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2 રાજાઓ
લેખક
1 રાજા અને 2 રાજા બંને ુસ્તકો ૂળમાં એક ુસ્તક હ ુ.ં જો

કે યહૂદ પરપરા 2 રાજાના ુસ્તકના લેખક હોવાનો શ્રેય ય મયા
પ્રબોધકને આપે છે, તો પણ વતર્માન બાઈબલના વદ્વાનોઆ લખાણને
ુન નયમવાદ ઓ કહેવાતા અજ્ઞાત લેખકોના જૂથ ું લખાણ ગણાવે છે.

2 રાજા ું ુસ્તક ુન નયમનો ુદ્રાલેખ બરાબર અ ુસરે છે એટલે કે
ઈ ર ું આજ્ઞાપાલન આશીવાર્દો લાવે છે અને અનાજ્ઞાં કતપણું શાપ
લાવે 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 ુ
2 રાજા ું ુસ્તક 1 રાજાના ુસ્તક ું અ ુગામી ુસ્તક છે. તે

વભા જત રા (ઇઝરાયલ અને યહૂદા) પરના રાજાઓની વાતાર્
ચા ુ રાખે છે. 2 રાજાના ુસ્તક ું સમાપન ઈ ર રા ને છેલ્લી વાર
ઊથલાવી નાખે છે અને ઇઝરાયલ તથા યહૂદાના લોકો અ ુક્રમેઆશ્ ૂર
અને બા બલમાં દેશ નકાલ પામે છે તે દ્વારા થાય છે.

ુદ્રાલેખ
વઘટન

રૂપરેખા
1. એ લશા ું સેવાકાયર્— 1:1-8:29
2. આહાબના રાજવંશનો અંત— 9:1-11:21
3. યહોઆશના રા કાળથી ઇઝરાયલનો અંત— 12:1-17:41



2 રાજાઓ 1:1 ii 2 રાજાઓ 1:10

4. હ ઝકયાના રા કાળથી યહૂદાનો અંત— 18:1-25:30

એ લયા અને અહાઝયાહ રાજા
1 આહાબના મરણ પછ મોઆબે ઇઝરાયલની સામે બળવો કય .

2અહાઝયાહ સમરુનમાં તેના ઉપરના ઓરડાની બાર માંથી નીચે પડ
જવાથી તે બીમાર પડ્યો હતો. તેથી તેણે સંદેશાવાહકોને મોકલીને
કહેવડા ું કે, “જઈને એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબ ને ૂછો કે, ું હુ
આ બીમાર માંથી સાજો થઈશ?”

3પણઈ રના દૂતે તશ્બીએ લયાને ક ું, “ઊઠ,સમરુનના રાજાના
સંદેશાવાહકોને મળવા સામે જા અને તેમને કહે, ‘ ું ઇઝરાયલમાં કોઈ
ઈ ર નથી કે તમે એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબની સલાહ લેવા જાઓ
છો? 4ઈ ર એ ું કહે છે કે, “જે પલંગ પર ું ૂતો છે તે પરથી તારાથી
ઉઠાશે ન હ; પણ ું ન ે મરણ પામશે.” પછ એ લયા ચાલ્યો ગયો.

5 જયારે સંદેશાવાહકો અહાઝયાહ પાસે પાછા આ ા ત્યારે તેણે
તેઓને ૂ ુ,ં “શા માટે તમે પાછાઆ ા?” 6તેઓએ તેને ક ું, “એક
માણસઅમને મળવાઆ ોઅને તેણે અમને ક ું કે, ‘જે રાજાએતમને
મોકલ્યા છે તેની પાસે પાછાજઈને તેને કહો કે, “યહોવાહએ ું કહે છે કે,
‘ ું ઇઝરાયલમાં કોઈ ઈ ર નથી કે, ું એક્રોનના દેવ બઆલ-ઝ ૂબને
સલાહ ૂછવા મોકલે છે? માટે જે પલંગ પર ું ૂતો છે તે પરથી તારાથી
ઉઠાશે ન હ, પણ ું ન ે મરણ પામશે.’ ”

7 અહાઝયાહએ તેના સંદેશાવાહકોને ૂ ુ,ં “જે માણસ તમને
મળવાઆ ોઅને જણેે તમનેઆ વચનો ક ાં તે કેવા પ્રકારનો માણસ
હતો?” 8 તેઓએ ક ું, “તે માણસનાં શર રે વાળ હતા અને તેની
કમરે ચામડાનો પટ્ટો બાંધેલો હતો.” રાજાએ ક ું, “તે તો ન ે તશ્બી
એ લયા છે.”

9પછ રાજાએસરદારને પચાસસૈ નકો સાથે એ લયા પાસે મોકલ્યો.
તે સરદાર ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તેણે એ લયાને પવર્તના શખરે બેઠેલો
જોયો. સરદારે તેને ક ું કે, “હે ઈ રભક્ત, રાજાએ ક ું છે કે, ું નીચે
ઊતર.’ 10એ લયાએ ક ું, “જો હુ ઈ રભક્ત હોઉં, તોઆકાશમાંથી
અ ઊતર ને તને તથા તારા પચાસ સૈ નકોને ભસ્મ કર નાખો.” તેથી
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આકાશમાંથી અ એ ઊતર ને સરદારને તથા તેના પચાસ સૈ નકોને
ભસ્મ કર ના ા.

11 અહાઝયાહએ ફર થી બીજા સરદારને પચાસ સૈ નકો સાથે
એ લયા પાસે મોકલ્યો. આ સરદારે પણ એ લયા પાસે જઈને
ક ું, “હે ઈ રભક્ત, રાજાએ કહા ું છે કે, ‘જલ્દ થી નીચે ઊતર.’
12એ લયાએ તેઓને ક ું, “જો હુ ઈ રભક્ત હોઉં, તો આકાશમાંથી
અ ઊતર ને તને તથા તારા પચાસ સૈ નકોને ભસ્મ કર નાખો.”
ફર થી આકાશમાંથી ઈ રના અ એ ઊતર ને સરદારને તથા તેના
બધા સૈ નકોને ભસ્મ કર ના ા.

13 ફર થી રાજાએ ત્રીજા પચાસ સૈ નકોને સરદાર સાથે તેની પાસે
મોકલ્યો. ત્રીજા સરદારે ઉપર જઈને એ લયા આગળ ૂંટણે પડ ને
તેને વનંતી કર ને ક ું, “હે ઈ રભક્ત, કૃપા કર ને મારુ જીવન તથા
આ મારા પચાસ સૈ નકોનાં જીવન તમાર દ્ર માં ૂલ્યવાન ગણાઓ.
14ખરેખર,આકાશમાંથી અ એઊતર ને પહેલા બે સરદારોને તેઓના
સૈ નકો સાથે ભસ્મ કયાર્, પણ હવે મારુ જીવન તાર દ્ર માં ૂલ્યવાન
ગણાઓ.”

15 તેથી ઈ રના દૂતે એ લયાને ક ું, “તેની સાથે નીચે જા. તેનાથી
બીશ ન હ.” માટે એ લયા ઊઠ ને તેની સાથે રાજા પાસે ગયો. 16 પછ
એ લયાએ અહાઝયાહને ક ું, “ઈ ર એ ું કહે છે કે, ‘તેં એક્રોનના
દેવ બઆલ-ઝ ૂબને ૂછવા સંદેશાવાહકો મોકલ્યા છે ું ઇઝરાયલમાં
ઈ ર નથી કે જનેે ું સલાહ ૂછ શકે છે? તેથી હવે, ું જે પલંગ પર
ૂતો છે તે પરથી તારાથી ઉઠાશે ન હ; પણ ું ન ે મરણ પામશે.’ ”
17 તેથી જમે એ લયાએ ઈ રના વચન પ્રમાણે ક ું હ ું તેમ

અહાઝયાહ રાજા મરણ પામ્યો. તેની જગ્યાએ યહૂ દયાના રાજા
યહોશાફાટના દ કરા યહોરામને બીજે વષ યોરામ રાજ કરવા લાગ્યો,
કેમ કે તેને દ કરો ન હતો. 18 અહાઝયાહના બાક નાં કૃત્યો વષે
ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલા નથી ું?

2
એ લયા અ રથમાં આકાશે
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1ઈ ર વંટો ળયા દ્વારા એ લયાનેઆકાશમાં લઈ લેવાના હતા ત્યારે
એમ થ ું કે, એ લયા એ લશાને લઈને ગલ્ગાલથી ચાલી નીક ો.
2એ લયાએ એ લશાને ક ુ,ં “ ું અહ રહે, કેમ કે ઈ ર મને બેથેલમાં
મોકલે છે.” એ લશાએ ક ું, “જીવતા ઈ રના અને તારા સમ કે, હુ
તને છોડ શ ન હ.” તેથી તેઓ બેથેલમાં ગયા.

3 બેથેલમાં રહેતા પ્રબોધકોના દ કરાઓએ એ લશા પાસે આવીને
તેને ક ું, “ ું ું જાણે છે કે, ઈ ર આજે તારા ુરુને તારા શરેથી દૂર
લઈ લેશે?” એ લશાએ ક ું, “હા, હુ તે જાણું છુ, પણ તમે તે વષે કશી
વાત કરશો ન હ.” 4એ લયાએ એ લશાને ક ું, “એ લશા, કૃપા કર ું
અહ રહે, કેમ કે ઈ ર મને યર ખો મોકલે છે.” એ લશાએ ફર થી ક ું,
“જીવતા ઈ રના અને તારા સમ કે, હુ તને છોડ શ ન હ.” માટે તેઓ
યર ખો ગયા.

5 પછ યર ખોમાં રહેતા પ્રબોધકોના દ કરાઓએ એ લશા પાસે
આવીને તેને ક ું, “ ું ું જાણે છે કે, ઈ ર આજે તારા ુરુને તારા
શરેથી દૂર લઈ લેશે?” એ લશાએ ક ું, “હા, હુ તે જાણું છુ, પણ
તમે તે વષે કશી વાત કરશો ન હ.” 6અને એ લયાએ એ લશાને ક ું,
“એ લશા, કૃપા કર ું અહ રહે, કેમ કે, ઈ ર મને યદન મોકલે છે.”
એ લશાએ હ ું, “જીવતા ઈ રના અને તારા સમ કે, હુ તને છોડ શ
ન હ.” પછ તેઓ બં ે આગળ ચાલ્યા.

7 પ્રબોધકોના પચાસ દ કરાઓ તેઓની સામે દૂર ઊભા ર ા અને
તેઓ બ ે યદન નદ ને કનારે ઊભા ર ા. 8એ લયાએ પોતાનો ઝભ્ભો
લઈને તેને વીંટાળ ને તેને પાણી પર માય અને નદ ના બે ભાગ થઈ ગયા,
તેથી તેઓ બ ે કોર જમીન ચાલીને પેલે પાર ગયા.

9 તેઓ નદ પાર ઊતયાર્ પછ એમ થ ું કે, એ લયાએ એ લશાને
ક ું, “મને તાર પાસેથી લઈ લેવામાં આવે તે અગાઉ ું માગ કે હુ
તારે માટે ું કરુ?” એ લશાએ ક ું, “કૃપા કર તારા આત્માનો બમણો
હસ્સો મારા પર આવે.” 10એ લયાએ ક ું, “તેં જે માગ્ ું છે તે ભારે
છે. તોપણ,જો ું મને તાર પાસેથી લઈ લેવાતો જોશે, તો તારે માટે એ
શકય થશે, પણ જો ન હ જુએ, તો એ ું ન હ થાય.”
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11 તેઓ વાતો કરતા કરતા આગળ ચાલ્યા જતા હતા એટલામાં
એમ થ ું કે, જુઓ,અ રથ અને અ મય ઘોડા દેખાયા. એ બધાએ
બ ે માણસોને એકબીજાથી જુદા પાડ દ ધા. એ લયા વંટો ળયામાં
થઈને આકાશમાં ચઢ ગયો. 12 એ લશાએ તે જો ું, તેણે ૂમ પાડ ,
“ઓ મારા બાપ રે, ઓ મારા બાપ રે! ઇઝરાયલના રથો અને તેમના
ઘોડસેવારો!”
પછ એ લશાએ એ લયાને જોયો ન હ. અને એ લશાએ પોતાનો

ઝભ્ભો ફાડ ને તેના બે ટુકડાં કર ના ા.
13 પછ એ લશાએ એ લયાનો ઝભ્ભો જે તેની પાસેથી પડ્યો હતો

તે તેણે ઉપાડ લીધો અને પાછો તે યદન કનારે જઈને ઊભો ર ો.
14એ લયાનો ઝભ્ભો જે તેની પાસેથી પડ્યો તે લઈને એ લશાએ પાણી
પર માર ને ક ું, “એ લયાના ઈ ર યહોવાહ કયાં છે?” જયારે તેણે
પાણી પર મા ુ ત્યારે તે પાણી બે ભાગમાં વહેંચાય ગયાં અને એ લશા
નદ ની પાર ગયો.

15જયારે યર ખોના પ્રબોધકોના દ કરાઓ તેની સામે ઊભેલા હતા
તેઓએતેને જોયો અને ક ુ,ં “એ લયાનોઆત્મા એ લશા પરઊતરેલો
છે!” માટે તેઓ તેને મળવા આ ા અને તેને સા ાંગ દડવત પ્રણામ
કયાર્. 16 તેઓએએ લશાને ક ું, “હવે જો, તારા દાસોની સાથે પચાસ
મજ ૂત માણસો છે. અમને જવા દે, કે અમે જઈને તારા ુરુની શોધ
કર ને જોઈએ, કદાચ ઈ રનાઆત્માએએ લયાને ઉઠાવીને કોઈ પવર્ત
પર કે ખીણમાં રા ો હોય.” એ લશાએ ક ું, “ના, તેઓને મોકલશો
ન હ.”

17 પણ જયાં ુધી એ લશા શરમાઈ ગયો ત્યાં ુધી તેઓએ તેને
આગ્રહ કય , તેણે ક ું, તેઓને મોકલો.” પછ તેઓએ પચાસ માણસો
મોકલ્યા, તેઓએ ત્રણ દવસ ુધી શોધ કર પણ તે મ ો ન હ. 18 તે
યર ખોમાં હતો, તે દર મયાન તેઓતેની પાસે પાછાઆ ા. તેણે તેઓને
ક ું, “ ું મેં તમને નહો ું ક ું કે, જશો ન હ?”

એ લશાના ચમત્કારો
19તે નગરના માણસોએએ લશાને ક ું, “કૃપા કર ને જો,જમે મારા

મા લક જુએ છે કે આ શહેર કે ું રમણીય છે, પણ અહ ું પાણી સારુ
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નથી અને દેશ ફળદ્રપ નથી.” 20એ લશાએ ક ું, “મને એક નવો વાટકો
લાવીઆપો અને તેમાં થોડુ મીઠુ નાખો.” એટલે તેઓ તેની પાસે લા ા.

21એ લશાએ ઝરા પાસે જઈને તેમાં મીઠુ નાખીને ક ું, “ઈ ર એમ
કહે છે, ‘મેં આ પાણીને નીરોગી કયાર્ છે. હવે પછ તેમાં કોઈ મરણ
થશે ન હ કે ફળ ખર પડશે ન હ.’ 22 માટે એ લશા જે વચન બોલ્યો તે
પ્રમાણે આજ ુધી તે પાણી ુદ્વ છે.

23 પછ એ લશા ત્યાંથી બેથેલ જવા નીક ો. અને તે રસ્તે ચાલતો
હતો તેવામાં નાનાં બાળકો નગરમાંથી બહારઆવીને તેની મશ્કર કર ને
કહેવા લાગ્યા, “હે, ટાલવાળા આગળ જા! ટાલવાળા આગળ જા!”
24 એ લશાએ પાછળ ફર તેઓને જોયાં અને ઈ રના નામે તેમને
શાપ આપ્યો. પછ બે ર છડ ઓએ જગલમાંથી આવીને તેઓમાંના
બેતાળ સ બાળકોને ફાડ ના ા.ં 25પછ એ લશા ત્યાંથી કામલ પવર્ત
પર ગયો અને ત્યાંથી તે સમરુન પાછો આ ો.

3
ઇઝરાયલ અને મોઆબ વચ્ચે ુદ્ધ

1 યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટના શાસનકાળના અઢારમા વષ
આહાબનો દ કરો યહોરામ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો.
તેણે બાર વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું
તે ક ુ, પણ તેના પતાની કે માતાની જમે ન હ, કેમ કે તેણે તેના પતાએ
બનાવેલો બઆલનો પ વત્ર સ્તંભ કાઢ ના ો. 3 તેમ છતાં તે નબાટના
દ કરા યરોબામનાં પાપ કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ લોકો પાસે પાપ કરા ું
તેને વળગી ર ો. તેણે તેનો ત્યાગ કય ન હ.

4હવે મોઆબનો રાજામેશા ઘેટાં ઉછેરતો હતો. અને તે ઇઝરાયલના
રાજાને એક લાખ ઘેટાં ું અને એક લાખ હલવાન ું ઊન ખંડણી તર કે
આપતો હતો. 5 પણ આહાબના મરણ પછ મોઆબના રાજાએ
ઇઝરાયલના રાજાની વરુદ્ધ બળવો કય . 6 તેથી યહોરામ રાજાએ
તે જ સમયે સમરુનથી બહાર નીકળ ને ઇઝરાયલના સૈ નકોને ુદ્ધને
માટે એકત્ર કયાર્.

7 પછ તેણે યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટને સંદેશો મોકલ્યો કે,
“મોઆબના રાજાએ માર વરુદ્ધ બળવો કય છે. ું મોઆબની સામે
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ુદ્ધ કરવા ું માર સાથે આવશ?ે” યહોશાફાટે ક ું, “હુ આવીશ.
જવેા તમે તેવો હુ છુ, જવેા તમારા લોક તેવા મારા લોક, જવેા તમારા
ઘોડસેવારો તેવા મારા ઘોડસેવારો છે.” 8 પછ તેણે ક ું, “આપણે કયા
માગથી હુમલો કર ું?” યહોરામે ક ું, “અદોમના અરણ્યના માગથી.”

9 તેથી ઇઝરાયલનો રાજા, યહૂ દયાનો રાજા તથા અદોમનો રાજા
ુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. તેઓએ ચકરાવો માર ને સાત દવસની કૂચ

કર , ત્યાં તેઓના સૈન્ય માટે, ઘોડા માટે તથા બીજાં પ ુઓ માટે પાણી
ન હ ુ.ં 10 ત્યારે ઇઝરાયલના રાજાએ ક ું, “આ ું છે? યહોવાહે
આપણને ત્રણ રાજાઓનેભેગા કર ને બોલા ા છે કે જથેી મોઆબીઓ
આપણને હરાવે?”

11પણયહોશાફાટે ક ું, “ ું અહ યહોવાહનો કોઈ પ્રબોધક નથી કે,
જનેા દ્વારા આપણે યહોવાહને ૂછ જોઈએ?” ઇઝરાયલના રાજાના
ચાકરોમાંના એકે ક ું, “શાફાટનો દ કરો એ લશા જે એ લયાના હાથ
પર પાણી રેડનારો હતો તે અહ છે.” 12 યહોશાફાટે ક ું, “યહોવાહ ું
વચન તેની પાસે છે.” તેથી ઇઝરાયલનો રાજાયહોશાફાટ તથાઅદોમનો
રાજા તેની પાસે ગયા.

13એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને ક ું કે, “હુ તમાર સાથે ું કરુ?
તમાર માતાના તથા પતાના પ્રબોધકો પાસે જાઓ.” તેથી ઇઝરાયલના
રાજાએ તેને ક ું, “ના, કેમ કે યહોવાહે અમને ત્રણ રાજાઓને
મોઆબના હાથમાં સોંપી દેવા માટે એકત્ર કયા છે.” 14એ લશાએ ક ું,
“સૈન્યોના યહોવાહ,જમેની સમક્ષ હુ ઊભો રહુ છુ તેમના જીવના સમ,
જો યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટ પ્રત્યે મને માન ન હોત, તો ખરેખર હુ
તમાર તરફ દ્ર પણ ન કરત.

15 પણ હવે માર પાસે કોઈ વા જત્ર વગાડનારને લાવો.” પછ
વા જત્ર વગાડનારે આવીને વા જત્ર વગા ું ત્યારે એમ બન્ ું કે,
યહોવાહનો હાથ એ લશા પર આ ો. 16 તેણે ક ું, “યહોવાહ એમ
કહે છે: આ ૂક નદ ની ખીણમાં બધીજગ્યાએખાઈઓખોદો.’ 17 કેમ
કે યહોવાહ એ ું કહે છે, તમે પવન જોશો ન હ, તેમ તમે વરસાદ જોશો
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ન હ, પણ આ ખીણ પાણીથી ભરાઈ જશે. અને તેમાં તમે, તેમ જ
તમારાં જાનવર અને તમારાં પ ુઓ પણ પાણી પીશ.ે

18 આ તો યહોવાહની દ્ર માં નાની બાબત છે. વળ તે
મોઆબીઓને પણ તમારા હાથમાં સોંપી દેશે. 19 તમે તેઓના દરેક
કલ્લેબંધીવાળા નગર તથા દરેક સારા નગર પર હુમલો કરશો, દરેક
સારા ૃક્ષોને કાપી નાખશો, દરેક પાણીના ઝરા બંધ કર દેશો, દરેક સાર
જમીનને પથ્થરો નાખીને બગાડ નાખશો.”

20 સવારે બ લદાન અપર્ણ કરવાના સમયે એમ થ ું કે, અદોમ
તરફથી પાણી આ ું અને દેશ પાણીથી ભરાઈ ગયો હતો.

21જયારે બધા મોઆબીઓએ સાંભ ું કે, રાજાઓ તેઓની સાથે
ુદ્ધ કરવાઆ ા છે, ત્યારે શ સજીશકે એવા માણસો એકત્ર થઈને

સરહદ પર ઊભા ર ા. 22 તેઓ વહેલી સવારે ઊઠ્યા અને ૂયર્નો
પ્રકાશ પાણી પર પડવા લાગ્યો. ત્યારે મોઆબીઓને પાણી રક્ત જે ું
લાલ દેખા ુ.ં 23 તેઓએ ક ું, “આ તો રક્ત છે! રાજાઓ નાશ પામ્યા
છે, તેઓએ એકબીજાને માર ના ા છે! માટે હવે, હે મોઆબીઓ,
તેઓને ૂંટવા માંડો.”

24 પર ુ જયારે મોઆબીઓ ઇઝરાયલની છાવણીમાં આ ા, ત્યારે
ઇઝરાયલીઓએઊભા થઈને મોઆબીઓને એવા માયાર્ કે તેઓ તેમની
આગળથી નાસી ગયા. ઇઝરાયલીઓ મોઆબીઓને મારતાં મારતાં
તેઓને દેશમાંથી દૂર લઈ ગયા. 25 ઇઝરાયલે નગરોનો નાશ કય
અને દરેક માણસે જમીનના દરેક સારા ભાગમાં પથ્થર નાખીને ખેતરોને
ભર દ ધા. બધા ઝરાને તેમણે બંધ કર દ ધા,ં બધાં જ સારાં ૃક્ષો
કાપી ના ાં. ફક્ત ક ર-હરેસેથમાં તેઓએ પથ્થરો રહેવા દ ધા. અને
સૈ નકોએ ગોફણથી તેના પર હુમલો કય .

26 જયારે મોઆબના રાજાએ જો ું કે, અમે ુદ્ધ હાર ર ા
છ એ, ત્યારે તેણે અદોમના રાજાનો નાશ કરવાને પોતાની સાથે
સાતસો તલવારધાર માણસોને લીધા, પણ તેઓ જઈ શ ા
ન હ. 27 મોઆબના રાજાએ પોતાના ે દ કરાને દવાલ ઉપર
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દહનીયાપર્ણ ચઢા ું જનેા કારણે ઇઝરાયલીઓ ભયભીત થઈને
પોતાનાં દેશમાં ચાલ્યા ગયા.ં તેથી ઇઝરાયલ પર ઈ રને ક્રોધ ચઢ્યો*.

4
એલીશા ગર બ વધવાની વહારે

1 હવે પ્રબોધકોના દ કરાઓની પત્નીઓમાંની એક પત્નીએ આવીને
એ લશાને આજીજી કર ને ક ુ,ં “તમારો સેવક મારો પ ત મરણ પામ્યો
છે, તમે જાણો છો કે, તમારો સેવક યહોવાહનો ભય રાખતો હતો. હવે
એક લેણદાર મારા બે દ કરાઓને તેના ુલામ બનાવવા માટે લઈ જવા
આ ો છે.” 2એ લશાએ તેને ક ું, “હુ તારા માટે ું કરુ? મને કહે તાર
પાસે ઘરમાં ું છે?” તેણે ક ુ,ં “તાર દાસી પાસે વાટક તેલ સવાય
બીજુ ક ું જ ઘરમાં નથી.”

3 ત્યારે એ લશાએ ક ું, “ ું બહાર જઈને તારા બધા પડોશીઓ
પાસેથી ખાલી વાસણો માગી લાવ. બની શકે તેટલાં ઉછ નાં વાસણ
માગીને લાવ. 4પછ ું તારા દ કરાઓસાથે ઘરમાં અંદર જઈને બારણું
બંધ કર દે. પછ તાર પાસે જે તેલ છે તેને પેલાં વાસણોમાં રેડ. અને
જે જે વાસણ ભરા ું જાય તેને એક પછ એક બાજુએ ૂકતી જા.”

5 પછ તે સ્રી એ લશા પાસેથી ગઈ અને તેણે તથા તેના દ કરાઓએ
ઘરમાં જઈને બારણું બંધ કર દ ુ.ં તેઓ તેની પાસે વાસણો લાવતા
ગયા અને તે વાસણોમાં તેલ રેડતી ગઈ. 6જયારે બધાં વાસણો ભરાઈ
ગયાં ત્યારે તેણે તેના દ કરાઓને ક ું, “માર પાસે બીજાં વાસણો
લાવો.” પણ દ કરાએ ક ું, “હવે બીજુ એક પણ વાસણ નથી.” એટલે
તેલ પડ ું બંધ થ ુ.ં

7 પછ તે સ્રીએ આવીને ઈ રભક્તને આ વાત જણાવી.
ઈ રભક્તે ક ું, “ ું જઈને તે તેલ વેચીને તારુ દે ું ભરપાઈ કર. જે

* 3:27 3:27 કારણ કે “ક્રોધ ચઢ ુ”ંએઅ ભ ક્તથી જૂના કરારમાં ઈ ર સાથે સંબં ધત
છે, ઇઝરાયલીઓએ એવો ડર હતો કે ભગવાન આવા ભયાવહ ખતરાને ઉશ્કેરવા માટે તેમને
સજા કર શકે છે. અથવા તે મોઆબીઓ કે જઓે તેમના બ લદાનના બાળકને જોતા હતા,
તેઓ તેમના ુસ્સે થઈ ગયા હતા જથેી તેઓ ઈઝરાયલીઓ વરુદ્ધ દલીલ કર શ ા અનેઆ
કારણે ઇઝરાયલીઓએ ુદ્ધ છોડ દેવા ું અને ઘરે જવાનો નણર્ય કય .



2 રાજાઓ 4:8 x 2 રાજાઓ 4:19

નાણાં બાક રહે તેનાથી ું અને તારા દ કરાઓશાં તથી ુજરાન ચલાવો
અને જીવો.”

એ લશા અને ૂનેમની તવંગર ી
8એક દવસ એ ું બન્ ું કે, એ લશા ુનેમ ગયો ત્યાં એક ધનવાન
ી રહેતી હતી. તે ીએ તેને જમવા માટે આગ્રહ કય . અને એમ

થ ું કે, એ લશા જટેલી વાર ત્યાંથી જતો, તેટલી વાર તે જમવા માટે
ત્યાં રોકાતો હતો. 9 તે સ્રીએ પોતાના પ તને ક ું, “જુઓ, હવે મને
ખાતર થઈ છે કે જે માણસ હમેશા આપણે ત્યાં આવીને જાય છે તે તો
પ વત્ર ઈ રભક્ત છે.

10 તો કૃપા કર ,આપણે તેને માટે એક નાની ઓરડ બનાવીએ અને
તેમાં એક પલંગ, મેજ, ુરશી તથા દ વો ૂક એ. તેથી જયારે તે અહ
આપણી પાસે આવે ત્યારે તેમાં રહે.” 11 એક દવસ એ લશા ફર થી
ત્યાં રોકાયો, તે ઘરમાં ર ો અને ત્યાં આરામ કય .

12એ લશાએપોતાના ચાકર ગેહઝ ને ક ું, “એ ુનામ્મીને બોલાવ.”
જયારે તેણે તેને બોલાવી, ત્યારે તે આવીને તેની આગળ ઊભી રહ .
13એ લશાએ ચાકરને ક ું, “તેને ૂછ કે, ‘તેં અમાર આટલી કાળજી
કર ને ચતા રાખી છે. અમે તારા માટે ું કર એ? ું તાર એવી ઇચ્છા
છે કે રાજા કે સેનાપ તને તારા માટે ભલામણ કર એ?” તે સ્રીએ ક ું,
“હુ તો મારા પોતાના લોકો વચ્ચે રહુ છુ.”

14તેથીએ લશાએચાકર ગેહઝ ને ૂ ું, “તો પછ આપણે તેને માટે
ું કર એ?” ગેહઝ એ જવાબ આપ્યો, “ખરેખર, તેને દ કરો નથી અને

તેનો પ ત ૃદ્ધ છે.” 15એ લશાએ ક ું, “તેને બોલાવ.” જયારે ચાકરે
તેને બોલાવી ત્યારે તે આવીને બારણામાં ઊભી રહ . 16 એ લશાએ
ક ું, “આવતા વષર્ના નયત સમયે તને બાળક જન્મશ.ે” પણ તેણે
ક ું, “ના, મારા મા લક ઈ રભક્ત, તમાર દાસીને જૂઠુ કહેશો ન હ.”

17 પણ તે ીને ગભર્ ર ો. અને એ લશાએ ક ું હ ું તે પ્રમાણે,
બીજા વષ તે જ સમયે તેને દ કરો જન્મ્યો. 18જયારે તે બાળક મોટો
થયો, ત્યારે તે એક દવસ તેના પતા પાસે ાં પાક લણનારા હતા ત્યાં
ગયો. 19બાળકે તેના પતાને ક ું, મારુ મા ુ,ં મારુ મા ુ.ં” તેના પતાએ
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પોતાના ચાકરને ક ું, “તેને ઊંચક ને તેની માતા પાસે લઈજા.” 20તેથી
ચાકર તે બાળકને ઊંચક ને તેની માતા પાસે લઈ ગયો. તે બાળક તેની
માતાના ખોળામાં બપોર ુધી બેઠો અને પછ મરણ પામ્યો.

21 પછ તે ીએ બાળકને લઈને ઈ રભક્તના પલંગમાં ુવાડ્યો
અને તે બારણું બંધ કર ને બહાર ચાલી ગઈ. 22 તેણે પોતાના પ તને
બોલાવીને ક ું, “કૃપા કર ને મને એક ગધેડો અને એક ચાકર મોકલી
આપ કે, હુ જલ્દ થી ઈ રભક્ત પાસે જઈને પાછ આવી શકુ.”

23તેના પ તએ ૂ ું, “ ું આજે તેની પાસે કેમજાય છે? આજે નથી
અમાસ કે નથી વશ્રામવાર.” ીએ ક ું “બ ું સારુ થશે.” 24 પછ
તેણે ગધેડા પર જીન બાંધ્ ું અને ચાકરને ક ું, “ઉતાવળથી હાંક ને
ચલાવ; હુ તને કહુ તે સવાય સવાર ધીમી પાડતો ન હ.”

25 આમ તે ગઈ અને કામલ પવર્ત પર ઈ રભક્ત પાસે આવી
પહોંચી.
ઈ રભક્તે તેને દૂરથી જોઈને તેના ચાકર ગેહઝ ને ક ું, “જો,
ુનામ્મી ી અહ આવી રહ છે. 26 કૃપા કર , દોડ ને તેને મળવા

જા અને ૂછ કે, ‘ ું ુ,ં તારો પ ત તથા તારો દ કરો ક્ષેમકુશળ તો છે
ને?” તે ીએ ક ું, “ક્ષેમકુશળ છે.”

27 તે ીએ પવર્ત પર ઈ રભક્ત એ લશા પાસે આવીને તેના પગ
પકડ્યા, ત્યારે ગેહઝ તેને દૂર કરવા આગળ આ ો પણ ઈ રભક્તે
તેને ક ું, “તેને એકલી રહેવા દે, કેમ કે તે દઃુખી છે, યહોવાહે તે વાત
મારાથી છુપાવીને મને ક ું નથી.”

28પછ તે ી બોલી, “મારા મા લક! ું મેં તમાર પાસે દ કરો માંગ્યો
હતો? ું મેં નહો ું ક ું કે, મને છેતરશો ન હ?” 29 ત્યારે એ લશાએ
ગેહઝ ને ક ું, “ગેહઝ , કમર બાંધીને તથા માર લાકડ તારા હાથમાં
લઈને રસ્તો પકડ. તેના ઘરે જા. જો રસ્તામાં તને કોઈ મળે તો તેને
સલામ કરતો ન હ અને જો કોઈ તને સલામ કરે તો, તેને સામે સલામ
કરતો ન હ. માર લાકડ તે બાળકના ુખ પર ૂકજ.ે”

30 પણ બાળકની માતાએ ક ું, “યહોવાહના સમ, તમારા સમ, હુ
તમને છોડવાની નથી.” આથી એ લશા ઊઠયો અને તેની સાથે ગયો.
31ગેહઝ તેઓના કરતાં વહેલો પહોંચી ગયો હતો. તેણે બાળકના ુખ
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પર લાકડ ૂક , પણ બાળક ક ું બોલ્યો ન હ કે સાંભ ું ન હ. તેથી
ગેહઝ તેને મળવા આ ો અને ક ું, “બાળક હજુ જાગ્યો નથી.”

32જયારે એ લશા ઘરમાં આ ો, ત્યારે બાળક ૃત અવ ામાં તેના
પલંગ પર પડલેો હતો. 33તેથીએ લશાએઅંદરજઈને બારણું બંધ ક ુ,
બાળક અને તે અંદર ર ા પછ તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર . 34 પછ
તે પલંગ પર જઈને બાળક પર ૂઈ ગયો, તેણે તે ું ુખ બાળકના ુખ
પર, તેની આંખ બાળકની આંખ પર અને તેના હાથ બાળકના હાથ પર
રા ા. અને તે બાળક પર લાંબો થઈને ૂઈ ગયો એટલે બાળકના
શર રમાં ગરમાવો આ ો.

35પછ એ લશાએઊભા થઈને ઘરમાં ચારે બાજુઆંટા માયાર્ પછ
તે ફર થી બાળક પર લાંબો થઈને ૂઈ ગયો. એટલે બાળકે સાત વખત
છ ક ખાધી અને પોતાની આંખો ઉઘાડ . 36 પછ એ લશાએ ગેહઝ ને
બોલાવીને ક ું, “ ુનામ્મીને બોલાવ એટલે તેણે તેને બોલાવી, જયારે
તે ઘરમાં આવી ત્યારે એ લશાએ તેને ક ું, “તારા દ કરાને ઊંચક લે.”
37 પછ તે ીએ અંદર જઈને તેમને સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્. અને
પછ પોતાના દ કરાને લઈને બહાર ચાલી ગઈ.

ઈંદ્રવરણાં ું ઝેર શાક
38 એ લશા ફર ગલ્ગાલ આ ો. તે સમયે તે દેશમાં દકુાળ

હતો. અને પ્રબોધકોના દ કરાઓ તેની આગળ બેઠા હતા. ત્યારે તેણે
પોતાના ચાકરને ક ુ,ં “એક મોટુ તપે ું અ પર ચઢાવીને પ્રબોધકોના
દ કરાઓમાટે રસાવા ું શાકબનાવ.” 39તેઓમાંથીએકજણખેતરમાં
શાકભાજી લેવા માટે ગયો. તેણે એક જગલી દ્રાક્ષવેલો જોયો, તે
પરથી તેણે દૂધી તોડ ને પોતાના ઝભ્ભામાં ખોળો ભર ને દૂધી ભેગી કર .
તેઓએ તેને કાપીને તે રસાવાળા શાકમાં નાખી. જો કે તેઓ તે જગલી
કડવી દૂધીને ઓળખતા નહોતા.

40 પછ તેઓએ તે માણસોને ખાવા માટે શાક પીરસ્ ુ.ં પછ , જે ું
તેઓએ તે ખા ું તે સાથે જ તેઓએ ૂમ પાડ ને ક ું, “હે ઈ રભક્ત,
આ તપેલામાં તો મોત છે!” અને તેઓ તે ખાઈ શકયા ન હ. 41 પણ
એ લશાએ ક ું, “તો થોડો લોટ લાવો.” તે લોટ તેણે તપેલામાં ના ો
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અને ક ું, “હવે લોકોને ખાવા ું શાક પીરસો કે જથેી તેઓ ખાય.” અને
હવે તપેલામાં ક ું ુકસાનકારક ર ું ન હ ુ.ં

થોડુ અન્ ન સો જટેલાંને બસ
42 બાલ-શાલીશાથી એક માણસ ઈ રભક્ત પાસે પ્રથમ ફળ ું

અ , જવમાંથી બનાવેલી વીસ રોટલી અને ભરેલા દાણાવાળાં તાજા
કણસલાં પોતાના થેલીમાં લઈને આ ો. એ લશાએ ક ું, “આલોકોને
આપો કે તેઓ ખાય.” 43 તેના ચાકરે ક ું, “ ું, હુ આ સો માણસોની
આગળ ૂકુ?” પણ એ લશાએ ક ું, “ ું આ લોકોને આપ કે તેઓ
ખાય, કેમ કે યહોવાહએ ું કહે છે, ‘તેઓખાશે તોપણ તેમાંથી વધશ.ે’ ”
44 માટે તેના ચાકરે તેઓની આગળ ૂ ુ;ં યહોવાહના વચન પ્રમાણે
તેઓએ ખા ું. તે ઉપરાંત તેમાંથી થોડુ વધ્ ું પણ ખરુ.

5
સેનાપ ત નામાન ુદ્ધ બન્યો

1 અરામના રાજાનો સેનાપ ત નામાન તેના મા લકની આગળ મોટો
અનેઆદરણીય માણસહતો. કારણ કે, યહોવાહે તેની મારફતે અરામને
વજય અપા ો હતો. તે બળવાન, હમતવાન માણસ હતો. પણ તેને
કુ રોગની બીમાર હતી. 2અરામીઓ ું સૈન્ય ઇઝરાયલમાં થઈને પાછુ
ફર ું હ ું ત્યારે તેઓ એક નાની છોકર ને પકડ લા ા હતા. નામાને
પોતાની પત્નીની દાસી તર કે રાખી હતી.

3તેણે પોતાની શેઠાણીને ક ું, “ઈ ર કરે ને મારા મા લક સમરુનમાં
એક પ્રબોધક પાસે જાય તો કે ું સારુ! ત્યારે તેઓ તેમનો રોગ મટાડ
શકે તેમ છે.” 4 નામાને ઇઝરાયલ દેશની નાની છોકર એજે ક ું હ ું, તે
વાત પોતાના રાજાને જણાવી.

5 તેથી અરામના રાજાએ ક ું, “હવે ું ઇઝરાયલ દેશમાં જા. હુ
ત્યાંના રાજા પર પત્ર લખીઆ ું છુ.” આથી નામાન દસ તોલા ચાંદ , છ
હજાર સોનામહોર, દસ જોડ વ ો લઈને ત્યાંથી ઇઝરાયલમાં આ ો.
6 તેણે એ પત્ર ઇઝરાયલના રાજાને આપીને ક ું, “હવે આ પત્ર જયારે
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તમાર પાસે લા ો છુ, ત્યારે તમારે જાણ ું કે મેં મારા ચાકર નામાનને
તમાર પાસે મોકલ્યો છે, કે જથેી તમે તેનો કુ રોગ મટાડો.”

7 જયારે ઇઝરાયલના રાજાએ પત્ર વાંચ્યો, ત્યારે તેણે ગભરાઈને
પોતાનાં વ ફાડ ને ક ું, “ ું હુ મારનાર કે જીવાડનાર ઈ ર છુ કે,
આ માણસ ઇચ્છે છે કે હુ તેનો રોગ મટાડુ? જુઓ તે કેવી ર તે માર
વરુદ્ધ બહા ું શોધે છે?”
8 પણ જયારે ઈ રભક્ત એ લશાએ સાંભ ું કે ઇઝરાયલના

રાજાએ પોતાનાં વ ફાડયાં છે, ત્યારે તેણે રાજાને સંદેશો મોકલ્યો,
“તેં શા માટે પોતાનાં વ ફાડ્યાં છે? કૃપા કર ને તેને માર પાસે મોકલ,
એટલે તે જાણશે કે અહ ઇઝરાયલમાં પ્રબોધક છે.” 9 તેથી નામાન
પોતાના ઘોડા અને રથો સાથે એ લશા પ્રબોધકના ઘરના બારણા સામે
આવીને ઊભો ર ો. 10 એ લશાએ તેની પાસે સંદેશાવાહક મોકલીને
ક ું, “ ું જઈને યદન નદ માં સાત વખત ડૂબક માર, એટલે તને ન ું
માંસ આવશે અને ું ુદ્ધ થઈશ.”

11પણનામાને ુસ્સે થઈને ક ું કે, “હુ તો વચારતો હતો કે, તે બહાર
આવીને માર પાસે ઊભો રહ ને પોતાના ઈ ર યહોવાહને વનંતી કરશે.
અને મારા શર ર પર પોતાનો હાથ ફેરવશે અને મારો કુ રોગ મટ
જશે. 12 ું દમસ્કસની નદ ઓઅબાનાઅને ફાપાર્ર ઇઝરાયલનાં બીજાં
જળાશયો કરતાં વધારે સાર નથી? ું હુ તેઓમાં સ્નાન કર ને ુદ્ધ ના
થાઉં?” આમ તે ુસ્સામાં પાછો ચાલવા લાગ્યો.

13 ત્યારે નામાનના ચાકરોએ તેની પાસે આવીને તેને ક ું, “અમારા
મા લક, જો પ્રબોધકે તને કોઈ ુશ્કેલ કામ કરવા માટે ક ું હોત, તો ું
તે ું કરત ન હ? તો જયારે તે તને કહે છે કે, સ્નાન કર ને ુદ્ધ થા. તો
વશેષ કર ને તે કર ું જ જોઈએ?” 14 પછ નામાને જઈને ઈ રભક્ત
એ લશાના ક ા પ્રમાણે યદન નદ માં સાત વખત ડૂબક માર . એટલે
તે ું માંસ નાના બાળકના માંસ જે ું થઈ ગ ુ,ં તે ુદ્ધ થઈ ગયો.

15 ત્યાર પછ નામાન પોતાનીઆખી ટુકડ સાથે ઈ રભક્તએ લશા
પાસે પાછો જઈને તેની આગળ ઊભો ર ો. તેણે ક ું, “જો, હવે મને
ખાતર થઈ કે ઇઝરાયલ સવાય આખી ૃથ્વી પર બીજે ાંય ઈ ર
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નથી. તો હવે કૃપા કર ન,ે આ તારા સેવક પાસેથી ભેંટ લે.” 16 પણ
એ લશાએ ક ું, “જીવતા યહોવાહ કે જમેની આગળ હુ ઊભો છુ
તેમના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, હુ કોઈ ભેટ લઈશ ન હ.” નામાને તેને
ભેટ લેવા માટે આગ્રહ કય , પણ તેણે ના પાડ .

17માટે નામાને ક ું, “જો ના લો, તો કૃપા કર તમારા ચાકરને એટલે કે
મને બે ખચ્ચરના બોજાજટેલી માટ અપાવ, કેમ કે, હુ હવેથી યહોવાહ
સવાય બીજા કોઈ દેવને દહનીયાપર્ણ કે યજ્ઞ ચઢાવીશ ન હ. 18 પણ

ારે મારા રાજા મારા હાથ પર ટેકો દઈને રમ્મોનના મં દરમાં સેવા
કરવા જાય છે, ત્યારે હુ રમ્મોનના મં દરમાં ન ું છુ. કૃપા કર તમારા
ચાકરની આ બાબત યહોવાહ ક્ષમા કરો.” 19 એ લશાએ તેને ક ું,
“શાં તએ જા.” તેથી નામાન તેની પાસેથી રવાના થયો.

ગેહઝ ના કુટુબમાં સદાનો કોઢ
20 પણ ઈ રભક્ત એ લશાના ચાકર ગેહઝ એ ક ુ,ં “જો, મારા

મા લકે આ અરામી નામાન જે લા ો હતો તે તેની પાસેથી લીધા વગર
તેને જવા દ ધો છે. જીવતા યહોવાહના સમ, હુ તેની પાછળ દોડ ને
તેની પાસેથી કઈક તો લઈ લઈશ.” 21 તેથી ગેહઝ નામાનની પાછળ
ગયો. નામાને કોઈને તેની પાછળ દોડતો આવતો જોયો, ત્યારે તે તેને
મળવા પોતાના રથ પરથી ઊતય અને તેને ૂ ું, “બ ું ક્ષેમકુશળ
છે?” 22 ગેહઝ એ ક ું, “બ ું ક્ષેમકુશળ છે. મારા મા લકે મને
મોકલ્યો છે. તેણે ક ું કે, ‘જો,એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશના પ્રબોધકોના
દ કરાઓમાંથી બે જુવાનો હમણાં જ માર પાસે આ ા છે. કૃપા કર
તેઓને માટે એક તાલંત ચાંદ *અને બે જોડ વ આપ.”

23 નામાને ક ું, “હુ તને બે તાલંત ચાંદ ુશીથી આ ું છુ.” આ ર તે
નામાને તેને આગ્રહ કર ને બે તાલંત ચાંદ અને બે જોડ વ બે થેલીમાં
બાંધીને તેના બે ચાકરોના માથે ચઢા ાં, તેઓ તે ઊંચક ને ગેહઝ ની
આગળ ચાલવા લાગ્યા. 24જયારે ગેહઝ , પહાડ પર પહોંચ્યો, ત્યારે
તેણે ચાંદ ભરેલી થેલીઓ તેઓના હાથમાંથી લઈને ઘરમાં સંતાડ
દ ધી. અને નામાનના ચાકરોને પરત મોકલી દ ધા. તેઓ વદાય થયા.
25 ગેહઝ અંદર જઈને પોતાના મા લકની આગળ ઊભો ર ો ત્યારે

* 5:22 5:22 લગભગ 34 કલોગ્રામ
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એ લશાએ તેને ક ું, “ગેહઝ , ું કયાંથી આવે છે?” તેણે ક ું, “તારો
ચાકર ાંય ગયો નહોતો.”

26 એ લશાએ ગેહઝ ને ક ું, “જયારે પેલો રથમાંથી ઊતર ને તને
મળવા માટે આ ો, ત્યારે ું મારો આત્મા તાર સાથે નહોતો? ું આ
પૈસા, વ ો, જૈ ૂનવાડ ઓ, દ્રાક્ષવાડ ઓ, ઘેટા,ં બળદો, દાસો તથા
દાસીઓ લેવાનો સમય છે? 27 માટે હવે નામાનનો કુ રોગ તને તથા
તારા વંશજોને લા ુ પડશે અને તે કાયમ રહેશે. “તેથી ગેહઝ હમજવેો
કુ રોગી થઈ ગયો. અને તેની હજૂરમાંથી જતો ર ો.

6
ડૂબી ગયેલી કુહાડ પાણી પર

1 પ્રબોધકોના દ કરાઓએ એ લશાને ક ું, “જો, જે જગ્યાએ અમે
તાર સાથે રહ એ છે તે જગ્યાઅમારા માટે ૂબ સાંકડ છે. 2 કૃપા કર ને
અમને યદન જવા દે, કે ત્યાંથી દરેક માણસ લાકડાં કાપી લાવીએ અને
ત્યાં અમારે રહેવા માટે ઘર બાંધીએ.” એ લશાએ ક ું, “તમે જાઓ.”

3 તેઓમાંના એકે ક ું, “કૃપા કર તારા ચાકરો સાથે આવ.”
એ લશાએ ક ું, “હુ આવીશ.”

4 તેથી તે તેમની સાથે ગયો. યદન પહોંચીને તેઓએ લાકડાં કાપવા
માંડયાં. 5 પણ એક જણ લાકડાં કાપતો હતો, તેવામાં તેની કુહાડ
પાણીમાં પડ ગઈ; તેણે ૂમ પાડ ને ક ું, “હે મારા ુરુજી! એ કુહાડ
તો હુ માંગી લા ો હતો.”

6ઈ રભક્તએ લશાએ ૂ ુ,ં “તે કયાં પડ છે?” એટલે તે માણસે
એ લશાને જગ્યા બતાવી. પછ એ લશાએએક લાકડુ કાપીને પાણીમાં
ના ું. તેથી કુહાડ સપાટ પરઆવીને તરવા લાગી. 7એ લશાએ ક ું,
“તે ઉઠાવી લે.” માટે પેલા માણસે હાથ લંબાવીને કુહાડ લઈ લીધી.

અ ઘોડા અને અ રથો
8 હવે અરામના રાજાએ ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ ક .ુ તેણે

પોતાના ચાકરોની સલાહ લઈને ક ું, “માર છાવણી અ ુક જગ્યાએ
બનાવવામાં આવશ.ે” 9 પણ ઈ રભક્ત એ લશાએ ઇઝરાયલના
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રાજાને સંદેશો મોકલીને ક ું, “સાવધ રહેજ,ેઅ ુક જગ્યાએ જતો ના,
કારણ કે,અરામીઓ ત્યાં આવવાના છે.”

10 ઈ રભક્તે જે જગ્યા વષે ઇઝરાયલના રાજાને ચેતવણી આપી
હતી તે જગ્યાએ માણસો મોક્લ્યા. આચેતવણીથી તે અનેક વાર બચી
ગયો. 11આ ચેતવણી વષે અરામનો રાજા ૂબ ગભરાયો અને તેણે
પોતાના ચાકરોને ક ું, “આપણામાંથી ઇઝરાયલના રાજાના પક્ષનો કોણ
છે? તે તમે મને ન હ જણાવો?”

12 ત્યારે તેના એક ચાકરે ક ું, “મારા મા લક રાજા,એ ું ન હ! પણ
તમે તમારા શયન ૃહમાં જે વચનો બોલો છો તે ઇઝરાયલમાંનો પ્રબોધક
એ લશા ઇઝરાયલના રાજાને કહ દે છે.” 13 રાજાએ ક ું, “જાઓ,
અને જુઓ કે એ લશા કયાં છે,જથેી હુ તેને માણસો મોકલીને પકડાવી
લઉં.” તેને કહેવામાં આ ું કે, “જુઓ, તે દોથાનમાં છે.”

14 માટે રાજાએ દોથાનમાં ઘોડા, રથો અને મોટુ સૈન્ય મોકલ્ ુ.ં
તેઓએ રાત્રે આવીને નગરને ઘેર લી ું. 15 ારે ઈ રભક્ત
એ લશાનો ચાકર વહેલો ઊઠ ને બહાર ગયો, તો જુઓ, તેણે એક
મોટા સૈન્યને રથદળ અને ઘોડસેવારો સ હત નગરને ઘેર લીધે ું જો ું.
તેના ચાકરે તેને ક ું, “અરેરે! મારા મા લક હવે આપણે ું કર ું?”
16એ લશાએ ક ું, “બીશ ન હ, કેમ કે,જઓેઆપણી સાથે છે તેઓ,
તેમની સાથે જઓે છે તેઓના કરતાં મહાન છે.”

17 પછ એ લશાએ પ્રાથર્ના કર કે, “હે યહોવાહ, કૃપા કર તેની
આંખો ઉઘાડ કે તે જુએ.” ત્યારે યહોવાહે તે ચાકરની આંખો ઉઘાડ
અને તેણે જો ું. તો જુઓ! એ લશાની આસપાસ અ રથોથી અને
ઘોડાઓથી પવર્ત ભરાઈ ગયો હતો. 18 ારે અરામીઓ એ લશાની
પાસે આ ા, ત્યારે એ લશાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવાહ,
આ લોકોને અંધ બનાવી દો.” અને યહોવાહે એ લશાના ક ા પ્રમાણે
તેઓને અંધ કર દ ધા.ં 19પછ એ લશાએઅરામીઓને ક ું, “તે માગર્
આ નથી, તે નગર પણ આ નથી. પણ માર પાછળ આવો અને જે
માણસને તમે શોધો છો તેની પાસે હુ તમને લઈજઈશ.” પછ તે તેઓને
સમરુન લઈ ગયો.



2 રાજાઓ 6:20 xviii 2 રાજાઓ 6:30

20 ારે તેઓસમરુનઆવી પહોંચ્યા ત્યારે એમ થ ું કે એ લશાએ
ક ું, “હે યહોવાહ,આમાણસોનીઆંખો ઉઘાડો કે તેઓ જુએ.” પછ
યહોવાહે તેઓની આંખો ઉઘાડ અને તેઓએ જો ું, તો જુઓ, તેઓ
સમરુન શહેરના મધ્ય ભાગમાં હતા. 21 ઇઝરાયલના રાજાએ તેઓને
જોયા ત્યારે તેણે એ લશાને ક ું, “મારા પતાજી, ું હુ તેઓને મારુ?
તેઓને મારુ?”

22 એ લશાએ જવાબ આપ્યો, “તારે તેમને મારવા ન હ. જઓેને
તેં તાર તલવારથી અને ધ ુષથી કબજે કયા નથી, તેઓને ું ું મારશ?ે
તેઓનીઆગળ રોટલીઅને પાણી ૂક કે, તેઓખાઈપીને પાછા પોતાના
મા લક પાસે જાય.” 23માટે રાજાએ તેઓને સારુ ુષ્કળ ખોરાક તૈયાર
કરા ો. તેઓ ખાઈ પી ર ા પછ તેઓને વદાય કયા અને તેઓ
પોતાના મા લક પાસે પાછા ગયા. ત્યાર પછ અરામનાં સૈન્યો ઘણાં
લાંબા સમય ુધી ઇઝરાયલમાં પાછાં આ ાં ન હ.

સમરુનનો ઘેરો
24 ત્યાર પછ એ ું બન્ ું કે, અરામના રાજા બેન-હદાદે પોતા ું

સમગ્ર સૈન્ય એકત્ર ક ુ અને સમરુનને ઘેર લી ું. 25 સમરુનમાં ભારે
દકુાળ પડ્યો. અને જુઓ, ગધેડા ું મા ું ચાંદ ના એંશી સ ામાં વેચા ું
હ ુ.ં ક ૂતરની પા માપ વ ા ચાંદ ના પાંચ સ ામાં વેચાતી હતી.
26ઇઝરાયલનો રાજા નગરના કોટ ઉપરથી પસાર થતો હતો, ત્યારે એક

ીએ હાંક માર ને તેને ક ું, “હે મારા મા લક રાજા, મદદ કરો.”
27 તેણે ક ું, “જો યહોવાહ તને મદદ ન કરે, તો હુ તને કયાંથી મદદ

કરુ? ખળ માંથી કે દ્રાક્ષકુડમાંથી?” 28 પછ રાજાએ તેને ૂ ુ,ં “તને
ું દઃુખ છે?” પેલી ીએ ક ું, “આ ીએ મને એમ ક ું હ ું કે, ‘તારો

દ કરો આપ કે,આજેઆપણે તેને ખાઈએ અને મારા દ કરાને આવતી
કાલે ખાઈ ું.’ 29 માટે અમે મારા દ કરાને રાંધીને ખાધો, બીજે દવસે મેં
જયારે તેને ક ું, “તારો દ કરો આપ કે,આપણે તેને ખાઈએ. પણ તેણે
તેના દ કરાને સંતાડ દ ધો.”

30 ારે રાજાએ આ ીના શ ો સાંભ ા, ત્યારે તેણે પોતાનાં
વ ો ફાડ્યાં. હવે રાજાનગરના કોટ પરથીજતો હતો તો લોકોએજો ું,
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કે રાજાએ તેના અંગ પર શોકનાં વ ો પહેયા હતા.ં 31 પછ તેણે ક ું,
“જોઆજે શાફાટના દ કરા એ લશા ું મા ું તેના ધડ પર રહેવા દઉં, તો
યહોવાહ મને એ ું અને એ કરતાં વધારે વતાડો.”

32 એ લશા પોતાના ઘરમાં બેઠો હતો અને તેની સાથે વડ લો બેઠા
હતા. રાજાએ પોતાની પાસેથી તેનીઆગળએક માણસ મોકલ્યો, પણ
તે સંદેશાવાહક આવી પહોંચ્યો તે પહેલાં જ એ લશાએ વડ લોને ક ું
હ ું કે, “જો, એ ૂનીના દ કરાએ મારુ મા ું કાપી નાખવાને માણસ
મોકલ્યો છે. જુઓ ારે સંદેશાવાહક આવે ત્યારે તેને બહાર ઊભો
રાખીને બારણું બંધ કર દેજો. ું તેના મા લકના પગનો અવાજ તેની
પાછળ નથી સંભળાતો?’ 33 તે હજી તો તેમની વાત કરતો હતો,
એટલામાં જુઓ, સંદેશાવાહક તેની પાસે આવી પહોંચ્યો. તેણે ક ું,
“જુઓ, આ વપ યહોવાહ તરફથી આવી છે. તો શા માટે હુ હવે
પછ યહોવાહની રાહ જોઉં?”

7
1એ લશાએ ક ું, “તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો. યહોવાહ એ ું

કહે છે: “આવતી કાલે આ સમયે સમરુનની ભાગળમાં એક માપ મેંદો
એક શેકેલે અને બે માપ જવએક શેકેલે વેચાશે.’ ” 2 ત્યારે જે સરદારના
હાથ પર રાજા અઢેલતો હતો તેણે ઈ રભક્તને ક ું, “જો, યહોવાહ
આકાશમાં બાર ઓકરે તો પણ ુંઆવાત શ છેખર ?” એ લશાએ
ક ું, “જો, ું તે તાર આંખોથી જોશે, પણ તેમાંથી ખાવા પામશે ન હ.”

અરામી લશ્કર નાઠુ:ચાર કો ઢયા
3 હવે નગરના દરવાજા આગળ ચાર કુ રોગી બેઠેલા હતા. તેઓ

એકબીજાને કહેતા હતા, “શા માટે આપણે અહ બેસી રહ ને મર
જઈએ? 4 જો આપણે નગરમાં જવા ું કર એ તો નગરમાં દકુાળ છે,
આપણે ત્યાં મર જઈ ુ.ં જો આપણે અહ રહ એ તોપણ આપણે
મર જઈ ુ.ં તો હવે ચાલો, આપણે અરામીઓની છાવણીમાં ચાલ્યા
જઈએ. જો તેઓ આપણને જીવતા રહેવા દેશે, તો આપણે જીવતા
રહ ું, જો તેઓઆપણને માર નાખશે, તો આપણે મર જઈ ુ.ં”
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5 માટે તેઓ સાંજના સમયે અરામીઓની છાવણીમાં જવા ઊઠ્યા;
ારે તેઓ અરામીઓની છાવણીની હદમાં પહોચ્યા, ત્યારે ત્યાં કોઈ

નહો ું. 6 કેમ કે, પ્ર ુ યહોવાહે અરામીઓના સૈન્યને રથોનો અવાજ,
ઘોડાઓનો અવાજ અને મોટા સૈન્યનો અવાજ સંભળા ો હતો,
તેથી તેઓએ એકબીજાને ક ું, “ઇઝરાયલના રાજાએ હ ીઓના
રાજાઓને અને મસરના રાજાઓને નાણાં આપીને આપણા પર હુમલો
કરવા મોકલ્યા છે.”

7 તેથી સાંજના સમયે સૈ નકો ઊઠ ને તેમના ઘોડાઓ, તં ુઓ,
ગધેડાંઓ અને છાવણી જમે હતી એમની એમ ૂક ને પોતાના જીવ
લઈને નાસી ગયા હતા. 8 ારે કુ રોગીઓછાવણીની હદમાઆ ા
ત્યારે તેઓએ એક તં ુમાં જઈને ત્યાં ખા ું-પી ું, વળ ત્યાંથી સો ું,
ચાંદ અને વ ો લઈ જઈને તે સંતાડ દ ુ.ં પછ તેઓ પાછા આવીને
બીજા તં ુમાં ગયા, ત્યાંથી પણ ૂંટ લઈને બ ું સંતાડ દ ુ.ં

9પછ તેઓએએકબીજાને ક ું, “આપણેઆબરાબર નથી કરતા.
આતો વધામણીનો દવસ છે, પણઆપણે તો તે વષે ૂપ ર ા છ એ.
જો આપણે સવાર ુધી રાહ જોઈ ું, તો આપણા પર શક્ષા આવી
પડશે. તો હવે ચાલો, આપણે જઈને રાજાના કુટુબીઓને કહ એ.”
10 માટે તેઓએ આવીને નગરના ચોક દારોને ૂમ પાડ ને ક ું, “અમે
અરામીઓની છાવણીએ ગયા હતા, પણ ત્યાં કોઈ ન હ ું, કોઈનો
અવાજ ન હતો, ફક્ત ઘોડા અને ગધેડાં બાંધેલાં હતા, તં ૂઓ પણ
જમેના તેમ ખાલી હતા.” 11 પછ દરવાજાના ચોક દારોએ ૂમ પાડ ને
રાજાના કુટુબીઓને ખબર પહોંચાડ .

12 ત્યારે રાજાએ રાત્રે ઊઠ ને પોતાના ચાકરોને ક ું, “અરામીઓએ
આપણને ું ક ુ છે તે હુ તમને કહ શ. તે લોકો જાણે છે કે આપણે
ૂ ા છ એ, તેથી તેઓ છાવણી છોડ ને ખેતરમાં સંતાઈ ગયા હશે.

તેઓ વચારતા હતા કે, ‘જયારે તેઓ નગરમાંથી બહાર આવશે ત્યારે
આપણે તેઓને જીવતા પકડ લઈને નગરમાં જતા રહ ુ.ં’ ” 13 રાજાના
ચાકરોમાંના એકે ક ું, “હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, નગરમાં બાક બચેલા
ઘોડાઓમાંથી પાંચ ઘોડસેવારોને તપાસ માટે મોકલી આપવાની રજા
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આપો. જો તેઓજીવતા પાછાઆવશે તો તેઓની હાલત બચી ગયેલા
ઇઝરાયલીઓના જવેી થશ,ે જો મર જશે તો ઇઝરાયલના અત્યાર
ુધીમાં નાશ પામેલાંઓની હાલત કરતાં તેઓની હાલત ખરાબ ન હ

હોય.”
14 માટે તેઓએ ઘોડા જોડલેા બે રથ લીધા. અને રાજાએ તેઓને

અરામીઓના સૈન્યની પાછળ મોકલીને ક ું, “જઈને જુઓ.” 15 તેઓ
યદન ુધી તેઓની પાછળ ગયા, તો જુઓ આખો માગર્ અરામીઓએ
ઉતાવળમાં ફેંક દ ધેલાં તેઓનાં વ ોઅને પાત્રોથીભરાઈ ગયેલો હતો.
તેથી સંદેશાવાહકોએ પાછા આવીને રાજાને તે વષે ખબરઆપી.

16 પછ લોકોએ બહાર જઈને અરામીઓની છાવણી ૂંટ લીધી.
માટે યહોવાહના વચન પ્રમાણે એક માપ મેંદો એક શેકેલે અને બે માપ
જવ એક શેકેલે વેચાયા.ં 17 જે સરદારના હાથ પર રાજા અઢેલતો
હતો, તેને નગરના દરવાજાની ચોક કરવા ું કામ સોંપ્ ુ.ં ારે રાજા
ઊતર ને તેની પાસે નીચે આ ો ત્યારે ઈ રભક્તના ક ા પ્રમાણે તે
માણસ લોકોના પગ નીચે કચડાઈને મરણ પામ્યો.

18ઈ રભક્તે રાજાને ક ું હ ું “કાલ,ેઆસમયે સમરુનના દરવાજા
પાસે એક માપ મેંદો એક શેકેલે અને બે માપ જવ એક શેકેલે વેચાશ”ે
તે ું જ થ ુ.ં 19 ત્યારે એ સરદારે ઈ રભક્તને ક ું, “જો, યહોવાહ
આકાશમાં બાર ઓ કરે, તોપણ ું આ બાબત બની શકે ખર ?”
એ લશાએ ક ું હ ુ,ં “જો, ું તે તાર પોતાનીઆંખે જોશે, પણએમાં ું
ક ું ખાવા પામશે ન હ.” 20 અને એમ જ બન્ ુ,ં કેમ કે લોકોએ તેને
દરવાજાઆગળ જ પગ નીચે કચડ ના ો અને તે મરણ પામ્યો.

8
ુનેમની ીને મલકત પાછ મળ

1જે ીના દ કરાને એ લશાએ સજીવન કય હતો તેને તેણે ક ું,
“ઊઠ, ું તારા કુટુબનાં માણસોને લઈને ચાલી જા અને બીજા દેશમાં

ાં જઈને તારાથી રહેવાય ત્યાં રહે, કેમ કે, યહોવાહે દકુાળનો હુકમ
કય છે. દેશમાં સાત વષર્ ુધી દકુાળ ચા ુ રહેશે.” 2 તેથી તે ીએ
ઊઠ ને ઈ રભક્તના કહેવા પ્રમાણે ક ુ. તે તેના કુટુબનાં માણસોને
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લઈને ચાલી નીકળ અને જઈને સાત વષર્ ુધી પ લસ્તીઓના દેશમાં
રહ .

3 સાતમા વષર્ને અંતે તે ી પ લસ્તીઓના દેશમાંથી પાછ આવી.
અને પોતાના ઘર અને જમીન માટે રાજા પાસે વનંતી કરવા ગઈ.
4 હવે રાજા ઈ રભક્તના ચાકર ગેહઝ સાથે એવી વાત કરતો હતો,
“એ લશાએ જે મોટા કામો કયા છે તે કૃપા કર ને મને કહે.”

5એ લશાએ મરણ પામેલાં બાળકને કેવી ર તે સજીવન કય હતો,
તે વાત ગેહઝ રાજાને કરતો હતો. ત્યારે જે ીના દ કરાને એ લશાએ
સજીવન કય હતો તેણે આવીને રાજાને પોતાના ઘર અને જમીન માટે
વનંતી કર . ગેહઝ એક ું, “મારા મા લક, રાજા,આજતે ી છેઅને
આ જ તેનો દ કરો છે, તેને એ લશાએ સજીવન કય હતો.” 6 રાજાએ
તે ીને તેના દ કરા વષે ૂ ુ,ં તેણે તેને બધી વાત કહ . તેથી રાજાએ
તેના માટે એક ખાસ અ ધકાર ને આજ્ઞા આપીને ક ું, “તે ું જે હ ું તે
બ ું અને તેણે દેશ છોડયો તે દવસથીઆજ ુધીની તેના ખેતરની બધી
જ ઊપજ તેને પાછ આપ.”

ુનેમની ીને મલકત પાછ મળ
7 પછ એ લશા દમસ્કસમાં ગયો તે સમયે અરામનો રાજા બેન-

હદાદ બીમાર હતો. રાજાને એવી ખબર મળ કે, “ઈ રભક્ત અહ
આ ો છે.” 8 રાજાએ હઝાએલને* ક ું, “તારા હાથમાં ભેટ લઈને
ઈ રભક્તને મળવા જા, તેની મારફતે યહોવાહને ુછાવ કે, ‘ ું હુ આ
બીમાર માંથી સાજો થઈશ?’ ” 9 માટે હઝાએલ તેની સાથે દમસ્કસની
સાર ૂલ્યવાન વસ્ ુઓ ચાલીસઊંટો પર એ વસ્ ુઓભેટ તર કે લઈને
તેને મળવા ગયો. હઝાએલે આવીને એ લશા આગળ આવીને ક ું,
“તારા દ કરા અરામના રાજા બેન-હદાદે મને તાર પાસે એ ું ૂછવા
મોકલ્યો છે કે, ‘ ું હુ આ બીમાર માંથી સાજો થઈશ?’ ”

10એ લશાએ તેને ક ું, “જઈને બેન-હદાદને કહે કે, ‘ ું ન ે સાજો
થશે.’ પણ યહોવાહે તો મને એ ું બતા ું છે કે તે ન ે મરણ
પામશે.” 11 પછ હઝાએલ શરમાઈ ગયો. એ લશા તેની સામે જોઈ
ર ો, હઝાએલ એટલો બધો શર મદો પડ્યો કે ઈ રભક્ત રડ પડયો.
* 8:8 8:8 રાજાનો અ ધકાર
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12 હઝાએલે ૂ ું, “મારા મા લક, ું કેમ રડે છે?” તેણે ક ું, “કેમ
કે, ું ઇઝરાયલી લોકો સાથે જે દુ તા કરવાનો છે તે હુ જાણું છુ માટે.
તેઓના કલ્લાઓને ું બાળ ૂક શ, તેઓના જુવાનોની ું તલવારથી
કતલ કર શ, તેઓના બાળકોને ું જોરથી પછાડ ને ટુકડાં કર શ અને
તેઓની ગભર્વતી ીઓને ું ચીર નાખીશ.”

13 હઝાએલે ક ું, “તારો સેવક એક કૂતરા ુલ્ય છે, તે કોણ છે
કે આવાં કામ કરે?” એ લશાએ ક ું, “યહોવાહે મને બતા ું છે કે
ું અરામનો રાજા થશે.” 14 પછ હઝાએલ એ લશા પાસેથી રવાના

થઈને પોતાના મા લક પાસે આ ો. તેણે તેને ૂ ું, “એ લશાએ તને
ું ક ું?” તેણે જવાબ આપ્યો, “તેણે મને ક ું ું ન ે સાજો થશે.”

15 પછ બીજે દવસે હઝાએલે ધાબળો લઈને તેને પાણીમાં પલાળ ને
રાજાના મોં પર ઓઢાડ્યો તેથી તે મરણ પામ્યો. અને તેની જગ્યાએ
હઝાએલ રાજા થયો.

યહૂ દયાનો યહોરામ રાજા
2 કાળ. 21:1-20

16 ઇઝરાયલના રાજા આહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના
પાચમાં વષ યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો. તે યહૂ દયાના રાજા
યહોશાફાટનો દ કરો હતો. ારે યહોશાફાટ યહૂ દયાનો રાજા હતો
ત્યારે યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો. 17 યહોરામ રાજા બન્યો ત્યારે તે
બત્રીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં આઠ વષર્ રાજ ક ુ.

18 આહાબના કુટુબે જમે ક ુ હ ું તેમ તે ઇઝરાયલના રાજાઓને
માગ ચાલ્યો, કેમ કે તેણે આહાબની દ કર સાથે લ ક ુ હ ુ.ં અને
તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક .ુ 19 તો પણ પોતાના સેવક
દાઉદને લીધે યહોવાહ યહૂ દયાનો નાશ કરવા ચાહતા નહોતા, કારણ કે
તેઓએ તેને ક ું હ ુ,ં તે હમેશા તેઓને વારસો આપશે.

20યહોરામના દવસોમાં અદોમે યહૂ દયાના હાથ નીચે બળવો કર ને
પોતાના માટે એક રાજા ઠરા ો. 21 ત્યારે યોરામ પોતાના બધા રથો
અને સેનાપ તઓને લઈને સાઈર ગયો. અને તેણે રાત્રે ઊઠ ને પોતાની
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આસપાસના અદોમીઓ તથા રથા ધપ તઓ પર હુમલો કય . પછ
યહોરામના સૈ નકો અને લોકો પોતાના ઘરે નાસી ગયા.

22આર તે અદોમે આજ ુધી યહૂ દયાની સ ા સામે બળવો કરેલો
છે. લબ્નાહએ પણ તે જ સમયે બળવો કય હતો. 23 યોરામનાં
બાક નાં કાય અને તેણે જે કઈ ક ુ તે બ ું યહૂ દયાના રાજાઓના
કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 24 ત્યાર પછ યોરામ
તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓ સાથે
દફનાવવામાંઆ ો. પછ તેનો દ કરોઅહાઝયાહ તેની જગ્યાએ રાજા
બન્યો.

યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ
2 કાળ. 22:1-6

25 ઇઝરાયલના રાજા આહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના
બારમા વષ યહૂ દયાના રાજા યોરામનો દ કરો અહાઝયાહ રાજ કરવા
લાગ્યો. 26અહાઝયાહ રાજા થયો ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં એક વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ અથાલ્યા હ ુ,ં તે
ઇઝરાયલના રાજા ઓમ્રીની દ કર હતી. 27 અહાઝયાહ આહાબના
કુટુબને માગ ચાલ્યો, જમે આહાબના કુટુબે ક ુ તેમ તેણે યહોવાહની
દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ. કેમ કે, તે આહાબના કુટુબનો જમાઈ હતો.

28 અહાઝયાહ આહાબના દ કરા યોરામ સાથે અરામના રાજા
હઝાએલસામે રામોથ ગલ્યાદઆગળ ુદ્ધ કરવા ગયો. અરામીઓએ
યોરામને ઘાયલ કય . 29 અરામનો રાજા હઝાએલ સામે ુદ્ધ કરતો
હતો, ત્યારે અરામીઓએ તેને રામા આગળ જે ઘા કયાર્ હતા તે
રુઝવવા માટે યોરામ રાજા પાછો યઝ્રએલ આ ો. યહૂ દયાના રાજા
યહોરામનો દ કરો અહાઝયાહ યઝ્રએલમાં આહાબના દ કરા યોરામને
જોવા આ ો, કેમ કે યોરામ ઘાયલ થયેલો હતો.

9
યેહૂનો ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભષેક

1 એ લશા પ્રબોધકે પ્રબોધકોના દ કરાઓમાંના એકને બોલા ો.
અને તેને ક ું, “તાર કમર બાંધ, તારા હાથમાં તેલનીઆશીશી લે. અને
રામોથ ગલ્યાદ જા.” 2 ું ત્યાં જઈને નમ્શીના દ કરા યહોશાફાટના
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દ કરા યેહૂને શોધી કાઢજ.ે ઘરમાં જઈને તેને તેના ભાઈઓ મધ્યેથી
ઉઠાડ ને અંદરની ઓરડ માં લઈ જજ.ે 3 પછ આ તેલની શીશી ું તેલ
તેના માથા પર રેડજ.ે અને કહેજે કે, “યહોવાહ એ ું કહે છે કે, મેં તને
ઇઝરાયલના રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.’ પછ દરવાજો ખોલીને
તરત નાસી આવજ;ે વલંબ કર શ ન હ.”

4 તેથી તે જુવાન, એટલે જુવાન પ્રબોધક રામોથ ગલ્યાદ ગયો.
5 ારે તે ત્યાં આ ો, ત્યારે, સૈન્યના સરદારો બેઠેલા હતા. તે જુવાન
પ્રબોધકે ક ું, “હે સરદાર, હુ તમારે માટે સંદેશ લા ો છુ.” યેહૂએ
ૂ ું, “અમારા બધામાંથી કોને માટે?” જુવાન પ્રબોધકે ક ું, “હે

સરદાર, તારા માટે.” 6 પછ યેહૂ ઊઠ ને ઘરમાં ગયો અને પ્રબોધકે તેના
માથા પર તેલ રેડ ને તેને ક ુ,ં “ઇઝરાયલના યહોવાહ એ ું કહે છે, ‘મેં
તને યહોવાહના લોકોએટલે ઇઝરાયલ પર રાજાતર કેઅ ભ ષક્ત કય
છે.

7 ું તારા મા લકઆહાબના કુટુબનાંને મારશે કે,જથેી હુ મારા સેવક
પ્રબોધકોના રક્તનો બદલો અને યહોવાહના બધા સેવકોના રક્તનો
બદલો ઇઝબેલ પર વા ું. 8 કેમ કે આહાબ ું આ ું કુટુબ નાશ પામશે,
આહાબના દરેક નર બાળકને તથા જે બંદ વાન હોય તેને તેમ જ સ્વતંત્ર
હોય તેને હુ ના ૂદ કર શ.

9 આહાબના કુટુબને હુ નબાટના દ કરા યરોબામના કુટુબની
માફક અને અ હયાના દ કરા બાશાના કુટુબની માફક કર નાખીશ.
10ઇઝબેલને યઝ્રએલમાં કૂતરા ખાશ,ે તેને દફનાવનાર કોઈ હશે ન હ.’
પછ તે બારણું ઉઘાડ ને ઉતાવળે જતો ર ો.

11 ત્યાર પછ યેહૂ તેના મા લકના ચાકરોની પાસે બહાર આ ો,
એકે તેને ૂ ું, “બ ું ક્ષેમકુશળ છે? આ પાગલ માણસ શા માટે તાર
પાસે આ ો હતો?” યેહૂએ તેઓને જવાબ આપ્યો, “તે માણસને તમે
ઓળખો છો અને તેણે શી વાતો કર તે તમે જાણો છો?” 12 તેઓએ
ક ું, “ના, અમે નથી જાણતા. ું અમને કહે.” ત્યારે યેહૂએ ક ું,
“તેણે મને આમ ક ુ,ં તેણે એ પણ ક ું, યહોવાહ એમ કહે છે: મેં
તને ઇઝરાયલ પર રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય છે.’ 13 ત્યારે તે દરેકે
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તરત જ પોતાનાં વ ઉતાર ને સીડ ના પગ થયા પર યેહૂના પગ નીચે
ૂ ા.ં તેઓએ રણ શગડુ વગાડ ને ક ું, “યેહૂ રાજા છે.”
ઇઝરાયલના યોરામ રાજાની હત્યા

14 આ ર તે નમ્શીના દ કરા યહોશાફાટના દ કરા યેહૂએ યોરામ
સામે બળવો કય . હવે યોરામ અને સવર્ ઇઝરાયલ અરામના રાજા
હઝાએલના કારણથી રામોથ ગલ્યાદનો બચાવ કરતા હતા. 15 પણ
યોરામ રાજા તો અરામના રાજા હઝાએલ સામે ુદ્ધ કરતો હતો, ત્યારે
અરામીઓએ જે ઘા કયાર્ હતા તેથી સાજો થવા માટે યઝ્રએલ પાછો
આ ો હતો.
યેહૂએ યોરામના ચાકરોને ક ું, “જો તમારુ મન એ ું હોય, તો

યઝ્રએલમાં ખબર આપવા જવા માટે કોઈને નાસીને નગરમાંથી બહાર
જવા દેશો ન હ.” 16 માટે યેહૂ પોતાના રથમાં બેસીને યઝ્રએલ જવા
નીક ો, કેમ કે, યોરામ ત્યાં આરામ કરતો હતો. હવે યહૂ દયાનો રાજા
અહાઝયાહ યોરામને જોવા માટે ત્યાં આ ો હતો.

17 યઝ્રએલના ુરજ પર ચોક દાર ઊભો હતો, તેણે ઘણે દૂરથી
યેહૂની ટોળ નેઆવતી જોઈને ક ું, “હુ માણસોના ટોળાનેઆવ ું જોઉં
છુ.” યોરામે ક ું, “એક ઘોડસેવારને તેઓને મળવા મોકલ. અને તે ૂછે
છે કે, ‘ ું તમને સલાહશાં ત છે?’ ” 18તેથી ઘોડસેવાર યેહૂને મ ો અને
ક ું, “રાજા એમ ૂછે છે કે: ‘ ું તમને સલાહશાં ત છે?’ ” માટે યેહૂએ
ક ું, “તારે શાં ત ું ું કામ છે? ું વળ ને માર પાછળ આવ.” ત્યારે
ચોક દારે રાજાને ક ું કે, “સંદેશાવાહક તેઓને મળવા ગયો તો ખરો,
પણ તે પાછો આ ો નથી.”

19 “પછ તેણે બીજો ઘોડસેવાર મોકલ્યો, તેણે ત્યાં આવીને તેઓને
ક ું, “રાજા એમ ુછાવે છે કે: ‘ ું સલાહ શાં ત છે?’ ” યેહૂએ ક ું,
“તારે શાં ત ું ું કામ છે? ું પાછો વળ ને માર પાછળઆવ.” 20ફર થી
ચોક દારે ખબર આપી, “તે પણ તેઓને મ ો, પણ તે પાછો આવતો
નથી. તેની રથની સવાર ની પધ્ધ ત તો નમ્શીના દ કરા યેહૂની સવાર
જવેી લાગે છે, કેમ કે, તે ઝડપી સવાર કર ર ો છે.”

21 યોરામે ક ું, “મારો રથ તૈયાર કરો.” તેઓએ તેનો રથ તૈયાર
કય . ઇઝરાયલનો રાજા યોરામ અને યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ
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પોતપોતાના રથમાં યેહૂને મળવા ગયા. તે તેઓને નાબોથ યઝ્રએલીની
ખડક આગળ મ ો. 22 યોરામે યેહૂને જોતાં જ ક ું, “યેહૂ ું સલાહ
શાં ત છે?” તેણે ક ું, “ ાં ુધી તાર માતા ઇઝબેલ ભચાર તથા
તંત્રમંત્ર કયાર્ કરતી હોય ત્યાં ુધી શાની શાં ત હોય?”

23 તેથી યોરામ તેનો રથ ફેરવીને પાછો વળ ને નાઠો અને
અહાઝયાહને ક ું, “ વ ાસઘાત છે, અહાઝયાહ.” 24 પછ યેહૂએ
પોતાના ૂરે ૂરા બળથી ધ ુષ્ય ખેંચીને યોરામના ખભા વચ્ચે તીર મા ુ;
એ તીર તેના હૃદયને વીંધીને પાર નીકળ ગ ું અને તે રથમાં જ ઢળ
પડયો.

25 પછ યેહૂએ પોતાના સરદાર બદકારને ક ું, “તેને ઉઠાવીને
નાબોથ યઝ્રએલીના ખેતરમાં નાખી દે. ારે ું અને હુ બ ે સાથે તેના
પતા આહાબની પાછળ સવાર કર ને આવતા હતા ત્યારે યહોવાહે
તેની વરુદ્ધ આ ભ વષ્યવાણી કર હતી તે યાદ કર. 26 યહોવાહ કહે
છે, ‘ખરેખર ગઈકાલે મેં નાબોથ ું અને તેના દ કરાઓ ું રક્ત જો ું છે.’
યહોવાહ કહે છે કે, ‘આજખેતરમાં હુ તાર પાસેથી બદલો લઈશ.’ હવે
ચાલો, યહોવાહના વચન પ્રમાણે તેને ઉઠાવી લઈને તે ખેતરમાં નાખી દો.”

યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ મરાયો
27 યહૂ દયાનો રાજા અહાઝયાહ આ જોઈને બેથ-હાગ્ગાનને માગ

નાસી ગયો. પણ યેહૂએ તેની પાછળ પડ ને તેને ક ું, “તેને પણ રથમાં
માર નાખો.” તેઓએ તેને યબ્લામ પાસેના ૂરના ઘાટ આગળ તેને
માર ને ઘાયલ કય . અહાઝયાહ મ ગદ્દોમાં નાસી ગયો અને ત્યાં મરણ
પામ્યો. 28 તેના ચાકરો તેના શબને રથમાં યરુશાલેમ લા ા અને
દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે તેની કબરમાં દફ્ના ો.

29 આહાબના દ કરા યોરામના શાસનકાળના અ ગયારમા વષ
અહાઝયાહ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો.

રાણી ઇઝબેલની હત્યા
30 યેહૂ યઝ્રએલઆ ો, ઇઝબેલ એ સાંભ ું, ત્યારે તેણે પોતાની

આંખોમાં કાજળ લગા ું તથા મા ું ઓળ ને બાર માંથી નજર કર .
31 જવેો યેહૂ દરવાજામાં પ્રવેશ્યો કે ઇઝબેલે તેને ક ું, “હે પોતાના



2 રાજાઓ 9:32 xxviii 2 રાજાઓ 10:5

મા લક ું ૂન કરનાર, ઝમ્રી ું શાં તમાં આ ો છે?” 32 યેહૂએ બાર
તરફ ઊં ું જોઈને ક ું, “મારા પક્ષમાં કોણ છે? કોણ?” ત્યારે બે ત્રણ
ખોજાઓએ બહાર જો ુ.ં

33 યેહૂએ ક ું, “તેને નીચે ફેંક દો.” તેથી તેઓએ ઇઝબેલને નીચે
ફેંક દ ધી, તેના રક્તના છાંટા દ વાલ પર તથા ઘોડાઓ પર પડ્યા. અને
યેહૂએ તેને પગ નીચે કચડ નાખી. 34પછ યેહૂએ મહેલમાં જઈને ખા ું
અને પી ું. પછ તેણે ક ુ,ં “હવે આ શા પત ીને સંભાળ ને દફનાવો,
કેમ કે તે રાજાની દ કર છે.”

35તેઓ તેને દફનાવવા ગયા, પણ તેની ખોપર , પગ તથા હથેળ ઓ
સવાય બીજુ કઈ તેમને મ ું ન હ. 36 માટે તેઓએ પાછા આવીને
યેહૂને ખબરઆપી. તેણે ક ું, “યહોવાહે પોતાના સેવક તશ્બીએ લયા
દ્વારા જે વચન ક ું હ ું તે આ છે કે, ‘ યઝ્રએલની ૂ મમાં કૂતરાઓ
ઇઝબેલ ું માંસ ખાશે, 37 અને ઇઝબેલનો ૃતદેહ યઝ્રએલ ૂ મના
ખેતરોમાં ખાતરરૂપ થશે. જથેી કોઈ એ ું ન હ કહે કે, “આ ઇઝબેલ
છે.”

10
આહાબના રાજ ુત્રોનો નાશ

1 હવે આહાબના સ ેર દ કરાઓ સમરુનમાં હતા. યેહૂએ
સમરુનમાં યઝ્રએલના અ ધકાર ઓ, વડ લો તથા આહાબના
દ કરાઓની રક્ષા કરનારાઓ પર પત્રો લખી મોકલીને કહા ુ,ં 2 “તમારા
મા લકના દ કરાઓ તમાર પાસે છે, વળ તમાર પાસે રથો, ઘોડા,
કોટવા ું નગર તથા શ ો પણ છે. 3 તમારા મા લકના દ કરાઓમાંથી
સૌથી સારા અને શ્રે ને પસંદ કર ને તેને તેના પતાના રાજયાસન પર
બેસાડ ને તમારા મા લકના ઘરને માટે ુદ્ધ કરજો.”

4પણતેઓએઅ તશયગભરાઈને ક ું, “જુઓ,બે રાજાઓયેહૂની
સામે ટક ન શકયા, તો પછ આપણે કેમ કર ને ટક શક ુ?ં” 5આથી
ઘરના કારભાર એ, નગરના અમલદારોએ, વડ લોએ તથા દ કરાઓના
રક્ષકોએ યેહૂને સંદેશો મોકલ્યો કે, “અમે તમારા ચાકરો છ એ. તમે જે
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કઈ કહેશો તે અમે કર ું. અમે કોઈ માણસને રાજા બનાવી ું ન હ.
તમાર દ્ર માં જે સારુ લાગે તે કરો.”

6 પછ યેહૂએ તેઓને બીજો પત્ર લ ો અને જણા ુ,ં “જો તમે
મારા પક્ષના હો, મારુ સાંભળવા તૈયાર હો, તો આવતી કાલે આ
સમયે તે માણસોના એટલે તમારા મા લકના દ કરાઓનાં માથાં લઈને
યઝ્રએલમાં માર પાસે આવજો.” એ સ ેર રાજકુમારો નગરના
ુ માણસોની દેખરેખ નીચે હતા, તેઓ રાજકુમારોની ુખાકાર માટે

જવાબદાર હતા. 7જયારે આ પત્ર તેમને પહોંચ્યો ત્યારે તેમણે રાજાના
સ ેર રાજકુમારોને માર ના ા, તેઓના માથાં ટોપલીઓમાં ભર ને
યેહૂ પાસે યઝ્રએલમાં મોકલ્યા.ં

8 સંદેશાવાહકે આવીને યેહૂને ખબર આપી કે, “તેઓ રાજ ુત્રોના
માથાં લા ા છે.” ત્યારે તેણે ક ું, “ભાગળના પ્રવેશદ્વાર આગળ
બે ઢગલા કર ને તે માથાં આવતી કાલ સવાર ુધી ત્યાં રાખી ૂકો.”
9 સવારમાં યેહૂ બહાર આ ો. તેણે ઊભા રહ ને બધા લોકને ક ું,
“તમે નદ ષ છો. જુઓ, મેં તો મારા મા લકની સામે કાવતરુ રચીને તેને
માર ના ો, પણઆ બધા રાજકુમારોને કોણે માર ના ા?

10 હવે તમારે ન ે જાણ ું કે, યહોવાહ આહાબના કુટુબ વષે જે
કઈ બોલ્યા છે, તેમાંથી એક પણ વચન નષ્ફળ થનાર નથી. કેમ કે
યહોવાહ પોતાના સેવક એ લયા દ્વારા જે બોલ્યા હતા તે તેમણે ૂરુ
ક ુ છે.” 11યેહૂએ યઝ્રએલમાંઆહાબના કુટુબનાં બાક રહેલા સવર્ને,
તેના સવર્ ુ માણસોન,ે નજીકના મત્રોને તથા તેના યાજકોને કોઈને
પણ બાક રા ા સવાય સવર્ને માર ના ા.

અહાઝયાહના કુટુબીઓનો નાશ
12 પછ યેહૂ ઊઠ ને ચાલ્યો ગયો. તે સમરુનમાં ભરવાડોના

કાતરણીના ઘર બેથ એકેદ આગળ આવી પહોંચ્યો, 13 ત્યારે તેને
યહૂ દયાના રાજા અહાઝયાહના ભાઈઓ મ ા. યેહૂએ તેમને ૂ ું,
“તમે કોણ છો?” તેમણે જવાબઆપ્યો, “અમે અહાઝયાહના ભાઈઓ
છ એ અને અમે રાજ ુત્રોને તથા રાણી ઇઝબેલના દ કરાઓને મળવા
જઈએ છ એ.” 14 યેહૂએ પોતાના માણસોને ક ું, “તેમને જીવતા
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પકડો.” તેથી તેઓએ તેઓને જીવતા પકડ લીધા અને સવર્ બેતાળ સ
માણસોને કાતરણીના બેથ એકેદ કૂવા આગળ માર ના ા. તેણે
તેમાંના એકને પણ જીવતો રહેવા દ ધો ન હ.

આહાબનાં બાક નાં સગાંનો વનાશ
15 ારે યેહૂ ત્યાંથી વદાય થયો, ત્યારે તેને મળવા આવતા

રેખાબના દ કરા યહોનાદાબને તે મ ો. યેહૂએ તેને સલામ કર ને તેને
ક ું, “જમે મારુ હૃદય તારા પ્રત્યે ુદ્ધ છે તેમ ું તારુ હૃદય મારા
પ્રત્યે ુદ્ધ છે?” યહોનાદાબે ક ું, “હા છે.” પછ યેહૂએ ક ું, “જો
તેમ છે તો તારો હાથ મને આપ.” અને યહોનાદાબે તેને પોતાનો હાથ
આપ્યો યેહૂએ તેને પોતાની પાસે રથમાં ખેંચી લીધો. 16યેહૂએ ક ું, “ ું
માર સાથે આવ અને યહોવાહ પ્રત્યેની માર આવેશ જો.” એમ તેણે
યહોનાદાબને પોતાની સાથે રથમાં બેસાડ દ ધો. 17સમરુનમાં આવીને
યેહૂએ આહાબના કુટુબનાં બાક રહેલાઓને માર ના ા, જે પ્રમાણે
યહોવાહ ું વચન તેમની આગળ એ લયાએ ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેણે
આહાબના રાજ ુત્રોનો નાશ કય .

બાલના ઉપાસકોનો વનાશ
18 પછ યેહૂએ બધા લોકોને એકસાથે ભેગા કર ને ક ું, “આહાબે

તો બઆલની થોડ સેવા કર હતી, પણ યેહૂ તેની વધારે સેવા કરશે.
19 માટે હવે બઆલના તમામ પ્રબોધકો, યાજકો અને ભક્તોને માર
પાસે બોલાવો. એક પણ ક્ત બાક રહેવી જોઈએ ન હ, કેમ કે, મારે
બઆલને માટે મોટો યજ્ઞ કરવાનો છે. જે કોઈ ન હ આવે તે જીવતો
રહેવા પામશે ન હ.” જોકે યેહૂએ બઆલના સેવકોને માર નાખવાના
હે ુથી પ ાઈથીઆ કાવતરુ ક ુ હ ુ.ં 20યેહૂએ ક ું. “બઆલને માટે
એક પ વત્ર મેળો ભરો, તેના માટે દવસ ન કરો.” માટે તેઓએ તેનો
ઢઢેરો પટા ો.

21 પછ યેહૂએ સમગ્ર ઇઝરાયલમાં સંદેશાવાહકો મોકલ્યા.
બઆલના બધા જ સેવકો આ ા, એક પણ માણસ આ ા વગર
ર ો ન હ. તેઓ બઆલના મં દરમાં આ ા, મં દર એક છેડાથી તે
બીજા છેડા ુધી ભરાઈ ગ ુ.ં 22 પછ યેહૂએ યાજકનો વ ભંડાર
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સંભાળનાર માણસને ક ું, “બઆલના બધા ભક્તો માટે ઝભ્ભા કાઢ
લાવ.” એટલે તે માણસ તેઓને માટે ઝભ્ભા કાઢ લા ો.

23 પછ યેહૂ અને રેખાબનો દ કરો યહોનાદાબ બઆલના મં દરમાં
ગયા. તેણે બઆલના ભક્તોને ક ું, “બરાબર શોધ કરો અને જુઓ કે
અહ યહોવાહના સેવકોમાંનો કોઈ તમાર સાથે હોય ન હ, પણ ફક્ત
બઆલના સેવકો જ હોય.” 24 પછ તેઓ યજ્ઞો અને દહનીયાપર્ણો
ચઢાવવા અંદર ગયા. હવે યેહૂએ એંશી માણસોને બહાર ઊભા રા ા
હતા તેઓને ક ું હ ું કે, “જે માણસોને હુ તમારા હાથમાં લાવી આ ુ,ં
તેઓમાંનો જો કોઈ નાસી જશે તો તેના જીવને બદલે તમારો જીવ
લેવાશે.”

25 યેહૂ દહનીયાપર્ણ ચઢાવી ર ો પછ તરત જ તેણે રક્ષકોને તથા
સરદારોને ક ું, “અંદરજઈને તેઓને માર નાખો. કોઈને બહારઆવવા
દેશો ન હ.” તેઓએતેઓને તલવારની ધારથી માર ના ા. રક્ષકો અને
સરદારો તેઓને બહાર ફેંક દઈને બઆલના મં દરના અંદરનાં ઓરડામાં
ગયા. 26બઆલના મં દરમાં અશેરા દેવીની જે ૂ ત હતી તેને તેઓએ
ત્યાંથી હઠાવી દઈને બાળ નાખી. 27 તેઓએ બઆલના સ્તંભને તોડ
ના ો. અને બઆલના મં દરનો નાશ કર ને તે જગ્યાને સંડાસ બનાવી
દ ધી. જે આજ ુધી છે. 28આ ર તે યેહૂએ ઇઝરાયલમાંથી બઆલ
અને તેના સેવકોને ન કયાર્.

29 પણ નબાટના દ કરો યરોબામ જે પાપો કર ને ઇઝરાયલ પાસે
દરુાચાર કરાવતો હતો, તે ું અ ુકરણ કર ને યેહૂએ બેથેલમાંના તથા
દાનમાંના સોનાના વાછરડાની ૂજા કરવા ું ચા ુ રા ું. 30 પછ
યહોવાહે યેહૂને ક ું, “કેમ કે માર દ્ર માં જે સારુ હ ું તે તેં ક ,ુ જે
બ ું મારા હૃદયમાં હ ું તે પ્રમાણે આહાબના કુટુબને માર નાખવા ું તેં
ક ુ તે સારુ ક ુ છે, તાર ચોથી પેઢ ુધીના તારા વંશજો ઇઝરાયલના
રાજયાસન પર બેસશે.” 31 તો પણ યેહૂએ ઇઝરાયલના ઈ ર
યહોવાહના નયમ પ્રમાણે ચાલવાની તેના ૂરા હૃદયથી કાળજી રાખી
ન હ. યરોબામ જે પાપો કર ને ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરાવતો હતો તે
કરવા ું તેણે ચા ું રા ુ.ં
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યેહૂનો અંત
32 તે દવસોમાં યહોવાહે ઇઝરાયલના પ્રદેશનો નાશ કરવા માંડ્યો,

હઝાએલે ઇઝરાયલીઓને તેઓની હદમાં હરા ા. 33 યદન નદ ની
ૂવર્ તરફ, આન નની ખીણ પાસેના અરોએરથી ગલ્યાદ તથા બાશાન
ુધીઆખા ગલ્યાદ દેશન,ે ગાદ ઓન,ે રુબેનીઓને તથા મનાશ્શીઓને

હરા ા.
34 યેહૂનાં બાક નાં કૃત્યો અને તેણે જે સવર્ ક ુ તે, તેનાં પરાક્રમો

ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં
35 પછ યેહૂ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેઓએ તેને સમરુનમાં
દફ્ના ો. તેના દ કરા યહોઆહાઝે તેની જગ્યાએ રાજ ક .ુ 36યેહૂએ
સમરુનમાં અઠ્ઠાવીસ વષર્ ુધી ઇઝરાયલ પર રાજ ક ુ હ ુ.ં

11
યહૂ દયાની રાણી અથાલ્યા
2 કાળ. 22:10-23:15

1 હવે અહાઝયાહની માતા અથાલ્યાએ જો ું કે તેનો દ કરો
મરણ પામ્યો છે, ત્યારે તેણે ઊઠ ને બધા રાજ ુત્રોને માર ના ા.
2 પણ યોરામ રાજાની દ કર તથા અહાઝયાહની બહેન યહોશેબાએ
અહાઝયાહના એક દ કરા યોઆશને રાજાના જે દ કરાઓ માયાર્ ગયા
હતા તેઓ મધ્યેથી લઈને તેને તથા તેની દાસીને શયનખંડમાં ૂર દ ધાં.
તેઓએ તેને અથાલ્યાથી સંતાડ્યો કે જથેી તે તેને માર નાખે ન હ.
3 તે યહોશેબાની સાથે છ વષર્ ુધી યહોવાહના ઘરમાં સંતાઈ ર ો તે
દર મયાન અથાલ્યા દેશ પર રાજ કરતી રહ .

4 સાતમે વષ યહોયાદાએ સંદેશાવાહકો મોકલીને કાર ઓના
નાયકોના સરદારોના શતા ધપ તઓને તથા રક્ષકોને યહોવાહના ઘરમાં
પોતાની પાસે બોલા ા. તેણે યહોવાહના ઘરમાં તેઓની સાથે કરાર
કય અને સમ ખવડા ા. પછ તેણે તેઓને રાજાનો દ કરો બતા ો.
5 તેણે તેઓને આજ્ઞા કર ને ક ું, “આ કામ તમારે કર ુ.ં તમે જે
વશ્રામવારે અંદર આવો, તેઓમાંના ત્રીજા ભાગના લોકોએ રાજાના
મહેલની ચોક કરવી, 6ત્રીજાભાગના લોકો ૂરના દરવાજેઅને બાક ના
ત્રીજા ભાગના લોકો સલામતી રક્ષકોની પાછળ દરવાજે રહે.”
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7 વશ્રામવારે બહાર જનાર તમારા બધાની બે ટુકડ ઓ રાજાની
આસપાસ યહોવાહના સભા ાનની ચોક કરે. 8 દરેક માણસે પોતાના
હાથમાં હ થયાર રાખીને રાજાનીઆસપાસ ગોઠવાઈને ઊભા રહે ું. જે
કોઈ તમાર હારની અંદર પ્રવેશે તેને માર નાખવો. રાજા બહાર જાય
ત્યારે અને અંદર આવે ત્યારે તમારે તેની સાથે જ રહે ું.

9 તેથી યહોયાદા યાજકે જે આજ્ઞા કર તે પ્રમાણે સરદારોના
શતા ધપ તઓએ ક .ુ દરેક માણસે વશ્રામવારે કામ કરતા તથા
વશ્રામવારે કામ ન કરતા પોતાના બધા માણસોને એકત્ર કયાર્ અને
તેઓને લઈને તેઓ યાજક યહોયાદા પાસે આ ા. 10 દાઉદના
જે ભાલા તથા ઢાલો યહોવાહના ઘરમાં હતાં તે યાજક યહોયાદાએ
શતા ધપ તઓના સરદારોને આપ્યા.ં

11 તેથી દરેક રક્ષક સપાઈ પોતાના હાથમાં હ થયાર લઈને
સભા ાનની જમણી બાજુથી તે સભા ાનની ડાબી બાજુ ુધી, વેદ
તથા સભા ાનઆગળ રાજાનીઆસપાસ ચોક કરતા હતા. 12પછ
યહોયાદાએ રાજ ુત્ર યોઆશને બહાર લાવીને તેના માથા પર રાજ ુગટ
ૂ ો તથા કરાર ું હુકમના ું આપ્ ુ.ં પછ તેઓએ તેનો રાજા તર કે

અ ભષેક કય . તેઓએ તાળ ઓ પાડ ને ક ું, “રાજા ઘણું જીવો!”
13 ારે અથાલ્યાએ લોકોનો તથા રક્ષકોનો અવાજ સાંભ ો,

ત્યારે તે લોકોની પાસે યહોવાહના ઘરમાં આવી. 14 તેણે જો ું તો,
જુઓ, રવાજ પ્રમાણે રાજા તેના પાયાસન પર ઊભો હતો. સરદારો
તથા રણ શગડાં વગાડનારા રાજાની પાસે ઊભા હતા. દેશના બધા
લોકો આનંદ કરતા અને રણ શગડાં વગાડતા હતા. ત્યારે અથાલ્યાએ
પોતાનાં વ ફાડ ને જોરથી ૂમ પાડ , “રાજદ્રોહ! રાજદ્રોહ!”

15યાજક યહોયાદાએ સૈન્યના ઉપર શતા ધપ તઓને આજ્ઞા કર ને
ક ું, “તેને બહાર કાઢો. અને સપાઈઓની હરોળોની વચ્ચે લાવો.
જે કોઈ તેની પાછળ આવે તેને તલવારથી માર નાખો.” કેમ કે
યાજકે ક ું, “તેને યહોવાહના ઘરમાં માર નાખવી ન હ.” 16 તેથી
તેઓએઅથાલ્યાને માટે રસ્તો કય , તે ઘોડાને અંદરઆવવાના માગથી
રાજમહેલઆગળ ગઈ. ત્યાં તેને માર નાખવામાં આવી.

યહોયાદા રાજાની ધમર્ ુધારણાઓ
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17 યહોયાદાએ યહોવાહ અને રાજા યોઆશ તથા લોકોની વચ્ચે
કરાર કય કે, તેઓએયહોવાહના લોક થ ુ,ં તેણે રાજાઅને લોકો વચ્ચે
પણ કરાર કય . 18 પછ દેશના બધા લોકો બઆલના મં દરે ગયા અને
તેને તોડ ના ુ.ં તેઓએ તેની વેદ ઓ તથા ૂ તઓના ટુકડે ટુકડાં કર
ના ા. બઆલના યાજક મા ાનને વેદ ઓઆગળ માર ના ો. પછ
યાજકે યહોવાહના સભા ાન ું રક્ષણ કરવા માટે ચોક દારો નીમ્યા.

19 યહોયાદાએ કાર ઓના શતા ધપ તઓને, નાયકને, ચોક દારોને
તથા દેશના બધા લોકોને સાથે લીધા. તેઓ રાજાને યહોવાહના
સભા ાનમાંથી લઈને ચોક દારોના દરવાજે થઈને રાજમહેલમાં
આ ા. અને યોઆશને રાજાના સહાસન પર બેસાડયો. 20 તેથી
દેશના સવર્ લોકોએ આનંદ કય અને નગરમાં શાં ત થઈ. તેઓએ
અથાલ્યાને રાજમહેલમાં તલવારથી માર નાખી. 21 યોઆશ જયારે
રાજ કરવા આ ો ત્યારે તે માત્ર સાત વષર્નો હતો.

12
યહૂ દયાનો રાજા યોઆશ

1 યેહૂની કાર કદ ને સાતમે વષ યોઆશ રાજ કરવા લાગ્યો, તેણે
યરુશાલેમમાં ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક .ુ તેની માતા ું નામ સબ્યા હ ું
તે બેરશેબાની હતી. 2તે સવર્ દવસોમાં યોઆશે યહોવાહની દ્ર માં જે
સારુ હ ું તે ક ,ુ કેમ કે, યહોયાદા યાજક તેને સલાહ આપતો હતો.
3 પણ ઉચ્ચ ાનો કાઢ નાખવામાં આ ાં ન હ. લોકો હજી ુધી ત્યાં
ૂપ બાળતા અને યજ્ઞ કરતા હતા.
4 યોઆશે યાજકોને ક ું, “અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓના નાણાં, ચલણી

નાણાં જે યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં છે ત,ે દરેક માણસ દ ઠ ઠરાવેલી
જકાત અને જે નાણાં લોકોને યહોવાહના ઘરમાં લાવવા ું મન થાય તે
બધાં નાણા,ં 5યાજકોએ તે દરેક કર ઉઘરાવનારા પાસેથી એકત્ર કરવાં,
યાજકો તેમાંથી સભા ાનને ાં કહ સમારકામ કરવાની જરૂર હોય
ત્યાં ત્યાં સમારકામ કરવામાં વાપરે.

6 પણ યોઆશ રાજાના ત્રેવીસમા વષર્ ુધી યાજકોએ ઘરમાં કઈ
સમારકામ કરા ું ન હ. 7 ત્યારે યોઆશ રાજાએ યહોયાદા યાજક
અને બીજા યાજકોને બોલાવીને તેમને ક ું, “શા માટે તમે સભા ાન ું
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સમારકામ કરાવતાં નથી? હવેથી તમારે તમારા કર ઉઘરાવનાર પાસેથી
કોઈ નાણાં લેવાં ન હ, પણજે નાણાં સભા ાનના સમારકામ માટે ભેગાં
કરેલાં છે ત,ે નાણાં જઓે સમારકામ કરે તેનેઆપી દો.” 8યાજકો સંમત
થયા કે અમે હવેથી લોકો પાસેથી નાણાં લઈ ું ન હ તેમજસભા ાન ું
સમારકામ કર ું ન હ.

9 પછ યહોયાદા યાજકે એક મોટ પેટ લીધી, તેના ઢાંકણમાં છેદ
પાડ્યો. અને તેને યહોવાહના ઘરમાં અંદરના ભાગે જમણી બાજુએ
વેદ ની પાસે ૂક . લોકો જે નાણાં લાવતા હતા તે બધાં નાણાં
સભા ાનના દરવાજાની ચોક કરતા યાજકો તે પેટ માં નાખતા હતા.
10 ારે તેઓએ જો ું કે પેટ માં ઘણાં નાણાં ભેગાં થયાં છે, ત્યારે
રાજાનો નાણામંત્રી અને ુ યાજક આવીને જે નાણાં યહોવાહના
સભા ાનમાંથી જમા થયેલાં હોય તેની ગણતર કરતા.

11 પછ તે ગણેલાં નાણાં તેઓએ યહોવાહના સભા ાનના
સમારકામ પર દેખરેખ રાખનારાઓના હાથમાં આપ્યાં. તેઓએ
આ નાણાં ુથાર અને ક ડયા કે જઓે યહોવાહના સભા ાન ું
સમારકામ કરતા હતા તેઓને આપ્યા.ં 12લાકડાંના વેપાર ઓન,ે પથ્થર
ટાંકનારાઓને, યહોવાહના સભા ાનના સમારકામ માટે લાકડુ અને
ટાંકેલા પથ્થર ખર દવા માટે તથા સમારકામ માટે અન્ય જે બધો ખચર્
થયો હતો તેને માટે ગણી આપ્યાં.

13 પણ યહોવાહના ઘરમાં ભેગાં થયેલાં નાણાંથી તેઓએ ઘરમાં
ચાંદ ના પ્યાલા, કાતરો, વાસણો, રણ શગડાં અથવા કોઈપણ જાતનાં
સોના-ચાંદ નાં વાસણો બના ાં નહોતા. 14 પણ તેઓ તે તે નાણાં
યહોવાહના સભા ાન ું જઓેએ સમારકામ ક ુ તેઓને જ ૂક ાં.

15તદપુરાંત, તેઓએજે માણસોને કામ કરનારાઓને નાણાં ૂકવવા
રા ા તેઓની પાસેથી હસાબ પણ માગ્યો ન હ, કેમ કે, તે માણસો
પ્રામા ણક હતા. 16 પણ દોષાથાર્પર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ માટે આપેલાં
નાણાં યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં આવતાં ન હતા,ં કેમ કે, તે નાણાં
યાજકોના હકનાં હતા.ં

17 તે સમયે અરામના રાજા હઝાએલે ગાથની સામે ુદ્ધ કર ને
તેને જીતી લી ું. પછ હઝાએલ યરુશાલેમ પર હુમલો કરવા પાછો
વ ો. 18 તેથી યહૂ દયાના રાજા યોઆશે તેના પ ૃઓએ, એટલે કે
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યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટે, યહોરામે તથા અહાઝયાહએ જે સવર્
પ વત્ર વસ્ ુઓ અપર્ણ કર હતી તે તથા તેની પોતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ,
તેમ જ યહોવાહના સભા ાનના તથા રાજાના મહેલના ભંડારમાંથી
જે સો ું મળ આ ું તે સવર્ લઈને તે બ ું અરામના રાજા હઝાએલને
મોકલ્ ુ.ં એટલે હઝાએલ યરુશાલેમથી જતો ર ો.

19 યોઆશનાં બીજાં કાય અને તેણે જે બ ું ક ુ તે યહૂ દયાના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 20 તેના ચાકરોએ
ઊઠ ને ભેગા મળ ને કાવતરુ ક ;ુ તેઓએ યોઆશ પર મલ્લોના ઘરમાં
સલ્લાના રસ્તા પર હુમલો કય . 21 શમાથના દ કરા યોઝાખારે અને
શોમેરના દ કરા યહોઝાબાદે એટલે તેના ચાકરોએ તેને માય એટલે તે
મરણ પામ્યો. તેઓએ તેને તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદનગરમાં દફ્ના ો
અને તેના દ કરા અમાસ્યાએ તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

13
ઇઝરાયલનો રાજા યહોઆહાઝ

1 યહૂ દયાના રાજા અહાઝયાહના દ કરા યોઆશના કાર કદ ને
ત્રેવીસમા વષ યેહૂના દ કરા યહોઆહાઝે સમરુનમાં ઇઝરાયલ સ ર
વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ
અને નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે
દરુાચાર કરા ા હતા તેને અ ુસરવા ું ચા ુ રા ું. યહોઆહાઝેઆવાં
કામ કરવા ું ચા ું રા ું.

3તેથી યહોવાહનો કોપ ઇઝરાયલીઓ પર સળગ્યો, તેઓએ તેઓને
ફર થી અરામના રાજા હઝાએલના અને તેના દ કરા બેન-હદાદના
હાથમાં સોંપી દ ધા. 4 માટે યહોઆહાઝે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર અને
યહોવાહે તેની પ્રાથર્ના સાંભળ , કેમ કે અરામનો રાજા ઇઝરાયલના
લોકો પર જુલમ કરતો હતો, તે તેમણે જો ું હ ું. 5 માટે યહોવાહે
તેના હાથમાંથી ઇઝરાયલને એક ુ ક્ત અપાવનાર આપ્યો. અને તેઓ
અરામીઓના હાથમાંથી ુક્ત થયા. પછ ઇઝરાયલીઓ અગાઉની
જમે પોતપોતાનાં ઘરોમાં રહેવા લાગ્યા.
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6તેમછતાં યરોબામના કુટુબનાં પાપોજે તેણે ઇઝરાયલ પાસે કરા ાં
હતાં તે તેમણે છોડયાં ન હ, પણ તેઓ તે પાપમાં જ ચાલ્યા. સમરુનમાં
અશેરાની ૂ ત પણ હતી. 7 અરામીઓએ યહોઆહાઝ પાસે પચાસ
ઘોડસેવાર, દસ રથો તથા દસ હજાર સૈ નકો સવાય બીજુ કઈ રહેવા
દ ું ન હ. કેમ કે અરામના રાજાએ તેઓનો નાશ કર ને ખળ ના ૂસા
જવેા કર ના ા હતા.

8યહોઆહાઝના બીજાં કાય અને જે બ ું તેણે ક ુ તે, તે ું પરાક્રમ,
તે બ ું ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી
ું? 9 પછ યહોઆહાઝ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેઓએ તેને

સમરુનમાં દફ્ના ો. પછ તેના દ કરા યોઆશે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ.

ઇઝરાયલનો રાજા યોઆશ
10 યહૂ દયાના રાજા યોઆશના કાર કદ ને સાડત્રીસમાં વષ,

યહોઆહાઝનો દ કરો યોઆશ સમરુનમા ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા
લાગ્યો, તેણે સોળ વષર્ રાજ ક .ુ 11 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ
હ ું તે ક .ુ નબાટના ુત્ર યરોબામનાં પાપો જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે
પાપ કરા ું હ ુ,ં તે તેણે છો ું ન હ પણ તે તેમાં રચ્યોપચ્યો ર ો.

12 યોઆશનાં બાક નાં કાય , જે સવર્ તેણે ક ુ ત,ે યહૂ દયાના રાજા
અમાસ્યા સામે ુદ્ધ કર ને તેણે જે પરાક્રમ બતા ું, તે બ ું ઇઝરાયલના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 13 યોઆશ
પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, પછ યરોબામ તેના રાજયાસન પર
બેઠો. યોઆશને સમરુનમાં ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે દફનાવવામાં
આ ો.

એ લશા ું ૃત્ ુ
14 ારે એ લશા મરણપથાર એ પડ્યો હતો. ત્યારે ઇઝરાયલના

રાજા યોઆશે તેની પાસે આવીને રડ ને ક ું, “હે મારા પતા! મારા
પતા! જો ઇઝરાયલના રથો તથા તેઓના ઘોડસેવારો!” 15એ લશાએ
તેને ક ું, “ધ ુષ્ય લે. થોડાં તીર ઉઠાવ,” તેથી યોઆશે ધ ુષ્યઅને થોડાં
તીર ઉઠા ા.ં 16 પછ એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “તારો
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હાથ ધ ુષ્ય પર ૂક.” એટલે તેણે પોતાનો હાથ તેના પર ૂ ો. પછ
એ લશાએ પોતાનો હાથ રાજાના હાથ પર ૂ ો.

17એ લશાએ ક ું, “ ૂવર્ તરફની બાર ઉઘાડ.” તેથી તેણે તે બાર
ઉઘાડ . પછ એ લશાએ ક ું, “તીર ચલાવ!” તેણે તીર છો ું.
એ લશાએ ક ું, “આયહોવાહના વજય ું તીર,અરામ પરના વજય ું
તીર હ ુ.ં કેમ કે ું અરામીઓને અફેકમાં માર ને તેમનો નાશ કરશે.”
18 ત્યારે એ લશાએ ક ુ,ં “હવે બીજાં તીર લ,ે” એટલે યોઆશે તે
લીધાં. એ લશાએ ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “તેનાથી જમીન પર માર.”
રાજાએ ત્રણ વાર જમીન પર મા ુ પછ તે અટક ગયો. 19 પણ
ઈ રભક્તે ુસ્સે થઈને ક ુ,ં “તારે જમીન પર પાંચ થી છ વાર તીર
મારવાં જોઈએ. જો તેં એમ ક ુ હોત તો અરામીઓનો સં ૂણર્ નાશ થઈ
જાય ત્યાં ુધી તેઓ પર ું હુમલો કરત, પણ હવે ું અરામ પર ફક્ત
ત્રણ જ વાર હુમલો કર શકશ.ે”

20 ત્યાર બાદ એ લશા ું મરણ થ ું અને તેઓએ તેને દફ્ના ો. હવે
વષર્ શરૂ થતાં મોઆબીઓની ટોળ ઓ દેશ પર આક્રમણ કરતી હતી.
21 તેઓ એક માણસને દફનાવતા હતા, ત્યારે તેઓએ મોઆબીઓની
ટોળ આવતી જોઈને તે ૃતદેહને એ લશાની કબરમાં ફેંક દ ધો. તે
માણસનો ૃતદેહ એ લશાનાં હાડકાંને અડકતાંની સાથે જ તે સજીવન
થયો. અને ઊઠ ને પોતાના પગ પર ઊભો થઈ ગયો.

ઇઝરાયલ અને અરામ વચ્ચે વગ્રહ
22 યહોઆહાઝના સવર્ દવસોમાં અરામના રાજા હઝાએલે

ઇઝરાયલ પર જુલમ કય . 23 પણ યહોવાહે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂબ સાથે કરેલા કરારને લીધે તેઓના પર દયા રાખી, કૃપા કર અને
તેઓની કાળજી રાખી. માટે યહોવાહે તેઓનો નાશ કય ન હ અને
પોતાની હજૂરમાંથી દૂર કયા ન હ.

24 અરામનો રાજા હઝાએલ મરણ પામ્યો અને તેના દ કરા બેન-
હદાદે તેની જગ્યાએ રાજ ક ુ. 25જે નગરો હઝાએલના દ કરા બેન-
હદાદે ુદ્ધ કર ને યોઆશના પતા યહોઆહાઝ પાસેથી જીતી લીધાં
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હતા. તે યોઆશે તેના હાથમાંથી પાછાં જીતી લીધાં. ઇઝરાયલનાં એ
નગરો પાછાં જીતી લેતાં યોઆશે તેને ત્રણ વાર હરા ો હતો.

14
યહૂ દયાનો રાજા અમાસ્યા
2 કાળ. 25:1-24

1 ઇઝરાયલના રાજા યોઆહાઝના દ કરા યોઆશના શાસનકાળના
બીજા વષ યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા રાજ કરવા
લાગ્યો. 2 તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે
યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
યહોઆદ્દ ન હ ુ.ં તે યરુશાલેમની હતી. 3 અમાસ્યાએ યહોવાહની
દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ, તો પણ તેનાં કૃત્યો તેના ૂવર્ દાઉદની જવેા
ન હતાં. તેણે તેના પતા યોઆશે જે ક ુ હ ું તે ું જ બ ું જ ક .ુ

4 તો પણ ઉચ્ચ ાનો દૂર કરાયા ન હતા.ં લોકો હજુ પણ
ઉચ્ચ ાનોમાં યજ્ઞો કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. 5 એ ું બન્ ું કે,
જે ું તે ું રાજય ાપ્ ું કે, તરત જ તેણે પોતાના પતા ું ૂન કરનારા
ચાકરોને માર ના ા.

6 પણ ૂસાના નયમશા માં લ ા પ્રમાણ,ે માર નાખનારાઓના
દ કરાઓને તેણે માર ના ા ન હ. યહોવાહે આજ્ઞા કર હતી,
“સંતાનોને લીધે પતાઓ માયા જાય ન હ, તેમ જ પતાઓને લીધે
સંતાનો માયાજાય ન હ. પણ દરેક ક્ત પોતાના પાપને લીધે જ માય
જાય. 7 તેણે દસ હજાર અદોમીઓને મીઠાની ખીણમાં માર ના ા;
વળ તેણે સેલા નગરને પણ ુદ્ધ કર ને કબજે કર લી ું અને તે ું નામ
યોક્તએલ પાડ ુ,ં જેઆજે પણ તે જ નામથી ઓળખાય છે.”

8પછ અમાસ્યાએ ઇઝરાયલના રાજા યેહૂના દ કરા યહોઆહાઝના
દ કરા યોઆશ પાસે સંદેશાવાહક મોકલીને કહા ુ,ં “આવો, આપણે
ુદ્ધમાં સામ સામે લડ એ.” 9 પણ ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે

યહૂ દયાના રાજાઅમાસ્યા પાસે વળતો સંદેશાવાહક મોકલીને કહા ુ,ં
“લબાનોનના એક કાંટાળા છોડવાએ લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષને પાસે
સંદેશો મોકલીને કહા ું કે, “મારા દ કરા સાથે તાર દ કર ને પરણાવ,’
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પણ એટલામાં લબાનોન ું એક જગલી પ ુ ત્યાં થઈને પ્રસાર હ ું તેણે
તે કાંટાળા છોડવાને કચડ ના ો. 10 સાચે જ તેં અદોમનો નાશ કય
છે માટે તને તેનો ૂબ જ ગવર્ છે. તાર જીતનો ઘમંડ તાર પાસે રાખ
અને તારા ઘરમાં જ બેસી રહે, કેમ કે, શા માટે ું તારા કારણે પોતાના
અને યહૂ દયા એમ બં ે પર ુસીબત લાવીને બ ે નાશ પામો?”

11પણઅમાસ્યાએસાંભ ું ન હ. તેથી ઇઝરાયલના રાજાયોઆશે
ુદ્ધ ક ુ, તે અને યહૂ દયાનો રાજા અમાસ્યા યહૂ દયામાં આવેલા બેથ-

શેમેશ આગળ એકબીજાને સામ સામે મ ા. 12 યહૂ દયાના લોકો
ઇઝરાયલથી હાર ગયા અને દરેક માણસ પોત પોતાના ઘરે નાસી ગયા.

13 ઇઝરાયલના રાજા યોઆશ,ે અહાઝયાહના દ કરા યોઆશના
દ કરા યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાને બેથ-શેમેશમાં પકડ્યો. તે
યરુશાલેમઆ ો અને એફ્રાઇમના દરવાજાથી ૂણાના દરવાજા ુધી
ચારસો હાથ જટેલો લાંબો યરુશાલેમનો કોટ તોડ ના ો. 14 તે
બ ું સો ું, ચાંદ , યહોવાહના સભા ાનમાંથી મળેલી બધી વસ્ ુઓ,
રાજાના મહેલમાંથી મળેલી કમતી વસ્ ુઓ ને તથા જામીનોને પણ
લઈને સમરુન પાછો ગયો.

15 યોઆશના બાક નાં કાય , જે બ ું તેણે ક ુ તે, તે ું પરાક્રમ,
યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા સાથે તેણે જે ુદ્ધ ક ુ તે બ ું ઇઝરાયલના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 16 પછ યોઆશ
પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને ઇઝરાયલના રાજાઓ
સાથે સમરુનમાં દફનાવવામાં આ ો, તેના પછ તેનો દ કરો યરોબામ
તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 25:25-28

17ઇઝરાયલના રાજા યહોઆહાઝના દ કરા યોઆશના મરણ પછ
યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો દ કરો અમાસ્યા પંદર વષર્ ુધી જી ો.
18 અમાસ્યાના બાક નાં કાય , યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના
ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 19તેઓએયરુશાલેમમાં અમાસ્યાની વરુદ્ધ

ષડયંત્ર રચ્ ું તેથી તે લાખીશ ભાગી ગયો. પણ તેઓએ લાખીશમાં તેની
પાછળ માણસો મોકલીને તેને ત્યાં માર ના ો.
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20 તેઓ તેને ઘોડા પર નાખીને લા ા અને દાઉદનગરમાં તેના
પ ૃઓની સાથે દફ્ના ો. 21 યહૂ દયાના બધા લોકોએ અઝાયાર્ જે
સોળ વષર્નો હતો તેને લઈને તેના પતા અમાસ્યાની જગ્યાએ રાજા
બના ો. 22અમાસ્યા રાજા પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો પછ ,
અઝાયાર્એ એલાથનો જીણ ધ્ધાર કર ને યહૂ દયાને પાછુ સોંપ્ ુ.ં

ઇઝરાયલના રાજા યરોબામનો રા કાળ
23 યહૂ દયાના રાજા યોઆશના દ કરા અમાસ્યાના પંદરમા વષ

ઇઝરાયલના રાજા યોઆશના દ કરા યરોબામે સમરુનમાં રાજ ક ુ.
તેણે એકતાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક .ુ 24 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે
ખોટુ હ ું તે ક .ુ નબાટના દ કરા યરોબામનાં સવર્ પાપો કે જે વડે તેણે
ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ા તે તેણે છોડ્યા ન હ. 25 ઇઝરાયલના
ઈ ર યહોવાહ પોતાના સેવક ગાથ-હેફેરના અ મ ાયના દ કરા
પ્રબોધક ૂના મારફતે જે વચનો બોલ્યા હતા, તે પ્રમાણે યરોબામે
હમાથના ઘાટથી તે અરાબાના સ ુદ્ર ુધી ઇઝરાયલની સરહદ પાછ
મેળવી લીધી.

26 કેમ કે, યહોવાહે ઇઝરાયલ ું દઃુખ જો ું હ ું, એ દઃુખ દરેકને
માટે એટલે બંદ વાન અને સ્વતંત્ર ક્તને માટે ઘણું ભારે હ ું.ત્યાં
ઇઝરાયલને છોડાવનાર કોઈ ન હ ુ.ં 27 માટે યહોવાહે ક ું કે તે
ઇઝરાયલ ું નામ આકાશ નીચેથી ૂંસી નાખશે ન હ; પણ તેમણે
યોઆશના દ કરા યરોબામના દ્વારા તેઓને બચા ા.

28 હવે યરોબામનાં બાક નાં કાય , જે સવર્ તેણે ક ુ ત,ે તે ું પરાક્રમ
અને કેવી ર તે તેણે દમસ્કસ તથા હમાથ જે યહૂ દયાના હતાં તેની
સામે ુદ્ધ કર ને ઇઝરાયલને માટે પાછા મેળ ાં તે સવર્ ઇઝરાયલના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 29 પછ યરોબામ
પોતાના પ ૃઓ એટલે ઇઝરાયલના રાજાઓ સાથે ઊંઘી ગયો.તેનો
દ કરો ઝખાયાર્ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

15
યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાનો રા કાળ
2 કાળ. 26:1-23
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1 ઇઝરાયલના રાજા યરોબામના શાસનકાળના સ ાવીસમા વષ
યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાનો દ કરો અઝાયાર્ રાજ કરવા લાગ્યો.
2અઝાયાર્ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે સોળ વષર્નો હતો. તેણે બાવન
વષર્ ુધી યરુશાલેમમાં રાજ ક ુ, તેની માતા ું નામ યકોલ્યા હ ું, તે
યરુશાલેમની હતી. 3તેણે પોતાના પતા અમાસ્યાએજમે ક ુ હ ું, તેમ
યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક .ુ

4તોપણ ઉચ્ચ ાનો દૂર કરવામાંઆ ાં ન હ. લોકો હજી ત્યાં યજ્ઞો
કરતા અને ૂપ બાળતા હતા. 5યહોવાહ રાજા પર દઃુખ લા ા, તે તેના
મરણના દવસ ુધી કુ રોગી ર ો અને અલગ ઘરમાં ર ો. રાજાનો
દ કરો યોથામ, ઘરનો ઉપર થઈને દેશના લોકો પર શાસન કરતો હતો.

6 હવે અઝાયાર્નાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્, યહૂ દયાના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 7અઝાયાર્ પોતાના
પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો. તેઓએ તેને તેના પ ૃઓની સાથે
દાઉદનગરમાં દફ્ના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યોથામ રાજાબન્યો.

ઇઝરાયલી રાજા ઝખાયાર્નો રા કાળ
8 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના આડત્રીસમા વષ યરોબામના દ કરા

ઝખાયાર્એ સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર છ મ હના ુધી રાજ ક ુ. 9 તેણે
તેના પ ૃઓની જમે યહોવાહની દ્ર માં ખોટુ હ ું તે ક ુ. તેણે નબાટના
દ કરા યરોબામનાં પાપ કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ો
હતો તે કરવા ું બંધ રા ું ન હ.

10 યાબેશના દ કરા શાલ્ ૂમે તેની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચ્ ુ,ં લોકોની
આગળ તેના પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. પછ તેની જગ્યાએ
તે રાજા બન્યો. 11 ઝખાયાર્નાં બાક ના કાય ઇઝરાયલના રાજાઓના
કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 12 આ યહોવાહ ું વચન
જે તેમણે યેહૂને ક ું હ ુ,ં “ચાર પેઢ ુધી તારા વંશજો ઇઝરાયલના
સહાસન પર બેસશે.” અને તે પ્રમાણે થ ુ.ં

ઇઝરાયલી રાજા શાલ્ ૂમનો રા કાળ
13 યાબેશનો દ કરો શાલ્ ૂમ યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયા

ઓગણચાલીસમા વષ રાજ કરવા લાગ્યો, તેણે સમરુનમાં એક
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મ હના ુધી રાજ ક ુ. 14 ત્યાર બાદ ગાદ નો દ કરો મનાહેમ તસાર્થી
હુમલો કર ને સમરુનમાં આ ો. સમરુનમાં તેણે યાબેશના દ કરા
શાલ્ ૂમ પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો. તેને માર નાખીને તે તેની
જગ્યાએ રાજા બન્યો.

15 શાલ્ ૂમનાં બાક નાં કૃત્યો, તેણે જે ષડયંત્ર ક ુ તે ઇઝરાયલના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 16 તે સમયે
મનાહેમે તફસા પર અને જઓે ત્યાં હતા તે બધાં પર અને તસાર્ની
આસપાસની સરહદોને ઘેર ને તેના પર હુમલો કય અને તેઓને માયાર્.
કેમ કે, તેઓએ તેને માટે નગરનો દરવાજો ઉઘાડ્યો ન હ.તેણે હુમલો
કર ને ૂંટ ચલાવી. નગરની સવર્ ગભર્વતી સ્રીઓને કુ્રરતા ૂવર્ક ચીર
નાખી.

ઇઝરાયલી મનાહેમનો રા કાળ
17 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના શાસનકાળના ઓગણચાલીસમા

વષ ગાદ ના દ કરા મનાહેમે ઇઝરાયલ પર રાજ ક ,ુ તેણે સમરુનમાં
દસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 18 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે
ક ુ. તેણે નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ
પાસે દરુાચાર કરા ો. તે બ ું તેણે પોતાના જીવન પયત ચા ુ રા ુ.ં

19 આશ્ ૂરના રાજા ૂલે દેશ પર આક્રમણ ક ુર્. મનાહેમે પોતાના
હાથમાં ઇઝરાયલ ું રાજ મજ ૂત કરવા માટે ૂલને પોતાના પક્ષનો કર
લેવા તેને એક હજાર તાલંત ચાંદ *આપી. 20મનાહેમેઆશ્ ૂરના રાજા
ૂલને ચાંદ આપવા માટે ઇઝરાયલ પાસેથી,એટલે દરેક ધનવાન માણસ

પાસેથી પચાસ શેકેલ ચાંદ † જબરદસ્તીથી પડાવી. તેથી આશ્ ૂરનો
રાજા ત્યાંથી પાછો ફય અને તે દેશમાં ર ો ન હ.

21 મનાહેમનાં બાક નાં કાય , તેણે જે બ ું ક ુ તે, ઇઝરાયલના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 22 મનાહેમ તેના
પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો પકા ા રાજા
બન્યો.
* 15:19 15:19 લગભગ 34,000 કલોગ્રામ † 15:20 15:20 લગભગ 570 ગ્રામ
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ઇઝરાયલી પકા ાનો રા કાળ
23 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના કાર કદ ને પચાસમા વષ મનાહેમનો

દ કરો પકા ા સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો, તેણે બે વષર્
ુધી રાજ ક ુર્. 24 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક .ુ તેણે

નબાટના દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર
કરા ો હતો. એવા કામ છોડ્યા ન હ.

25 તેના સરદાર રમાલ્યાના દ કરા પેકાહે પકા ા સામે ષડયંત્ર ક ુ;
તેને સમરુનના રાજમહેલના કલ્લામાં આગ બઅને આયહ સાથે માર
ના ો. તેની સાથે ગલ્યાદ ઓમાંના પચાસ માણસો હતા. પેકાહે તેને
માર નાખીને તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો. 26 પકા ાનાં બાક નાં કૃત્યો,
તેણે જે બ ું ક ુ તે, ઇઝરાયલના રાજાઓના કાળ ૃ ાંત ુસ્તકમાં
લખેલાં નથી ુ?ં

ઇઝરાયલી પેકાહનો રા કાળ
27 યહૂ દયાના રાજા અઝાયાર્ના કાર કદ ને બાવનમાં વષ રમાલ્યાના

દ કરા પેકાહે સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ ક ,ુ તેણે વીસ વષર્ ુધી
રાજ ક ુ. 28 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક .ુ નબાટના
દ કરા યરોબામનાં પાપો કે જે વડે તેણે ઇઝરાયલ પાસે દરુાચાર કરા ા,
એ ું બ ું કરવા ું તેણે ચા ુ રા ુ.ં

29ઇઝરાયલના રાજા પેકાહના દવસોમાંઆશ્ ૂરનો રાજા તગ્લાથ-
પલેસેરથી ચઢ આ ો. તેણે ઇયોન, આબેલ-બેથ-માઅખાહ,
યાનોઆ, કેદેશ, હાસોર, ગલ્યાદ, ગાલીલ તથા નફતાલીના આખા
પ્રદેશનો કબજો કર લીધો. ત્યાંના લોકોને તે પકડ ને આશ્ ૂર
લઈ ગયો. 30 એલાના દ કરા હો શયાએ રમાલ્યાના દ કરા પેકાહ
વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચ્ ુ.ં તેના પર હુમલો કર ને તેને માર ના ો.
ઉ ઝયાના દ કરા યોથામના વીસમા વષ તેની જગ્યાએ તે રાજા બન્યો.
31પેકાહનાં બાક ના કૃત્યો, તેણે જે ક ુ તે બ ું, ઇઝરાયલના રાજાઓના
કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

યહૂ દયાના યોથામનો રા કાળ
2 કાળ. 27:1-9
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32 ઇઝરાયલના રાજા રમાલ્યાના દ કરા પેકાહના કાર કદ ને બીજા
વષ યહૂ દયાના રાજા ઉ ઝયાનો દ કરો યોથામ રાજ કરવા લાગ્યો. 33તે
રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં સોળ
વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ યરુશા હ ુ;ં તે સાદોકની દ કર
હતી.

34 યોથામે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક .ુ પોતાના પતા
ઉ ઝયાએ ક ુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ. 35 પણ ઉચ્ચ ાનો હજી દૂર
કરવામાં આ ાં ન હતા.ં લોકો હજી ત્યાં યજ્ઞો કરતા અને ૂપ બાળતા
હતા. યહોવાહના સભા ાનનો ઉપરનો દરવાજો યોથામે બાંધ્યો હતો.
36યોથામનાં બાક નાં કાય , તેણે જે સવર્ ક ુ ત,ે યહૂ દયાના રાજાઓના
કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

37 તે દવસોમાં યહોવાહે અરામના રાજા રસીનને તથા રમાલ્યાના
દ કરા પેકાહને યહૂ દયા પર ચઢાઈ કરવા મોકલવા માંડયા. 38 પછ
યોથામ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના પ ૃ દાઉદના
નગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે દફનાવવામાં આ ો. પછ તેનો દ કરો
આહાઝ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

16
યહૂ દયાના આહાઝનો રા કાળ
2 કાળ. 28:1-27

1 રમાલ્યાના દ કરા પેકાહના કાર કદ ને સ રમા વષ યહૂ દયાના
રાજા યોથામનો દ કરો આહાઝ રાજ કરવા લાગ્યો. 2 આહાઝ રાજ
કરવા લાગ્યો ત્યારે તે વીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્
ુધી રાજ ક ુર્. તેના પ ૃ દાઉદે જમે યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું

તે ક ુ, તે પ્રમાણે તેણે ક ુ ન હ.
3 પણ, તે ઇઝરાયલના રાજાઓને માગ ચાલ્યો, જે પ્રજાને યહોવાહે

ઇઝરાયલી લોકો આગળથી હાંક કાઢ હતી તેમનાં ધ ારપાત્ર કાય
પ્રમાણે તેણે પોતાના દ કરાને દહનીયાપણર્ની જમે અ માં થઈને
ચલા ો. 4તે ઉચ્ચ ાનો, પવર્તો અને દરેક લીલાં ૃક્ષ નીચે યજ્ઞો કરતો
અને ૂપ બાળતો હતો.
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5 આ સમયે અરામના રાજા રસીને અને ઇઝરાયલના રાજા
રમાલ્યાના દ કરા પેકાહે યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર .તેઓએ આહાઝને
ઘેર લીધો પણ તેને જીતી શકયા ન હ. 6 તે જ સમયે, અરામના
રાજા રસીને એલાથને પાછુ અરામના કબજામાં લી ુ,ં તેણે એલાથમાંથી
યહૂદ ઓને કાઢ ૂ ા. અરામીઓ એલાથમાં આવીને ત્યાં વસ્યા,
આજ ુધી તેઓ ત્યાં જ છે.

7 પછ આહાઝે આશ્ ૂરના રાજા તગ્લાથ- પલેસેરને સંદેશાવાહકો
મોકલીને કહા ુ,ં “હુ તારો ચાકર તથા તારો દ કરો છુ. આવીને મને
ઇઝરાયલના રાજા અને અરામના રાજાના હાથમાંથી છોડાવ, તેઓએ
મારા પર હુમલો કય છે.” 8 પછ આહાઝે યહોવાહના ઘરમાં અને
રાજમહેલના ભંડારોમાં જે સો ું તથા ચાંદ મળ આ ાં તે લઈને
આશ્ ૂરના રાજાને ભેટ તર કે મોકલીઆપ્યા.ં 9આશ્ ૂરના રાજાએ તે ું
સાંભ ું અને દમસ્કસ પર ચઢાઈ કર ને તે કબજે ક ,ુ ત્યાંના લોકોને
બંદ વાન કર પકડ ને ક ર લઈ ગયો. તેણે અરામના રાજા રસીનને માર
ના ો.

10 આહાઝ રાજા આશ્ ૂરના રાજા તગ્લાથ- પલેસેરને મળવા
દમસ્કસ ગયો. તેણે દમસ્કસની વેદ જોઈ. પછ તેણે તે વેદ નો ઘાટ,
ન ૂનો તથા બધી કાર ગર નો ઉતાર કર ને ઉ રયા યાજક પર મોકલ્યા.
11 પછ દમસ્કસથી આહાઝે જે રૂપરેખા મોકલી હતી તે પ્રમાણે યાજક
ઉ રયાએવેદ બાંધી. આહાઝ રાજા દમસ્કસથી પાછો ફય ત્યાં ુધીમાં
તેણે તે કામ ૂરુ ક .ુ 12 રાજા દમસ્કસથી આ ો, ત્યારે તેણે તે વેદ
જોઈ, રાજાએ વેદ પાસે આવીને તે પર અપર્ણો ચઢા ા.ં

13 તેણે વેદ પર પોતાના દહનીયાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણ ચઢા ાં,
પોતા ું પેયાપર્ણ રે ું અને પોતાના શાંત્યપર્ણ ું રક્ત તે વેદ પર છાં ું.
14 યહોવાહની આગળ જે પ ળની વેદ હતી તેને સભા ાનની
આગળથી એટલે યહોવાહના સભા ાનની અને પોતાની વેદ ની
વચ્ચેથી લાવીને તેણે તે પોતાની વેદ ની ઉ ર તરફ ૂક .

15પછ આહાઝ રાજાએયાજકઉ રયાનેઆજ્ઞા કર , “મોટ વેદ પર
સવારના દહનીયાપર્ણ ુ,ં સાંજના ખાદ્યાપર્ણ ું, રાજાના દહનીયાપર્ણ ું
અને તેના ખાદ્યાપર્ણ ું, તેમ જ દેશનાં બધાં લોકો ું દહનીયાપર્ણ,
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ખાદ્યાપર્ણ તથા તેમના પેયાપર્ણો જ ચઢાવવાં. દહનીયાપર્ણ ું બ ું રક્ત
તથા યજ્ઞ ું બ ું રક્ત તેની પરજછાંટ ુ.ં પણ પ ળની વેદ યહોવાહની
સલાહ ૂછવા ફક્ત મારા માટે જ રહેશે.” 16યાજક ઉ રયાએઆહાઝ
રાજાના ક ા પ્રમાણે ક .ુ

17આહાઝ રાજાએ જળગાડ ઓની તકતીઓ કાપી નાખી, તેમાંથી
કૂડ ઓ લઈ લીધી, હોજને પ ળના બળદો પરથી ઉતાર ને પથ્થરના
ઓટલા પર ૂ ો. 18 વશ્રામવારને માટે જે ઢકાયેલો રસ્તો
સભા ાનની અંદર તેઓએબાંધેલો હતો ત,ે રાજાને પ્રવેશ કરવાનો જે
માગર્ બહારની બાજુએ હતો ત,ે તેણે આશ્ ૂરના રાજાને લીધે ફેરવીને
યહોવાહના સભા ાન તરફ વા ો.

19 આહાઝનાં બાક નાં કૃત્યો, તેણે જે ક ુ તે બ ું, યહૂ દયાના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 20આહાઝ તેના
પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, તેને દાઉદનગરમાં તેના પ ૃઓની સાથે
દફ્ના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો હઝ કયા રાજા બન્યો.

17
ઇઝરાયલી હો શયાનો રા કાળ

1યહૂ દયાના રાજાઆહાઝના કાર કદ ને બારમા વષએલાનો દ કરો
હો શયા સમરુનમાં ઇઝરાયલ પર રાજ કરવા લાગ્યો. તેણે નવ વષર્
રાજ ક ુર્. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ, તોપણ
તેની પહેલાં થઈ ગયેલા ઇઝરાયલના રાજાઓજે ું ન હ. 3આશ્ ૂરના
રાજા શાલ્માનેસેરે તેના પર હુમલો કય , હો શયા તેનો ચાકર બનીને તેને
ખંડણી આપવા લાગ્યો.

સમરુન ું પતન
4 પણ આશ્ ૂરના રાજાને પોતાની વરુદ્ધ હો શયા ું ષડયંત્ર

સમજા ુ,ં કેમ કે, તેણે મસરના સો નામના રાજાની પાસે સંદેશાવાહકો
મોકલ્યા હતા. દર વષર્ની જમે હો શયાએ આશ્ ૂરના રાજાને ખંડણી
ભર ન હતી. તેથી આશ્ ૂરના રાજાએ તેને કેદ કર ને બંદ ખાનામાં
ના ો. 5 પછ આશ્ ૂરનો રાજા આખા દેશ પર ચઢ આ ો, સમરુન
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ુધી આવીને ત્રણ વષર્ ુધી તેને ઘેરો ઘાલ્યો. 6 હો શયાને કાર કદ ને
નવમે વષ આશ્ ૂરના રાજાએ સમરુન જીતી લી ું, તે આશ્ ૂરમાં
ઇઝરાયલીઓને લઈ આ ો. તેણે તેમને હલાહમાં, ગોઝાન નદ પર
આવેલા હાબોરમાં તથા માદ ઓના નગરમાં રા ા.

7 આમ થવા ું કારણ એ હ ું કે, ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓને
મસરના રાજા ફારુનના હાથ નીચેથી છોડાવી મસર દેશમાંથી બહાર
કાઢ લાવનાર પોતાના ઈ ર યહોવાહ વરુદ્ધ પાપ ક ુ હ ુ.ં લોકોએ
બીજા દેવોની સેવા કર હતી. 8અને જે પ્રજાઓને યહોવાહે કાઢ ૂક
હતી તે પ્રજાઓના વ ધઓપ્રમાણે તથા ઇઝરાયલના રાજાઓએકરેલા
વ ધઓ પ્રમાણે તેઓ ચાલ્યા.
9 ઇઝરાયલી લોકોએ ઈ ર યહોવાહની વરુદ્ધ જે સારા ન હતાં

તેવાં કામ ુપ્ત ર તે કયા. તેઓએ પોતાનાં બધાં નગરોમાં, ચોક દારોના
કલ્લાથી તે કોટવાળા નગર ુધી ઉચ્ચ ાનો બાંધ્યા.ં 10 તેઓએ દરેક
ઉચ્ચ ાન પરઅને લીલાં ૃક્ષ નીચે સ્તંભોઅનેઅશેર મ ૂ તઓઊભી
કર હતી.

11યહોવાહે જે પ્રજાઓને તેનીઆગળથી કાઢ ૂક હતી, તે લોકોની
જમે ત્યાં તેઓ બધાં ઉચ્ચ ાનો પર ૂપ બાળતા હતા. ઇઝરાયલીઓ
દુ કામો કર ને યહોવાહને ુસ્સે કરતા હતા; 12 તેઓ ૂ તઓની ૂજા
કરતા હતા,જનેા વષે યહોવાહે તેઓને ક ું હ ું, “તમારેઆ કામ કર ું
ન હ.”

13તેમ છતાં યહોવાહે ઇઝરાયલને અને યહૂ દયાને દરેક પ્રબોધકઅને
દરેક દ્ર ા દ્વારા જાહેર ક ુ હ ું કે, “તમારા દુ માગ થી પાછા ફરો,
જે નયમશા મેં તમારા પ ૃઓને ફરમા ું હ ું, જે મેં મારા સેવક
પ્રબોધકો દ્વારા તમાર પાસે મોકલ્ ું હ ુ,ં તે પ્રમાણે માર આજ્ઞાઓતથા
વ ધઓ તમે પાળો.”
14 પણ તેઓએ યહોવાહ ું સાંભ ું ન હ; પણ તેઓના જે પ ૃઓ

પોતાના ઈ ર પર ભરોસો રાખતા નહોતા, તેઓના જવેા તેઓ વધારે
હઠ લા થઈ ગયા હતા. 15 તેઓએ તેઓના પ ૃઓ સાથે કરેલા
યહોવાહના વ ધઓ અને કરારનો, તેમ જ યહોવાહે તેઓને આપેલા
સા યોનો ત્યાગ કય હતો. તેઓ થર્ બાબતોની પાછળ ચાલીને
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નકામા થઈ ગયા. તેઓની આસપાસ રહેનાર પ્રજાઓ કે જઓેના વષે
યહોવાહે ફરમા ું હ ું કે તેઓ ું અ ુકરણન કર ુ,ં પણતેઓએતેઓ ું
અ ુકરણ ક ુ.

16 તેઓએ પોતાના ઈ ર યહોવાહની આજ્ઞાઓનો ત્યાગ કય .
પોતાના માટે વાછરડાનાઆકારની ધા ુની બે ૂ તઓબનાવી. તેઓએ
અશેરાદેવીની ૂ ત બનાવી, આકાશના બધાં ો તમંડળની અને
બઆલની ૂજા કર હતી. 17 તેઓએ પોતાના દ કરા અને દ કર ઓનાં
બ લદાન અ માં દહનીયાપણર્ની માફકઆપ્યાં હતા.ં તેઓ શકુન વદ્યા
અને તંત્રમંત્રનો ઉપયોગ કરતા હતા. યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ
હ ું તે કરવા માટે પોતાને વેચીને યહોવાહને ુસ્સે કયાર્ હતા. 18 તે
માટે યહોવાહે અ તશય કોપાયમાન થઈને ઇઝરાયલને પોતાની દ્ર
આગળથી દૂર કયાર્. ફક્ત યહૂ દયાના કુળ સવાય બીજુ કોઈ ત્યાં ર ું
ન હ.

19યહૂ દયાએપણપોતાના ઈ ર યહોવાહનીઆજ્ઞાઓપાળ ન હ,
પણ ઇઝરાયલના બનાવેલા વ ધઓ પ્રમાણે તેઓ ચાલ્યા. 20 તેથી
યહોવાહે ઇઝરાયલના બધા વંશજોનો ત્યાગ કય , તેઓના પર દઃુખ
લા ા, તેઓને ૂંટારાઓના હાથમાં સોંપી દ ધાઅને તેમને પોતાની દ્ર
આગળથી દૂર કયાર્.

21જયારે યહોવાહે ઇઝરાયલીઓને* દાઉદના કુળમાંથી† વભા જત
કર ને છૂટા પાડ્યા, ત્યારે તેઓએ નબાટના દ કરા યરોબામને રાજા
બના ો. યરોબામે ઇઝરાયલ પાસે યહોવાહનો ત્યાગ કરાવીને મોટુ
પાપ કરા ુ.ં 22 ઇઝરાયલી લોકો યરોબામે જે બધાં પાપો કયા હતાં તે
પ્રમાણે ચાલ્યા. તેઓએ તે પાપો કરવા ું છો ું ન હ. 23 માટે યહોવાહે
તેઓના બધા સેવક પ્રબોધકો દ્વારા જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે ઇઝરાયલને
પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કયાર્. એમ ઇઝરાયલને તેઓના પોતાના
દેશમાંથી આશ્ ૂરમાં લઈ જવામાં આ ા, આજ ુધી તેઓ ત્યાં જ
છે.

ઇઝરાયલમાં આશ્ ૂર પ્રજાઓનો વસવાટ

* 17:21 17:21 ઉ ર રા † 17:21 17:21 યહૂદા જે દ ક્ષણ રા છે
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24 આશ્ ૂરના રાજાએ બા બલ, કુથા, આવ્વા, હમાથ તથા
સફાવાર્ઈમમાંથી લોકોને લાવીને ઇઝરાયલી લોકોનીજગ્યાએસમરુનનાં
નગરોમાં વસા ા. આથી તેઓએસમરુનનો કબજો લીધો. અને તેઓ
તેનાં નગરોમાં ર ા. 25 ત્યાં તેઓના વસવાટની શરૂઆતમાં એ ું બન્ ું
કે તેઓએ યહોવાહની આરાધના કર ન હતી. તેથી યહોવાહે તેઓની
મધ્યે સહ મોકલ્યા. સહોએ તેઓમાંના કેટલાકને માર ના ા. 26માટે
તેઓએઆશ્ ૂરના રાજાને કહેવડા ું કે, “જે પ્રજાઓને લઈજઈને તમે
સમરુનના નગરોમાં વસાવી છે, તેઓ તે દેશના દેવના વ ધઓજાણતા
નથી. આથી તેઓએ તેઓની વચ્ચે સહો મોકલ્યા છે, જુઓ સહો
લોકોને માર નાખે છે, કેમ કે,એલોકો તે દેશના દેવના વ ધઓજાણતા
ન હતા.”

27 ત્યારે આશ્ ૂરના રાજાએ આજ્ઞા કર કે, “જે યાજકો તમે ત્યાંથી
લા ા હતા તેઓમાંથી એકને ત્યાં લઈ જાઓ, જથેી તેઓ ત્યાં જઈને
રહે અને તેઓને તે દેશના દેવની ર ત શીખવે.” 28 તેથી જે યાજકોને
તેઓ સમરુનમાંથી લઈ આ ા હતા, તેઓમાંથી એક યાજક આવીને
બેથેલમાં ર ો, તેણે તેઓને કેવી ર તે યહોવાહની આરાધના કરવી તે
શીખ ું.

29દરેક પ્રજાના લોકોએ પોતપોતાના દેવો બનાવીને તેઓજયાં રહેતા
હતા તે નગરમાં, ત્યાં સમરુનીઓએ બનાવેલા ઉચ્ચ ાનોમાં તેઓને
ૂ ા. 30બા બલના લોકોએ ુ ોથ-બનોથ નામે ૂ ત બનાવી; કુથના

લોકોએ નેગાર્લ નામે ૂ ત બનાવી; હમાથના લોકોએ અશીમા નામે
ૂ ત બનાવી; 31 આવ્વીના લોકોએ નબ્હાઝ અને તાંતાર્ક નામે ૂ ત

બનાવી, સફાવ ઓએ પોતાના બાળક ું સફાવાર્ઈમના દેવઆદ્રામ્મેલેખ
અને અનામ્મેલેખની આગળ દહનીયાપણર્ ક .ુ

32 એમ તેઓ યહોવાહ ું ભય રાખતા હતા, તેઓ પોતાનામાંથી
ઉચ્ચ ાનોના યાજક ન ુકત કરતા, જે તેઓના માટે ઉચ્ચ ાનોના
સભા ાનોમાં યજ્ઞ કરતા. 33 તેઓ યહોવાહ ું ભય રાખતા હતા
અને જે દેશમાંથી તેઓને લઈઆવવામાં આ ા તેઓના વ ધ પ્રમાણે
પોતાના દેવોની પણ ૂજા કરતા હતા.

34 આજ દવસ ુધી તે લોકો આ જ ર ત પ્રમાણે કરે છે. તેઓ
યહોવાહ ું ભય રાખતા નથી, કે તેઓ પોતાના વ ધઓ, હુકમો, નયમ



2 રાજાઓ 17:35 li 2 રાજાઓ 18:4

તથાઆજ્ઞાઓયહોવાહે યાકૂબના લોકોનેઆપ્યાં તે પ્રમાણે તેઓવતર્તા
નથી. જે ું નામ તેમણે ઇઝરાયલ પા ું તે પ્રમાણે તેઓ વતર્તા નથી.
35 યહોવાહે તેઓની સાથે કરાર કય હતો અને તેઓને આજ્ઞા આપી
હતી, “તમારે બીજા દેવોનો ડર રાખવો ન હ, તેઓને નમ ું ન હ, તેમની
ૂજા કરવી ન હ, તેમને યજ્ઞો કરવા ન હ.
36પણ યહોવાહ કે જે તમને પોતાની મહાન શ ક્તથી તથા લંબાવેલા

હાથથી મસર દેશમાંથી બહાર લા ા, તેમનો જ ભય રાખવો, તેમને જ
તમારે નમ ું અને તેમને જ તમારે યજ્ઞ કરવા. 37જે વ ધઓ, કા ૂનો,
નયમ તથા આજ્ઞા યહોવાહે તમારે માટે લ ાં, તે ું તમારે સદાકાળ
પાલન કર ુ.ં તમે બીજા દેવોથી ડરશો ન હ, 38મેં તમાર સાથે જે કરાર
કય છે તે તમારે ૂલી જવો ન હ અને બીજા દેવોની ૂજા કરવી ન હ.

39પણતમારા યહોવાહ ઈ રનો તમારે ભય રાખવો. તે તમને તમારા
સવર્ શ ુઓથી છોડાવશ.ે” 40 પણ તેઓએ તે સાંભ ું ન હ, અને
તેઓએ ૂતકાળમાં જે ક ુ હ ું તે કરવા ું ચા ુ રા ું. 41 આમ, તે
લોકો યહોવાહ ું ભય રાખતા અને પોતાની કોતરેલી ૂ તઓની પણ
ૂજા કરતા હતા, તેઓનાં સંતાનો તેમ જ તેઓનાં સંતાનોનાં સંતાનો

પણ, જમે તેઓના પ ૃઓ કરતા હતા તેમ,આજ દવસ ુધી કરે છે.

18
યહૂ દયાના હઝ કયાનો રા કાળ
2 કાળ. 29:1-2; 31:1

1હવે ઇઝરાયલના રાજાએલાના દ કરા હો શયાના કાર કદ ને ત્રીજા
વષ યહૂ દયાના રાજા આહાઝનો દ કરો હઝ કયા રાજ કરવા લાગ્યો.
2 તે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો, તેણે યરુશાલેમમાં
ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ અ બયા હ ું અને
તે ઝખાયાર્ની દ કર હતી. 3 તેણે પોતાના પ ૃ દાઉદે જે ક ુ હ ું તેમ
યહોવાહની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક .ુ

4 તેણે ઉચ્ચ ાનો કાઢ ના ા,ં સ્તંભો તોડ ના ા અને અશેરાની
ૂ ત કાપી નાખી. તેણે ૂસાએ બનાવેલા પ ળના સાપને તોડ ટુકડાં

કર ના ા, કેમ કે, તે દવસોમાં ઇઝરાયલ લોકો ૂપ બાળતા હતા, તેથી
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તે ું નામ “નહુશ્તાન*” પા ું હ ુ.ં 5 હઝ કયા ઇઝરાયલના યહોવાહ
ઈ ર પર ભરોસો રાખતો હતો, માટે તેની અગાઉ કે તેના પછ થયેલા
યહૂદાના રાજાઓમાં તેના જવેો કોઈ થયો કે થવાનો ન હતો.

6 તે યહોવાહને વળગી ર ો. તેમ ું અ ુકરણ કરવા ું તેણે છો ું
ન હ પણ યહોવાહની આજ્ઞાઓ જે તેમણે ૂસાને આપી હતી તે તેણે
પાળ . 7તેથી યહોવાહ હઝ કયાની સાથે ર ા અને જયાં જયાં તે ગયો
ત્યાં ત્યાં તે સફળ થયો. તેણે આશ્ ૂરના રાજા સામે બળવો કય અને
તેની તાબેદાર કર ન હ. 8તેણે પ લસ્તીઓને ગાઝા તથા તેની સરહદની
ચારેબાજુ ુધી, ચોક દારોના કલ્લાથી તે કોટવાળા નગર ુધી તેઓના
પર હુમલો કય .

9 હઝ કયા રાજાના કાર કદ ને ચોથા વષ એટલે કે ઇઝરાયલના
રાજા એલાના દ કરા હો શયા રાજાના કાર કદ ને સાતમા વષ એમ
થ ું કે આશ્ ૂરના રાજા શાલ્માનેસેરે સમરુન પર આક્રમણ કર ને તેને
ઘેર લી ું. 10 ત્રીજા વષર્ના અંતે તેઓએ તેને જીતી લી ુ,ં એટલે કે
હઝ કયાના કાર કદ ને છઠ્ઠા વષ, જે ઇઝરાયલના રાજા હો શયાના
કાર કદ ને નવમા વષ સમરુનને કબજે કરવામાં આ ુ.ં

11આશ્ ૂરનો રાજા ઇઝરાયલીઓને પકડ ને આશ્ ૂરમાં લઈ ગયો,
તેઓને હલાહમાં, ગોઝાન નદ પર આવેલા હાબોરમાં અને માદ ઓનાં
નગરોમાં રા ા. 12 કેમ કે, તેઓએ પોતાના ઈ ર યહોવાહની વાણી
સાંભળ ન હ, પણ તેમના કરાર ું એટલે યહોવાહના સેવક ૂસાએ જે
બધીઆજ્ઞાઓઆપી હતી તેનીઅવગણના કર . તેઓએતે ું સાંભ ું
ન હ અને તે પ્રમાણે ક ુ ન હ.

યરુશાલેમ ઉપર આશ્ ૂર ું આક્રમણ
2 કાળ. 32:1-19; યશા. 36:1-22

13 હઝ કયા રાજાના કાર કદ ને ચૌદમા વષ આશ્ ૂરના રાજા
સાન્હેર બે યહૂ દયાના બધાં કોટવાળા નગરો પર ચઢાઈ કર ને તેને
કબજે કર લીધાં. 14 માટે યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાએ લાખીશમાં
આશ્ ૂરના રાજાને સંદેશો મોકલીને કહા ું કે, “મેં તને નારાજ કય છે.

* 18:4 18:4 કાંસા ું સાપ
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હવે અહ થી પાછોજા. ું જે શરતો માર આગળ ૂકશે તેનો હુ સ્વીકાર
કર શ.” આથી આશ્ ૂરના રાજાએ યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાને
ત્રણસો તાલંત ચાંદ અને ત્રીસ તાલંત સો ું આપ્ ુ.ં 15માટે હઝ કયાએ
તેને યહોવાહના સભા ાનમાંથી અને રાજમહેલના ભંડારમાંથી જે
ચાંદ મળ આવી હતી તે બધી તેને આપી.

16 તે સમયે હઝ કયાએ યહોવાહના સભા ાનના બારણા પરથી
અને પોતે મઢેલા સ્તંભો પરથી સો ું ઉખાડ ને આશ્ ૂરના રાજાનેઆપ્ ુ.ં
17 પણ આશ્ ૂરના રાજાએ લાખીશથી તાતાર્ન, રાબ-સાર સ તથા
રાબશાકેહને મોટા સૈન્ય સાથે હઝ કયા રાજા પાસે યરુશાલેમમાં
મોકલ્યા. તેઓ માગ ુસાફર કર ને યરુશાલેમ પહોંચ્યા. તેઓ
યરુશાલેમ પહોંચીને ધોબીના ખેતરના માગર્ પર આવેલા ઉપરના
તળાવના ગરનાળા પાસે થોભ્યા. 18 તેઓએ હઝ કયા રાજાને
બોલા ો, ત્યારે હ લ્કયાનો દ કરો એ લયાક મ જે ઘરનો ઉપર હતો
ત,ે નાણાં મંત્રી શેબ્ના તથા આસાફનો દ કરો યોઆહ જે ઇ તહાસકાર
હતો, તેઓ તેઓને મળવા બહાર આ ા.

19 રાબશાકેહ તેઓને ક ું કે, હવે તમે હઝ કયાને જઈને કહો કે,
આશ્ ૂરનો મહાન રાજા ૂછે છે કે, “તારો આત્મ વ ાસ શેનાથી છે?
20 ું કહે છે, ુદ્ધને માટે સહયોગી મત્રો અને પરાક્રમ અમાર પાસે છે
તે તો માત્ર નકામી વાતો છે. કોના પર ું ભરોસો રાખે છે? કોણે તને માર
વરુદ્ધ બંડ કરવાની હમત આપી છે? 21જો, ું આ બરુરુપી લાકડ
જવેા મસર પર ભરોસો રાખીને ચાલે છે, પણ જે કોઈ તેનો આધાર લે
છે તેના હાથમાં પેસીને તે તેને વીંધી નાખશે. મસરનો રાજા ફારુન તેના
પર ભરોસો રાખનારની સાથે આવી જ ર તે વત છે.

22 પણ જો તમે એ ું કહો કે, ‘અમે અમારા ઈ ર યહોવાહ પર
ભરોસો રાખીએ છ એ,’ તે એ જ યહોવાહ નથી કે જમેના ઉચ્ચ ાનો
અને વેદ ઓ હઝ કયા રાજાએ કાઢ ના ાં છે અને યહૂ દયા અને
યરુશાલેમને ક ું છે કે, ‘તમારે યરુશાલેમમાં આ વેદ ની આગળ જ
સેવા કરવી?’ 23 તો હવે, કૃપા કર મારા મા લક આશ્ ૂરના રાજા સાથે
ું સાર શરત કર. એટલે કે જો ું તેમના માટે સવાર કરનારા ૂરા પાડે

તો હુ તને બે હજાર ઘોડા આપીશ.
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24જો તારાથી ન બની શકે તો ું રથો અને ઘોડસેવારોના માટે મસર
પર ભરોસો રાખીને મારા મા લકના એક પણ સરદારને કેવી ર તે પાછો
હઠાવી શકે? 25 ું હુ યહોવાહ વના આ જગ્યા સામે ુદ્ધ કર ને તેનો
નાશ કરવા ચઢ આ ો છુ? યહોવાહે મને ક ું છે કે, “ ું આ દેશ પર
ચઢાઈ કર ને તેનો નાશ કર.’ ”

26 હ લ્કયાના દ કરાએ લયાક મ,શેબ્નાઅને યોઆહે રાબશાકેહને
ક ું, “કૃપા કર ને તારા સેવકોની સાથે અરામી ભાષામાં બોલ, કે અમે
તે સમજી શક એ. અમાર સાથે હ ૂ ભાષામાં ના બોલીશ. જઓે
દવાલ પર છે તેઓના સાંભળતાં અમાર સાથે યહૂ દયાની ભાષામાં
બોલીશ ન હ.” 27 પણ રાબશાકેહે તેઓને ક ું, “ ું મારા મા લકે આ
વાતો તારા મા લકને અને તને કહેવા માટે મોકલ્યા છે? જઓેઆદ વાલ
પર બેઠેલા છે,જઓે તમાર સાથે પોતાની વ ા ખાવાને તથા ૂત્ર પીવા
નમાર્ણ થયેલા છે તેઓને કહેવાને મને મોકલ્યો નથી?”
28 પછ રાબશાકેહે ઊભા થઈને મોટા અવાજે પોકાર ને યહૂ દયાની

ભાષામાં ક ું, “આશ્ ૂરના રાજા ધરાજ ું વચન સાંભળો. 29 રાજા કહે
છે, “ હઝ કયાથી છેતરાશો ન હ, તે તમને મારા હાથમાંથી બચાવી શકશે
ન હ. 30 “યહોવાહ ન ે આપણને બચાવશ,ે આ નગર આશ્ ૂરના
રાજાના હાથમાં આપવામાં ન હ આવે એ ું કહ ને હઝ કયા તમાર
પાસે યહોવાહ પર ભરોસો રખાવે ન હ.’ ”

31 આશ્ ૂરનો રાજા એમ કહે છે કે, હઝ કયા ું સાંભળશો ન હ,
‘માર સાથે ુલેહ કર ને માર પાસે આવો. ત્યારે તમે દરેક પોતાની
દ્રાક્ષવાડ માંથી અને પોતાના અંજીરના ૃક્ષ પરથી ફળ ખાશો, તમારા
પોતાના કૂવા ું પાણી પીશો, હુઆવીને તમને ત્યાં લઈજાઉ ન હ 32 ત્યાં
ુધી તમારો જે દેશ તમારા પોતાના દેશ જવેો અનાજ અને દ્રાક્ષારસનો

દેશ, રોટલી અને દ્રાક્ષવાડ ઓનો દેશ,જૈ ૂન અને મધનો દેશ છે ત્યાં તમે
જીવતા રહેશો અને મરશો ન હ.’ જયારે હઝ કયા તમને સમજાવે કે,
‘યહોવાહ આપણને બચાવશ’ે તો તે ું સાંભળશો ન હ.

33 ું કોઈ પણ પ્રજાના દેવે કદ પોતાના દેશને આશ્ ૂર રાજાના
હાથમાંથી બચા ો છે? 34 હમાથ અને આપાર્દના દેવો કયાં છે?
સફાવાર્ઈમ, હેના અને ઇવ્વાના દેવો ાં છે? ું તેઓએસમરુનને મારા
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હાથમાંથી છોડા ું છે? 35આ બધા દેશોના દેવોમાંથી એવા દેવ કોણ
છે તેઓએ પોતાના દેશને મારા હાથમાંથી છોડા ો હોય? તો કેવી ર તે
યહોવાહ યરુશાલેમને મારા હાથમાંથી છોડાવશે?”

36 રાજાએ આજ્ઞા આપી હતી કે, “તેને ઉ ર આપવો ન હ” માટે
બધા લોકો શાંત ર ા, કોઈ એક શ પણ બોલ્ ું ન હ. 37 પછ
હ લ્કયાનો દ કરો એ લયાક મ જે ઘરનો કારભાર હતો ત,ે નાણાંમંત્રી
શેબ્ના અને આસાફનો દ કરો યોઆહ ઇ તહાસકાર પોતાનાં વ
ફાડ ને હઝ કયાની પાસેઆ ા અને તેઓએ તેને રાબશાકેહનાં વચનો
કહ સંભળા ા.ં

19
રાજાને પ્રબોધક યશાયાની સલાહ
યશા. 37:1-5

1 હઝ કયા રાજાએ ારે તે સાંભ ું ત્યારે એમ થ ું કે, તેણે
પોતાના વ ફાડ્યાં, પોતાના શર ર પર ટાટ પહેર ને તે યહોવાહના
ઘરમાં ગયો. 2 તેણે રા ના અ ધકાર એ લયાક મન,ે નાણાંમંત્રી
શેબ્નાને તથા યાજકોના વડ લોને ટાટ પહેરાવીને આમોસના દ કરા
યશાયા પ્રબોધક પાસે મોકલ્યા.

3 તેઓએ તેને ક ું, હઝ કયા આ પ્રમાણે કહે છે કે, “આ દવસ
દ:ુખનો, ઠપકાનો તથા બદનામીનો દવસ છે, કેમ કે બાળકને જનમવાનો
સમય આ ો છે, પણ તેને જન્મ આપવાની શ ક્ત નથી. 4 કદાચ
એ ું બને કે, રાબશાકેહ જનેે તેના મા લક આશ્ ૂરના રાજાએ જીવતા
ઈ રની નદા કરવા મોકલ્યો છે, તેનાં બધાં વચનો તમારા ઈ ર
યહોવાહસાંભળે, તમારા ઈ ર યહોવાહે જે વચનો સાંભ ાં તેને તેઓ
વખોડ.ે તેથી હવે જે હજુ ુધીઅહ બાક રહેલા છે તેઓને માટે પ્રાથર્ના
કરો.”

5 હઝ કયા રાજાના ચાકરો યશાયા પાસે આ ા, 6 યશાયાએ
તેઓને ક ું કે, “તમારા મા લકને કહો કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે, “જે વચનો
તેં સાંભ ાં છે,જનેાથીઆશ્ ૂરના રાજાના સેવકોએમારુઅપમાન ક ુ
છે તેનાથી તમે ગભરાશો ન હ.” 7 જુઓ, હુ તેનામાં એકઆત્મા ૂક શ,
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તે એક અફવા સાંભળ ને પોતાના દેશમાં પાછો જશે. પછ હુ તેને તેના
પોતાના દેશમાં તલવારથી માર નંખાવીશ.”

રાબશાકેહની બીજી ધમક
યશા. 37:8-20

8 પછ રાબશાકેહ પાછો ગયો, ત્યારે તેને સમાચાર મ ા કે,
“આશ્ ૂરનો રાજા લબ્નાહ સામે લડ ર ો છે, કેમ કે તેણે સાંભ ું
હ ું કે, રાજા લાખીશ પાસેથી ગયો છે. 9 કૂશના રાજા તહાર્કા વષે
સાંભ ું, જુઓ, તે તાર સામે ુદ્ધ કરવા ચઢ આ ો છે, ત્યારે તેણે
ફર યહૂ દયાના રાજા હઝ કયા પાસે સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ું
કે.

10 “ ુ,ં યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાને કહેજે કે, ‘તારા ઈ ર જનેા
પર ું ભરોસો રાખે છે તે તને એમ કહ ને છેતરે ન હ કે, “યરુશાલેમ
આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાં આપવામાં આવશે ન હ.” 11 જો, તેં
સાંભ ું છે કે, આશ્ ૂરના રાજાએ બધા દેશોનો સં ૂણર્પણે નાશ કય
છે. તો ું તારો બચાવ થશ?ે

12જે પ્રજાઓના, એટલે ગોઝાન, હારાન, રેસેફ અને તલાસ્સારમાં
રહેતા એદેનના લોકોનો મારા પ ૃઓએ નાશ કય છે તેઓના દેવોએ
તેઓને બચા ા છે? 13 હમાથનો રાજા, આપાર્દનો રાજા, સફાવાર્ઈમ
નગરનો રાજા તથા હેનાનો અને ઇવ્વાનો રાજા ાં છે? હતા ના હતા
થઈ ગયા છે.

14 હઝ કયાએ સંદેશાવાહકો પાસેથી પત્ર લઈને વાંચ્યો. પછ તે
યહોવાહના ઘરમાં ગયો અને યહોવાહની આગળ પત્ર ુલ્લો કર ને
વાંચ્યો. 15 પછ હઝ કયાએ યહોવાહ આગળ પ્રાથર્ના કર ને ક ું
કે, “હે ઇઝરાયલના ઈ ર, સૈન્યોના યહોવાહ, તમે જે કરુબો પર
બરાજમાન છો, ૃથ્વીનાં બધાં રાજયોના તમે એકલા જ ઈ ર છો.
તમે આકાશ અને ૃથ્વી ઉત્પ કયા છે.

16 હે યહોવાહ, તમે કાન દઈને સાંભળો. યહોવાહ તમાર આંખો
ઉઘાડો અને જુઓ, સાન્હેર બનાં વચનો જે વડે તેણે જીવતા ઈ રની
નદા કરવા મોકલ્યા છે તેને તમે સાંભળો. 17 હવે યહોવાહ, ખરેખર
આશ્ ૂરના રાજાઓએ પ્રજાઓનો તથા તેમના દેશોનો નાશ કય છે.
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18અને તેઓના દેવોને અ માં નાખી દ ધા છે, કેમ કે તેઓ દેવો નહોતા,
તે તો માણસોના હાથે કરે ું કામ હ ુ,ં ફક્ત પથ્થર અને લાકડાં હતા.ં
તેથી જઆશ્ ૂર ઓએ તેઓનો નાશ કય હતો.

19 તો હવે, હે અમારા ઈ ર યહોવાહ, હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે,
અમને તેઓના હાથમાંથી બચાવો કે, ૃથ્વીનાં બધાં રા ો જાણે કે,
તમે યહોવાહ,એકલા જ ઈ ર છો.”

યશાયાનો રાજાને જવાબ
યશા. 37:21-38

20 પછ આમોસના દ કરા યશાયાએ હઝ કયાને સંદેશો મોકલીને
કહા ું કે, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહએમ કહે છે કે, “તેંઆશ્ ૂરના
રાજા સાન્હેર બ વરુદ્ધ મને પ્રાથર્ના કર હતી. તાર એ પ્રાથર્ના મેં
સાંભળ છે. 21 તેના વષે યહોવાહ જે વચન બોલ્યા છે તે આ છે:
“ સયોનની કુવાર દ કર એ

તને ુચ્છ ગણે છે, તરસ્કાર સ હત તાર હાંસી ઉડાવે છે.
યરુશાલેમની દ કર એ તારા તરફ પોતા ું મા ું ુણા ું છે.
22 તેં કોની નદા કર છે તથા કોના વષે દભુાર્ષણ કયાર્ છે?

તેં કોની સામે તારો અવાજ ઉઠા ો છે?
તેં કોની વરુદ્ધ

ઇઝરાયલના પ વત્રનો વરુદ્ધ જ તાર ઘમંડભર આંખો ઊંચી
કર છે?

23 તારા સંદેશાવાહકો દ્વારા
તેં પ્ર ુનો તરસ્કાર કય છે.

તેં ક ું છે કે,
‘મારા રથોના જૂથ વડે હુ પવર્તોનાં શખર પર,
લબાનોનના ઊંચા ળોએ ચઢયો છુ.

તેનાં સૌથી ઊંચા એરેજ ૃક્ષોને,
તથા તેનાં ઉ મ દેવદારનાં ૃક્ષોને હુ કાપી નાખીશ.

હુ તેના સૌથી ફળદ્રપ જગલના
તથા તેના સૌથી દૂરના પ્રદેશોમાં પ્રવેશ કર શ.

24 મેં કૂવા ખોદ ને
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પરદેશીનાં પાણી પીધાં છે.
મારા પગનાં ત ળયાંથી

મેં મસરની બધી નદ ઓ ૂકવી નાખી છે.’
25 મેં ુરાતન કાળથી તેની યોજના કર હતી,

પ્રાચીન કાળથી કામ ક ,ુ
એ ું તેં સાંભ ું નથી?
મેં કોટવાળા નગરોને વેરાન કર ને,

ખંડરેના ઢગલા કરવા માટે મેં તને ઊભો કય છે.
26 તેથી ત્યાંના રહેવાસીઓ શ ક્તહ ન થઈ ગયા,

ગભરાઈને શર મદા થઈ ગયા:
તેઓ ખેતરના છોડ જવેા,

લીલા ઘાસ જવેા,
ધાબા પર અને ખેતરમાં ઊગી નીકળેલા,

ૃ દ્ધ પામ્યા પહેલાં બળ ગયેલા ઘાસ જવેા બની ગયા હતા.
27 તારુ નીચે બેસ ુ,ં

તારુ બહાર જ ું અને અંદર આવ ું
તથા મારા પર તારુ કોપાયમાન થ ું એ બ ું હુ જાણું છુ.

28 મારા પર કોપ કરવાને લીધે,
તારો ઘમંડ મારા કાને પહોંચ્યાને લીધ,ે

હુ તારા નાકમાં કડ પહેરાવવાનો છુ
તારા મોંમાં લગામ નાખવાનો છુ;

પછ જે રસ્તે ું આ ો છે,
તે જ રસ્તે હુ તને પાછો ફેરવીશ.”

29આતારા માટે ચ રુપ થશ:ે
આવષ તમે જગલી ઊગી નીકળેલા દાણા ખાશો,

બીજે વષ તે દાણામાંથી પાકે ું અનાજ ખાશો,
ત્રીજે વષ તમે વાવશો અને લણશો,

દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશો અને તેનાં ફળ ખાશો.
30 યહૂ દયાના ઘરના બચેલા માણસો,

ફર થી જડ પકડશે અને ફળઆપશે.
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31 કેમ કે, યરુશાલેમમાંથી અને સયોન પવર્ત પરથી બચેલા માણસો
બહાર આવશ.ે સૈન્યોના યહોવાહની આવેશના લીધે આ બ ું
થશ.ે

32 “એટલે આશ્ ૂરના રાજા વષે યહોવાહ એ ું કહે છે:
“તે આ નગરમાં આવશે ન હ

તેમ તે તીર પણ મારશે ન હ.
ઢાલ લઈને તેની આગળ ન હઆવે

તેમ તેની સામે ઢોળાવવાળ જગ્યા બાંધશે ન હ.
33જે માગ તે આ ો છે

તે માગ તે પાછો જશે;
આશહેરમાં તે પ્રવેશ કરશે ન હ.

આયહોવાહ ું નવેદન છે.”
34 મારે પોતાને માટે તેમ જ મારા સેવક દાઉદને માટે

હુ આ નગર ું રક્ષણ કર શ અને તેને બચાવીશ.’ ”
35 તે જ રાત્રે એમ થ ું કે, યહોવાહના દૂતે આવીને આશ્ ૂર ઓની

છાવણીમાં એક લાખ પંચાશી હજાર સૈ નકોને માર ના ા. વહેલી
સવારે માણસોએ ઊઠ ને જો ુ,ં તો બધી જગ્યાએ ૃતદેહ પડ્યા હતા.
36તેથીઆશ્ ૂરનો રાજા સાન્હેર બ ઇઝરાયલ છોડ ને પોતાના પ્રદેશમાં
પાછો નનવેમાં જતો ર ો. 37 તે પોતાના દેવ નસ્રોખના મં દરમાં ૂજા
કરતો હતો, ત્યારે તેના દ કરાઓ આદ્રામ્મેલેખે અને શારએસેરે તેને
તલવારથી માર ના ો. પછ તેઓ અરારાટ દેશમાં નાસી ગયા. તેનો
દ કરો એસાર-હાદ્દોન તેના પછ રાજા બન્યો.

20
હઝ કયા રાજાની માંદગી
યશા. 38:1-8,21-22; 2 કાળ. 32:24-26

1 તે દવસોમાં હઝ કયા મરણતોલ માંદો પડ્યો. ત્યારે આમોસના
દ કરા યશાયા પ્રબોધકે તેની પાસે આવીને તેને ક ું, “યહોવાહ કહે છે,
‘તારા કુટુબનો બંદોબસ્ત કર; કેમ કે, ું મર જશે,જીવશે ન હ.’ ” 2 ત્યારે
હઝ કયાએ દ વાલ તરફ પોતા ું મોં ફેરવીને યહોવાહને પ્રાથર્ના કર ને
ક ું, 3 “હે યહોવાહ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, હુ કેવી ર તે તમાર
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આગળ વ ા ુપણે તથા મારા ૂરા હૃદયથી ચાલ્યો છુ, તમાર દ્ર માં
જે સારુ હ ું તે મેં ક ુ છે, તેને યાદ કરો.” પછ હઝ કયા બહુ રડ્યો.

4 યશાયા ત્યાંથી નીકળ ને નગરની અધવચ પહોંચ્યો તે પહેલાં એમ
બન્ ું કે, યહોવાહ ું વચન તેની પાસે એ ું આ ું કે, 5 “ ું પાછો જઈને
મારા લોકોના આગેવાન હઝ કયાને કહે કે, ‘તારા પ ૃ દાઉદના ઈ ર
યહોવાહ એ ું કહે છે: “મેં તાર પ્રાથર્ના સાંભળ છે અને તારાં આં ુ
જોયાં છે. હુ તને ત્રીજા દવસે સાજો કર શ અને ું યહોવાહના ઘરમાં
જશે.

6 હુ તારા આ ુષ્યમાં પંદર વષર્ વધાર શ, તને તથા આ નગરને હુ
આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી છોડાવીશ. મારા પોતાના માટે અને મારા
સેવક દાઉદના માટે હુ આ નગર ું રક્ષણ કર શ.” 7 યશાયાએ ક ું,
“અંજીર ું ચક ું લો;” તેઓએ તે પ્રમાણે ક ુ અને તેને તેના ૂમડા પર
લગા ું અને તે સાજો થઈ ગયો.

8 પછ હઝ કયાએ યશાયાને ૂ ું, “યહોવાહ મને સાજો કરશે
અને હુ ત્રીજા દવસે યહોવાહના ઘરમાં જઈશ, તે ું ચ ુ?ં”
9 યશાયાએ ક ું, “યહોવાહે જે વચન ક ું છે તે ૂરુ કરશે, તે ું ચ
આ છે. છાંયડો દસ અંશઆગળજાય કે, દસ અંશ પાછળજાય?”

10 હઝ કયાએ જવાબઆપ્યો, “છાંયડો દસ અંશ આગળ વધે એ
તો નાની વાત છે; એમ ન હ, પણ દસ અંશ પાછો હઠે.” 11 યશાયા
પ્રબોધકે યહોવાહને મોટેથી પોકાર કય , તેથી આહાઝના સમયદશર્ક
યંત્રમાં છાંયડો જટેલો નમ્યો હતો, ત્યાંથી તેમણે દસ અંશ પાછો
હઠા ો.

બા બલના રાજાના પ્ર ત ન ધઓ
યશા. 39:1-8

12 તે સમયે બા બલના રાજા બાલઅદાનના દ કરા બરોદાખ-
બાલાદાને સંદેશાવાહકો સાથે હઝ કયા પર પત્રો તથા ભેટ મોકલ્યા,ં
કેમ કે તેણે સાંભ ું હ ું કે, હઝ કયા માંદો પડ્યો છે. 13 હઝ કયાએ
તેઓ ું સાંભળ ને તેઓને પોતાની કમતી વસ્ ુઓથી ભરેલો આખો
મહેલ, ચાંદ , સો ું, ુગંધી દ્ર ો, ૂલ્યવાન તેલ, શસ્રભંડાર અને
ભંડારમાં જે બ ું મળ આ ું તે સવર્ સંદેશાવાહકોને બતા ું. ત્યાં
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આખા ઘરમાં કે રા માં એ ું કઈ ન હ ુ,ં કે જે હઝ કયાએ તેઓને
બતા ું ના હોય.

14 ત્યારે પ્રબોધક યશાયાએ હઝ કયા પાસેઆવીને તેને ૂ ું, “આ
માણસોએ તને ું ક ું? તેઓ ાંથી આ ા છે?” હઝ કયાએ ક ું,
“તેઓ દૂરના દેશબા બલથીઆ ા છે.” 15યશાયાએ ૂ ું, “તેઓએ
તારા મહેલમાં ું જો ું?” હઝ કયાએ ક ું, “તેઓએ મારા મહેલમાં
બ ું જ જો ું છે. મારા ભંડારોમાં એવી એકે વસ્ ુ નથી કે જે મેં તેઓને
બતાવી ના હોય.”

16 ત્યારે યશાયાએ હઝ કયાને ક ું, “યહોવાહ ું વચન સાંભળ,
17 ‘જો, એવા દવસો આવી ર ા છે કે જયારે તારા મહેલમાં જે બ ું
છે તેનો, તારા પ ૃઓએ આજ ુધી જે કઈ સંગ્રહ કય છે તે બ ું
જ, બા બલમાં લઈ જવામાં આવશે. ક ું જ બાક રહેશે ન હ એ ું
યહોવાહ કહે છે. 18અને તારા દ કરા જે તારાથી ઉત્પ થશે, જઓે
તારા વંશજો થશે, તેઓને તેઓ લઈ જશે; તેઓને બા બલના રાજાના
મહેલમાં નોકરો તર કે રાખવામાં આવશ.ે’ ”

હઝ કયા રાજા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 32:32-33

19 હઝ કયાએ યશાયાને ક ું, “ ું યહોવાહ ું વચન જે બોલ્યો તે
સારુ છે.” કેમ કે તેણે વચા ુ કે, “હુ જીવીશ ત્યાં ુધી તો શાં ત
અને સત્યતા કાયમ રહેશે” 20 હઝ કયાનાં બીજાં કાય , તે ું બ ું
પરાક્રમ, તે જે તળાવ તથા ગરના ું બનાવી નગરમાં પાણી લા ો,
તે બ ું યહૂ દયાના રાજાઓનાં કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી
ું? 21 હઝ કયા તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો, પછ તેનો દ કરો

મનાશ્શા તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

21
યહૂ દયાના મનાશ્શાનો રા કાળ
2 કાળ. 33:1-20

1 મનાશ્શા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે બાર વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં પંચાવન વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ હેફસીબા હ ું.
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2જે પ્રજાઓને યહોવાહે ઇઝરાયલ લોકો આગળથી કાઢ ૂક હતી,
તેઓના ૃણાસ્પદ કૃત્યો પ્રમાણે વત ને તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ
હ ું તે ક ુ. 3 કેમ કે, તેના પતા હઝ કયાએજે ઉચ્ચ ાનોનો નાશ કય
હતો, તે તેણે ફર બાંધ્યા,ંઇઝરાયલના રાજાઆહાબે જમે ક ુ તેમ, તેણે
બઆલ માટે વેદ બાંધી,અશેરાદેવીની ૂ ત બનાવી અને આકાશમાંના
બધાં તારામંડળની ભ ક્ત કર અને તેઓની ૂજા કર .

4જે સભા ાન વષે યહોવાહેઆજ્ઞાઆપી હતી કે, “યરુશાલેમમાં
સદાકાળ મારુ નામ રાખીશ.” તે યહોવાહના ઘરમાં મનાશ્શાએ
ૂ ત ૂજા માટે વેદ ઓ બાંધી. 5 યહોવાહના સભા ાનનાં બ ે

આંગણાંમાં તેણે આકાશમાંના બધાં તારામંડળો માટે વેદ ઓ બાંધી.
6 તેણે પોતાના દ કરા ું દહનીયાપણર્ની માફક અ માં અપર્ણ ક ;ુ તે
શકુન ુહૂતર્ ૂછતો હતો, તંત્રમંત્ર કરતો હતોઅને ૂવાઓતથાજાદગુરો
સાથે વહાર રાખતો હતો. તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે કૃત્યો ખરાબ
હતાં તે કર ને ઈ રને કોપાયમાન કયાર્.

7 તેણે વાછરડાના આકારની અશેરાની ૂ ત બનાવી તેને યહોવાહના
ઘરમાં ૂક . જે સભા ાન વષે યહોવાહે દાઉદને તથા તેના દ કરા
ુલેમાનને ક ું હ ુ,ં “આ સભા ાન તથા યરુશાલેમ કે જનેે મેં

ઇઝરાયલના બધાં કુળોમાંથી પસંદ ક ુ છે. તેમાં હુ મારુ નામ સદા
રાખીશ. 8જે બધીઆજ્ઞા મેં ઇઝરાયલીઓનેઆપી છે,જે નયમશા
મેં મારા સેવક ૂસા દ્વારા તેમને આપ્ ું છે તે જો તેઓ કાળજીથી પાળશે
તો જે દેશ મેં તેઓના પ ૃઓનેઆપ્યો છે, તેમાંથી તેઓના પગને હુ હવે
પછ કદ ડગવા દઈશ ન હ. 9પણ તે લોકોએ સાંભ ું ન હ, યહોવાહે
જે પ્રજાઓનો ઇઝરાયલી લોકો આગળ નાશ કય હતો, તેઓની પાસે
મનાશ્શાએ વધારે ખરાબ કામ કરા ાં.

10 ત્યારે યહોવાહે પોતાના સેવક પ્રબોધકો મારફતે ક ું,
11 “યહૂ દયાના રાજા મનાશ્શાએ આ ધ ારપાત્ર કાય કયા છે,
તેની અગાઉ અમોર ઓએ ક ુ હ ુ,ં તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ
આચરણ કયા છે. યહૂ દયા પાસે પણ તેઓની ૂ તઓ વડે પાપ
કરા ું છે. 12 તે માટે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે, “જુઓ,
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હુ યરુશાલેમ અને યહૂ દયા પર એવી આફત લાવીશ કે જે કોઈ તે
સાંભળશે તેના કાન ઝણઝણી ઊઠશે.

13 હુ સમરુનની માપદોર તથા આહાબના કુટુબનો ઓળંબો
યરુશાલેમ પર ખેંચીશ, જમે માણસ થાળ ને સાફ કરે છે તેમ હુ
યરુશાલેમને સાફ કર ને ઊં ું વાળ નાખીશ. 14મારા પોતાના વારસાના
બાક રહેલાઓને હુ તજી દઈશ અને તેઓને તેઓના દશુ્મનોના હાથમાં
સોંપી દઈશ. તેઓ તેઓના બધા દશુ્મનોની ૂંટ તથા બ લ થઈ પડશે.
15 કેમ કે, તેઓએમાર દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક ુ છે. તેઓના પ ૃઓ
મસરમાંથી બહાર આ ા તે દવસથી તે આ દવસ ુધી તેઓએ મને
ુસ્સે કય .”
16 વળ મનાશ્શાએ એટ ું બ ું નદ ષ રક્ત વહેવડા ું છે કે,

યરુશાલેમ એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી ભરાઈ ગ ું છે. ઉપરાંત,
તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે કર ને પોતાના પાપ વડે યહૂ દયા
પાસે પાપ કરા ું. 17 મનાશ્શાના બાક ના કાય , તેણે જે બ ું ક ુ તે,
તેણે જે પાપ ક ુ ત,ે યહૂ દયાના રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં
લખેલાં નથી ુ?ં 18 મનાશ્શા પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો,
પોતાના ઘરના બગીચામાં એટલે ઉઝઝાના બગીચામાં તેને દફનાવવામાં
આ ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો આમોન રાજા બન્યો.

યહૂ દયાના આમોનનો રા કાળ
2 કાળ. 34:21-25

19 આમોન રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો, તેણે
યરુશાલેમમાં બે વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ મ ુલ્લેમેથ હ ું,
તે યોટબાના હારુસની દ કર હતી. 20 તેણે તેના પતા મનાશ્શાની જમે
યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક .ુ

21આમોન જે માગ તેનો પતા ચાલ્યો હતો, તે માગ તે ચાલ્યો અને
તેના પતાએ જમે ૂ તઓની ૂજા કર તેમ તેણે પણ કર , તેઓની
ભ ક્ત કર . 22 તેણે પોતાના પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહનો ત્યાગ કય
અને યહોવાહના માગ માં ચાલ્યો ન હ. 23 આમોનના ચાકરોએ તેની
વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચીન,ે તેને પોતાના ઘરમાં માર ના ો.
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24 પર ુ દેશના લોકોએઆમોન રાજા વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચનાર બધાને
માર ના ા, તેઓએ તેના દ કરા યો શયાને તેની જગ્યાએ રાજા
બના ો. 25 આમોન રાજાનાં બાક નાં કાય , યહૂ દયાના રાજાઓના
કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 26 લોકોએ તેને ઉઝઝાના
બગીચામાં દફના ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યો શયા રાજા બન્યો.

22
યહૂ દયાના યો શયાનો રા કાળ
2 કાળ. 34:1-2

1 યો શયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો, તેણે
યરુશાલેમમાં એકત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ યદ દા
હ ુ.ં તે બોસ્કાથના અદાયાની દ કર હતી. 2 તેણે યહોવાહની દ્ર માં
જે સારુ હ ું તે ક ુ. તે તેના પ ૃ દાઉદને માગ ચાલ્યો અને ડાબે કે
જમણે ફય ન હ.

નયમશા ું ુસ્તક મળ આ ું
2 કાળ. 34:8-28

3 યો શયા રાજાના કાર કદ ને અઢારમા વષ એ ું બન્ ું કે, તેણે
મ ુલ્લામના દ કરા અસાલ્યાના દ કરા શાફાન નાણામંત્રીને યહોવાહના
ઘરમાં એમ કહ ને મોકલ્યો કે, 4 “ ુ યાજક હ લ્કયા પાસે જા અને
કહે કે,જે નાણાં યહોવાહના ઘરમાં લાવવામાં આ ાં છે, દ્વારરક્ષકોએ
જે નાણાં લોકો પાસેથી ભેગા કયા છે તેની ગણતર તે કરે. 5 તેઓ
તે યહોવાહના સભા ાનની દેખરેખ રાખનાર કામદારોની પાસે લાવીને
તેઓના હાથમાં સોંપે, તેઓ તે નાણાં સભા ાનના સમારકામ કરનારને
આપ.ે

6 તેઓ તે નાણાં સભા ાનનાં સમારકામ કરનારા ુથારો, ક ડયા,
સલાટોને તથા સભા ાનના સમારકામ માટે લાકડાં અને ટાંકેલા પથ્થર
ખર દવા માટે આપતા હતા. 7 જે નાણાં તેઓને આપવામાં આવતાં
તેનો હસાબ તેઓની પાસેથી લેવામાં આવતો ન હ. કેમ કે, તેઓ
વ ા ુપણે વતર્તા હતા.
8 ુ યાજક હ લ્કયાએ નાણામંત્રી શાફાનને ક ું, “મને

યહોવાહના સભા ાનમાંથી નયમશા ું ુસ્તક મળ આ ું છે.”
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હ લ્કયાએ તે ુસ્તક શાફાનને આપ્ ું અને તેણે તે વાંચ્ ુ.ં 9 પછ
શાફાને જઈને રાજાને ુસ્તકઆપીને ક ું કે, “તમારા ચાકરોને જે નાણાં
સભા ાનમાંથી મ ાં, તે તેમણે યહોવાહ ું સભા ાનની સંભાળ
રાખનાર કામદારોને આપી દ ધાં છે.” 10પછ નાણામંત્રી શાફાને રાજાને
ક ું, “ હ લ્કયા યાજકે મને એક ુસ્તક આપ્ ું છે.” શાફાને તે રાજાની
આગળ વાંચ્ ુ.ં

11 રાજાએ નયમશા નાં ુસ્તકનાં વચનો સાંભ ાં ત્યારે એ ું
બન્ ું કે, તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં 12 રાજાએ હ લ્કયા યાજકને,
શાફાનના દ કરા અ હકામન,ે મખાયાના દ કરા આખ્બોરન,ે નાણામંત્રી
શાફાનને તથા પોતાના ચાકરઅસાયાનેઆજ્ઞા કર , 13 “જાઓઅનેઆ
મળેલાં ુસ્તકનાં વચનો વષે મારા માટે, મારા લોકો માટે અને યહૂ દયા
માટે યહોવાહને ૂછો. કેમ કે,આપણા વષે જે બ ું તે ુસ્તકમાં લખે ું
છે તે પાળવા માટે આ ુસ્તકનાં વચનને આપણા પ ૃઓએ સાંભ ું
નથી, તે કારણથી યહોવાહનો કોપ જે આપણા પર સળગ્યો છે તે ભારે
છે.” 14 માટે હ લ્કયા યાજક, અ હકામ, આખ્બોર, શાફાન તથા
અસાયા યાજાકોના* વ ભંડારના ઉપર હાહાર્સના દ કરા તકવાના
દ કરા શાલ્ ુમની પત્ની પ્રબો ધકા હુલ્દા પાસે ગયા. તે યરુશાલેમમાં
બીજા વસ્તારમાં રહેતી હતી, તેઓએ તેની સાથે વાત કર . 15 તેણે
તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે, “તમને માર
પાસે મોકલનાર માણસને કહો કે, 16 “યહોવાહ એ ું કહે છે, “જુઓ,
યહૂ દયાના રાજાએ આ બધાં વચનો તે ુસ્તકમાં વાંચ્યાં તે પ્રમાણ,ે હુ
આ દેશ અને તેના રહેવાસીઓ પરઆપ લાવીશ.

17 કેમ કે, તેઓએ મને તજી દઈને બીજા દેવોની આગળ ૂપ બા ું
છે. આ બધાં કુકમ થી તેઓએ મને ુસ્સે કય છે, માટે આ જગા પર
મારો ુસ્સો પ્રગટશે અને શાંત થશે ન હ.” 18 પણ યહૂ દયાના રાજા
જણેે તને યહોવાહની ઇચ્છા જાણવા મોકલ્યો છે, તેને એમ કહેજ,ે
ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ તમે સાંભળેલી વાતો વષે એમ કહે છે
કે, 19 હુ આ જગા વષે તથા તેમાંના રહેવાસીઓ વષે બોલ્યો કે તેઓ
પાયમાલ તથા શ્રા પત થશે તે સાંભળ ને તમારુ હૃદય નમ્ર થ ુ,ં ું

* 22:14 22:14 રાજાના
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યહોવાહઆગળ દન થયો, તારાં વસ્રો ફાડ ને માર આગળ રડ્યો, માટે
મેં તારુ પણ સાંભ ું. આયહોવાહ ું નવેદન છે.

20 ‘જો, હુ તને તારા પ ૃઓભેગો મેળવી દઈશ, ું શાં તમાં પોતાની
કબરમાં જશે. જે સઘળ આપ હુ આ દેશ અને તેના રહેવાસીઓ
પર લાવીશ, તે તાર આંખો જોશે ન હ.” તેઓ આ ખબર લઈને રાજા
પાસે પાછા ગયા.

23
યો શયા ૂ ત ૂજા દૂર કરે છે
2 કાળ. 34:3-7,29-33

1 પછ રાજાએ સંદેશાવાહકો મોકલીને યરુશાલેમના તથા
યહૂ દયાના વડ લોને તેની પાસે એકત્ર કયાર્. 2પછ રાજા, યરુશાલેમના
રહેવાસીઓ, યહૂ દયાના બધા યાજકો, પ્રબોધકો અને નાનાથી
મોટા સવર્ લોકો યહોવાહના ઘરમાં ગયા. રાજાએ યહોવાહના
સભા ાનમાંથી મળ આવેલા કરારના ુસ્તકનાં વચનો તેઓના
સાંભળતાં વાંચ્યા.

3 પછ રાજા સ્તંભ પાસે ઊભો ર ો. આ ુસ્તકમાં લખેલાં વચનો
અમલમાં લાવવા માટે, સં ૂણર્ હૃદયથી તથા સં ૂણર્ ભાવથી યહોવાહની
પાછળ ચાલવાનો, તેમની આજ્ઞાઓ, હુકમો તથા કા ૂનો પાળવાનો
તેમની આગળ કરાર કય . તેની સાથે બધા લોકો આ કરારમાં સંમત
થયા.

4 તે પછ રાજાએ હ લ્કયા યાજકને તથા મદદનીશ યાજકને
તેમ જ દ્વારરક્ષકોને આજ્ઞા કર કે, બઆલ, અશેરાની ૂ ત તેમ જ
આકાશના તારામંડળોની સેવામાં વપરાતાં બધાં વાસણો યહોવાહના
સભા ાનમાંથી બહાર કાઢ લાવો. અને તેઓએ તે બધાને યરુશાલેમ
બહાર કદ્રોનની ખીણના ખેતરોમાં બાળ ના ાં અને તેની રાખ બેથેલ
લઈ ગયા. 5 તેણે યહૂ દયાના નગરોમાં તથા યરુશાલેમની આસપાસના
ઉચ્ચ ાનોમાં ૂપ બાળવા માટે જે ૂ ત ૂજક યાજકો યહૂ દયાના
રાજાઓએપસંદ કયાર્ હતા તેઓને તથા જઓે બઆલન,ે ૂયર્ન,ે ચંદ્રન,ે
ગ્રહોને તથા આકાશના તારામંડળોને માટે ૂપ બાળતા હતા તેઓને
હઠાવી દ ધા.
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6 તે યહોવાહના સભા ાનમાંથી અશેરાની ૂ તને કાઢ લા ો,
યરુશાલેમની બહાર કદ્રોનની ખીણના ખેતરોમાં તેને બાળ . તેને કૂટ ને
ૂકો કર ને તે રાખ સામાન્ય લોકોની કબરો પર ફેંક દ ધી. 7 તેણે

યહોવાહના ઘરમાં આવેલા સજાતીય સંબંધવાળાઓનાં નવાસ ાનો,
જનેી અંદર ીઓ અશેરા માટે વ ો સીવતી હતી, તેઓને તેણે તોડ
પાડ્યા.ં

8 યો શયાએ યહૂ દયાના નગરોમાંથી બધા યાજકોને બહાર કાઢ
લાવીને ગેબાથી બેરશેબા ુધી જે ઉચ્ચ ાનોમાં તે યાજકોએ ૂપ
બા ો હતો, તેઓને અ ુદ્ધ કયા. દરવાજા પાસેનાં જે ઉચ્ચ ાનો
નગરના અ ધકાર યહો ુઆના દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર આગળ, એટલે
નગરના દરવાજામાં પ્રવેશતાં ડાબી બાજુએ હતા, તેઓનો નાશ કય .
9 તોપણ ઉચ્ચ ાનોના યાજકો યરુશાલેમમાં યહોવાહની વેદ પાસે
સેવા કરવા આવતા નહોતા, પણ તેઓ પોતાના ભાઈઓની સાથે
બેખમીર રોટલી ખાતા હતા.

10 યો શયાએ બેન- હ ોમની ખીણમાંના તોફેથને અ ુદ્ધ ક ુ હ ું,
કે જથેી કોઈ પોતાના દ કરા કે દ કર ને મોલેખની આગળ દહનીયાપણર્
તર કે અ માં અપર્ણ કરે ન હ. 11 યહોવાહના સભા ાનના ુ
પ્રવેશદ્વાર આગળ આવેલી નાથાન મેલેખની ઓરડ પાસ,ે જે ઘોડાની
ૂ તઓ યહૂ દયાના રાજાઓએ ૂયર્ને અપર્ણ કર હતી, તેઓને તેણે

દૂર કર . યો શયાએ ૂયર્ના રથોને બાળ ના ા.
12આહાઝના ઉપરના ઓરડાના ધાબા પર યહૂ દયાના રાજાઓએ

બાંધેલી વેદ ઓનો, જે વેદ ઓ મનાશ્શાએ યહોવાહના સભા ાનનાં
બે આંગણામાં બાંધી હતી, તેઓનો યો શયા રાજાએ નાશ કય .
યો શયાએતેના ટુકડે ટુકડાં કર ને તેનો ૂકો કર કદ્રોનની ખીણમાં નાખી
દ ધો. 13 જે ઉચ્ચ ાનો ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને સદોનીઓની
ધ ારપાત્ર દેવીઆશ્તારોથ માટે, મોઆબની ધ ારપાત્ર દેવી કમોશને
માટે, આમ્મોન લોકોની ધ ારપાત્ર દેવી મલ્કોમને માટે યરુશાલેમની
ૂવર્ બાજુએ, વનાશના પવર્તની દ ક્ષણે બાંધેલાં હતા, તેઓને યો શયા

રાજાએ અ ુદ્ધ કયા. 14 યો શયા રાજાએ સ્તંભોને તોડ ને ટુકડટુેકડાં
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કયાર્,અશેરાની ૂ તઓભાંગી નાખીને તેની જગ્યાએ માણસોનાં હાડકાં
ભયા.

15 વળ બેથેલમાં જે વેદ હતી તેને તથા જે ઉચ્ચ ાનો નબાટના
દ કરા યરોબામ કે જણેે ઇઝરાયલ પાસે પાપ કરા ું હ ું તેણે બાંધેલાં
હતા,ં તેઓને યો શયાએ તોડ ના ા. તેણે તે ઉચ્ચ ાનની વેદ ને
ભાંગીને ૂકો કય , વળ તેણે અશેરા ૂ તને બાળ નાખી. 16 ારે
યો શયા બીજી તરફ ફય ત્યારે તેણે પવર્ત પરની કબરો જોઈ. તેણે
માણસો મોકલીને કબરોમાંથી હાડકાં બહાર કઢા ા,ં આ વાતો પ્રકટ
કરનાર ઈ રભક્તે યહોવાહ ું જે વચન પોકા ુ હ ું તે પ્રમાણે તેઓને
વેદ પર બાળ ને તેને અ ુદ્ધ કર .

17પછ તેણે ૂ ુ,ં “પે ું સ્મારકજે હુ જોઉં છુ તે શા ું છે?” નગરના
માણસોએ તેને ક ું, “તે તો ઈ રભક્તે યહૂ દયાથી આવીને આ કૃત્યો
કે જે તમે બેથેલની વેદ વરુદ્ધ કયા છે તે પોકાયા હતા, તેની કબર છે.”
18યો શયાએ ક ું, “તેને રહેવા દો. કોઈએ તેનાં હાડકાં ખસેડવા ન હ.”
તેથી તેઓએ તેનાં હાડકાં તથા સમરુનથીઆવેલા પ્રબોધકોના હાડકાંને
રહેવા દ ધા.ં

19 વળ સમરુનનાં નગરોમાં ઉચ્ચ ાનોનાં બધાં મં દરો, જે
ઇઝરાયલના રાજાઓએ બનાવીને યહોવાહને ુસ્સે કયાર્ હતા તેમને
યો શયાએ દૂર કયા. જે બધાં કાય તેણે બેથેલમાં કયા હતાં તે પ્રમાણે
તેણે ક .ુ 20તેણે ત્યાંનાં ઉચ્ચ ાનના બધા યાજકોને વેદ ઓ પર માર
ના ા, તેઓના પર તેણે માણસોનાં હાડકાં બા ા,ં પછ તે યરુશાલેમ
પાછો આ ો.

યો શયા પાસ્ખાપવર્ પાળે છે
2 કાળ. 35:1-19

21 રાજાએ બધા લોકોને આજ્ઞા કર કે, કરારના આ ુસ્તકમાં
લ ા પ્રમાણે “તમારા ઈ ર યહોવાહ માટે પાસ્ખાપવર્ પાળો.”
22 ઇઝરાયલનો ન્યાય કરનાર ન્યાયાધીશોના દવસોથી ઇઝરાયલના
રાજાઓ કે યહૂ દયાના રાજાઓના દવસોમાં પણ કયારેય આ ું
પાસ્ખાપવર્ ઊજવા ું નહો ું. 23 પણ યો શયા રાજાના કાર કદ ને
અઢારમા વષ આ પાસ્ખાપવર્ યહોવાહના માટે યરુશાલેમમાં
ઊજવવામાં આ ું.
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યો શયાની અન્ય ધમર્ ુધારણા
24 યો શયાએ મરેલાંઓ અને આત્માઓ સાથે વાત કરનારનો

નાશ કય . વળ તેણે જાદગુરોન,ે ૂ તઓને, તથા યહૂ દયા અને
યરુશાલેમમાં જોવામાં આવેલી બધી ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓને દૂર કર ,
જથેી યહોવાહના સભા ાનમાંથી હ લ્કયા યાજકને મળેલા ુસ્તકમાં
લખેલાં નયમશા નાં વચનોને તે અમલમાં લાવ.ે 25 તેના પહેલાં એવો
કોઈ રાજા થયો નહોતો કે, જે પોતાના ૂરા હૃદયથી, ૂરા મનથી તથા
સં ૂણર્ બળથી ૂસાનાઆખા નયમશા ું પાલન કર ને યહોવાહ તરફ
વ ો હોય. યો શયા પછ પણ તેના જવેો કોઈ ઊભો થયો નથી.

26 તેમ છતાં જે ૂ ત ૂજા કર ને મનાશ્શાએ યહોવાહને ુસ્સે કયા
હતા તેને લીધે તેમનો ુસ્સો યહૂ દયા વરુદ્ધ સળગ્યો હતો, તેમનો કોપ
નરમ પડ્યો ન હ. 27 યહોવાહે ક ું, “મેં ઇઝરાયલીઓને દૂર કયાર્ છે,
તેમ જ હુ યહૂ દયાના લોકોને પણ માર દ્ર આગળથી દૂર કર શ,આ
નગર, યરુશાલેમ,જનેે મેં પસંદ ક ુ છે,જે સભા ાન વષે મેં ક ું, ‘ત્યાં
મારુ નામ રહશ,ે તેમને હુ તજી દઈશ ન હ.’ ”

યો શયા રાજા ું ૃત્ ુ
2 કાળ. 35:20-36:1

28 યો શયાનાં બાક નાં કાય , જે બ ું તેણે ક ુ, તેઓ યહૂ દયાના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું? 29 તેના દવસોમાં
મસરનો રાજા ફારુન-નકોઆશ્ ૂરના રાજા સામે લડવા ફ્રાત નદ ુધી
ગયો. યો શયા રાજા ુદ્ધમાં તેની સામે ગયો, નકો રાજાએ તેને જોયો,
તેણે તેને મ ગદ્દોમાં માર ના ો. 30 યો શયાના ચાકરો તેના ૃતદેહને
રથમાં ૂક ને મ ગદ્દોથી યરુશાલેમ લા ા, તેની પોતાની કબરમાં તેને
દફના ો. પછ યો શયાના દ કરા યહોઆહાઝને તેના પતાનીજગ્યાએ
નવા રાજા તર કે અ ભ ષક્ત કય .

યહૂ દયાના યહોઆહાઝનો રા કાળ
2 કાળ. 36:2-4

31યહોઆહાઝ રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે ત્રેવીસ વષર્નો હતો, તેણે
યરુશાલેમમાં ત્રણ મ હના ુધી રાજ ક .ુ તેની માતા ું નામ હ ૂટાલ
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હ ુ.ં તે લબ્નાહના ય મયાની દ કર હતી. 32 યહોઆહાઝે તેના
પ ૃઓએ જે ક ુ હ ું તે પ્રમાણે યહોવાહની દ્ર માં ખોટુ હ ું તે ક ુ.
33 તે યરુશાલેમમાં રાજ કરતો હતો તેવામાં ફારુન નકોએ તેને હમાથ
દેશમાંઆવેલા રબ્લાહમાં કેદ કય . પછ નકોએ દેશ પરએકસો તાલંત
ચાંદ અને એક તાલંત સોનાનો કર ના ો.

34 ફારુન નકોએ યો શયાના દ કરા એલ્યાક મને તેના પતા યો શયા
પછ રાજા બના ો અને તે ું નામ બદલીને યહોયાક મ રા ું. પણ
તે યહોઆહાઝને મસર લઈ ગયો અને યહોઆહાઝ ત્યાં મરણ પામ્યો.
35યહોયાક મ ફારુનને સો ું અને ચાંદ ૂકવતો. ફારુનના હુકમ પ્રમાણે
નાણાં આપવા માટે તેણે દેશ પર કર ના ો. ફારુન નકોના હુકમ
પ્રમાણે તે દેશના લોકો મધ્યેથી તે દરેક માણસ પાસેથી ચાંદ તથા સો ું
જબરદસ્તીથી લેતો હતો.

યહૂ દયાના યહોયાક મનો રા કાળ
2 કાળ. 36:5-8

36 યહોયાક મ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો.
તેણે યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ
ઝ બદા હ ુ,ં તે રૂમાહના પેદાયાની દ કર હતી. 37 યહોયાક મે પોતાના
પ ૃઓએ જે બ ું ક ુ હ ું તે પ્રમાણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું
તે ક ુ.

24
1 યહોયાક મના દવસોમાં બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે

યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર ; યહોયાક મ ત્રણ વષર્ ુધી તેનો ચાકર
બની ર ો. પછ તેણે પાછા ફર જઈને તેની સામે બળવો કય .
2 યહોવાહ પોતાના સેવક પ્રબોધકો દ્વારા જે વચન બોલ્યા હતા તે
પ્રમાણ,ે યહોવાહે યહોયાક મ વરુદ્ધ ખાલદ ઓની ટોળ , અરામીઓ,
મોઆબીઓ તથા આમ્મોનીઓને રવાના કયા; તેમણે યહૂ દયાની
વરુદ્ધ તેનો નાશ કરવા માટે તેઓને મોકલ્યા.
3 મનાશ્શાએ તેનાં કૃત્યોથી જે પાપો કયા હતાં તેને લીધે તેઓને

પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કરવા યહોવાહની આજ્ઞાથી જ યહૂ દયા
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પર દઃુખ આવી પ ું હ ુ.ં 4અને નદ ષ રક્ત વહેવડા ાના લીધે, તે
નદ ષ લોહ થી તેણે યરુશાલેમને ભર દ ું હ ું, માટે યહોવાહ તેને
ક્ષમા કરવા ઇચ્છતા ન હતા.

5 યહોયાક મનાં બાક નાં કાય , તેણે જે ક ુ તે સવર્, યહૂ દયાના
રાજાઓના કાળ ૃ ાંતના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ુ?ં 6 યહોયાક મ
પોતાના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો, તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો
યહોયાખીન રાજા બન્યો.

7 મસરનો રાજા ત્યાર પછ કદ પોતાના દેશમાંથી હુમલો કરવા
બહાર આ ો ન હ, કારણ બા બલના રાજાએ મસરના ઝરાથી ફ્રાત
નદ ુધી જે કઈ મસરના રાજાના કબજામાં હ ું તે જીતી લી ું હ ુ.ં

યહૂ દયાના યહોયાખીનનો રા કાળ
2 કાળ. 36:5-8

8 યહોયાખીન રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે અઢાર વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં માત્ર ત્રણમ હના રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ નહુશ્તા હ ું;
તે યરુશાલેમના એલ્નાથાનની દ કર હતી. 9 તેના પતાએ કરેલાં બધાં
કાય પ્રમાણે તેણે યહોવાહની દ્ર માં જે ખોટુ હ ું તે ક .ુ

10 તે સમયે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના સૈન્યએ યરુશાલેમ
પર ચઢાઈ કર તે નગરને ઘેર લી ું. 11 ારે તેના સૈ નકોએ નગરને
ઘેર લી ું હ ુ,ં ત્યારે બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર ત્યાં આવી
પહોંચ્યો. 12 યહૂ દયાનો રાજા યહોયાખીન, તેની માતા, તેના ચાકરો,
તેના રાજકુમારો તથા કારભાર ઓ બા બલના રાજાને મળવા બહાર
આ ા. બા બલના રાજાએપોતાના શાસનનાંઆઠમા વષ તેને પકડ્યો.

13 યહોવાહે ક ું હ ું તે પ્રમાણ,ે યહોવાહના સભા ાનની તેમ જ
રાજમહેલની બધી કમતી વસ્ ુઓ તે ઉપાડ ગયો. તેણે યહોવાહના
ઘરમાં ઇઝરાયલના રાજા ુલેમાને બનાવેલા સોનાનાં બધાં વાસણોને
કાપીને ટુકડાં કયા. 14 તે બધા યરુશાલેમ વાસીન,ે બધા આગેવાનોને,
બધા પરાક્રમી યોદ્ધાઓન,ે દસ હજાર કેદ ઓને, ુહારોને તથા
કાર ગરોને પકડ ને લઈ ગયો. ગર બ લોકો સવાય દેશમાં કોઈ બાક
ર ું ન હ.
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15 ન ૂખાદનેસ્સાર યહોયાખીનને બા બલ લઈ ગયો. તેમ જ તેની
માતા, પત્ની,અ ધકાર ઓ તથા દેશના ુ માણસોને પકડ ને તે તેમને
યરુશાલેમથી બા બલ લઈ ગયો. 16બધા પરાક્રમી માણસો એટલે સાત
હજાર માણસો, એક હજાર કાર ગરો તથા ુહારો, જે બધા પરાક્રમી
તથા ુદ્ધને માટે યોગ્ય હતા તે બધાને બા બલનો રાજા કેદ કર ને બા બલ
લઈ ગયો. 17બા બલના રાજાએ યહોયાખીનના કાકા મા ાન્યાને તેની
જગ્યાએ રાજા બના ો, તે ું નામ બદલીને સદ કયા રા ુ.ં

યહૂ દયાના સદ કયાનો રાજ્ યકાળ
2 કાળ. 36:11-12; ય મ. 52:1-3

18 સદ કયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે એકવીસ વષર્નો હતો, તેણે
યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ હ ૂટાલ હ ું,
તે લબ્નાહ નગરનો ય મયાની દ કર હતી. 19 યહોયાક મે જમે ક ુ
હ ું તેમ સદ કયાએ યહોવાહની દ્ર માં જે બ ું ખોટુ હ ું તે ક ુ.
20 યરુશાલેમ અને યહૂ દયામાં આ બ ું જે થ ું તે યહોવાહના કોપને
લીધે થ ું, તેથી તેમણે તેઓને પોતાની દ્ર આગળથી દૂર કયાર્. પછ
રાજા સદ કયાએ બા બલના રાજાની વરુદ્ધ બળવો કય .

25
યરુશાલેમ ું પતન
2 કાળ. 36:13-21; ય મ. 52:3-11

1 સદ કયા રાજાના શાસનના નવમા વષર્ના દસમા માસના, દસમા
દવસે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે પોતાના આખા સૈન્ય સ હત
યરુશાલેમ પર હુમલો કય . તેણે તેની સામે છાવણી નાખી અને તેની
ચારે બાજુ કલ્લા બાંધ્યા. 2એપ્રમાણે સદ કયા રાજાના શાસનકાળના
અ ગયારમા વષર્ ુધી યરુશાલેમ નગર બા બલના ઘેરામાં ર ું. 3 તે
વષર્ના ચોથા માસના નવમા દવસે નગરમાં એટલો સખત દકુાળ પડ્યો
હતો કે, દેશમાં લોકો માટે બલકુલ ખોરાક ન હતો.

4પછ નગરના કોટને તોડવામાંઆ ો, તે રાત્રે બધા લડવૈયા માણસો
રાજાના બગીચા પાસેની બે દ વાલો વચ્ચે આવેલા દરવાજામાંથી નાસી
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ગયા, ખાલદ ઓએ નગરને ચારેબાજુથી ઘેર લી ું. રાજા અરાબાના
માગ ગયો. 5 ખાલદ ઓ ું સૈન્ય સદ કયા રાજાની પાછળ પ ું અને
તેને યર ખો પાસેના યદન નદ ના મેદાનોમાં પકડ પાડ્યો. તે ુંઆ ું સૈન્ય
તેની પાસેથી વખેરાઈ ગ ુ.ં

6 તેઓ રાજાને પકડ ને રબ્લાહમાં બા બલના રાજા પાસે લા ા,
ત્યાં તેને સજા કરવામાં આવી. 7 તેની નજર આગળ તેના દ કરાઓને
માર ના ા. ત્યાર પછ તેની આંખો ફોડ નાખી, પ ળની સાંકળોથી
બાંધીને તેને બા બલમાં લઈ જવામાં આ ો.

મં દરનો નાશ
ય મ. 52:12-33

8 પાંચમા માસમા,ં તે માસના સાતમા દવસે, બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના કાર કદ ને ઓગણીસમેં વષ રક્ષક ટુકડ નો સરદાર,
બા બલના રાજાનો ચાકર ન ૂઝારઅદાન યરુશાલેમમાં આ ો. 9 તેણે
યહોવાહના સભા ાનન,ે રાજાના મહેલને તથા યરુશાલેમનાં બધાં
ઘરોને બાળ ના ા;ં નગરનાં બધાં જઅગત્યનાં ઘરોને ભસ્મી ૂત કયા.
10 રક્ષકટોળ ના સરદારના હાથ નીચે રહેલા બા બલના આખા સૈન્યએ
યરુશાલેમની દ વાલો ચારે બાજુથી તોડ પાડ .

11 નગરના બાક રહેલા લોકોને, જઓે બા બલના રાજાના પક્ષમાં
ચાલ્યા ગયા હતા તેઓને રક્ષકટોળ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન કેદ કર ને
બા બલમાં લઈ ગયો. 12 પણ રક્ષકટોળ ના સરદારે અ ુક ગર બ
લોકોને દ્રાક્ષવાડ માં અને ખેતરમાં કામ કરવા માટે રહેવા દ ધા.

13યહોવાહના સભા ાનમાંના પ ળના સ્તંભ,જળગાડ ઓ તથા
પ ળનો હોજ અને જે બ ું યહોવાહના ઘરમાં હ ું તે બ ું જ
ખાલદ ઓએભાંગીને ૂ ો કર ના ું અને તે ું પ ળ તેઓ બા બલ
લઈગયા. 14વળ તેઓઘડાઓ, પાવડા, કાતરો,ચમચા તથા પ ળના
બધાં વાસણો જનેાથી યાજકો ઘરમાં સેવા કરતા હતા, તે બ ું પણ
લઈ ગયા. 15 રાજાના ચોક દારનો સરદાર સોના તથા ચાંદ થી બનાવેલી
સગડ ઓ તથા કૂડ ઓ લઈ ગયો.

16 યહોવાહના સભા ાનને માટે ુલેમાને બનાવેલા બે સ્તંભો,
હોજ, જળગાડ ઓ અને બધાં વાસણોના પ ળને તોલીને તે ું વજન
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કર શકાય ન હ એ ું હ ુ.ં 17એક સ્તંભની ઊંચાઈ અઢાર હાથ હતી,
તેના પર પ ળ ું મથા ું હ ુ.ં તેની ઊંચાઈ ત્રણ હાથ હતી, મથાળાની
ચારે બાજુ જાળ કામ અને દાડમો પાડલેાં હતા,ં તે બધાં પ ળનાં
બનાવેલાં હતાં. પહેલાંની જમે બીજો સ્તંભ પણજાળ કામ કરેલા જવેો
હતો.

યહૂ દયાના લોકો બા બલનાં બંદ વાસમાં
ય મ. 52:24-27

18 રક્ષકોના સરદારે ુ યાજક સરાયાન,ે બીજા યાજક સફાન્યાને
તથા ત્રણ દ્વારરક્ષકોને કેદ કર લીધા. 19 ત્યાર પછ તેણે નગરમાંથી
સૈ નકોના ઉપર અ ધકાર ન,ે નગરમાંથી મળ આવેલા રાજાના પાંચ
સલાહકારોને કેદ કર લીધા. વળ તે સૈન્યમાં ભરતી કરનાર રાજાના
સૈન્યના અ ધકાર ને પણ કેદ કર ને લઈ ગયો. દેશના સાઠ માણસો
જઓે નગરમાંથી મ ા હતા તેઓને પણ પોતાની સાથે લીધા.

20 રક્ષકટોળ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન તેઓને લઈને રબ્લાહમાં
બા બલના રાજા પાસે લા ો. 21 બા બલના રાજાએ તેઓને હમાથ
દેશના રબ્લાહમાં માર ના ા. આમ યહૂ દયાના માણસોને બંદ વાન
બનાવીને તેઓના દેશમાંથી લઈ જવામાં આ ા.

ગદાલ્યા યહૂ દયાનો ૂબો
ય મ. 40:7-9; 41:1-3

22 બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે જે લોકોને યહૂ દયાના દેશમાં
રહેવા દ ધા હતા, તેઓના પર ન ૂઝારદાને શાફાનના દ કરાઅ હકામના
દ કરા ગદાલ્યાને ઉપર તર કે નીમ્યો. 23 જયારે સૈ નકોના
સેનાપ તઓએઅને તેઓના માણસોએસાંભ ું કે બા બલના રાજાએ
ગદાલ્યાને ઉપર તર કે નીમ્યો છે, ત્યારે તેઓ મસ્પામાં આ ા. તે આ
માણસો હતા: એટલે નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ, કારેઆનો દ કરો
યોહાનાન, નટોફાથી તાન્હુમેથનો દ કરો સરાયા તથા માખાથીનો દ કરો
યઝાન્યા, તેઓના માણસો ગદાલ્યાને મ ા. 24 તેઓની અને તેઓના
માણસોની સામે ગદાલ્યાએ પ્ર તજ્ઞા લઈને ક ું કે, “ખાલદ ઓના
અ ધકાર ઓથી ડરશો ન હ. દેશમાં રહો અને બા બલના રાજાના
નયંત્રણમાં રહો,એટલે તે તમાર સાથે ભલાઈથી વતર્શ.ે”
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25 પણ સાતમા માસે એ ું થ ું કે, અ લશામાના દ કરા નથાન્યાના
દ કરા ઇશ્માએલે દસ માણસો સાથે આવીને ગદાલ્યા પર હુમલો
કય . ગદાલ્યા મર ગયો, તેમ જ તેની સાથે યહૂ દયાના માણસો તથા
બા બલવાસીઓ પણ મસ્પામાં મર ગયા. 26 ત્યાર પછ નાનાથી
માંડ ને મોટા ુધી બધા જ લોકો તથા સૈ નકોના સેનાપ તઓ ઊઠ્યા
અને મસર નાસી ગયા, કેમ, કે તેઓ બા બલવાસીઓથી ડરતા હતા.

યહોયાખીનને જલે ુ ક્ત
ય મ. 52:31-34

27 યહૂ દયાના રાજા યહોયાખીનના દેશ નકાલ થયાના સાડત્રીસમા
વષ, બારમા માસમા,ં તે માસના સ ાવીસમે દવસે એ ું બન્ ું કે,
બા બલના રાજા એવીલ-મેરોદાખે પોતે રાજા બન્યો તે વષ, યહૂ દયાના
રાજા યહોયાખીનને બંદ ખાનામાંથી ુકત કર ને ઉચ્ચ પદવી આપી.

28તેણે તેના પ્રત્યે માયા ુ વતાર્વ રા ો અને તેને બા બલમાં પોતાની
સાથેના બીજા રાજાઓ કરતાં ઊંચે આસને બેસાડયો. 29 એવીલ
મરોદાખે યહોયાખીનના બંદ ખાનાનાં વ ો બદલા ાં, યહોયાખીને
તેના જીવનના સવર્ દવસોમાં હમેશા રાજાની મેજ પર ભોજન ક ુ.
30અને તેના બાક નાજીવન ુધી રોજ તેના ખચર્ને માટે તેને ભથ્ ું મળ ું
હ ુ.ં
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