્રે
આવી જ ર તે આ સમયે લઈશ. જો હુ તેમ ના કરુ તો દેવ એ ું જ
અને તેનાથી પણ વધારે કરો.” 3જયારે એ લયાએ તે સાંભ ું ત્યારે
તે પોતાનો જીવ બચાવવા યહૂ દયામાં આવેલા બેરશેબા નગરમાં નાસી
ગયો અને તેણે પોતાના ચાકરને ત્યાં રા ો.
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4પણ પોતે એક દવસની ુસાફર જટેલે દૂર અરણ્યમાં ગયો, ત્યાં તે
એક રોતેમ ૃક્ષની નીચે બેઠો અને તે પોતે ૃત્ ુ પામે તેવી પ્રાથર્ના કર .
તેણે ક ું, “હવે બસ થ ું, હે યહોવાહ ઈ ર, મારો પ્રાણ લઈ લો, હુ
મારા પ ૃઓથી જરાય સારો નથી.” 5 પછ તે રોતેમ ૃક્ષ નીચે આડો
પડયો અને ઊંઘી ગયો, તે ઊંઘતો હતો, ત્યારે એક દૂતે તેને સ્પશર્ કર ને
ક ું, “ઊઠ અને ખાઈ લે.” 6એ લયાએ જો ુ,ં તો નજીક અંગારા પર
શેકેલી રોટલી અને પાણીનો કૂજો તેના માથા પાસે હતો. તે ખાઈ પીને
પાછો ૂઈ ગયો.

7 યહોવાહના દૂતે બીજી વાર આવીને તેને સ્પશર્ કર ને ક ું, “ઊઠ
અને ખાઈ લે, તારે લાંબી ુસાફર કરવાની છે.” 8 તેથી તેણે ઊઠ ને
ખા ું. પાણી પી ું અને તે ખોરાકથી મળેલી શ ક્તથી તે ચાળ સ
દવસ અને ચાળ સ રાત ુસાફર કર ને યહોવાહના પવર્ત હોરેબ ુધી
પહોંચ્યો.

9 તેણે એક ુફામાં જઈને ત્યાં ઉતારો કય . પછ યહોવાહ ું એ ું
વચન તેની પાસે આ ું કે, “એ લયા, ું અહ ું કર ર ો છે?”
10 એ લયાએ જવાબ આપ્યો, “સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહને સારુ હુ
ઘણો ઝ ૂની છુ, કેમ કે ઇઝરાયલના લોકોએ તમારા કરારનો ત્યાગ કય
છે. તમાર વેદ ઓને તોડ નાખી છે અને તમારા પ્રબોધકોને તલવારથી
માર ના ા છે. અને હવે હુ એકલો જ બચી ગયો છુ. તેઓ મારો પણ
જીવ લેવા મને શોધે છે.”

પ્ર ુનાં દશર્ન
11યહોવાહે જવાબઆપ્યો, “બહાર જાઅને પવર્ત પર યહોવાહની

ઉપ તમાં ઊભો રહે.” પછ યહોવાહ ત્યાંથી પસાર થઈ ર ા
હતા. પ્રચંડ પવન પવર્તોને ુજાવતો અને યહોવાહની સં ુખ ખડકોના
ટુકડટુેકડાં કરતો હતો. પર ુ યહોવાહ તે પવનમાં નહોતા. પવન પછ
ૂકપ થયો, પર ુ યહોવાહ એ ૂકપમાં પણ નહોતા. 12 ૂકપ પછ

અ પ્રગટ્યો. પણ યહોવાહ એઅ માં પણ નહોતા,અ પછ ત્યાં
એક ઝ ણો અવાજ સંભળા ો.
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13 ારે એ લયાએઆઅવાજ સાંભ ો ત્યારે પોતાના ઝભ્ભાથી
તેણે પોતા ું ુખ ઢાંક દ ું અને બહાર નીકળ ને તે ુફાના બારણા
આગળ ઊભો ર ો. પછ ત્યાં તેને ફર થી અવાજ સંભળાયો,
“એ લયા, ું અહ ું કરે છે?” 14 તેણે ફર થી જવાબ આપ્યો,
“સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહને સારુ હુ ઘણો ઝ ૂની છુ. કેમ કે ઇઝરાયલના
લોકોએ તમારા કરારનો ત્યાગ કય છે. તમાર વેદ ઓને તોડ નાખી છે
અને તમારા પ્રબોધકોને તલવારથી માર ના ા છે. અને હવે હુ એકલો
જ બચી ગયો છુ. તેઓ મારો પણ જીવ લેવા મને શોધી ર ો છે.”

15 પછ યહોવાહે તેને ક ું, “અરણ્યને માગ થઈને દમસ્કસ પાછો
જા અને જયારે ું ત્યાં પહોંચે ત્યારે હઝાએલનો અ ભષેક કર ને તેને
અરામનો રાજા ઠરાવજ.ે 16 નમ્શીના દ કરા યેહૂનો અ ભષેક કર ને
તેને ઇઝરાયલનો રાજા ઠરાવજ.ે અને આબેલ-મહોલાવાસી શાફાટના
દ કરા એ લશાનો અ ભષેક કર ને તેને તાર જગ્યાએ પ્રબોધક ઠરાવજ.ે

17 અને એમ થશે કે હઝાએલની તલવારથી જે કોઈ બચી જશે
તેને યેહૂ માર નાખશે અને યેહૂની તલવારથી જે કોઈ બચી જશે તેને
એ લશા માર નાખશ.ે 18 પણ હુ મારે માટે ઇઝરાયલમાં એવા સાત
હજારને બચાવીશ કે જે સવર્નાં ૂંટણ બઆલની આગળ નમ્યાં નથી
અને જઓેમાંના કોઈનાં ુખે તેને ુંબન ક ુ નથી.”

એ લશાને તેડુ
19 તેથી એ લયા ત્યાંથી રવાના થયો અને તેને શાફાટનો દ કરો

એ લશા મ ો. ત્યારે તે તેને ખેતર ખેડતો હતો. એની આગળ બાર
જોડ બળદ હતા અને તે પોતે બારમી જોડની સાથે હતો. એ લયાએ
તેની પાસે જઈને પોતાનો ઝભ્ભો તેના પર ના ો. 20 પછ એ લશા
બળદોને ૂક ને એ લયાની પાછળ દોડ્યો અને કહેવા લાગ્યો, “કૃપા
કર ને મને મારા માતા પતાને વદાય ું ુંબન કરવા જવા દે, પછ હુ
તાર પાછળ આવીશ.” પછ એ લયાએ તેને ક ું, “સારુ, પાછો જા,
પણ મેં તારા માટે જે ક ુ છે તેનો વચાર કરજ.ે”

21 તેથી એ લશા એ લયાની પાછળ ન જતાં પાછો વ ો. તેણે
બળદની એક જોડ લઈને તે બે બળદને કાપીને ઝંૂસર ના લાકડાંથી
તેઓ ું માંસ બા ુ.ં તે ું ભોજન બનાવીને લોકોને પીરસ્ ુ.ં અને
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તેઓએ તે ખા ું. પછ તે ઊઠ ને એ લયાની પાછળ ગયો અને તેની
સેવા કર .

20
અરામ સાથે ું ુદ્ધ

1અરામના રાજાબેન-હદાદે પોતા ું સમગ્રસૈન્યએકત્ર ક ;ુ ત્યાં તેની
સાથે બત્રીસ રાજાઓ અને ઘોડસેવારો તથા રથદળ હતા.ં તેણે ચઢાઈ
કર ને સમરુનને ઘેર લી ું અને તેની વરુદ્ધ ુદ્ધ ક ુ. 2 તેણે નગરમાં
ઇઝરાયલના રાજાઆહાબ પાસે સંદેશવાહકો મોકલીને તેને કહેવડા ું
કે, “બેન-હદાદ આમ કહે છે: 3 ‘તારાં સોનાચાંદ મારાં છે. વળ તાર
પત્નીઓ તથા તારાં બાળકો, એટલે તેઓમાં જે સૌથી સારાં હશ,ે તે
પણ મારાં છે.’ ”

4ઇઝરાયલના રાજાએજવાબઆપ્યો, “હે મારા મા લક રાજા, તારા
કહેવા પ્રમાણે છે. હુ તથા મારુ સવર્સ્વ તારાં છે.” 5 સંદેશવાહકોએ
ફર થી આવીને ક ું, “બેન-હદાદ આમ કહે છે કે, ‘મેં તો તાર પાસે
માણસ મોકલીને ચો સ કહેવડા ું હ ું કે તારુ સો ુંચાંદ , તાર
પત્નીઓ તથા તારાં બાળકો ું મારે સ્વાધીન કર. 6 પણ આવતી કાલે
આશરેઆસમયે હુ મારા ચાકરોને તાર પાસે મોકલીશઅને તેઓ તારા
ઘરની તથા તારા ચાકરોનાં ઘરની તપાસ કરશે. જે બ ું તને પ્રય લાગ ું
હશ,ે તે તેઓ તાર પાસેથી લઈ જશે.’ ”

7 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ દેશનાં સવર્ વડ લોને બોલાવીને એકત્ર
કર ને ક ું, “કૃપા કર ને આ ધ્યાનમાં લો અને જુઓ કે આ માણસ
કે ું ુકસાન કરવા ઇચ્છે છે. તેણે માર પાસે માણસ મોકલીને માર
પત્નીઓ, મારાં બાળકો, મારુ સો ું તથા ચાંદ માગ્યાં અને મેં તેને ના
પાડ ન હ.” 8સવર્ વડ લોએ તથા સવર્ લોકોએ આહાબને ક ું, “તારે
તે ું સાંભળ ું ન હ અને તેની માગણી ૂર કરવી ન હ.”

9 તેથી આહાબે બેન-હદાદના સંદેશવાહકોને ક ું, “મારા મા લક
રાજાને કહેજો કે, ‘પહેલાં જે તેં તારા સેવક દ્વારા કહેવડા ું હ ું તેની
માગણી પ્રમાણે ું હુ બ ું જ આપીશ, પણ હુ તાર બીજી માંગણી
ન હ સ્વીકારુ.’ ” તેથી સંદેશવાહકો ત્યાંથી રવાના થઈને બેન-હદાદ
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પાસે જવાબ લઈ આ ા. 10 પછ બેન-હદાદે આહાબ પાસે માણસ
મોકલીને સંદેશો મોકલ્યો, “જો માર સાથે આવેલા બધા લોકોને ભાગે
સમરુનની ુઠ્ઠ ૂળ પણ આવે, તો દેવતાઓ મને એ ું અને એનાથી
પણ વધારે વતાડો.”

11 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ જવાબ આપ્યો, “બેન-હદાદને કહો,
‘જે ક્ત શ ધારણ કરે તેણે શ અંગ પરથી ઉતારનારની જમે
બડાશ મારવી ન હ.’ 12 બેન-હદાદ તથા રાજાઓ તં ુઓમાં મદ્યપાન
કરતા હતા, તે દર મયાન તેણે આ સંદેશો સાંભળ ને પોતાના માણસોને
આજ્ઞા કર , “ ુદ્ધ માટે તૈયાર થાઓ.” તેથી તેઓએ પોતાને ુદ્ધ માટે
તૈયાર કર ને નગર પર હુમલો કય .

13 તો જુઓ, એક પ્રબોધક ઇઝરાયલના રાજા આહાબની પાસે
આવીને બોલ્યો, “યહોવાહ એ ું કહે છે, ‘ ું તેં આ મારા મોટા સૈન્યને
જો ું છે? જો, હુઆજે તેને તારા હાથમાં સોંપી દઈશઅને ું જાણશે કે
હુ યહોવાહ છુ.’ 14આહાબે ૂ ું, “કોની મારફત?ે” યહોવાહે જવાબ
આપ્યો, “પ્રાંતોના સરદારોના જુવાનોની મારફત.ે” પછ આહાબે ક ું,
“ ુદ્ધની શરૂઆતકોણ કરશે?” યહોવાહે જવાબઆપ્યો, “ ુ.ં” 15પછ
આહાબે ુવાનો કે જે પ્રાંતના સરદારોની સેવા કરતા હતા એ જુવાનોને
ભેગા કયાર્. તેઓ બસો બત્રીસ હતા. તેઓના પછ તેણે સમગ્ર
ઇઝરાયલી સેનાના સૈ નકોને ભેગા કયાર્; તેઓની સં ા સાત હજાર
હતી.

16 તેઓ બપોરે રવાના થયા. પણ બેન-હદાદ પોતે અને તેને સહાય
કરનાર બત્રીસ રાજાઓ તં ુઓમાં મદ્યપાન કર ને મસ્ત થયા હતા.
17 ુવાનો કે જઓેએ પ્રાંતોના સરદારોની સેવા કર હતી તેઓ પ્રથમ
ચાલી નીક ા. પછ બેન-હદાદે માણસો મોકલ્યા અને તેઓએ તેને
એવી ખબરઆપી, “સમરુનમાંથી માણસો નીકળ આવેલા છે.”

18બેન-હદાદે ક ું, “તેઓ સલાહને માટે આ ા હોય કે ુદ્ધ કરવા
આ ા હોય તોપણ તેઓને જીવતા પકડ લો.” 19 તેથી પ્રાંતોના
આગેવાનોની સેવા કરનારા ુવાનો તથા સૈન્ય નગરમાંથી બહારઆ ાં.

20તેઓસામા પક્ષનાઓને સૈ નકોમાંથી કેટલાક માર નાખવા લાગ્યા
ત્યારે અરામીઓ ડર ને ભાગવા લાગ્યા; પછ ઇઝરાયલીઓ તેઓની
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પાછળ પડ્યા. અરામનો રાજા બેન-હદાદ કેટલાક ઘોડસેવારો સાથે
ઘોડા પર બેસી નાસી ગયો. 21 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ બહાર
આવીને ઘોડસેવારો તથા રથદળ પર હુમલો કર ને અરામીઓની સખત
કતલ કર ને તેઓને માર ના ા.

ઇઝરાયલનો અરામ પર વજય
22 પ્રબોધકે ઇઝરાયલના રાજા પાસે આવીને તેને ક ું, “ ું જઈને

તારુ બળ વધાર અને જે કઈ કરે તે વષે લક્ષ તથા ચોકસી રાખ, કેમ કે
આવતા વષઅરામનો રાજાતારા પર ફર થી ચઢાઈ કરશે.” 23અરામના
રાજાના ચાકરોએ તેને ક ુ,ં “તેઓના ઈ ર તો પવર્તોના ઈ ર છે. તેથી
તેઓ આપણા કરતાં બળવાન હતા. પણ હવે ચાલો આપણે તેમની
સાથે મેદાનમાં ુદ્ધ કર એઅને ચો સઆપણે તેઓના કરતાં બળવાન
થઈ ુ.ં

24 અને તમે આટ ું કરો: રાજાઓને દૂર કર ને તેઓની જગ્યાએ
સરદારોને રાખો. 25તમે જે સેના ુમાવી છે તેના જટેલી જ,એટલે તેમાં
જટેલા ઘોડસેવાર અને રથદળ હતા તેટલી સેના તમે ઊભી કરો અને
આપણે મેદાનમાં તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કર ું. પછ ચો સ આપણે
તેઓના કરતાં બળવાન થઈ ુ.ં” બેન-હદાદે તેઓની સલાહ સાંભળ
અને તેઓના ક ા પ્રમાણે જ ક .ુ

26ન ું વષર્ શરૂ થતા,ં બેન-હદાદ અરામીઓને ભેગા કર ને ઇઝરાયલ
સામે ુદ્ધ કરવા માટે અફેક ુધી ગયો. 27ઇઝરાયલી લોકો ભેગા થઈને
ભા ું લઈને તેઓની સામે લડ્યા. ઇઝરાયલી લોકોએ તેઓની આગળ
લવારાંની બે નાની ટોળ ઓની માફક છાવણી કર , પણ અરામીઓ તો
સમગ્ર પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગયા હતા.

28 પછ ઈ રના એક માણસે પાસે આવીને ઇઝરાયલના રાજાને
ક ું, “યહોવાહઆમ કહે છે: ‘અરામીઓએ ું માને છે કે યહોવાહ તો
પવર્તોના પ્ર ુ છે, પણ તે મેદાનનો પ્ર ુ નથી; માટે હુ આ આખો મોટો
સ ુદાય તારા હાથમાં સોંપીશઅને તમેજાણશો કે હુ જ યહોવાહ છુ.’ ”

29 તેથી સૈન્યએ સાત દવસ ુધી સામસામે છાવણી રાખી. પછ
સાતમાં દવસે ુદ્ધ શરૂ થ ુ.ં ઇઝરાયલી લોકોએ એક જ દવસમાં
અરામના પાયદળનાએક લાખસૈ નકોને માર ના ા. 30બીજાસૈ નકો
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અફેકના નગરમાં નાસી ગયા પર ુ તેઓ દાખલ થયા તે સાથે જ નગરનો
કોટ નાસી ગયેલા સ ાવીસ હજાર સૈ નકો પર ૂટ પડ્યો. બેન-હદાદે
નાસી જઈને નગરના અંદરના ભાગમાં આશ્રય લીધો.

31બેન-હદાદના ચાકરોએ તેને ક ું, “જો, હવે અમે સાંભ ું છે, કે
ઇઝરાયલના રાજાઓ દયા ુ હોય છે. કૃપા કર ને આપણે કમરે ટાટ
શોકના વસ્રો પહેર એ અને માથા પર દોરડાં વીટ ને ઇઝરાયલના રાજા
પાસે જઈએ, કદાચ તે તારો જીવ બચાવે.” 32 તેથી તેઓએ કમરે ટાટ
તથા અને માથા પર દોરડાં વીંટાળ ને ઇઝરાયલના રાજા પાસે જઈને તેને
ક ું, “તારા સેવક બેન-હદાદે કહેવડા ું છે કે, કૃપા કર ને મને જીવનદાન
આપ.” તેણે જવાબઆપ્યો, “ ું તે હજીજીવતો છે? તે તો મારો ભાઈ
છે.”

33 હવે બેન-હદાદના માણસો તો આ ુરતાથી તાક ર ા હતા તેથી
તેઓએ તરત જ તેને જવાબ આપ્યો કે, “હા, તારો ભાઈ બેન-હદાદ
હજી જીવે છે.” પછ આહાબે ક ું, “જાઓ, તેને લઈ આવો.” પછ
બેન-હદાદ તેની પાસે બહાર આ ો અને આહાબે તેને પોતાના રથમાં
બેસાડ્યો. 34 બેન-હદાદે આહાબને ક ું, “મારા પતાએ તારા પતા
પાસેથી લઈ લીધેલાં નગરો હુ પાછાં આપીશ અને મારા પતાએ જમે
સમરુનમાં બજારબના ાં હતાં તેમ ું દમસ્કસમાં બનાવજ.ે” આહાબે
જવાબઆપ્યો, “હુ તનેઆશરતો પર જવા દઈશ.” એમઆહાબે તેની
સાથે શાં તકરાર કર ને તેને જવા દ ધો.

એક પ્રબોધકે આહાબની ઝાટકણી કાઢ
35 પ્રબોધકોના દ કરાઓમાંના એક માણસે યહોવાહના વચનથી

પોતાના સાથીને ક ું, “કૃપા કર ને મને માર.” પણ પેલા માણસે તેમ
કરવાની ના પાડ . 36 પછ પ્રબોધકે તેના સાથીને ક ું, તેં યહોવાહની
આજ્ઞાની અવગણના કર છે, તેથી ું માર પાસેથી જશે કે તરત જએક
સહ તને માર નાખશે.” તે માણસગયો કે તરતજ તેને એક સહ મ ો
અને તેણે તેને માર ના ો.

37 ત્યાર બાદ પેલો પ્રબોધક બીજા માણસને મ ો અને તેણે તેને
ક ું, “કૃપા કર ને મને માર.” અને તે માણસે તેને માય અને ઘાયલ કય .
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38પછ તે પ્રબોધક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને રાજાની રાહ જોતોઆંખો
પર પાટો બાંધીને પોતાનો વેશ બદલીને માગર્માં ઊભો ર ો.

39 ારે રાજા ત્યાંથી પસાર થયો ત્યારે તેણે તેને ૂમ પાડ ને ક ું,
“હુ ુદ્ધની વચ્ચોવચ્ચ જતો હતો એવામાં એક યોદ્ધાએ એક કેદ ને
લઈને માર પાસે આવીને ક ુ,ં ‘આ માણસને જો, એ જો નાસી જશે
તો તેને બદલે તારે તારો જીવઆપવો પડશે અથવા એક તાલંત ચાંદ *
આપવી પડશે.’ 40 પણ હુ અહ તહ કામમાં સ્ત હતો, એવામાં તે
જતો ર ો. “પછ ઇઝરાયલના રાજાએ તેને ક ું, “તને એ સજા થવી
જ જોઈએ - તેં પોતે જ એ નણર્ય કય છે.”

41 પછ તરત જ તે પ્રબોધકે તેની આંખ પર બાંધેલો પાટો છોડ
ના ો અને ઇઝરાયલના રાજાએ તેને ઓળખી કાઢયો કે, આ તો
પ્રબોધકોમાંનો એક છે. 42 તેણે રાજાને ક ું, “આ યહોવાહના વચન
છે, ‘જે માણસને મેં નાશપાત્ર ઠરા ો હતો તેને તેં તારા હાથમાંથી જવા
દ ધો છે. તેથી તે માણસના બદલામાં ું ૃત્ ુ પામશે અને તેના સૈ નકોના
બદલે તારા સૈ નકો ૃત્ ુ પામશે.’ 43તેથી ઇઝરાયલનો રાજાઉદાસઅને
ુસ્સે થઈને તેના ઘરે જવા નીક ો અને સમરુનમાં આવી પહોંચ્યો.

21
નાબોથની દ્રાક્ષવાડ

1 ત્યાર બાદ એ ું બન્ ું કે, યઝ્રએલી નાબોથ પાસે યઝ્રએલમાં
સમરુનના રાજાઆહાબના મહેલ પાસે એક દ્રાક્ષવાડ હતી. 2આહાબે
નાબોથને ક ું, “તાર દ્રાક્ષવાડ મારા મહેલ પાસે હોવાથી તે ું મને
આપ. જથેી હુ તેને શાકવાડ બના ુ.ં અને તેના બદલામાં હુ તને બીજી
સાર દ્રાક્ષવાડ આપીશઅથવાજો તને ઠ ક લાગે તો હુ તને તેના ૂલ્યના
પૈસા ૂકવીશ.

3 પણ નાબોથે તેને જવાબઆપ્યો, “મારા ૂવર્જોની જમીન હુ તમને
આ ું તે ું યહોવાહ થવા દો ન હ.” 4તેથી યઝ્રએલી નાબોથનો જવાબ
સાંભળ ને આહાબ ઉદાસ તથા ુસ્સે થઈને પોતાના મહેલમાં ગયો. તે

* 20:39 20:39 લગભગ 34 કલોગ્રામ
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પથાર માં ૂઈ ગયો અને તેણે પોતા ું મોં અવ ું ફેર ું. તેણે ખાવાની
ના પાડ .

5 તેની પત્ની ઇઝબેલે તેની પાસે આવીને ક ું, “ ું આટલો બધો
ઉદાસ કેમ થયો છે? તેં ખાવાની પણ ના પાડ ?” 6 તેણે તેને ક ું,
“ યઝ્રએલી નાબોથને મેં ક ું કે, ‘પૈસાના બદલામાં ું તાર દ્રાક્ષવાડ મને
આપ. અથવા જો ું ઇચ્છે તો તેના બદલામાં હુ તને બીજી દ્રાક્ષવાડ
આપીશ. પણ તેણે ક ુ,ં “હુ માર દ્રાક્ષવાડ તને ન હ આ ુ.ં’ 7 તેથી
તેની પત્ની ઇઝબેલે પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “ ું હાલ ઇઝરાયલ ું રાજ ચલાવે
છે કે ન હ? ઊઠ અને ખા. હૃદયમાં આનં દત થા. યઝ્રએલી નાબોથની
દ્રાક્ષવાડ હુ તને અપાવીશ.”

8પછ આહાબને નામે ઇઝબેલે પત્રો લ ા, તે પર તેની મહોર માર ને
બંધ કયાર્. નાબોથ રહેતો હતો તે નગરમાં વડ લો અને આગેવાનોને તે
પત્રો તેણે મોકલીઆપ્યા. 9તેણે પત્રમાં લ ું કે, “ઉપવાસને જાહેર કરો
અને નાબોથને બધા લોકોની સામે બેસાડો.” 10સભામાં બે અપ્રામા ણક
માણસોને પણ બેસાડો અને તેઓને તેની વરુદ્ધ સાક્ષી અપાવો કે,
“નાબોથે યહોવાહને અને રાજાને શાપ આપ્યો છે.” માટે તેને બહાર
લઈ જાઓઅને તેને પથ્થર માર ને માર નાખો.

11 તેથી વડ લો, આગેવાનોએ તથા તેના નગરના માણસોએ
ઇઝબેલ,ે પત્રમાં લખી મોકલેલા સંદેશ પ્રમાણે ક ુર્. 12 તેમણે ઉપવાસ
જાહેર કય અને નાબોથને લોકોની સામે બેસાડયો. 13 પેલા બે
અપ્રામા ણક માણસો આવીને તેની સામે બેઠા અને તેના વષે લોકો
સમક્ષ સાક્ષી આપીને ક ું, “નાબોથે યહોવાહને અને રાજાને શાપ
આપ્યો છે.” પછ તેઓ તેને નગરની બહાર લઈ ગયા અને પથ્થર
માર ને તેને માર ના ો. 14 પછ તેઓએ ઇઝબેલને સંદેશો મોકલ્યો
કે, “નાબોથને પથ્થરો ફેક ને માર નાખવામાં આ ો છે.”

15 તેથી જયારે ઇઝબેલને ખબર પડ કે, નાબોથને પથ્થર માર ને
તેને માર નાખવામાં આ ો છે ત્યારે તેણે આહાબને ક ું, “ઊઠ અને
યઝ્રએલના નાબોથે જે દ્રાક્ષવાડ જે તે પૈસા લઈ ને તને આપવાની ના
પાડ હતી તેનો કબજો લે; કારણ નાબોથ હવે જીવતો નથી, ૃત્ ુ પામ્યો
છે.” 16જયારે આહાબે સાંભ ું કે, નાબોથ ૃત્ ુ પામ્યો છે ત્યારે તે
ઊઠ ને યઝ્રએલી નાબોથની દ્રાક્ષવાડ નો કબજો લેવા ગયો.
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17 ત્યાર બાદ તશ્બીના પ્રબોધક એ લયા પાસે યહોવાહ ું વચન
આ ું, 18 “ઊઠ, સમરુનમાં રહેતા ઇઝરાયલના રાજા આહાબ પાસે
જા. તે તને નાબોથની દ્રાક્ષવાડ માં મળશે. તે ત્યાં દ્રાક્ષવાડ નો કબજો
લેવા ગયો છે.

19 તારે તેને આ પ્રમાણે કહે ું, યહોવાહ એ ું કહે છે કે, ‘તેં નાબોથ ું
ૂન ક ુ છે? અને દ્રાક્ષવાડ નો કબજો પણ લીધો છે? યહોવાહ આમ

કહે છે, જયાં કૂતરાંઓએ નાબોથ ું લોહ ચા ું હ ું ત્યાં જ કૂતરાંઓ
તારુ લોહ પણ ચાટશ.ે’ 20આહાબે એ લયાને ક ું, “મારા શ ુ, ું તેં
મને શોધી કાઢ્યો?” એ લયાએ ક ું, “મેં તને શોધી કાઢ્યો છે, કારણ,
યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ છે તે કરવાને માટે તેં પોતાને વેચ્યો છે.

21 યહોવાહ કહે છે કે, ‘જો, હુ તારા પર આપ લાવીશ અને તારો
સં ૂણર્ વનાશ કર શ. હુ તારા દરેક ુત્રનો અને ઇઝરાયલમાંનાં દરેક
બંદ વાન તેમજબચી રહેલાનો નાશ કર શ. 22 હુ નબાટના ુત્ર યરોબામ
અને અ હયાના ુત્ર બાશાના કુટુબોની જમે તારા પણ કુટુબ સાથે કર શ.
કારણ તેં ઇઝરાયલના લોકો પાસે પાપ કર મને રોષ ચઢા ો છે.’ ”

23 યહોવાહે ઇઝબેલ વષે પણ આમ ક ું છે કે, ‘ યઝ્રએલના
ખેતરોમાં ઇઝબેલના શર રને કૂતરાં ખાશ.ે’ 24 નગરોમાં આહાબ ું જે
કોઈ ૃત્ ુ પામશે તેને કૂતરાં ખાઈ જશે. જે કોઈ ખેતરોમાં ૃત્ ુ પામશે
તેને વા ુચર પક્ષીઓ ખાઈ જશ.ે”

25આહાબ જે ું તો કોઈ જ નહો ું જણેે પોતાની પત્ની ઇઝબેલના
ઉશ્કેયાર્થી યહોવાહની દ્ર માં દુ તા કરવા માટે પોતાને વેચી દ ધો હતો.
26વળ અમોર ઓજઓેને યહોવાહે ઇઝરાયલી લોકોઆગળથી કાઢ
ૂ ા હતા, તેઓનાં સવર્ કૃત્યો પ્રમાણે ૂ તઓની ૂજા કરવામાં તેણે

ઘણું જ ધ ારપાત્ર આચરણ ક .ુ
27 જયારે આહાબે એ વચનો સાંભ ાં ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ો

ફાડ ને પોતાના શર ર પર શોકનાં વ ો ધારણ કયાર્. અને ઉપવાસ
કય અને ૂબ જ ઉદાસ બનીને શોકનાં વ ો ઓઢ ને તે તેમાં ૂઈ
ગયો. 28પછ યહોવાહ ું વચન તશ્બી એ લયાની પાસે એ ું આ ું કે,
29 “આહાબ માર સમક્ષ કેવો નમ્ર બની ગયો છે, તે ું જુએ છે કે ન હ?
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તે માર આગળ નમ્ર બન્યો છે, માટે તેના દવસોમાં એ આપ હુ ન હ
લા ુ;ં પણ તેના દ કરાના દવસોમાં તેના પર હુ એઆપ લાવીશ.”

22
પ્રબોધક મખાયાની ચેતવણી, છતાં આહાબ ું ુદ્ધ
2 કાળ. 18:2-27

1અરામ તથા ઇઝરાયલની વચ્ચે ુદ્ધ ના થ ું હોય એ ત્રણ વષર્નો
ગાળો વીતી ગયો. 2 પછ ત્રીજે વષ એમ બન્ ું કે યહૂ દયાનો રાજા
યહોશાફાટ ઇઝરાયલના રાજાની પાસે ગયો.

3 હવે ઇઝરાયલના રાજાએ પોતાના ચાકરોને ક ું, “ ું તમે જાણો
છો કે રામોથ ગલ્યાદ આપણું છે? પણઆપણે છાનામાના બેસી ર ા
છ એ અને અરામના રાજાના હાથમાંથી તે લઈ લેતા નથી.” 4 તેથી
તેણે યહોશાફાટને ક ું, “ ું તમે ુદ્ધમાં માર સાથે રામોથ ગલ્યાદ
પર હુમલો કરવા આવશો?” યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને જવાબ
આપ્યો, “તારા જવેો જ હુ છુ, જવેા તારા લોકો તેવા મારા લોકો અને
જવેા તારા ઘોડસેવારો તેવા મારા ઘોડસેવારો છે.”

5 યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “આમાં યહોવાહની શી
ઇચ્છા છે તે કૃપા કર ને આજ ૂછ જુઓ.” 6 પછ ઇઝરાયલના
રાજાએ પ્રબોધકોમાંના આશરે ચારસો માણસોને ભેગા કર ને તેમને
ૂ ું, “ ું હુ ુદ્ધ કરવા માટે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કરુ કે ના

કરુ?” તેઓએક ું, “હુમલો કરો, કેમ કે પ્ર ુ તે ળને રાજાના હાથમાં
સોંપશે.”

7 પણ યહોશાફાટે ક ું, “ ું આ સવાય યહોવાહનો કોઈ પ્રબોધક
અહ નથી કે આપણે તેને સલાહ ૂછ જોઈએ?” 8 ઇઝરાયલના
રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ત્યાં હજી એક પ્રબોધક બાક છે કે, જનેી
મારફતે આપણે યહોવાહની સલાહ ૂછ જોઈએ. તે તો ઈમલાહનો
દ કરો મખાયા છે, પણ હુ તેને ધ ારુ છુ, કેમ કે તે મારે વષે સારુ
ન હ, પણ ખોટુ ભ વષ્ય કહે છે.” પણ યહોશાફાટે ક ું, “રાજાએ
એ ું ન બોલ ું જોઈએ.” 9પછ ઇઝરાયલના રાજાએએકઆગેવાનને
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બોલાવીને આજ્ઞા કર કે, “ઈમલાહના દ કરા મખાયાને હમણાં જ લઈ
આવ.”

10 હવે ઇઝરાયલનો રાજા તથા યહૂ દયાનો રાજા યહોશાફાટ
સમરુનના દરવાજાના આગળ ુલ્લાં મેદાનમાં રા પોષાક પહેર ને
પોતપોતાના રા ાસન પર બેઠા હતા. સવર્ પ્રબોધકો તેમની આગળ
પ્રબોધ કરતા હતા. 11 કેનાહના દ કરા સદ કયાએ પોતાને માટે
લોખંડના શગડાં બનાવીને ક ું, “યહોવાહઆમ કહે છે, ‘અરામીઓનો
નાશ થતાં ુધી ું આ વડે તેઓને નસાડ ૂકશ.ે’ 12 અને સવર્
પ્રબોધકોએ એવો જ પ્રબોધ કય , “રામોથ ગલ્યાદ પર હુમલો કર ને
વજય પ્રાપ્ત કરો, કેમ કે યહોવાહ તેને રાજાના હાથમાં સોંપશ.ે”
13જે સંદેશવાહક મખાયાને બોલાવવા ગયો હતો, તેણે મખાયાને

ક ું, “હવે જો, પ્રબોધકોની વાણી સવાર્ ુમતે રાજાને માટે સારુ ભ વષ્ય
કહે છે. કૃપા કર ને તારુ વચન પણ તેઓમાંના એકના વચન જે ું હોય
અને ું પણ એ ું જ હતવચન ઉચ્ચારજ.ે” 14 મખાયાએ જવાબ
આપ્યો, “જીવતા યહોવાહના સમ કે મને તો યહોવાહ જે કહેશે, તે જ
હુ બોલીશ.” 15જયારે તે રાજાની પાસેઆ ો, ત્યારે રાજાએતેને ક ું,
“ મખાયા, ું અમે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર એ કે, ના કર એ?”
મખાયાએ જવાબ આપ્યો, “હુમલો કરો અને વજય પામો. યહોવાહ
તેને રાજાના હાથમાં સોંપશ.ે”

16 પછ રાજાએ તેને ક ું, “હુ કેટલી વાર તને સોગન આ ું કે,
તારે મને યહોવાહને નામે સત્ય વગર બીજુ કઈ કહે ું ન હ?” 17 તેથી
મખાયાએ ક ું, “મેં સવર્ ઇઝરાયલને પાળક વગરનાં ઘેટાંની જમે પવર્તો
ઉપર વખેરાઈ ગયેલા જોયા અને યહોવાહે ક ું, ‘એમનો કોઈ રક્ષક
નથી. તેઓ દરેક પોતપોતાને ઘરે શાં તએ પાછા જાય.’ ”

18 તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ ું મેં તને નહો ું
ક ું કે, એ મારા વષે સારુ ન હ, પણ માઠુ જ બોલશે?” 19 પછ
મખાયાએ ક ું, “એમાટે તમે યહોવાહની વાત સાંભળો: મેં યહોવાહને
તેમના સહાસન પર બેઠેલા અનેઆકાશ ું સવર્ સૈન્ય તેમને જમણે તથા
ડાબે હાથે તેમની પાસે ઊભે ું જો ું. 20યહોવાહે ક ું, ‘કોણઆહાબને
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લલચાવે કે જથેી તે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કરેઅને ત્યાં માય જાય?’
ત્યારે એક જણે આમ ક ું અને બીજાએ બીજો જવાબઆપ્યો.

21 પછ આત્માએઆગળઆવીને યહોવાહની સમક્ષ ઊભા રહ ને
ક ું, ‘હુ તેને લલચાવીશ.’ યહોવાહે તેને ક ું, ‘કેવી ર તે?’ 22આત્માએ
જવાબઆપ્યો, ‘હુ અહ થી જઈને તેના સવર્ પ્રબોધકોના ુખમાં પેસીને
જૂઠુ બોલનાર આત્મા થઈશ.’ યહોવાહે જવાબ આપ્યો, ‘ ું તેને
લલચાવીશઅને સફળપણથઈશ. હવેજાઅનેએપ્રમાણે કર.’ 23હવે
જો, યહોવાહેઆ તમારા સવર્ પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ બોલનારઆત્મા
ૂ ો છે અને યહોવાહે તમારુ અ હત ઉચ્ચા ુ છે.”
24 પછ કેનાહના દ કરા સદ કયાએ પાસે આવીને મખાયાના ગાલ

પર તમાચો માર ને ક ું, “યહોવાહનો આત્મા તાર સાથે બોલવા માટે
માર પાસેથી કયે માગ થઈને ગયો?” 25 મખાયાએ ક ું, “જો, જે
દવસે ું સંતાવા માટે અંદરની ઓરડ માં ભરાઈ જશે, તે દવસે તે ું
જોશે.”

26 ઇઝરાયલના રાજાએ ક ું, “ મખાયાને પકડ ને તેને નગરના
આગેવાન આમોનની પાસે તથા મારા દ કરા યોઆશની પાસે લઈ
જાઓ. 27 તેને કહો, ‘રાજા એમ કહે છે, આ માણસને જલેમાં ૂરો
અને હુ સ હસલામત પાછો આ ું ત્યાં ુધી થોડ રોટલી તથા પાણીથી
તે ું પોષણ કરજો.’ 28 પછ મખાયાએ ક ું, “જો ું ુર ક્ષત પાછો
આવે, તો યહોવાહ માર મારફતે બોલ્યા નથી એમ સમજ ુ.ં” અને
વળ તેણે ક ું, “હે સવર્ લોકો તમે આ સવર્ સાંભળો.”

આહાબ ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 18:28-34

29 પછ ઇઝરાયલના રાજા આહાબે અને યહૂ દયાના રાજા
યહોશાફાટે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર . 30 ઇઝરાયલના રાજાએ
યહોશાફાટને ક ું, “હુ મારો પોષાક બદલીને ુદ્ધમાં જઈશ, પણ ું
તારો રાજપોષાક પહેર રાખ.” તેથી ઇઝરાયલનો રાજા પોતાનો પોષાક
બદલીને ુદ્ધમાં ગયો.

31 હવે અરામના રાજાએ પોતાના બત્રીસ રથા ધપ તઓને આજ્ઞા
કર હતી, “માત્ર ઇઝરાયલના રાજા સવાય કોઈપણ નાના કે મોટાની
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સાથે લડશો ન હ.” 32 જયારે રથા ધપ તઓએ યહોશાફાટને જોયો
ત્યારે તેઓએ ક ું, “ચો સ આ ઇઝરાયલનો રાજા છે.” તેથી તેઓ
તેના પર હુમલો કરવા વ ા, તેથી યહોશાફાટે જોરથી ૂમ પાડ .
33અને એમ થ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએ જો ું કે આ ઇઝરાયલનો
રાજા નથી ત્યારે તેઓએ તેનો પીછો કરવા ું છોડ દ ુ.ં

34 પર ુ એક સૈ નકે તીર છો ું. એ તીર ઇઝરાયલના રાજાને તેના
બખ્તરના સાંધાની વચ્ચે થઈને વાગ્ ુ.ં તેથી આહાબે પોતાના સાર થને
ક ું, “રથ ફેરવીને મને ુદ્ધ ૂ મની બહાર લઈ જા. કેમ કે મને કારમો
ઘા વાગ્યો છે.”

35 તે દવસે દારુણ ુદ્ધ મચ્ ું અને રાજાને તેના રથમાં અરામીઓ
તરફ મોં રહે તે ર તે બેસાડ રાખવામાં આ ો હતો, તેના ઘામાંથી લોહ
વહ ને રથને ત ળયે ગ ું અને સાંજ થતાં તે ૃત્ ુ પામ્યો. 36પછ દવસને
અંતે ૂયાર્સ્ત થતાં જ રાજાની લશ્કર છાવણીમાં એક મોટો પોકાર થયો,
“દરેક જણ પોતપોતાના નગરમાં અને પોતપોતાના દેશમાં જાઓ!”

37 રાજાના ૃતદેહને સમરુનમાં લાવવામાં આ ો અને ત્યાં તેને
દફનાવવામાં આ ો. 38 સમરુનના તળાવને કનારે ાં ગ ણકાઓ
સ્નાન કરવા આવતી હતી રથ ધોયો અને યહોવાહનો વચન પ્રમાણે
કૂતરાંઓએ તે ું લોહ ચા ુ.ં

39આહાબનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ, તથા તેણે બંધાવેલા
હાથીદાંતનો મહેલ તેમ જ તેણે જે જે નગરો બાંધ્યા તે સવર્ ઇઝરાયલના
રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ું? 40આમ,આહાબ
તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેના પછ તેનો ુત્ર અહાઝયાહ
રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના યહોશાફાટનો રા કાળ
2 કાળ. 20:31-21:1

41 ઇઝરાયલના રાજા આહાબના ચોથા વષ આસાનો ુત્ર
યહોશાફાટ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો. 42જયારે યહોશાફાટ રાજા
બન્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પાંત્રીસ વષર્ની હતી. તેણે યરુશાલેમમાં પચ્ચીસ
વષર્ ુધી રાજય ક .ુ તે શલ્હ ની ુત્રી અઝૂબાહનો દ કરો હતો.
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43 તે તેના પતા આસાને પગલે ચાલ્યો અને તેમાંથી ચ લત ન થતાં
તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે જ ક .ુ જોકે, ઉચ્ચ ાનો
કાઢ નાખવામાં આ ાં નહોતાં. લોકો હજી તેમાં યજ્ઞ કરતા અને ૂપ
બાળતા હતા. 44 યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજા સાથે સમાધાન ક .ુ

45યહોશાફાટનાં બાક નાં કાય , તેણે જે પરાક્રમ બતા ું તે અને કેવી
ર તે તેણે ુદ્ધ ક ુ તે સવર્ યહૂ દયાના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં
લખેલાં નથી ુ?ં 46 તેણે તેના પતા આસાના દવસોમાં બાક રહેલા
સજાતીય સંબંધો રાખનારા લોકોને દેશમાંથી દૂર કયાર્. 47 અદોમમાં
કોઈ જ રાજા નહોતો, પણ અમલદાર રાજ ચલાવતો હતો.

48 યહોશાફાટે તાશ શી વહાણ બના ા;ં તેઓ સોના માટે ઓફ ર
જતાં હતા,ં પણ તે ત્યાં પહોંચ્યા ન હ કેમ કે વહાણ એસ્યોન-ગેબેર
પાસે ૂટ ગયાં હતા.ં 49આહાબના દ કરા અહાઝયાહએ યહોશાફાટને
ક ું, “મારા ચાકરોને તારા ચાકરો સાથે વહાણમાં જવા દે.” પણ
યહોશાફાટે ના પાડ . 50યહોશાફાટ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને
તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ
તેની જગ્યાએ તેનો ુત્ર યહોરામ રાજા બન્યો.

ઇઝરાયલના અહાઝયાહ રા કાળ
51 યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટના સ રમા વષ આહાબનો દ કરો

અહાઝયાહ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો અને તેણે
ઇઝરાયલ પર બે વષર્ રાજ ક .ુ 52 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ
હ ું તે ક ુ, તે પોતાના પતાના, પોતાની માતાના અને નબાટના દ કરા
યરોબામ કે જણેે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું હ ું તેના માગ ચાલ્યો.
53 તેણે તેના પતાએ જે ક ુ હ ું તે પ્રમાણે બઆલની ૂજા કર અને
ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહને કોપાયમાન કયાર્.
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