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રાજાઓ ું
પહે ું ુસ્તક

અદો નયાની રાજા બનવાની ઇચ્છા
1 હવે દાઉદ રાજા ઘણો ૃદ્ધ થયો હતો. તેમને અનેક

ધાબળાઓ ઓઢાડયાં, છતાં તે ું શર ર ગરમ રહે ું નહો ું. 2 તેથી
તેમના સેવકોએ તેને ક ું, “આપ, નામદારની આજ્ઞા હોય તો આપને
માંટે કોઈ ુવાન કુમાં રકા શોધી કાઢ એ, જે આપની સેવામાં ઊભી
રહે અને આપની સારવાર કરે, આપની સોડમાં ૂઈ જશ,ે જથેી
આપ ું શર ર હુફા ું થઇ જશે.” 3 તેમણે આખા ઇસ્રાએલમાં
એક ુંદર, જુવાન અને અપર ણત કન્યા મેળવવા તપાસ કર ,
આખરે તેમને ૂનામ્મી અબીશાગ નામની કન્યા પસંદ આવી, તેથી
તેઓ તેને રાજા પાસે લઈ આ ા. 4 તે ૂબ રૂપાળ હતી અને
સતત રાજાની સાથે રહેતી અને તેણ રાજાની મદદ અને સેવા
કર , છતાં રાજાએ તેનો સંસગર્ કય ન હ.

5 તે સમયે દાઉદ અને હાગ્ગીથના ુત્ર અદો નયાએ પોતાના
ૃદ્વ પતાની જગ્યાએ રાજા થવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખી હોવાથી

તેણે એક રથ મેળ ો, ઘોડા અને પોતાના રસાલા માંટે પચાસ
માંણસો મેળ ા. 6 તેના પતાએ તેને આખા જીવન દરમ્યાન કદ
ઠપકો આપ્યો નહોતો કે, તેને ૂછ ું સર ુંય નહો ું કે, “ ું આમ
શા માંટે કરે છે?” વળ તે દેખાવડો હતો; અને આબ્શાલોમ પછ
જન્મ્યો હતો.

7 તેણે સરૂયાના ુત્ર સરદાર યોઆબ અને યાજક અબ્યાથાર ને
સવર્ પ્રથમ પોતાના વ ાસમાં લીધા. તેઓએ તેને રાજા બનવામાં
મદદરૂપ થવા તૈયાર બતાવી. 8 પર ુ યાજક સાદોકે, યહોયાદાના
ુત્ર બનાયા, પ્રબોધક નાથાન, શમઈ, રેઈ અને દાઉદના સૈન્યના

સરદારોએ અદો નયાને સાથ આપવાનો ઇન્કાર કય ,



1 રાજાઓ ું 1:9-10 ii 1 રાજાઓ ું 1:19

9-10 તેથી એક વખત અદો નયાએ એન-રોગેલના ઝરણાં પાસે
આવેલા ઝોહેલેથના ખડક પર ઘેટા,ં ગાય અને વાછરડાઓ ું
બ લદાન ક ુર્. અને તેણે પોતાના સવર્ ભાઈઓન-ેરાજકુમાંરોને અને
જે યહૂદાવાસીઓ રાજાના સેવકો હતા તે બધાને તેણે આમંત્રણ
આપ્ ું હ ુ.ં પર ુ તેણે પ્રબોધક નાથાનને, યાજક બનાયાને કે
અંગરક્ષકોને અથવા ભાઈ ુલેમાંનને આમંત્રણ આપ્ ું ન હ.

નાથાન બાથશેબાને મ ો
11 ત્યારબાદ પ્રબોધક નાથાને ુલેમાંનની માંતા બાથશેબા પાસે

જઈને ૂછ ું; તમને ખબર છે કે, “હાગ્ગીથનો ુત્ર અદો નયા રાજા
થઈને બેઠો છે, ને આપણા ધણી રાજા દાઉદ એનાથી અજાણ
છે? 12 હવે જો તમે તમાંરો અને તમાંરા ુત્ર ુલેમાંનનો જીવ
બચાવવા ઇચ્છતા હોય તો માંર તમને સલાહ છે કે, 13 તમે
અત્યારે જ દાઉદ રાજા પાસે જાઓ, અને તેમને કહો કે, ‘ધણી,
આપે આપની દાસીને એ ું વચન નહો ું આપ્ ું કે, માંરા પછ
તારો ુત્ર ુલેમાંન રાજા થશે, અને તે જ માંર ગાદ પર બેસશે?
તો પછ શા માંટે અદો નયા રાજા થયો છે?’ 14 અને તમે રાજા
સાથે વાત કરતા હશો, એટલામાં જ હુ આવી પહોંચીશ અને તમે
ું કહો છો તેની ચોકસાઇ કર શ.”
15 તેથી બાથશેબા રાજાના ઓરડામાં ગઈ, રાજા ઘણો ૃદ્વ

થઈ ગયો હતો અને ુનામ્મી અબીશાગ તેમની સેવા ચાકર કરતી
હતી. 16 બાથશેબાએ રાજાની સમક્ષ જમીન પર પડ સા ાંગ
પ્રણામ કયાર્. રાજાએ ૂછ ું, “બોલ, તાર શી ઇચ્છા છે?”

17 તેણે જવાબ આપ્યો, “નામદાર, આપે આ દાસીને આપના
દેવ યહોવાને નામે વચન આપ્ ું હ ું કે, ‘માંરા પછ તારો ુત્ર
ુલેમાંન રાજા થશે અને ફકત તે જ માંર રાજગાદ પર બેસશ.ે’

18 પણ અત્યારે તો આપની જાણ બહાર અદો નયા જ રાજા
થઈ બેઠો છે. 19 તેણે બળદો અને ઘણા તંદરુસ્ત બકરાઓ ું
શાંત્યપર્ણ અપર્ણ ક ુર્, તમાંમ રાજકુમાંરોન,ે યાજક અબ્યાથારને
અને લશ્કરના સેનાપ ત યોઆબને નમંત્રણ આપ્યાં છે, પર ુ તેણે
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આપના સેવક ુલેમાંનને નમંત્રણ આપ્ ું નથી. 20 અને હવે માંરા
ધણી, માંરા રાજા, સમગ્ર ઇસ્રાએલ આપના પછ કોણ રાજગાદ
પર આવશે એની જાહેરાત માંટે આપના પર મીટ માંડ ર ું છે.
21 જો તમે એમ ન હ કરો તો તમે ારે તમાંરા પ ૃઓ સાથે
દટાયા હશો, ત્યારે માંરા ુત્ર ુલેમાંન અને માંર સાથે ુનેગાર ું
વતર્ન થશ.ે”

22 બાથશેબા હજી તો રાજાની સાથે વાત કરતી હતી, ત્યાં જ
પ્રબોધક નાથાન આવી પહોંચ્યો. 23 સેવકોએ રાજાને જણા ું
કે, “પ્રબોધક નાથાન આ ા છે.” અને નાથાને રાજાની સમક્ષ
આવીને ૂ મ પર પડ પ્રણામ કયાર્. 24 તેણે ક ું, “તો ું આપ
નામદારની એવી આજ્ઞા છે કે, અદો નયા આપના પછ રાજા
થાય અને તે આપની ગાદ એ બેસે? 25 કારણ, આજે તેણે
પોતાના રાજયા ભષેકની ઉજવણી માંટે બળદો, અને ઘણાં ુ
બકરાઓનાં બ લદાન આપ્યાં છે અને તેની ખાણીપીણીમાં તેણે
તમાંરા ુત્રો ઉપરાંત લશ્કરના સેનાપ ત અને યાજક અબ્યાથાર,
તેઓ તેની સાથે ખાન-પાન કરે છે અને કહે છે. ‘ઇ ર રાજા
અદો નયાને ઘણું જીવાડો!’ 26 તેમ છતાં તેણે આપના સેવક મને
કે યાજક સાદોકને કે યહોયાદાના ુત્ર બનાયા અથવા આપના
સેવક ુલેમાંનને આમંત્રણ આપ્ ું નથી. 27 ું આ બ ું તમાંર
જાણમાં છે? આ બ ું આપ નામદારની સંમ તથી થ ું છે, અને
તમે આ સેવકોને જણા ું પણ નથી કે, આપના પછ રાજગાદ એ
કોણ આવનાર છે?”

28 ત્યારબાદ રાજા દાઉદે ક ું, “બાથશેબાને માંર પાસે
બોલાવો.” તેથી તે રાજા સમક્ષ આવીને ઊભી રહ .

29-30 રાજા દાઉદે ક ું કે, “મેં ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાને નામે
પ્ર તજ્ઞા કર હતી, તારો ુત્ર ુલેમાંન માંરા પછ રાજા થશે અને
માંર રાજગાદ પર બેસશે. માંરા બધા સંકટોમાંથી મને યહોવાએ
ઉગાય છે. હુ યહોવાના સોગંદ ખાઉં છુ કે આજે હુ માંરુ વચન
પાળ શ.”
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31 ફર વાર બાથશેબાએ તેની સમક્ષ ૂ મ પર પડ ને રાજાને
પ્રણામ કયાર્ અને બોલી, “માંરા નામદાર રાજા દાઉદ અમર રહો!”

નવો રાજા ુલેમાંન
32 ત્યારબાદ રાજા દાઉદે ક ું, “યાજક સાદોકને પ્રબોધક

નાથાનને અને યહોયાદાના ુત્ર બનાયાને પોતાની પાસે બોલાવી
લાવવાની સેવકોને આજ્ઞા આપી,” અને તેઓ રાજાની સમક્ષ
ઉપ ત થયા. 33 તેણે હુકમ કય , “માંરા અંગરક્ષકોને સાથે
લઈ જાઓ, માંરા ુત્ર ુલેમાંનને માંરા ખચ્ચર પર બેસાડો અને તેને
ગીહોન લઈ જાઓ. 34 ત્યાં યાજક સાદોક અને પ્રબોધક નાથાન
તેનો રાજા તર કે અ ભષેક કરશે. તે વખતે તમે રણ શગડુ વગાડ
પોકાર કરજો કે, ‘રાજા ુલેમાંન ઘણું જીવો!’ 35 ત્યારબાદ તમે
ુલેમાંનને ત્યાંથી અહ લઈ આવો અને માંરા બદલે ુલેમાંનને

રાજગાદ પર બેસાડો. ુલેમાંન ઇસ્રાએલ અને યહૂદાનો રાજા
થશે; આ માંરો આદેશ છે.”

36 ત્યારે યહોયાદાના ુત્ર બનાયાએ રાજાને ક ું, “ભલે એમ
થાઓ! યહોવા, તમાંરા દેવ તમાંર ઇચ્છાઓ ૂર કરે! 37 માંરા
માં લક અને રાજા, જવેી ર તે યહોવા તમાંર સાથે ર ાં છે, તેઓ
ુલેમાંન સાથે પણ રહો! એ ું રા રાજા દાઉદ કરતા પણ

વ ુ શ કતશાળ અને મહાન બને.”
38 એ પછ યાજક સાદોક પ્રબોધક નાથાન. યહોયાદાના
ુત્ર બનાયા અને રાજાના અંગરક્ષકોએ જઈને ુલેમાંનને રાજા

દાઉદના ખચ્ચર પર બેસાડયો અને તેને લઈને તેઓ ગીહોન ગયા.
39 યાજક સાદોકે એક તેલ ું શગડુ લી ું અને ુલેમાંનના માંથા
પર તેનો રાજા તર કે અ ભષેક કરવા રે ું. તેમણે રણ શગડુ
વગાડ ું; અને બધા લોકો બોલી ઊઠયા. “રાજા ુલેમાંન ઘણું
જીવો.” 40 પછ બધા લોકો વાંસળ વગાડતા અને ધરતીકપ
કરતા પણ મોટા અવાજે ૂમો પાડતા આનંદ કરતા તેની સાથે
ઉપર ગયા.

41 તે વખતે અદો નયા અને તેના મહેમાંનોએ ભોજન ૂરુ ક ુર્,
ત્યાં તેમણે સૌએ આ અવાજ સાંભ ો. રણ શગડાનો નાદ
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સાંભળ ને યોઆબ બોલી ઊઠયો. “શહેરમાં આ શોરબકોર શાનો
છે?”

42 તે હજી બોલતો હતો, એટલામાં જ, યાજક અબ્યાથારનો
ુત્ર યોનાથાન આવી પહોંચ્યો. અદો નયાએ ક ું, “અંદર આવ,
ું પ્રામાં ણક માંણસ છે અને ુભ-સંદેશ જ લા ો હશ.ે”
43 યોનાથાને જવાબ આપ્યો “નાજી, એમ નથી. આપણા

નામદાર રાજા દાઉદે ુલેમાંનને રાજા બના ો છે. 44 તેણે
યાજક સાદોક, પ્રબોધક નાથાન અને યહોયાદાના ુત્ર બનાયા
તથા રાજાના અંગરક્ષકોને તેની સાથે મોકલ્યા છે. તેમણે તેને
રાજાના ખચ્ચર પર બેસાડયો છે. 45 ત્યાં યાજક સાદોકે અને
પ્રબોધક નાથાને ુલેમાંનના માંથા પર, તેલ રેડ ને તેને રાજા
બનાવવા અ ભષેક કય છે, તેઓ હમણા જ ગીહોન ઝરણાથી
નગરમાં પાછા આ ા છે, અને સમગ્ર નગર હષોલ્લાર્સથી ઉત્સવ
ઊજવી ર ું છે, અત્યારે શહેરમાં ભારે કોલાહલ મચી ર ો છે
તમે જે સાંભળો છો તે એનો જ અવાજ છે. 46 ુલેમાંન હવે
રાજગાદ પર બેસે છે. 47 એટ ું જ ન હ, બધા જ દરબાર ઓ
અને પ્રજાજનો રાજા દાઉદને અ ભનંદન આપતાં કહે છે, ‘દેવ
ુલેમાંનને તમાંરા કરતા પણ વ ુ પ્ર સદ્ધ બનાવે. તમાંરા રાજય

કરતાં ુલેમાંન ું રા દેવ વધારે પ્રતાપી બનાવો.’ રાજા દાઉદે
પલંગમાંથી જ દેવને પ્રણામ કયાર્. 48 અને ક ું, ‘ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવાનો જય હો! માંરા એક વંશજને માંર રાજગાદ પર
બેઠેલો હુ માંર નજરે જોઈ શકયો છુ.’ ”

49 આ સાંભળ ને અદો નયાના બધા મહેમાંનો ભયભીત બની,
એકદમ ઊઠ ને સૌ પોતપોતાને ધેર ગયા.ં 50 અદો નયા પણ વેદ
પાસે દોડ ગયો અને તેણે વેદ ના શગ પકડ લીધાં. 51 ુલેમાંનને
સમાંચાર આપવામાં આ ા કે, “અદો નયા ુલેમાંનથી ડરતો હતો
અને વેદ નાં શગ પકડ ને કહેતો હતો, ‘ ુલેમાંન પહેલાં મને વચન
આપો કે પોતે આ સેવકનો વધ ન હ કરો,’ ”

52 પછ ુલેમાંને ક ું, “જો તે સાર ર તે વતર્શે તો તેને આંચ
ન હ આવે; પણ જો એ પ્ર તકાર ૂવર્ક વતર્શે તો એને માંર નખાશે.”
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53 ત્યારબાદ રાજા ુલેમાંને તેને માંણસો મોકલીને યજ્ઞવેદ પરથી
તેડાવી મંગા ો. તેણે આવીને રાજા આગળ પ્રણામ કયાર્; અને
ુલેમાંને તેને ક ું કે, “ ું તારે ઘેર જા.”

2
દાઉદ ુ ૃત્ ુ

1 રાજા દાઉદના જીવનનો અંત જયારે નજીક આ ો ત્યારે;
તેણે પોતાના ુત્ર ુલેમાંનને બોલા ો અને તેને આ પ્રમાંણે હુકમ
કય : 2 “જગતના સૌ માંનવીઓને જયાં જવા ું છે ત્યાં હુ પણ
હવે જાઉં છુ. ું બળવાન બનજે અને વીરની જમે વતર્જ.ે
3 તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને જે ું પાલન કરવા ક ું છે તે ું ૂણર્
પાલન કરજ.ે ૂસાના નયમશાસ્રમાં લખેલી દેવ યહોવાના પ્રત્યેક
કા ૂન અને આજ્ઞાને આધીન થજ,ે જથેી ું જે કામ કરે ને જયાં
જાય ત્યાં તેમાં તને સફળતા પ્રાપ્ત થાય. 4 જો ું એમ કર શ
તો યહોવા મને આપે ું વચન પાળશે, યહોવાએ મને ક ું છે,
‘જો તારા ુત્રો ધ્યાન ૂવર્ક વફાદાર થી અને સાચા અંત:કરણથી
મને અ ુસરશે તો ઇસ્રાએલનો રાજા સદા તમાંરા પ રવારમાંથી જ
આવશ,ે’ ”

5 “સરૂયાના ુત્ર યોઆબે માંર સાથે કેવો વતાર્વ રા ો હતો
તે ું જાણે છે, તને ખબર નથી કે તેણે ઇસ્રાએલી લશ્કરના બે
સેનાપ ત નેરનો ુત્ર આબ્નેર અને યેથેરના ુત્ર અમાંસાને માંર
ના ા હતા? ુદ્ધમાં તે બનેલો બનાવ હતો એવો તેણે દેખાવ કય
હતો, પણ હક કતમાં એ કૃત્ય શાં તના સમયમાં કરવામાં આ ું
હ ુ.ં અને તેની તરવારબંધ અને પગરખાને નદોષર્ના લોહ થી
કલં કત કયાર્ હતા.ં 6 ું તારા ડહાપણ અ ુસાર કામ કરજ,ે અને
તેને શાં ત ૂવર્ક મરવા દેતો ન હ.

7 “પર ુ ગલયાદના બા ઝલ્લાર્યના પ રવાર પ્ર ત સદા મત્રભાવ
રાખજ,ે તેમને પણ ભોજન સમયે તાર સાથે રાખજ,ે કારણ કે
હુ જયારે તારા ભાઈ આબ્શાલોમથી ભાગતો ફરતો હતો, ત્યારે
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તેઓ માંરા પ્રત્યે વફાદાર ર ાં હતા, અને માંર સારસંભાળ રાખી
હતી.

8 “બાહૂર મનો બન્યામીની જા તના ગેરાનો ુત્ર શમઈ હજી
તાર સાથે છે, હુ માંહનાઈમ ગયો ત્યારે તેણે મને ભારે શાપ
આપ્યો હતો, પણ યદન નદ આગળ મળવા આ ો હતો અને મેં
તેને યહોવાને નામે સોગંદ ખાઈને વચન આપ્ ું હ ું કે, હુ તેને માંર
તરવારથી માંર શ ન હ. 9 પર ુ હવે તારે એને સજા વગર જવા
દેવો ન હ, ું સમજુ છે અને એની સાથે કેમ કામ પાર પાડ ું એ
તને સમજાઈ રહેશે, ખાતર કરજે કે તે વેદના ૂણર્ ૃત્ ુથી મરે.”

10 પછ દાઉદ ું અવસાન થ ું અને તેને દાઉદના નગરમાં
દફનાવવામાં આ ો. 11 તેણે ઇસ્રાએલ પર ચાળ સ વષર્ રાજય
ક ુર્ સાત વષર્ હેબ્રોનથી અને તેત્રીસ વષર્ યરૂશાલેમથી.

રાજ સંભાળતો ુલેમાંન
12 પછ તેના પતા દાઉદને ાને ુલેમાંને રાજગાદ સંભાળ ;

તેણે રા પર કા ૂ મેળ ો હતો, તેનો રા પરનો કા ૂ
મજ ૂત બન્યો.

13 એક વખત હાગ્ગીથના ુત્ર અદો નયાએ ુલેમાંનની માંતા
બાથશેબા પાસે જઈને તેણે પ્રણામ કયાર્. બાથશેબાએ ૂછ ુ,ં “ ું
શાં તથી આ ો છે?”
તેણે જવાબ આપ્યો, “હા, હુ શાં ત ૂવર્ક આ ો છુ. 14 એટલે

તેણે ક ું, માંરે તમને એક વાત કરવી છે.”
બાથશેબાએ ક ું “તમાંરે ું કહે ું છે?”
15 એટલે તેણે જવાબ આપ્યો, “તમે જાણો છો કે રાજગાદ

મને મળવી જોઈતી હતી અને સમગ્ર ઇસ્રાએલ હુ રાજા થઈશ
એવી અપેક્ષા રાખ ું હ ુ;ં પણ તેને બદલે રાજગાદ મને ટાળ ને
માંરા ભાઈને મળ છે, તેને યહોવાએ તે આપી. 16 અને હવે
માંરે તમને એક વનંતી કરવાની છે.”
કૃપા કર ને તમે ના ન પાડશો, બાથશેબાએ ૂછ ું, “તો ુ?ં”
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17 તેથી અદો નયાએ જવાબ આપ્યો, “તમે મહેરબાની કર
ુલેમાંનને ૂછો, મને અબીશાગ સાથે પરણવાની રજા આપ.ે

તમને તે ના પાડશે ન હ.”
18 એટલે બાથશેબાએ ક ું, “સારુ, હુ રાજાને વાત કર શ.”
19 પછ બાથશેબા અદો નયા વષે વાત કરવા રાજા ુલેમાંન

પાસે ગઈ. અને આવકાર આપવા રાજા ઊભો થઇને પગે લાગ્યો,
પછ પાછો રા ાસન પર બેઠો, રાજાએ તેની માંતા માંટે પણ
એક આસન લાવવાનો હુકમ કય અને તેણી તેની જમણી બાજુ
બેઠ .

20 પછ તેણે ક ું, “માંરે તને એક નાની વનંતી કરવાની છે,
ના પાડતો ન હ.”
રાજાએ ક ું, “કહો, શી વનંતી છે. માંતાજી? હુ ના ન હ

પાડુ.”
21 બાથશેબાએ ક ું, “ ૂનામ્મી અબીશાગનાં લ તારા ભાઈ

અદો નયા સાથે થાય તો સારુ,”
22 રાજા ુલેમાંને તેની માંતાને ક ું, “તમે એમ ું કામ ૂછો

છો કે, ૂનામ્મી અબીશાગનાં લ અદો નયા સાથે થાય! માંરા
રા માંટે ૂછો, તે એના માંટે ૂછયા બરોબર છે? કારણ, એ
માંરો મોટો ભાઈ છે. અને યાજક અબ્યાથાર અને સરૂયા નો ુત્ર
યોઆબે તેને ટેકો આપ્યો.”

23 રાજા ુલેમાંને સમ લીધા, યહોવા મને દડ આપે સવાય કે,
“અદો નયા આ વનંતી કરવા માંટે પોતાનો જીવ આપ!ે 24 જે
યહોવાએ મને માંરાં પતા દાઉદની ગાદ પર ર કર ને ાપ્યો
છે, અને જણેે વચન આપ્યા પ્રમાંણે માંરા વંશની ાપના કર
છે. તેના સમ ખાઈને હુ કહુ છુ કે, અદો નયાને આજે જ મોતને
હવાલે કરવામાં આવશ.ે”

25 તેથી ુલેમાંને યહોયાદાના ુત્ર બનાયાને આજ્ઞા કર ,
અદો નયાને માંર નાખવાની.

26 પછ અબ્યાથાર યાજકને રાજાએ ક ું, “ ું તારે ઘેર
અનાથોથ જતો રહે. ું ૃત્ ુદડને જ લાયક છે; પણ હુ તને
માંર નાખીશ ન હ. કારણ કે તેં દેવ યહોવાનો પ વત્રકોશ માંરા
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પતા દાઉદ સમક્ષ ઉચ ો હતો અને તેમનાં બધાં ક ોમાં તેં
ભાગ પડા ો હતો.” 27 આમ ુલેમાંને યહોવાના યાજકપદેથી
અબ્યાથારને પદ કય . આમ એલી યાજકના વંશજો વષે
યહોવાએ શીલોહમાં જે વાણી ઉચ્ચાર હતી તે સાચી પાડ .

28 જયારે યોઆબને આ સમાંચાર મ ા ત્યારે, તે યહોવાના
મંડપ પ વત્ર ાનમાં ભાગી ગયો. અને વેદ નાં શગ પકડ લીધાં;
કારણ, તેણે અદો નયાનો પક્ષ લીધો હતો. જો કે આબ્શાલોમનો
પક્ષ લીધો નહોતો. 29 રાજા ુલેમાંનને સમાંચાર મ ા કે,
યોઆબ યહોવાના પ વત્રમંડપમાં ભાગી ગયો છે, અને ત્યાં વેદ
પાસે છે. ત્યારે ુલેમાંને યહોયાદાના ુત્ર બનાયાને મોકલીને ક ું
કે, “જા, તેને ૂરો કર.”

30 એટલે બનાયાએ યહોવાના મંડપમાં જઈને ક ું, “તને રાજાનો
હુકમ છે કે બહાર આવ.”
પર ુ યોઆબે ક ું, “ના, હુ તો અહ જ મર શ.”
બનાયાએ રાજાને સમાંચાર આપ્યા કે, યોઆબે મને આમ

ક ું અને આવો જવાબ આપ્યો, 31 તેથી રાજાએ ક ું, “તેના
ક ા પ્રમાંણે કર. તેને ૂરો કર ને દફનાવી દે; અને મને અને
માંરા કુટુબન,ે નદોષર્ લોકોને માંર ને યોઆબે કરેલા ુનાહમાંથી
ુકત કર. 32 યહોવા એણે કરેલા ૂન ું પાપ એને પોતાને

માંથે નાખશે; કારણ, એણે બે નદોષર્ માંણસો કે જે તેના કરતા
વધારે સારા હતા, તેને માંર ના ા હતા, માંરા પતા જાણતા
નહોતા કે યોઆબે ઇસ્રાએલના સેના ધપ ત નેરનો ુત્ર આબ્નેર ું
અને યહૂ દયાના સેના ધપ ત યેથેરના ુત્ર અમાંસા ું ૂન ક ુર્ હ ું.
33 યોઆબ અને તેનાં સંતાનોને માંથે એમના રકત ું પાપ કાયમ
રહો, પણ દાઉદને અને તેનાં વંશજોને અને તેના વંશને અને તેની
રાજગાદ ને યહોવા સદા ુખશાં ત આપો.”

34 તેથી યહોયાદાના ુત્ર બનાયાએ જઇને યોઆબને માંર
ના ો. તેના ઘર પાસે તેને વગડામાં દફનાવવામાં આ ો.
35 પછ રાજાએ યોઆબને બદલે યહોયાદાના ુત્ર બનાયાને
લશ્કરના સેના ધપ ત તર કે અને યાજક તર કે; અબ્યાથારને બદલે
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સાદોકની નમ ૂંક કર . 36 એ પછ રાજાએ શમઇને તેડાવી
મંગા ો અને ક ું, “ ું યરૂશાલેમમાં ઘર બંધાવીને ત્યાં રહે,
યરૂશાલેમ છોડ ને તારે બીજે જવા ું નથી. 37 જે દવસે ું શહેર
છોડ ને કદ્રોન ું ના ું ઓળંગીશ તે દવસે જરૂર તારુ મોત થવા ું.
અને તારા મોત માંટે ું જ જવાબદાર ગણાશે.”

38 શમઇએ રાજાને ક ુ,ં “સારુ, હુ આપ નામદારની આજ્ઞા
ુજબ વતીશર્,” અને લાંબા વખત ુધી શમઇ યરૂશાલેમમાં જ

ર ો. 39 પણ ત્રણ વરસ પછ તેના બે ુલામો ગાથના રાજા
માંઅખાહના દ કરા આખીશ પાસે ભાગી ગયા. જયારે શમઇને
કહેવામાં આ ું કે, તારા ુલામો ગાથમાં છે. 40 ત્યારે શમઇ ુરત
જ ગધેડા પર જીન નાખીને ુલામોની શોધમાં ગાથમાં આખીશ
પાસે જવા ગયો. પછ તે તેઓને ગાથમાંથી પાછા લા ો.

41 જયારે રાજા ુલેમાંનને સમાંચાર મ ા કે, “ શમઇ
યરૂશાલેમથી ગાથ ગયો હતો; અને પાછો આવી ગયો છે,”
42 પછ માંણસ મોકલીને તેણે તેને બોલાવડા ો અને ક ું,
“મેં તને યહોવાના સમ નહોતા લેવડા ા, મેં તને સખત ચેતવણી
નહોતી આપી કે, ું જે દવસે શહેર છોડ ને બીજે જશે તે દવસે
જરૂર મોંત આ ું સમજજ!ે અને તેં ક ું હ ું કે, સારુ, હુ
એ પ્રમાંણે કર શ. 43 તો પછ તેં યહોવાના સમ ખાઈને આપે ું
વચન કેમ પા ું ન હ, અને માંર આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કેમ ક ુ?
44 માંરા પતા દાઉદ સાથે તેં જે દુ વહાર કય હતો તે ું
બરાબર જાણે છે. યહોવા તને તારાં એ દુ કૃત્યો માંટે સજા
કરશે; 45 પણ રાજા ુલેમાંન આશીવાર્ દત હશે અને દાઉદની
ગાદ યહોવાની હાજર માં સદાયને માંટે મજ ૂત ર તે ા પત
રહેશ.ે”

46 ત્યારબાદ યહોયાદાના ુત્ર બનાયાએ રાજાની આજ્ઞા પ્રમાંણે
શમઇને બહાર લઈ જઈને માંર ના ો. આમ, ુલેમાંનની સ ા
ાપીત થઈ.
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3
ુલેમાંનની જ્ઞાન માંટેની યાચના

1 ુલેમાંને મસરના રાજા ફારુનની સાથે કરાર કય , તેણે
તેની ુત્રી સાથે લ કયાર્. તે તેને દાઉદનગરમાં લઈ આ ો.
ુલેમાંનનો મહેલ, યહોવા ું મં દર અને યરૂશાલેમની ફરતી દ વાલ

બાંધવામાં આવી, ત્યાં ુધી તે ત્યાં રહ . 2 તે સમયે યહોવા ું
મં દર હજી બંધા ુ ન હોવાથી લોકો પોતાના બ લદાનો ટેકર પરના
થાનક પર અપર્ણ કરતા હતા. 3 ુલેમાંન પોતે યહોવા પર પ્રેમ
રાખતો હતો અને તેના પતા દાઉદે ઠરાવેલા તમાંમ નયમો અને
વ ધઓ ું પાલન કરતો હતો. પર ુ તે છતાં પણ તે ટેકર પરના
ાનકો ઉપર જ બ લદાનો અપર્ણ કરતો હતો અને ૂપ પેટાવતો

હતો.
4 પવર્તનાં શખરો પર આવેલા બધાં ાનકોમાં સૌથી વધારે

પ્ર ાત ઉચ્ચ ાન ગબયોનમાં હ ુ.ં રાજાએ ત્યાં જઈને 1,000
દહનાપર્ણો અપર્ણ કયાર્! 5 તે રાત્રે યહોવાએ તેને સ્વપ્નમાં દશર્ન
આપ્ ું અને ક ું, “તારે જે જોઈએ તે ું માંગી લે, હુ તને તે
આપીશ.”

6 ત્યારે ુલેમાંને જવાબ આપ્યો, “હે યહોવા, તમે માંરા પતા
દાઉદ પ્રત્યે ુષ્કળ પ્રેમ દશાર્ ો છે. કારણ કે તમાંર સાથેના
સંબંધમાં તે પ્રામાં ણક, સત્ય અને વ ા ુ હતા, અને તમાંર
આજ્ઞાઓને આધીન હતા. વળ તમે તેને એક ુત્ર આપીને
નાઆજે તેની જગ્યાએ રાજા બના ો છે તેના પ્રત્યેનો તમાંરો
પ્રેમ બતા ો છે. 7 હવે, ઓ માંરા યહોવા દેવ, તમે તમાંરા આ
સેવકને માંરા પતા દાઉદ પછ રાજા બના ો છે, જો કે હુ તો
હજી છોકરો છુ. કયાં જ ું અને ું કર ું એ હુ જાણતો નથી.
8 હુ અહ તમાંરા પસંદ કરેલા લોકો વચ્ચે આવી પડયો છુ. આ
એક મહાન પ્રજા છે અને તેઓની સં ા અગ ણત છે! 9 તેથી,
મને વવેક ુ દ્વવા ું હૃદય આપો; જથેી કર ને હુ ન્યાય ૂવર્ક તમાંરા
લોકો પર રાજ કર શકુ અને તેમને સાચા અને ખોટા વચ્ચેનો
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તફાવત સમજાવી શકુ, ન હ તો તમાંરા મહાન લોકો પર કોણ
રાજ કર શકશ?ે”

10 ુલેમાંનની વનંતીથી યહોવા પ્રસ થયા. 11 અને તેણે
ુલેમાંનને ક ું, “તેં આ માંગણી કર છે અને પોતાના માંટે લા ું

આ ુષ્ય કે સંપ કે તારા દશુ્મનોનાં મોત પણ માંગ્યાઁ નથી,
પર ુ ન્યાય ૂવર્ક લોકો પર રાજય કરવા માંટે ડહાપણ માંગ્ ું છે,
12 અને એટલે જ જો, હુ તાર માંગણી ૂર કરુ છુ. હુ તને એ ું
ડહાપણ અને સમજ શ કતવા ું હૃદય આ ું છુ કે, તારા પહેલાં
તારા જવેો કોઈ થયો નથી અને તારા પછ કોઈ થવાનો નથી.
13 તદપુરાંત તેં જે માંગ્ ું નથી; એ પણ હુ તને આપીશ; સ ૃ દ્વ
અને સન્માંન! તારા જીવનપયત તારા જવેો શ્રીમંત કે ાતનામ
વ માં અન્ય કોઈ થશે ન હ! 14 અને, જો ું તારા પતાની
જમે માંરે માંગેર્ ચાલશે અને માંર આજ્ઞાઓ, અને વ ધઓ ું
પાલન કરશે તો હુ તને દ ઘાર્ ુ આપીશ.”

15 પછ ુલેમાંન જાગી ગયો, તેને સમજા ું કે આ તો સ્વપ્ન
છે. ુલેમાંન યરૂશાલેમ પાછો આ ો, અને યહોવાએ ખાસ
ઇસ્રાએલ સાથે કરેલા કરારનામાં ધરાવતા પ વત્રકોશ સામે ઊભો
ર ો, અને દહનાપર્ણ તથા શાત્યપર્ણ અપર્ણ કયાર્. પછ તેણે
તેના બધા અ ધકાર ઓ માંટે મજબાની રાખી.

16 તે પછ બે વારાંગનાઓ રાજાની સમક્ષ આવીને ઊભી રહ .
17 પહેલી બોલી, “નામદાર, આ બાઈ અને હુ એક જ ઘરમાં
રહ એ છ એ. એક ુત્રને મેં ઘરમાં જન્મ આપ્યો એ ારે ત્યાં
માંર સાથે હતી. 18 માંર પ્ર ૂ ત પછ ત્રીજે દવસે તે સ્રીને
પણ એક બાળક અવત .ુ ઘરમાં અમે એકલાં જ હતા;ં ઘરમાં
ત્યાં બીજુ કોઇ નહો ું. 19 એક રાત્રે ઊંઘમાં પા ું ફેરવતાં તેનો
ુત્ર દબાઇને ૃત્ ુ પામ્યો 20 પછ રાત્રે ઊઠ ને તેણે માંર પાસેથી

માંરા ુત્રને મને ખબર ન પડે તેમ ઉઠાવી લીધો, તે વખતે હુ
ઊંઘતી હતી તે દરમ્યાન તેણે માંરુ બાળક પોતાની બાજુમાં ૂક ું
અને તે ું ૃત બાળક માંર બાજુમાં ૂ ુ.ં 21 જયારે સવારમાં
હુ માંરા બાળકને ધવડાવવા ઊઠ , તો તે મરેલો જણાયો, પણ
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અજવાળામાં મેં ધાર ને જો ું તો ખબર પડ કે, એ મને અવતરે ું
બાળક નહો ું.”

22 ત્યારે બીજી ી બોલી; “જે ુત્ર જીવતો છે એ તો માંરો,
અને જે મર ગયો છે તે તારો છે.”
પ્રથમ સ્રીએ ક ુ,ં “ના, મરેલો ુત્ર એ તારો છે, અને જે

જીવતો છે, એ માંરો છે.” આમ તેઓ બંને પોતાની દલીલો રાજા
સમક્ષ રજૂ કરવા લાગી.

23 રાજાએ મનમાં વચાર કય , “આ કહે છે કે, જીવતો છોકરો
માંરો છે અને મરેલો તારો છે, જયારે પેલી સ્રી કહે છે કે, ‘એ
વાત ખોટ છે, મરેલો તારો છે અને જીવતો માંરો છે.’ ” 24 પછ
તેણે ક ું, “મને એક તરવાર લાવી આપો.” એટલે રાજા આગળ
તરવાર રજૂ કરવામાં આવી. 25 પછ રાજાએ ક ું, “આ જીવતા
બાળકના બે ભાગ કરો અને બંને સ્રીઓને એક એક ભાગ આપો!”

26 આ સાંભળ ને જીવતા બાળકની સાચી માંતાના હૃદયમાં
પ્રેમની લાગણી જન્મી અને તેણે રાજાને ક ું, “નામદાર, બાળક
ભલે એને આપી દો, પણ એને માંર નાખશો ન હ.” પણ પેલી
બીજી સ્રી બોલી, “બાળક તો કોઈને ન હ મળે, ના એને મળે કે
ના મને મળે, એના બે ટુકડા કર નાખો.”

27 ત્યારે રાજાએ ુકાદો આપ્યો, “જીવ ુ બાળક પહેલી ીને
આપી દો. એને માંર નાખશો ન હ. એજ એની ખર માંતા છે.”

28 રાજાએ જે અદલ ઇન્સાફ કય તેની જાણ સમગ્ર ઇસ્રાએલમાં
થઈ ગઈ, ત્યારે તેમના રાજયના લોકોના મનમાં રાજા માંટે
આદરભાવ જાગ્યો. તેઓ સમજી ગયા કે, એ ન્યાય કરવા
માંટે દ જ્ઞાન ધરાવે છે.

4
ુલેમાંનના અમલદારો

1 સમગ્ર ઇસ્રાએલ પર રાજા ુલેમાંન રાજય કરતો હતો. 2 તેના
અમલદારો નીચે પ્રમાંણે હતા:

સાદોકનો ુત્ર અઝાયાર્ યાજક હતો.



1 રાજાઓ ું 4:3 xiv 1 રાજાઓ ું 4:14

3 શીશાના ુત્રો અલીહોરેફ તથા અહ યાલ પત્રકારો હતા.
અહ ૂદનો ુત્ર યહોશાફાટ ઇ તહાસકાર હતો.
4 યહોયાદાનો ુત્ર બનાયા લશ્કરનો સરસેના ધપ ત હતો.
સાદોક તથા અબ્યાથાર યાજકો હતા.
5 નાથાનનો ુત્ર અઝાયાર્ રાજયપાલોનો વડો હતો.
યાજક નાથાનનો ુત્ર ઝા ૂદ રાજાનો મત્ર હતો.
6 રાજમહેલની બાબતોનો વ ાપક અહ શાર હતો;
અને આ ાનો ુત્ર અદોનીરામ વેઠ મજૂરોનો અ ધકાર હતો.

7 ઇસ્રાએલમાં બાર પ્રશાશક હતા અને દરેક જણ રાજાના
પ રવાર માંટે અનાજ ુરુ પાડતા હતા. દર વષેર્ દરેક પ્રશાશક
એક મ હના ું અનાજ ૂરુ પાડતા હતા.ં 8 એ બાર પ્રશાશકનાં
નામ નીચે પ્રમાંણે છે;

બેનહૂર એફ્રાઈમના પહાડ પ્રદેશનો પ્રશાશક હતો.
9 બેન-દેકેર માંકાશ, શાઆલ્બીમ, બેથશેમેશ અને એલોન
બેથહાનાનનો પ્રશાશક હતો.

10 બેન-હેશેદ અરૂબ્બોથ, સોખોહ અને હેફેરના બધાં પ્રદેશોનો
પ્રશાશક હતો.

11 નાફોથ પહાડ પ્રદેશ પર બેન-અબીનાદાબ પ્રશાશક હતો.
તે ુલેમાંનની ુત્રી, રાજકુવર ટાફાથને પરણ્યો હતો.

12 અહ ૂદના ુત્ર બાઅનાએ તાઅનાખ તથા મ ગદ્દો, અને
સારથાનની બાજુમાં યઝએલ તળે આખા બેથશઆનમાં
પ્રશાશક હતો, તેણે બેથશઆનથી છેક આબેલ મહોલાહ
અને યોકમઆમની પેલી પાર ુધી શાસન ક .ુ

13 બેનગેબેર રામોથ ગલયાદ, મનાશ્શાના ુત્ર યાઈરના
ગલયાદમાં આવેલ ગામો તથા બાશાનમાંનો આગોબર્ પ્રદેશ
પર પ્રશાશક હતો. આમાં કાંસાના સળ યાં અને દ વાલો
વાળા સાંઇઠ મોટાઁ નગરો પણ સમાંયેલા હતા.

14 ઇદ્દોના ુત્ર અહ નાદાબ માંહનાઇમનો પ્રશાશક હતો.
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15 અહ માંઆસ નફતાલીનો પ્રશાશક હતો અને તે ુલેમાંનની
ુત્રી બાસમાંથને પરણ્યો હતો.

16 હૂશાયના ુત્ર બાઅનાઅ આશેર અને બઆલોથનો પ્રશાશક
હતો.

17 પારૂઆહના ુત્ર યહોશાફાટ ઇસ્સાખારનો પ્રશાશક હતો.
18 એલાના ુત્ર શમઇ બન્યામીનનો પ્રશાશક હતો.
19 ઉર ના ુત્ર ગેબેર ગલયાદનો પ્રશાશક હતો, એ ૂ મનો
જનેા પર અમોર ઓનો રાજા સીહોન અને બાશાનનો રાજા
ઓગ એક સમયે રા કરતાં હતાં યહૂદામાં ત્યારે એક જ
પ્રશાશક હતો.

20 યહૂદા અને ઇસ્રાએલ સ ુદ્ર કનારે રહેલી રેતીની જમે
લોકોથી ભરેલા હતાં અને તેઓ પાસે ખાવાપીવા ું ુષ્કળ હ ું
અને ુખી હતા.ં

21 ુલેમાંન રાજા ુફે્ર તસ નદ થી પ લસ્તીઓના દેશ ુધી
તથા દ ક્ષણે મસર સરહદ ુધીના સમગ્ર પ્રદેશ પર શાસન કરતો
હતો. આ પ્રદેશના તાબેદાર લોકો ુલેમાંનને ઉપહાર આપતા
હતા. ુલેમાંનના જીવનકાળ દરમ્યાન તેઓ તેમને આધીન રહેતા
હતા.

22 રાજમહેલમાં વસનારાં રાજવી કુટુબીના રોજંીદા ખોરાક માંટે
30 માંપ મેંદો, 60 માંપ લોટ, 23 તબેલામાં ચરાવેલા દસ ગોધા,
અને ચરાણમાં ચરાવેલા 20 ગોધા, 100 ઘેટાં અને અવારનવાર
હરણ, સાબર, કા ળયાર અને ુ પક્ષીઓ રાજાના રસોડામાં ૂરાં
પાડવામાં આવતાં હતા.

24 રાજા ુલેમાંને ફ્રાંત નદ પેલે પારના વસ્તારમાં છેક
તફસાહથી તે ગાઝા ુધી શાસન ક .ુ ત્યાંના બધા રાજાઓ
પર તેણે રાજ ક ,ુ અને તેના રાજયમાં સવર્ત્ર શાં ત હતી.
25 ુલેમાંનના સવર્ દવસો ુરક્ષા ભરેલાં હતાં જે બધાંન,ે દાનથી
તે બેરશેબા ુધી યહૂ દયા તથા ઇસ્રાએલના બધાં લોકો જઓે
પોતપોતાના દ્રાક્ષાવેલા નીચે તથા પોતપોતાની અંજીર નીચે રહેતાં
તે લોકોને અપાઇ હતી.



1 રાજાઓ ું 4:26 xvi 1 રાજાઓ ું 5:1

26 ુલેમાંન પાસે રથોના ઘોડાઓ માંટે 40,000 તબેલા હતા
અને 12,000 રથ ચાલકો હતા. 27 પોતાને ભાગે આવેલા માંસમાં
ુલેમાંન રાજાને તથા ુલેમાંનને ત્યાં જમવા આવનાર સઘળાંને

ખોરાક ૂરો પાડતો હતો; દરેક અ ધકાર એક મ હના માંટે ખોરાક
ૂરો પાડતો હતો. તેઓ કોઇપણ વસ્ ુ છોડ ૂકવા માંગતાં

નથી. 28 તેઓ, પ્રત્યેક પોતપોતાને સોંપેલી ફરજ પ્રમાંણ,ે પોતાના
ઘોડાઓને માંટે તથા રાજાના ઘોડાઓ માંટે જવ તથા ુકુ ઘાસ
મોકલતા હતા.

ુલેમાંન ું ડહાપણ
29 દેવે ુલેમાંનને ઘણું ડહાપણ તથા વવેક ુ દ્ધ તથા સ ુદ્ર

કનારે રહેલી રેતીની જમે વશાળ સમજણશ કત આપ્યાં હતા.ં
30 મસર તથા ૂવર્ના દેશોના મહાન જ્ઞાનીઓને ઘણું જ્ઞાન હ ું
પર ુ તે ુલેમાંનના ડહાપણથી ઓછુ હ ુ.ં 31 એથામ એઝ્હ
તથા માંહોલના ુત્રો હેમાંન, કાલ્કોલ, અને દાદાર્ જ્ઞાનીઓ હતાં
પર ુ તેમના કરતાં ુલેમાંન અ ધક જ્ઞાની હતો. આજુબાજુની
પ્રજાઓમાં તેની ક તર્ પ્રસરેલી હતી. 32 તેણે 3,000 કહેવતો
અને 1,005 ગીતોની રચના કર હતી.

33 ુલેમાંને લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષથી માંડ ને દ વાલોમાંથી
ઉગતા ઝુફાના ૃક્ષો બાબત જ્ઞાન આપ્ ુ.ં ુલેમાંને પ ુઓ,
પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ તથા માંછલીઓ વષે જ્ઞાન
આપ્ ુ.ં 34 જે સવર્ લોકોએ તથા ૃથ્વી પરના જે સવર્ રાજાઓએ
ુલેમાંનના જ્ઞાન વષે સાંભ ું હ ુ,ં તેઓ તેની જ્ઞાનની વાતો

સાંભળવા આવતા હતા.

5
મં દર નમાણ માંટે તૈયાર

1 ૂરનો રાજા હ રામ રાજા દાઉદ સાથે સંલ થઇ ગયો,
તેણે પોતાના નોકરોને ુલેમાંન રાજા પાસે મોકલ્યા; કારણ કે
તેણે જાણ્ ું હ ું કે દાઉદનો ુત્ર ુલેમાંન ઇસ્રાએલના નવા રાજા
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તર કે અ ભ ષકત થયો છે. 2 હ રામને પ્ર ુ ર આપતાં ુલેમાંને
કહેવડા ું કે, 3 ું જાણે છે કે,

“માંરા પતા યહોવા દેવના માંનમાં મં દર બાંધી શકયા ન હ,
કારણ કે તેમને આજુબાજુના દશુ્મન રાજયો સાથે ઘણાં ુદ્ધો
કરવાં પડયાં હતા,ં અને યહોવા શાં ત ાપન કરે તેની તે
રાહ જોતા હતા. 4 પર ુ હવે યહોવા માંરા દેવે ઇસ્રાએલમાં
સવર્ સરહદોએ શાં ત ાપી છે. કોઈ શ ુ નથી કે નથી કોઈ
આપ .

5 “તેથી હવે હુ માંરા યહોવા માંટે મં દર બનાવી શકુ અને
હુ તેમ કરવા માંટે યોજના કરુ છુ, એ કામ માંરે કરવા ું છે
એવી ૂચના યહોવાએ માંરા પતાને આપી હતી. યહોવાએ
તેમને ક ું હ ુ,ં તારા પછ તારા ુત્રને હુ તારા રાજયાસન પર
બેસાડ શ. તે માંરા નામ માંટે થઇને મં દર બંધાવશે. 6 તેથી
હવે લબાનોનમાં તમાંરા સેવકોને માંરા માંટે દેવદાર ૃક્ષ કાપવા
હુકમ કરો, માંરા સેવકો તમાંરા સેવકોની સાથે રહેશે; અને તમે
જે પ્રમાંણે કહેશો તે ુજબ હુ તમાંરા સેવકોને વેતન ૂકવી
આપીશ; કારણ કે તમે જાણો છો કે, કોઇ પણ ઇસ્રાએલી
સદોનીઓની જમે કેવી ર તે ૃક્ષો કાપવા તે જાણતો નથી!”

7 જયારે હ રામે ુલેમાંનનો સંદેશો સાંભ ો ત્યારે તે ૂબ
પ્રસ થયો; તેણે ક ું, “યહોવાની સ્ ુ ત થજો! કારણકે તેમણે
દાઉદને આ મહાન પ્રજા પર રા કરવા એક શાણો ુત્ર આપ્યો
છે.” 8 હ રામે રાજા ુલેમાંનને સંદેશો મોકલ્યો કે,

“તમે દેવદારના અને ફરના ૃક્ષ કાપવા માંટેનો જે સંદેશો
મોકલ્યો છે તે મેં સાંભ ો છે, હુ તમાંર સઘળ ઇચ્છાઓ
પ ર ૂણર્ કર શ. 9 માંરા માંણસો લબાનોનથી સ ુદ્ર ુધી લાકડાં
લઇ આવશે અને ત્યાંથી તમે કહેશો ત્યાં હુ તે લાકડાં બાંધીને
તરાપા બનાવીન,ે સ ુદ્રમાંગેર્ વહાવી દઇશ, પછ લાકડાં છૂટાં
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કર તમને સોંપી દેવાશ.ે તમાંરે તો માંરા માંણસોને ફકત વેતન,
ખોરાક અને રહેવા માંટેની જગ્યા આપવી પડશે.”
10 એમ આ ર તે હ રામે ુલેમાંને જમે ઇચ્છ ું હ ું તેમ ક ુર્

અને જરૂ રયાત ુજબ ું ફર અને દેવદાર ૃક્ષો ું લાકડુ મોકલી
આપ્ ુ.ં

11 તેના બદલામાં ુલેમાંને પ્ર તવષર્ હ રામને 20,000 માપ ઘઉં
અને 20 માપ ુદ્વ જતૈતેલ મોકલી આપ્યાં,

12 અને યહોવાએ ુલેમાંનને વચન આપ્ ું હ ુ,ં તે ુજબ તેણે
તેને જ્ઞાન આપી; અને હ રામ તથા ુલેમાંનની વચ્ચે ુલેહ-શાં તના
કરાર કયાર્.

13 રાજા ુલેમાંને પોતાને માંટે કામ કરવા ઇસ્રાએલના 30,000
માંણસોને મજ ૂર કયાર્. 14 તે તેઓમાંથી તે વારા પ્રમાંણે પ્ર તમાંસ
10,000 માંણસોને લબાનોન મોકલતો હતો; તેઓ એક માંસ
લબાનોનમાં અને બે માંસ પોતાના ઘેર રહેતા; અદોનીરામ બધાં
મજૂરોનો ઊપર હતો. 15 ુલેમાંન પાસે તેના માંટે બાંધકામની
સામગ્રી ઊપાડનારા વધારાના 70,000 માંણસો હતા. વળ પહાડ
પ્રદેશમાં પથ્થર તોડનારા 80,000 માંણસો હતા. 16 બાર પ્રશાશકો
ઊપરાંત ુલેમાંન પાસે મજૂરોના કામ પર દેખરેખ રાખનારા 3,300
ુકાદૃમો હતા. 17 રાજાની આજ્ઞા ુજબ ઘડલેા પથ્થરોથી મં દરનો

પાયો નાખવા માંટે તેઓ મોટા તથા ૂલ્યવાન પથ્થરો ખોદ કાઢતા
હતા. 18 અને ગબાલ પ્રદેશના માંણસો પણ ુલેમાંનના અને
હ રામના કામદારોને મં દર બાંધવા માંટે પથ્થર કાપવાના અને
મં દર માંટે લાકડા કાપવાના કામમાં મદદ કરતા હતા.

6
મં દર ું બાંધકામ

1 ઇસ્રાએલીઓ મસરમાંથી 480 વષર્ પછ બહાર આ ા
પછ , રાજા ુલેમાંનના ઇસ્રાએલ પરના શાસન ું ચો ું વષર્ હ ુ,ં
બીજા મ હનામાં એટલે કે ઝ વ માંસમાં તેણે યહોવાના મં દર ું
બાંધકામ શરૂ ક ુ. 2 રાજા ુલેમાંને જે મં દર યહોવા માંટે બંધા ું
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તે 60 હાથ લાં ,ુ 20 હાથ પહો ું અને 30 હાથ ઊં ું હ ું.
3 મં દરની સામેની પરસાળની પહોળાઈ 20 હાથ અને લંબાઇ
10 હાથ હતી. 4 તેણે ચોકઠાં અને આડશવાળ બાર ઓવા ું
મં દર બંધા ું. 5 તેણે બરોબર મં દરની દ વાલોની ફરતે એક
બાંધકામ ું માંળ ું બના ું જનેી અંદર નાની ઓરડ ઓ હતી.
6 આ ઓરડ ઓના ત્રણ માંળ હતા. ભોંયત ળયાની ઓરડ ઓ 5
હાથ પહોળ , વચ્ચેના માંળની 6 હાથ પહોળ અને ઉપલા માંળની
7 હાથ પહોળ હતી. તેણે દ વાલની બહારના ભાગમાં થાંભલા
બના ા હતા જથેી કર ને ટેકાવાળાં ખંભા મં દરના અંદરના ભાગની
દ વાલમાં દેખાય ન હ. 7 મં દર બાંધવામાં જે પથ્થરો વપરાતા
હતા, તેને ખાણમાંજ કાપીને ચમકદાર બનાવાતાં હતા. તેથી
મં દર બંધા ુ હ ુ ત્યારે હથોડા કુહાડ કે બીજા કોઈપણ લોખંડના
ઓજારનો અવાજ સંભળાયો નહોતો.

8 ભોંય ત ળયા ું પ્રવેશદ્વાર મં દરની દ ક્ષણ બાજુએ આવે ું
હ ુ,ં ત્યાં વચલા માંળે જવાનો એક વળાંક વાળો ગોળાકાર દાદરો
હતો અને વચલા માંળેથી સૌથી ઉપલે માંળે જવા ું હ ુ.ં

9 ુલેમાંને મં દર ું બાંધકામ ૂરુ ક ુર્ અને છત દેવદારના પાટડા
અને પા ટયાની બનાવી. 10 મં દરની દ વાલો બંધાઇ ગઇ હતી
અને દ વાલોની દરેક બાજુએ દેવદારના પા ટયા હતાં. બધાં માંળ
પાંચ હાથ ઊંચા હતા.ં

11 પછ ુલેમાંનને યહોવાના વચન સંભળાયાં; 12 “ ું માંરા
માંટે આ મં દર બાંધે છે, તો હવે જો ું માંરા ઉપદેશનો અમલ
કરશે અને માંરા બધા કા ૂનો અને આજ્ઞાઓ ું ન ા ૂવર્ક પાલન
કરશે; તો મેં તારા પતા દાઉદને તારે વષે જે વચન આપ્ ું હ ું
તે હુ પાળ શ. 13 વળ હુ ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે વસવાટ કર શ
અને માંરા ઇસ્રાએલી લોકોને તજી દઈશ ન હ.”

14 આમ, ુલેમાંને મં દર ું બાંધકામ લાકડાથી ૂરુ ક ુર્. 15 તેણે
મં દરની અંદરની દ વાલોને ભોંયત ળયાથી છત ુધી દેવદારના
પા ટયાથી જડ દ ધી હતી અને તેણે ચીડના લાકડાંથી મં દરના
ભોંયત ળયાને જડ દ ધો હતો. 16 મં દરની પાછળની બાજુ
તેણે 20 હાથ લાંબો એક ઓરડો બાંધ્યો. તેણે તેની દ વાલો
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દેવદારથી જડ દ ધી હતી અને તે ત ળયેથી છેક છત ુધી
પહોંચતી હતી, આ અંદરની જગ્યા હતી, પરમપ વત્ર ળ હ ું.
17 પરમ પ વત્ર ળની સામેની બાક ની જગ્યા 40 હાથ લાંબી
હતી. 18 મં દરની અંદરની બાજુના હસ્સામાં દેવદારના લાકડા
પર લો અને વેલાઓ કોતરેલાં હતા.ં અંદરનો બધો જ ભાગ
દેવદારના લાકડાથી મઢ લેવામાં આ ો હતો. જથેી મં દરની
અંદરના હસ્સામાં કયાંય પથ્થર દેખાતો નહોતો.

19 મં દરના પાછલા ભાગમાં “પ વત્રકોશ” રાખવાની પરમ પ વત્ર
જગ્યા હતી, આ કોશમાં દેવનો ઇસ્રાએલ સાથેનો ખાસ કરાર હતો.
20 તે 20 હાથ લાં ુ,ં 20 હાથ પહો ું અને 0 હાથ ઊં ું હ ું
અને તેને ુદ્વ સોનાના પતરાથી મઢ લી ું હ ું. અને વેદ ને
દેવદારના લાકડાંથી મઢ હતી. 21 પછ ુલેમાંને મં દરની અંદરની
દ વાલો સોનાના આવરણથી મઢ લીધી, અને અંદરની ઓરડ ઓને
પણ ુદ્વ સોનાના પતરાથી મઢ લીધી. અને તે પ વત્ર ાનના
પ્રવેશદ્વારના એક છેડથેી બીજા છેડા ુધી સોનાની સાંકળો લટકતી
હતી. 22 આમ, ુલેમાંને મં દરની અંદરનો આખો ભાગ સોનાથી
મઢ લીધો હતો. તેણે અંદરની પ વત્ર જગ્યામાંની વેદ ને પણ
સોનાથી મઢ હતી.

23 ુલેમાંને પરમપ વત્ર ાનમાં જૈ ૂનના લાકડામાંથી બનાવેલા
બે કરૂબ દેવદૂતો ૂકયા. તે દરેક દસ હાથ ઉંચા હતા. 24 દરેક
કરૂબને બે પાંખ હતી અને તે દરેક પાંખ 5 હાથ લાંબી હતી;
આથી દરેકની એક પાંખથી બીજી પાંખના છેડાઓ વચ્ચે ું અંતર
10 હાથ હ ુ.ં 25 બીજા કરૂબની બે પાંખો વચ્ચે ું અંતર પણ
10 હાથ હ ુ,ં બંને કરૂબો કદ અને આકારમાં સરખા જ હતા.
26 દરેક દેવદૂતની ઊંચાઈ 10 હાથ હતી. 27 તેઓએ એ બં ે
કરૂબોને મં દરના પરમ પ વત્ર ાનમાં ગોઠ ા હતા.ં કરૂબની
પાંખો ફેલાયેલી હતી, તેથી એક દેવદૂતની પાંખ એક ભીંતને અને
બીજા દેવદૂતની પાંખ બીજી ભીંતને અડતી હતી, અને તેમની
બીજી પાંખો ખંડની વચ્ચોવચ્ચ એકબીજાને મળતી હતી. 28 એ
કરૂબ સોનાથી મઢેલા હતા.ં
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29 મં દરની બંને ઓરડ ઓની બધી જ દ વાલો પર કરૂબ
દેવદૂતો ખજૂર નાં ૃક્ષો અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ કરે ું હ ું.
30 મં દરના બધાજ ભાગના ત ળયાં સોનાથી મઢેલાં હતા.ં

31 પરમપ વત્ર ળના પ્રવેશ માંટે ુલેમાંને જૈ ૂનના લાકડાના
દરવાજા બના ા હતા. થાંભલા અને દરવાજાના ચોકઠાને પાંચ
બાજુ હતી. 32 બંને દરવાજા પર કરૂબો, ખજૂર નાં ૃક્ષો અને
ખીલેલા લો ું કોતરકામ કરે ું હ ું અને તેને સોનેથી મઢ દ ું
હ ુ.ં

33 એ જ ર તે મં દરના બારણા માંટે પણ જૈ ૂનના લાકડાની
બારસાખ કરાવી હતી અને ઉંબર ચાર ૂ ણયો હતો. 34 અને
દરવાજાના બેબારણાં સાયપ્રસના લાકડાંનાં પા ટયાંમાંથી બના ાં
હતા.ં દરવાજાના દરેક બારણાના બે ભાગ હતા અને એક પર
એક વાળ શકાતા હતા. 35 એ બારણાંઓ પર કરૂબ દેવદૂતો,
ખજૂર નાં ૃક્ષો, અને ખીલેલાં લો ું કોતરકામ કરે ું હ ું અને
બારણાં સોનાના પતરાંથી મઢેલાં હતા.ં

36 તેણે કાપીને ઘસીને ચકચ કત કરેલાં પથ્થરોની ત્રણ હાર
અને દેવદારના ખંભાની એક હાર વડે અંદર ું પ્રાંગણ બના ું.

37 ુલેમાંનના રાજયશાસન દરમ્યાન ચોથા વષર્ના ઝ વ માંસમાં
મં દરના બાંધકામનો પાયો નાખવામાં આ ો હતો. 38 અને
અ ગયારમાં વષર્નો આઠમો મ હનો, એટલે કે ુલનાં મ હનામાં
મં દર ું સવર્ બાંધકામ ૂરુ થ ુ.ં આમ મં દર ું બાંધકામ ૂરુુ
થવામાં સાત વષર્ લાગ્યાં હતા.ં

7
ુલેમાંનનો રાજમહેલ

1 ુલેમાંનને પોતાનો મહેલ ૂરો કરતાં 13 વષર્ લાગ્યાં હતા.ં
2 તેણે એક મકાન બંધા ું જે ું નામ “લબાનોન ું વન ૃહ” રા ુ.ં
તેની લંબાઈ 100 હાથ, પહોળાઈ 50 હાથ અને ઊંચાઈ 30
હાથ હતી. તે દેવદારના સ્તંભોની ચાર હારમાંળાઓ પર ટેકવે ું
હ ુ.ં આ સ્તંભો પર પાટડાઓની હાર હતી. 3 પાટડાઓની હાર
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ત્રણ હતી, અને પ્રત્યેક હારમાં 15 પ્રમાંણે કુલ બધા મળ ને 45
પાટડા હતા. આ દેવદારના થાંભલા છતને ટેકો આપતા હતા.
4 ત્રણ હારમાં બાર ના ચોકઠાઓ એકબીજાની સામસામે હતા.ં
5 બધા પ્રવેશદ્રાર અને બારણાંનાં ચોકઠાં ચોરસ આકારના હતા.
અને તે એકબીજાની સામસામે ત્રણ હારમાં ગોઠવેલાં હતા.

6 બીજા ઓરડા ું નામ “સ્તંભની પરસાળ” હ ુ.ં તેની લંબાઈ
50 હાથ હતી અને તે 30 હાથ પહોળો હતો. આ ઓરડાની
આગળ થાંભલાઓ હતાં જે પરસાળની છતને ટેકવતાં હતા.ં

7 એક રા ાસનખંડ અથવા “ન્યાયખંડ” પણ હતો, જમેાં
બેસીને ુલેમાંન ન્યાય કરતો હતો. એ ખંડ આખો ભોંયત ળયાથી
છત ુધી દેવદારની તકતીઓથી જડલેો હતો.

8 ુલેમાંને તેનો પોતાનો મહેલ બના ો, જમેાં તે ર ો હતો
“ન્યાયખંડ”ની પાછળના ભાગમાં હતો. તે મહેલ, અને ફારુનની
ુત્રી જનેે એ પરણ્યો હતો તેને માંટે બાંધેલો મહેલ સરખાંજ હતા.ં
9 રાજમહેલના આ ઓરડાઓનાં બાંધકામ માંટે અ ત ૂલ્યવાન

અને જોઇતા માંપ પ્રમાંણે તૈયાર કરેલા મોટા કદના પથ્થરોનો
ઉપયોગ થયો હતો. સમગ્ર માંળખામાં આ પથ્થરો વપરાયા હતા.
10 એમના પાયા મોટા આઠથી દસ હાથ પહોળા કમતી પથ્થરોના
બનેલાં હતા. 11 અને તેના પર માંપસર ઘડલેા પથ્થરોના અને
દેવદારના થર હતા. 12 મોટા ચોકની ફરતી દ વાલમાં ત્રણ થર
ઘડલેાં પથ્થરના અને એક થર દેવદારના લાકડાનો હતો અને
યહોવાના મં દરના અંદરના ચોકમાં તેમ જ મં દરની પરસાળમાં
પણ એ જ પ્રમાંણે થરો હતા.

13 રાજા ુલેમાંને હ રામન:ે ૂરથી બોલાવડા ો. 14 તે
નફતાલી કુળસ ૂહની એક વધવાનો ુત્ર હતો. અને તેનો પતા
ૂરનો એક કસારો હતો. તે પોતે પણ બધી જાતના કાંસાના

કામનો ઘણો ુ દ્ધશાળ અને કુશળ કાર ગર હતો, તેણે આવીને
ુલેમાંન રાજા ું તમાંમ કામ કર આપ્ ુ.ં
15 તેણે કાંસાને ઢાળ ને બે થાંભલાઓ તૈયાર કયાર્. દરેક

થાંભલાની ઊંચાઈ 18 હાથ હતી અને તેનો પ રઘ 12 હાથનો
હતો. 16 સ્તંભની ટોચ પર ૂકવા માંટે તેણે કાંસાના બે કળશ
બના ા; દરેકની ઊંચાઈ 5 હાથ હતી. 17 કળશને શણગારવા માંટે
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કાંસાની સાંકળ ઓ વડે ઝાલરો બનાવી. દરેક કળશની ચારેબાજુ
સાત કાંસાની સાંકળ ઓ ું જાળ કામ કરેલ હ ુ.ં 18 કળશ પર
ૂકવા માંટે તેણે દરેક જાળ ની ૂંથણીની આસપાસ દાડમની બે

હારમાંળા બનાવી. 19 આ કળશનો આકાર કમળ જવેો હતો,
અને તેમની ઊંચાઈ ચાર હાથ હતી. 20 આ કળશો જાળ
ૂંથણીની બાજુમાં સ્તંભની પર ગોળાકાર કનાર ની પર સ્તંભની

ટોચ પર હતા. દરેક સ્તંભો પર હારબંધ 200 દાડમો કોતરેલાઁ
હતા.ઁ 21 એ થાંભલા મં દરની ઓસર આગળ આવેલા હતા.
જમણે હાથે આવેલા થાંભલા ું નામ યાખીન હ ું અને ડાબે હાથે
આવેલા થાંભલા ું નામ બોઆઝ હ ુ.ં 22 સ્તંભ પર ૂકેલા કળશો
કમળોના આકાર જવેાં હતા.ં આમ સ્તંભો ું કામ ૂણર્ થ ું.

23 પછ તેણે ગાળેલા કાંસામાંથી “સ ુદ્ર” નામનો હોજ બના ો,
એનો આકાર ગોળાકાર હતો, અને તેનો ાસ 10 હાથ હતો.
તેની ઊંચાઇ 5 હાથ; તેનો પ રઘ 30 હાથનો હતો. 24 “સ ુદ્રની”
કનાર નીચે “સ ુદ્રન”ે ફરતી દસ હાથ લાંબી દ વાલો હતી, દ વાલો
બે હારમાં ગોઠવાયેલી હતી અને હોજની જમેજ ઢળાયેલી હતી.
25 કાંસાના બનાવેલા 12 બળદ પર હોજ ૂકેલો હતો. ત્રણ
બળદનાં ુખ ઉ ર તરફ, ત્રણનાં દ ક્ષણ તરફ ત્રણનાં પ મ તરફ
અને ત્રણનાં ૂવર્ તરફ હતા. તેઓની ૂંછડ અંદરની બાજુએ
હતી. 26 હોજની દ વાલની જાડાઈ ચાર આંગળ જટેલી હતી,
તેની કોરનો આકાર વાટકાની કોર જવેો અને કમળના લ સમાંન
હતો, તેમાં 2,000 બાથ પાણી સમાંઈ શકે તેમ હ ું.

27 તદપુરાંત તેણે કાંસાની 10 ઘોડ ઓ બનાવી, પાયો બનાવી;
દરેક ઘોડ નો, પાયો 4 હાથ લાંબો, 4 હાથ પહોળો, અને 3 હાથ
ઊંચો હતો. 28 આ ધોડ ઓની, એવી ર તે રચના આવી હતી;
કે તેની સપાટ પર કનાર હતી. 29 અને એ તખતીઓ પર,
સહો, બળદો અને કરૂબો ચીતરેલા હતા. એ સહો, બળદો અને
કરૂબોની પર અને નીચે વેલ અને લની કોતરણીવાળ ઝાલરો
હતી. 30 દરેક ઘોડ ને કાંસાના ચાર પૈડા હતા.ં અને તેની ધર પણ
કાંસાની હતી. મેજને ચાર ૂણા હતાં જનેે ગાળેલા પીતળમાંથી
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બનાવેલા ચાર ટેકાઓ ૂ ાં હતા.ં એ હાથા પર લ વેલની
ભાત કોતરેલી હતી. 31 તે મથાળેથી અંદરની તરફ ૂલ ું હ ું
અને તે દોઢ હાથ ઉં ુ હ ુ,ં મથાળા પર કોતરકામ કરે ું હ ું અને
એની તકતીઓ ચોરસ હતી, ગોળ નહોતી, 32 ઘોડ ઓની નીચે
અંદરમાં ચાર પૈડા હતાં અને તેની ધર મેજના પાયામાં બેસાડલેી
હતી. પૈડાં દોઢ હાથ ઊંચા હતા.ં 33 પૈડાંનો ઘાટ રથના પૈડાં
જવેો હતો. તેમની ધર ઓ, તેમની વાટો તેમના આરા તથા તેમનાં
ચક્ર એ બધાં કાંસાના બનેલાં હતા.ં

34 દરેક ઘોડ ને ચાર ૂણે ચાર ટેકાઓ હતા, તે બધાં ઘોડ ની
સાથે એક જ ટૂકડામાંથી બનાવેલાં હતા.ં 35 ઘોડ ની પર એક
ગોળાકાર ુંમટ હતો, અને તેની ઊંચાઈ અડધા હાથની હતી.
તેનો કનારો અને ટેકાઓ બધાં એક જ ટૂકડામાંથી બના ાં હતા.ં
36 એ તકતીઓ પર જયાં જયાં ખાલી જગ્યા હતી ત્યાં ત્યાં
કરૂબ દેવદૂતો, હરણો, ૃગો સહો અને ખજૂરનાં ૃક્ષો કોતરેલાં
હતા, અને તેની ફરતે લ વેલની ભાત કોતરેલી ઝાલરો હતી.
37 આ ર તે એણે 10 ઘોડ ઓ બનાવી હતી; તે બધીજ એક
સરખી અને ગાળેલા કાંસામાંથી બનાવેલી હતી અને કદમાં અને
આકારમાં સમાંન હતી.

38 પછ તેણે કાંસાની 10 કૂડ ઓ બનાવી, દરેક કૂડ માં 40
બાથ* પાણી માંય એવી અને 4 હાથ ાસની હતી. દરેક ધોડ
માંટે એક ઘડો હતો. 39 તેણે 5 કૂડ મં દરની દ ક્ષણ તરફ અને
પાંચ ઉ ર તરફ ૂક . તેણે પતળનો “સ ુદ્ર” મં દરના અ ૂણા
પર રા ો. 40 તદપુરાંત હ રામે કૂડા-પાવડા તથા તપેલાં બના ા.ં
આ પ્રમાંણે હ રામે યહોવાના મં દરને લગ ું ુલેમાંન રાજાને માંટે
તે સવર્ તેણે ૂરુ ક ુર્.

41 તેણે 2 થાંભલા,
અને કળશ અને સ્તંભની ટોચ પરના ુંમટને ઢાંકતી બે જાળ
બનાવી હતી.

* 7:38: બાથ ુળ પ્રમાણે એક બાથ 22 લીટર.
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42 અને એ 2 જાળ ને માંટે 400 દાડમ; એટલે થાંભલાની ટોચ
પરના બે કળશના બંને ુંમટ ઢાંકવાની પ્રત્યેક જાળ ને માંટે
દાડમની બબ્બે હારો;

43 તેણે 10 ધોડ બનાવી અને તેને માંટે 10 કૂડા બના ા.
44 બાર બળદો પર ટેકવેલો એક મોટો હોજ,
45 દેગડા, પાવડા, અને વાસણો, યહોવાના મં દર માંટેની આ
સવર્ વસ્ ુઓ અને બીજાં બધાં વાસણો હ રામે મં દરમાં
વાપરવા માંટે બના ાં હતા.ં

જે મં દર રાજા ુલેમાંન યહોવા માંટે બંધાવતો હતો અને તે
કાંસાનાં બનાવેલાં હતા.ં 46 આ બધી વસ્ ુઓ તેણે યદન નદ ના
મેદાન પ્રદેશમાં ુ ોથ અને સારથાનની વચ્ચે માંટ ના બીબા
વાપર ને ગાળેલા કાંસાની બનાવેલી હતી. 47 ુલેમાંને એ સવર્
વાસણો વજન કયાર્ વના રહેવા દ ધા,ઁ કારણ તેમની સં ા ઘણી
હતી. તેથી કાંસા ું કુલ વજન ારેય ન ન થઇ શ ું.

48 ુલેમાંને યહોવાના મં દર માંટેનાં સાધનો બના ા:

સોનાની વેદ
અને જનેા પર અ પતર્ રોટલી રાખી હતી તે સોનાનો બાજઠ,
49 તેણે ુદ્ધ સોનાના પાંચ ઊભા દ વા દ ક્ષણ બાજુએ અને
પાંચ ઉ ર બાજુ;

પરમ પ વત્ર ાનની સામે ૂ ા. દરેક પર લો દ વીઓ અને
ચી પયાઓ હતાં જે બધા સોનાનાઁ બનેલાઁ હતાઁ.

50 ુદ્વ સોનાનાઁ પ્યાલા,ં કાતરો, તપેલાં, વાટકા, અને
ૂપદાનીઓ,

અને ગભર્ ૃહનાં તેમજ પરમ-પ વત્ર ાનના બારણાં માંટે
મજાગરાં પણ સોનાનાં બનાવડા ાં.

51 આમ યહોવાના મં દર ું બાંધકામ ૂણર્ થ ુ.ં ત્યારે ુલેમાંન
રાજાએ તેના પતાએ યહોવાને અપર્ણ કરેલા બધાં સોનાઁ અને
ચાંદ ના પાત્રો લઈ જઈને યહોવાના મં દરના ભંડારમાં જમાં કરા ા.ં
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8
કરારકોશ ું મં દરમાં આગમન

1 ુલેમાંને ઇસ્રાએલના બધાજ વડ લો અને ઇસ્રાએલના દરેક
કુળમાંથી બધાજ અગ્રણીઓને યરૂશાલેમ બોલા ા. જથેી તેઓ
યહોવા ું ઇસ્રાએલ સાથે ું વશેષ કરારના ું દશાર્વતો પ વત્રકોશ
દાઉદના નગરમાંથી જે સયોન પણ કહેવાય છે ત્યાંથી લાવી શકે.
2 અને તેઓ બધા એથાનીમ એટલે કે દશમાં મ હનામાં માંડવાપવર્ને
પ્રસંગે રાજા ુલેમાંન સમક્ષ ભેગા થયા.

3 આ ઉજવણી વખતે ઇસ્રાએલના બધાજ વડ લો આ ા
અને યાજકોએ “પ વત્રકોશ” ઊપર ઊચ ો. 4 તે યાજકો
અને લેવીઓ યહોવાના પ વત્રકોશને ુલાકાત મંડપમાં લા ા
અને બીજી બધી વસ્ ુઓને જે યહોવાને ૂજવા માંટે વપરાતી
હતી. 5 ત્યારબાદ રાજા ુલેમાંન અને તમાંમ ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો
પ વત્રકોશની સમક્ષ એકત્ર થયા અને અસં ઘેટાં અને બળદોના
અપર્ણો આપ્યા. 6 ત્યારબાદ યાજકો યહોવાના ઇસ્રાએલ સાથેના
કરારનામાંનો પ વત્રકોશ મં દરના પરમ પ વત્ર ાનમાં લઈ ગયા,
અને કરૂબીઓ દેવદૂતોની નીચે તેને ૂકયો. 7 પ વત્રકોશ જયાં
ૂકવામાં આ ો, તેનાં પર પાંખો પ્રસરેલી રહે એ ર તે કરૂબ

દેવદૂતોની રચના કરવામાં આવી હતી. આમ કરૂબ દેવદૂતોની
પાંખોએ કોશ અને તેના છેડાઓ પર આચ્છાદન ક ુર્ હ ુ.ં 8 પેલા
છેડાઓ એટલા લાંબા હતા કે તેમના છેડા તેજ ઓરડામાંથી જોઈ
શકાતા નહોતા, પર ુ બીજા રૂમની બહારથી તે જોઈ શકાતા હતા,
પણ બહારથી તે જોઇ શકાતા નહોતાં, અને આજ ુધી તે ત્યાં છે.
9 ઇસ્રાએલીઓ મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે યહોવાએ તેમને
આપેલા વચનો જે પથ્થરની બે તકતીઓમાં આલેખાયેલા હતા;ં જે
ૂસા હોરેબ પવર્ત પરથી લા ો હતો અને તેણે પ વત્રકોશમાં ૂક

હતી, પ વત્રકોશમાં ફકત આ બે તકતીઓ જ હતી તે સવાય
તેમાં બીજુ ક ું નહો ુ.ં

10 જુઓ, જયારે યાજકો યહોવાના મં દરમાંથી બહાર આ ા
ત્યારે યહોવા ું મં દર વાદળ વડે ભરાઈ ગ ુ!ં 11 અને તેથી તેઓ
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સેવા ચા ુ રાખી શકે તેમ નહોતા.ં આખા મં દરમાં યહોવા ું ગૌરવ
ાપી ગ ું હ ુ.ં 12 ત્યારે ુલેમાંને ક ું,

“ઓ યહોવા, તમે ગાઢ વાદળોમાં
રહેવા ું પસંદ ક ુર્ છે;

13 મેં તમાંરે માંટે એક ભ મં દર બાંધ્ ુ છે,
જમેાં તમે સદાકાળ નવાસ કરો.”

14 પછ રાજા લોકોની સભા તરફ ફય , લોકો તેમની સમક્ષ
ઊભા ર ા હતા, તેણે લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા. 15 રાજાએ
ક ું,

“ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાની સ્ ુ ત હોજો! તેમણે માંરા પતા
દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ુ,ં તે તેમણે પોતાના બાહુબળથી
કર બતા ું છે. 16 તેણે ક ું હ ું કે, ‘હુ માંરા લોકોને
ઇસ્રાએલીઓને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો, તે દવસથી
મેં ઇસ્રાએલના કોઈ કુળસ ૂહના પ્રદેશમાંથી માંરા માંટે મં દર ું

ાન ન ક ુર્ નહો ું. પર ુ લોકોના આગેવાન થવા માંટે મેં
એક ુરુષ દાઉદની પસંદગી કર હતી.’

17 “હવે માંરા પતા દાઉદે ઇસ્રાએલના યહોવા દેવના નામ ું
એક મં દર બાંધવાનો સંકલ્પ કય હતો. 18 પર ુ યહોવાએ
તેને ક ું, ‘માંરા નામ ું મં દર બાંધવાનો તેં નણર્ય કય છે,
અને એ વચાર સારો છે, 19 હજી પણ તે મં દર ું બનાવીશ
ન હ, પણ તારો સગો ુત્ર માંરા નામ માંટે મં દર બાંધશે.’

20 “હવે યહોવાએ પોતા ું વચન પા ું છે. યહોવાએ વચન
આપ્યા પ્રમાંણે, હુ માંરા પતા દાઉદ પછ ઇસ્રાએલની ગાદ
પર આ ો છુ, અને મેં ઇસ્રાએલીઓના યહોવા દેવના નામ ું
મં દર બંધા ું છે. 21 અને તેમાં યહોવાએ આપણા પ ૃઓને
મસરમાંથી બહાર લા ા પછ તેમની સાથે કરેલા કરાર આ
પ વત્ર કોશમાં રાખવામાં આવેલા છે.”
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22 ત્યારબાદ ુલેમાંને યહોવાની વેદ સમક્ષ ઊભા રહ ને સમગ્ર
ઇસ્રાએલી સમાંજના દેખતાં આકાશ તરફ પોતાના હાથ ફેલા ા,

23 “ઓ ઇસ્રાએલના યહોવા દેવ, પર આકાશમાં અને નીચે
ૃથ્વીમાં તમાંરા જે ું કોઈ નથી, તમે પ્રેમાંળ અને દયા ું છો.

તમે કરાર પાળો છો, અને તમાંરા સેવકોને વફાદાર રહો છો,
જઓે તમાંર સામે ૂણર્ હૃદયથી વતેર્ છે. 24 તમાંરા સેવક,
માંરા પતા દાઉદને આપે ું તમાંરુ વચન આજે તમે ૂણર્ ક ુર્
છે. 25 અને હવે, હે ઇસ્રાએલના યહોવા દેવ, દાઉદને આપે ું
આ બીજુ વચન પણ તમે ૂણર્ કરો; ‘માંરા પતા દાઉદનાં
સંતાનો તમાંરાં વચનો પ્રમાંણે વતર્શે અને તમે ચીંધેલા માંગેર્
ચાલશે અને તમાંર આજ્ઞાઓને આધીન રહેશ,ે તો દરેક પેઢ માં
દાઉદના વંશજોમાંનો જ એક ઇસ્રાએલની રાજગાદ પર બેસશ.ે’
26 ઓહ, ઇસ્રાએલના દેવ, જે કરાર તમે તમાંરા સેવક, માંરા
પતા દાઉદ સાથે કય હતો તે ૂણર્ કરો.
27 “પર ુ ઓ! દેવ! ું એ શકય છે કે તમે સાચે જ

આ ૃથ્વી પર રહેશો? કારણ કે આકાશ, અરે! ઉંચામાંઉંચા
સ્વગોર્, પણ તમને ધારણ કર શકે તેમ નથી, તો આ મં દર
જે મેં બંધાવે ું છે તેની શી વસાત? 28 તેમ છતા,ં ઓ માંરા
યહોવા, આ તમાંરા સેવકને આજે તમે ધ્યાનથી સાંભળો અને
તેની વનવણી વષે વચારજો. 29 રાત દવસ તમાંર આંખો
આ મં દર પર ઠરેલી રહો, આ ાન પર રહો, જનેે વષે તમે
ક ું હ ું કે, ‘માંરુ નામ એમાં વાસો કરશે.’ તમાંરો સેવક
આ ાને જે પ્રાથર્ના કરે તે સાંભળજો 30 વળ તમાંરો સેવક
અને ઇસ્રાએલના તમાંરા લોકો, આ મં દર તરફ ુખ રાખીને
પ્રાથર્ના કરે, ત્યારે તેઓની દરેક અરજ તરફ કાન ધરજો; અને
આકાશમાં તે સાંભળ ને તમે તેઓને ક્ષમાં કરજો.

31 “જો કોઈ માંણસ બીજા માંણસનો ુનો કરે, અને
એ બીજો માંણસ જો તમાંરા મં દરમાં આવે અને તમાંર
વેદ ની સામે ઊભા રહ ને સોગંદ ૂવર્ક પ્ર તજ્ઞા લે, 32 તો તમે
આકાશમાંથી સાંભળજો, અને જમે કર ું જોઇએ તે ુજબ
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કરજો અને તમાંરા એ સેવકને ન્યાય આપજો. જનેો વાંક હોય
તેને તમે તે પ્રમાંણે સજા કરજો, અને જે નદોષર્ હોય તેઓને
તેઓની નદોષર્તા માંટે તમે જરૂર બદલો આપજો.

33 “તમાંર વરુદ્ધ પાપ કરવાને કારણે તમાંરા લોકો
ઇસ્રાએલીઓ કોઈ દશુ્મન સામે હાર જાય; તો તેઓ પાછા
તમાંરા તરફ વળે, તમાંરુ નામ લે અન આ મં દરમાં તમાંર
પ્રાથર્ના અને વનવણી કરે, 34 તો તમે આકાશ-માંથી સાંભળજો
અને તમાંરા લોકો ઇસ્રાએલીઓને તેમના પાપો માંટે માંફ
આપજો, અને તેમના પ ૃઓને તમે જે જમીન આપી ત્યાં
તેમને પાછા લાવજો,

35 “તમાંરા લોકો ઇસ્રાએલીઓ દ્વારા તમાંર વરુદ્ધ પાપ
કરવાને લીધે આકાશમાંથી વરસાદ ન વરસ,ે અને જો તેઓ આ
મં દરમાં આવીને પ્રાથર્ના કરે, તમાંરુ નામ લે, અને તમાંર સજા
પામીને પ ાતાપ કરે. 36 તો તમે આકાશમાંથી સાંભળજો,
તમાંરા સેવકોને તમે માંફ કરજો, તેઓને જીવવા માંટેનો સાચો
માંગર્ શીખવજો અને તમાંરા લોકોને તમે આપેલી ૂ મ પર
વરસાદ વરસાવજો.

37 “જો દેશમાં દકુાળ પડે કે મરક ફાટ નીકળે, પાક ૂથી
બળ જાય, કે મસી આવ,ે તીડ કે કાતરા પડ;ે એ લોકોના કોઈ
દશુ્મનો એમના કોઈ શહેરને ઘેરો ઘાલે કે કોઈ આફત ઊતરે કે,
રોગચાળો ફાટ નીકળે. 38 અને ઇસ્રાએલના લોકો ારે ખર
લાગણી સાથે પ ાતાપ કરે અને આ મં દરમાં હાથ પ્રસાર ને
તમાંર પ્રાથર્ના કરવા આવ.ે 39 તો તમે આકાશમાંથી તેઓની
પ્રાથર્ના સાંભળ ને તેઓને ક્ષમાં આપજો. પ્રત્યેક કતને તેની
લાયકાત પ્રમાંણે આપજો, તમે એક જ માંત્ર જાણો છો, લોકોના
હૃદયમાં ું છે. 40 તમે અમાંરા પ ૃઓને આ જમીન આપી
હતી જથેી તેઓ હમેશા તમાંરો આદર કરે.

41 “ બનઇસ્રાએલી લોકો તમાંરા નામના ગૌરવને માંટે દૂર
દેશથી આ મં દરમાં આવ,ે 42 કારણ કે તેઓ તમાંરુ વ ાત
નામ, તમાંરા મજ ૂત હાથ, તમાંર શ કતશાળ ૂજા વષે
જાણે છે અને તેઓ તમાંરાં મં દરમાં તમને પ્રાથર્ના કરવા
આવશે, 43 ત્યારે તમે તમાંરા ધામ આકાશમાંથી તે સાંભળજો,
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અને તે વદેશી જે કઈ માંગે તે બ ું આપજો, જથેી આખી
ૃથ્વીમાં લોકો તમાંરુ નામ જાણવા પામે અને તમાંરા લોકો

ઇસ્રાએલીઓની જમે તમને અ ુસરે અને તમાંરાથી ડર ને ચાલે
અને જાણે કે મેં બધાંવે ું આ મં દર તમને અપર્ણ કરે ું છે.

44 “વળ તમે તમાંરા લોકોને તેઓના શ ુઓની સામે ુદ્ધમાં
મોકલો અને ત્યારે જો તેઓ તમાંરા પસંદ કરેલા નગર અને
મં દર જે મેં તમાંરે નામે બંધાવેલ છે તેની તરફ જોઇને યહોવાને
પ્રાથર્ના કરે. 45 તો તમાંરે સ્વગર્માં તેઓની પ્રાથર્ના સાંભળજો
અને તેમને મદદ કરજો.

46 “જો તેઓ તમાંર વરુદ્ધ પાપ કરે-કોણ નથી કર ું?
અને ું રોષે ભરાઈને તેમને શ ુના હાથમાં સોંપી દે, અને તેઓ
તેમને કેદ કર ને પોતાના દેશમાં લઈ જાય, પછ એ દૂર હોય
કે નજીક હોય. 47 ારે તેઓ તે દેશમાં છે ાં તેઓને
બંદ તર કે લઇ જવાયા હતા, જો તેઓ પોતાના દષુ્કૃત્યો અને
પાપો વષે જાણે અને તમાંર તરફ પાછા વળે અને પ્રાથર્ના કરે
કે, ‘હે દેવ, અમે ખોટુ ક ુર્ છે! અમે પાપ ક ુર્ છે.’ 48 અને
તેઓ ખરેખર તમાંરા તરફ પાછા વળે, ારે તેઓ તેના દશુ્મન
જણેે તેમને બંદ કયાર્ હતા, તેના દેશમાં હોય અને પ્રમાં ણકપણે
તમાંર તરફ વળે, અને જે દેશ તમે તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો
હતો, નગર જે તમે પસંદ ક ુ હ ું અને મં દર જે મેં તમાંરા
માંટે બાંધ્ ું હ ુ,ં તેના સામે જોઇને તેઓ પ્રાથર્ના કરે. 49 તો
તમે સ્વગર્માં તમાંરા નવાસમાંથી જો જો અને તેમની વનવણી
સાંભળજો; તેઓ પ્રત્યે ન્યાય ૂવર્ક વતર્જો. 50 તેમણે તમાંર
સામે કરેલાં બધાં પાપો અને ુનાઓની ક્ષમાં આપજો, તેમને
કેદ કરનારાઓનાં હૃદયમાં દયા જગાડજો; 51 કારણ કે તેઓ
તમાંરા પોતાના લોકો છે. તમાંરા વારસો છે. અને ારે તમે
તેમનેજે લોખંડની ભઠ્ઠ જે ું હ ુ.ં મસર તેમાંથી બહાર લઇ
આ ા.

52 “તેઓના પ્રત્યે કૃપાદૃ રાખજો અને તેઓની પ્રાથર્ના તમે
સાંભળજો. હે યહોવા, તેઓ મદદ માંટે આગ્રહ ૂવર્ક તમને
વનંતી કરે ત્યારે તે સાંભળ ને તેઓને ઉ ર આપજો. 53 કારણ
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કે યહોવા દેવ તમે અમાંરા પ ૃઓને મસરમાંથી ુકત કર ને
બહાર લઈ આ ા ત્યારે તમે તમાંરા સેવક ૂસાને ક ું હ ું કે
ૃથ્વી પરની તમાંમ પ્રજાઓમાંથી તમાંરા ખાસ લોકો થવા માંટે

તમે ઇસ્રાએલી પ્રજાને પસંદ કર છે.”

54 હવે ારે ુલેમાંને યહોવા માંટેની આખી ઉપાસના કરવા ું
ૂરુ ક ુર્; તે ૂંટ ણયે પડ્યો હતો ત્યાંથી ઉભો થયો. અને

યહોવાની વેદ સમક્ષ, અને આકાશ તરફ જોતાં, રાજા ુલેમાંને
પોતાના હાથ સ્વગર્ તરફ લંબા ા. 55 ત્યારબાદ ઊઠ ને ટટાર
ઊભા રહ મોટે સાદે આખા ઇસ્રાએલી સમાંજને તેણે આશીવાર્દ
આપ્યા.

56 “તે બોલ્યો, યહોવાની પ્રસંશા થાઓ કારણ કે, તેણે જમે
ક ું હ ું તેમ પોતાના લોકો ઇસ્રાએલીઓને આરામ આપ્યો,
તેણે તેના સેવક ૂસાને આપ્યા હતા તે બધાં વચનો તેણે પા ા.
57 આપણા દેવ યહોવા આપણા પ ૃઓની જમે આપણી સાથે
સદાય રહો, તે કદ આપણો હાથ ન છોડો અથવા આપણો
ત્યાગ ન કરો, 58 તે ભલે આપણાં હૃદયને તેની મહાનતા તરફ
વાળે, જથેી આપણે તેનામાં શ્રદ્ધા રાખીએ, તેના ચીંધેલા માંગોન
અ ુસર એ અને તેમણે આપણા પ ૃઓને આપેલી આજ્ઞાઓ,
વ ધઓ અને ધારાઓ ું આપણે પાલન કર એ. 59 માંરા આ
શ ો, દેવ યહોવા આગળની માંર આ વનવણી આપણા દેવ
યહોવા સમક્ષ દવસરાત હાજર રહો, જથેી રોજરોજ ઊભી
થતી જરૂર યાત પ્રમાંણે તે પોતાના સેવક ું અને પોતાના લોકો
ઇસ્રાએલીઓને માંટે ઘટ ું કરે. 60 આથી આખી દુ નયાના
લોકોને ખાતર થશે કે, યહોવા એ જ આપણા દેવ છે અને
તેના સવાય બીજા કોઇ દેવ નથી. 61 તમાંરાં હૃદય સં ૂણર્પણે
આપણા યહોવા દેવને સ્વાધીન થવા જોઇએ અને આજે તમે
તેના વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન કરો છો તેમ હમેશાં
પાલન કરતા રહો.”
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62 પછ રાજાએ તથા તમાંમ ઇસ્રાએલી લોકોએ યહોવાને
યજ્ઞો અપર્ણ કયાર્. 63 ુલેમાંન રાજાએ 22,000 બળદ અને
1,20,000 ઘેટાં અને બકરાં યહોવાને શાંત્યપર્ણો તર કે અપર્ણ
કયાર્. આમ રાજાએ અને ઇસ્રાએલી લોકોએ મં દરને પ વત્ર કાયર્
માંટે અપર્ણ ક ુર્.

64 રાજાએ મં દરની સામેના ુલ્લા આંગણાને પાવન કરા ુ.ં
પછ ત્યાં દહનાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો ઉપરાંત શાંત્યપર્ણોમાં પ ુઓનાં
ચરબીવાળા ભાગો ધરા ા, કારણ; યહોવા આગળની કાંસાની
વેદ આ બધી વસ્ ુઓને સમાંવવા માંટે ૂરતી નહોતી.

65 આમ, ુલેમાંને અને તેની સાથે બધાં ઇસ્રાએલીઓએ
ઉ રમાં હમાંથની ઘાટ થી તે દ ક્ષણમાં મસરની હદ ુધીનાં આખા
સ ુદાયે સાત દવસ ુધી મં દર ું સમપર્ણ ઉજ ુ.ં 66 આઠમે
દવસે રાજાએ લોકોને વદાય કયાર્, અને તેઓ રાજાને આશીવાર્દ
આપીને, યહોવાએ પોતાના સેવક દાઉદ ું અને પોતાના ઇસ્રાએલી
લોકો ું જે કલ્યાણ ક ુર્ હ ું તેથી આનંદ અને હષર્થી છલકાતાં
હૈયે તેઓ પોતપોતાને ઘેર ગયા.

9
દેવ ુ ુલેમાંન પાસે ફર આગમન

1 ુલેમાંન જયારે યહોવા ું મં દર અને રાજમહેલ તથા અન્ય
જે જે બાંધવાની એમની ઉત્કઠા હતી તે બ ું ૂરુ ક ુર્. 2 ત્યારે
યહોવાએ તેને જમે ગબયોનમાં દશર્ન દ ધા હતા, તેમ બીજી વાર
દશર્ન આપ્યાં. 3 યહોવાએ તેને ક ું,

“મેં તાર પ્રાથર્ના અને અરજ સાંભળ છે, તેં બંધાવે ું આ
મં દર હુ ુ નત કરુ છુ. જથેી માંરુ નામ હમેશાં ત્યાં હશ.ે
માંરુ હૃદય અને માંર દૃ નરતર હુ ત્યાં રાખીશ. 4 અને જો
ું તારા પતા દાઉદની જમે તારંૂ કામ ની તમ ાથી કર શ અને

પ્રામાં ણકતાથી વતીશર્ અને માંરા આદેશો, કા ૂનો અને નયમોને
અ ુસર શ તો. 5 મેં જે ર તે તારા પતા દાઉદને ક ું છે તેમ
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ઇસ્રાએલ પર હમેશ માંટે તારા દ્વારા શાસન કરાવડાવીશ. મેં
તેને ક ું હ ું કે, તારા વંશજોમાંનો એક હમેશા ઇસ્રાએલની
રાજગાદ પર બેસશે.

6 “પણ તમે કે તમાંરા વંશજો માંરાથી વ ુખ થઈ જશો
અને તમાંર સમક્ષ રજૂ કરેલા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન
ન હ કરો અને જો તમે અન્ય દેવોની સેવા ૂજા કરશો, 7 તો હુ
ઇસ્રાએલીઓને જે ૂ મ આપી છે તેમાંથી તેમને હાંક કાઢ શ;
મં દર કે જનેે મેં માંર ા ત માંટે સમ પતર્ કરે ું તેનો ત્યાગ
કર શ અને બધા ઇસ્રાએલીઓ બીજા બધા રા ો માંટે એક
મહેણાંટોણાં અને ૃણા ું કારણ બનશ;ે 8 તથા આ મં દર ખંડરે
બની જશે, અને જતા આવતા સૌ કોઈ એને જોઈને આ યર્થી
ૂછશ,ે ‘યહોવાએ આ ૂ મના અને આ મં દરના આવા હાલ

શા માંટે કયાર્?’ 9 અને તેમને પ્રત્ ુ ર મળશ,ે ‘કારણ, આ
લોકોએ જનેા પ ૃઓને મસરમાંથી તેમના દેવે બહાર કાઢયા
હતાં તેને છોડ દ ધો છે અને બીજા દેવોને સ્વીકાર કર ને તેમની
આરાધના કરવા ું શરંૂ ક ુર્ છે. એ જ કારણથી યહોવાએ આ
બધી વપ તેમના પર મોકલી દ ધી છે.’ ”

10 ુલેમાંનને મં દર અને મહેલ બાંધતાં 20 વષર્ થયાં. 11 ૂરના
રાજા હ રામે ુલેમાંનને દેવદાર ું લાકડુ, એરેજ ું લાકડુ, સો ું અને
બીજુ જે કાઇ જોઇ ું હોય તે આપ્ ું હ ું તેથી રાજા ુલેમાંને
હ રામને ગાલીલ પ્રદેશમાંના 20 ગામો આપ્યા હતા. 12 પણ
જયારે હ રામ તેને ુલેમાંને આપેલાં ગામો જોવા માંટે ૂરથી ગયો
ત્યારે તેને એ ગામોથી સંતોષ ન થયો, 13 તે બોલ્યો, “ભાઈ, તમે
મને આ તે કેવાં ગામો આપ્યાં છે?” અને તેથી તેણે એ પ્રદેશ
ું નામ “કા ૂલ” રા ુ,ં તે પ્રદેશ આજે પણ એ નામે ઓળખાય

છે. 14 હ રામે રાજાને તે ઉપરાંત 4,080 કલો સો ું મં દરના
બાંધકામ માંટે મોકલી આપ્ ું હ ું

15 ુલેમાંને યહોવા ું મં દર અને પોતાનો મહેલ, મલ્લોનો
કલ્લો, યરૂશાલેમનો કોટ, હાસોર, મ ગદૃો તથા વેઠ મજૂર ની પ્રથા
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દ્વારા બંધા ા હતા.ં
16 મસરના રાજા ફારુને ગેઝેર પર હુમલો કર તેને કબજે

ક ુર્ હ ું અને બાળ ૂક ું હ ુ,ં અને ત્યાં વસતા કનાનીઓની
હત્યા કર હતી. ત્યારબાદ તેણે એ નગર પોતાની દ કર ને દહેજ
તર કે આપ્ ું જનેા લ રાજા ુલેમાંન સાથે થયાં હતા.ં 17 અને
ુલેમાંને ગેઝેર નીચાણનો બેથહોરોન, 18 બાઅલાથ અને વગડામાં

આવે ું તાહમોર ફર બાધ્યા,ં 19 તેમજ પોતાનાં બધાં ભંડારનાં
નગરો, તેમજ જે શહેરોમાં એ પોતાના રથ અને ઘોડાઓ રાખતો
હતો તે પણ ફર બંધા ા.ં અને યરૂશાલેમ લબાનોન અને તેના
સમગ્ર સામ્રા ફરતે એણે જે કઈ બંધાવવા વચા ુર્ હ ું તે બ ું
પણ તેણે બંધા ુ.ં

20 ત્યાં હજી થોડાં અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝઝ ઓ,
હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓ ઇસ્રાએલીઓની વચ્ચે રહેતા હતા.ં
21 તેઓ તેમના વંશજો હતા,ં ઇસ્રાએલીઓ જમેનો સં ૂણર્ નાશ
કર શકયા નહોતા. ુલેમાંને તેમને બળજબર થી ુલામ મજૂર
બનાવી દ ધા.ં 22 પણ ુલેમાંને કોઈ ઇસ્રાએલીને ુલામ નહોતા
બના ા.ં તેઓ તેના સૈ નકો હતા; તેઓ તેના કારભાર ઓ,
સરકાર અમલદારો, સેનાપ તઓ, રથસેના અને અ સેનાના નાયકો
અને સારથીઓ હતા. 23 ુલેમાંનના બાંધકામોમાં કામ કરનારા
કાર ગરો પર દેખરેખ રાખનાર અ ધકાર ઓની સં ા 550 હતી.

24 ત્યારબાદ ફારુનની ુત્રી દાઉદ નગરથી ુલેમાંને તેને માંટે
બંધાવેલા રાજમહેલમાં ગઈ અને ત્યાર પછ ુલેમાંને મલ્લો
બંધા ો.

25 મં દર ું કામ ૂરુ કયાર્ પછ ુલેમાંને પોતે બંધાવેલી વેદ પર
વષર્માં ત્રણ વાર દહનાપર્ણો અને શાંત્યપર્ણોનાં બ લદાન અપર્ણ
કરતો હતો. તેવી જ ર તે તે વેદ પર ૂપ ું અપર્ણ પણ કરતો
હતો.

26 ુલેમાંને અદોમના પ્રદેશમાં રાતા સ ુદ્રને કાંઠે આવેલા
એલોથની નજીકના એસ્યોન ગેબેરમાં વહાણો બાંધ્યા.ં 27 હ રામે
કુશળ કાર ગરો અને કેળવાયેલા ના વકોને તેને વહાણ બાંધવામાં



1 રાજાઓ ું 9:28 xxxv 1 રાજાઓ ું 10:9

મદદ કરવા માંટે મોકલ્યા; 28 તેઓ ઓફ ર જઈને ત્યાંથી 14,280
કલો સો ું લઈ આ ાં, અને તે તેમણે રાજા ુલેમાંનને પહોંચાડ ુ.ં

10
શેબાની રાણીની ુલાકાત

1 ુલેમાંનની ક તર્ સાંભળ ને શેબાની રાણીએ ુલેમાંનને
અટપટા પ્ર નો ૂછ ને તેના જ્ઞાનની કસોટ કરવાનો નણર્ય કય .
2 તે પોતાની સાથે મોટો રસાલો, અને લાદેલાં ઊંટો અ રો, ુષ્કળ
સો ું અને ઝવેરાત લઈને યરૂશાલેમ આવી પહોંચી. તેણે ુલેમાંન
પાસે આવીને પોતાના મનમાં હતા, તે બધા પ્ર નો તેને ૂછયા.
3 ુલેમાંને તેના તમાંમ પ્રશ્રોના ઉ ર આપ્યા. તેને માંટે એકેય પ્રશ્ર
બહુ ુશ્કેલ ન હતો, તેથી તે તેને બ ું જ કહ શ ો. 4 પછ
રાણીને ખાતર થઈ કે રાજા ુલેમાંન ૂબ શાણો હતો. રાજાએ
બંધાવેલો ુંદર મહેલ પણ તેણે જોયો. 5 વળ તેના ભાણામાં
પીરસાતી વ વધ વાનગીઓ તેની આસપાસ બેઠેલા દરબાર ઓ,
તેના સેવકો, તેમનો પોષાક અને તેમના વસ્રો, તેના પાત્રવાહકો
અને જુદ જુદ જાતના યજ્ઞો જે યહોવાના મં દરમાં અપર્ણ કયાર્
હતા તે જોઈને રાણી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ.

6 અને તેણે રાજાને ક ું, “મેં માંરા દેશમાં તમાંરે વષે તથા
તમાંરા જ્ઞાન વષે જે સાંભ ું હ ું તે બ ું સા ું હ ું. 7 હુ અહ
આવી એ પહેલાં આ સઘ ું માંરા માંન્યામાં આવ ું ન હ ુ;ં પણ
હવે તો મેં પોતે જો ું છે! અને સાચે જ. આમાં ું અડ ું પણ મને
કહેવામાં આ ું ન હ ું; મેં સાંભ ું હ ું તેના કરતા તમાંરુ જ્ઞાન
અને સ ૃ દ્ધ ઘણાં વધારે છે. 8 તમાંરા લોકો કેટલાં ુખી છે!
સદા તમાંર હાજર માં રહેતા અને તમાંર જ્ઞાનવાણી સાંભળતા આ
દરબાર ઓ કેટલા ભાગ્યશાળ છે! 9 તમાંરા દેવ યહોવાની સ્ ુ ત
થજો, જણેે તમાંરા પર પ્રસ થઈને તમને ઇસ્રાએલની ગાદ એ
બેસાડયા! કારણકે ઇસ્રાએલ પર યહોવાને કાયમ પ્રેમ હોવાથી
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તેણે તમને ઇસ્રાએલમાં ન્યાય અને સત્ય પરાયણતા મેળવવા માંટે
ઇસ્રાએલના રાજા બના ા છે.”

10 ત્યારબાદ તેણે રાજાને 4,080 કલો સો ું અને ુષ્કળ
અ રો અને ઝવેરાત ભેટ ધ ુર્. શેબાની રાણીએ રાજા ુલેમાંનને
ભેટ ધરેલાં અ રો જવેાં પહેલાં ારેય જોવામાં આ ા નહોતા.

11 આ ઉપરાંત હ રામનાં વહાણોનો જે કાફલો ઓફ રથી સો ું
લા ો હતો, તે ત્યાંથી ુષ્કળ ુખડ ું લાકડુ અને ઝવેરાત લઈ
આ ો હતો. 12 રાજાએ એ લાકડુ યહોવાના મં દર અને તેના
પોતાના મહેલના પાયા બનાવવા માંટે અને સંગીતકારો માંટે વા જત્રો
બનાવવામાં વાપ ુર્ હ ુ;ં ત્યાર પછ એ ું લાકડુ ારેય લવા ું
નથી, કે જોવામાં ુદ્ધાં આ ું નથી.

13 રાજા ુલેમાંને શેબાની રાણી અને તેના સેવકોને તેણે જે
જે માંગ્ ું તે બ ું આપ્ ુ,ં તેણે રાણીને જે એક રાજા આપી શકે
તે બ ું ઉદારતાથી આપ્ ું હ ું અને પછ રાણી પોતાના દેશમાં
પાછ ફર .

14 ુલેમાંન રાજાને પ્ર તવષર્ લગભગ 22,644 કલો સો ું મળ ું
હ ુ.ં 15 તદપુરાંત વેપારની વસ્ ુઓ, પરદેશો સાથેના વેપારનો નફો
અને આરબ રાજાઓએ મોકલાવેલી વસ્ ુઓ વગેરે તો વધારા ું.

16 રાજા ુલેમાંને સોનાની 200 મોટ ઢાલો બનાવી; અને દરેક
મોટ ઢાલમાં લગબગ 7 કલો સો ું વપરા ું હ ુ.ં 17 વળ તેણે
બીજી 300 નાની ઢાલો બનાવી, એ પ્રત્યેક નાની ઢાલમાં પોણાબે
કલો પર સો ું વપરા ું હ ુ.ં આ સઘળ ઢાલને તેણે પોતાના
રાજમહેલમાં “લબાનોનના વન ૃહ” નામની જગ્યામાં રાખી હતી.

18 વળ રાજાએ હાથીદાંત ું એક મોટુ સહાસન બનાવડા ું,
અને તેને ુદ્વ સોના થ મઢા ુ.ં 19 એ સહાસનને છ પગ થયાં
હતાં એની પાછળનો આકાર ગોળ હતો, તેને બાજુમાં બે હાથા
હતા અને પ્રત્યેક હાથાને અડ ને એકેક સહ ઊભેલો હતો, 20 અને
દરેક પગ થયાને સામે છેડે સહો ઉભેલા હતા બ ું મળ ને કુલ
બાર સહો હતા, બીજા કોઈ પણ રાજયમાં આ ું સહાસન કદ
બનાવવામાં આ ું નહો ુ.ં
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21 રાજા ુલેમાંનના બધા પ્યાલાઓ ુદ્ધ સોનાના બનેલા હતા,
અને લબાનોનના વન ૃહની દરેક વસ્ ુઓ ુદ્વ સોનાની બનાવેલી
હતી. ચાંદ બલકુલ વાપરવામાં આવી નહોતી, કારણ, ુલેમાંનના
જમાંનામાં તેની કશી કમત નહોતી.

22 ુલેમાંન રાજા અને હ રામ રાજા વચ્ચે વેપાર વહાણોનો
વશાળ કાફલો હતો. દર ત્રણ વષેર્ એક વખત આ વહાણોનો
કાફલો સો ું, ચાંદ , હાથીદાંત, વાનરો અને મોર લઈને આવતો
હતો.

23 સ ૃ દ્ધ અને જ્ઞાનની બાબતમાં ૃથ્વી પરના તમાંમ રાજાઓ
કરતાં ુલેમાંન રાજા ચ ઢયાતો હતો. 24 સમગ્ર વ માંથી લોકો
તેની દેવદ જ્ઞાનની વાતો સાંભળવા માંટે આવતા હતા. 25 તેને
મળવા આવનાર પ્રત્યેક કત સોના-ચાંદ ના પાત્રો, ુંદર વ ો,
શ ો, ુગંધી દ્ર ો, ઘોડા અને ખચ્ચરો રાજાને માંટે વા ષક
વ ૂલી તર કે લાવતા હતા.

26 ુલેમાંને રથો અને ઘોડાઓની એક મોટ સેના ઊભી કર ,
તેની પાસે 1,400 રથો અને 12,000 ઘોડા હતા. એમાંના કેટલાક
એણે ચો સ ન ુકત નગરોમાં રા ા અને બાક ના યરૂશાલેમમાં
રા ા. 27 ુલેમાંને યરૂશાલેમમાં ચાંદ પથ્થર જટેલી સામાંન્ય
બનાવી દ ધી હતી; અને દેવદાર ું લાકડુ શેફેલાહના અંજીરના
ૃક્ષના લાકડાના જે ું સામાંન્ય બનાવી દ ું હ ું. 28 ુલેમાંનને

માંટે ઘોડા મસર અને કલ કયાથી આયાત કરવામાં આવતા હતા,ં
રાજાના આડ તયાઓ કલ કયાથી ઠરાવેલી કમતે ઘોડા ખર દતા
હતા. 29 રથોની કમત લગભગ સાત કલો ચાંદ જટેલી મસરથી
લાવવામાં આવતી હતી, અને ઘોડા દરેક પોણા બે કલો ચાંદ
વડે ખર દાયા હતા. હ ીઓના રાજાઓ અને અરામના રાજાઓ
પણ ઘોડા અને રથો તે વેપાર ઓ પાસેથી ખર દતાં હતાં જઓે
તેની આયાત કરતાં હતા.ં

11
ુલેમાંનની અનેક પત્નીઓ,
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1 મસરના ફારુનની ુત્રી સ હત અન્ય દેશોની ધણી ીઓને
ુલેમાંન ચાહતો હતો તેમાં મોઆબની, આમ્મોનની, અદોમની,
સદોનની અને હ ીની સ્રીઓનો સમાંવેશ થતો હતો. 2 આ
પ્રજાઓ માંટે યહોવાએ પોતાના લોકોને સ્પ ફરમાંન આપે ું હ ું
કે, તેઓમાંની સ્રીઓ સાથે લ ન કરવાં, એ સ્રીઓ પોતાના
પ તઓને બીજા દેવોને ૂજતાં કર દેશે. આમ છતાં ુલેમાંન આ

ીઓને ચાહતો હતો. 3 તેને 700 રાજવંશની રાણીઓ હતી
અને 300 ઉપપત્ની હતી; જઓેએ તેને દેવથી વ ુખ કર દ ધો
હતો. 4 તેની ૃદ્વાવ ામાં તે તેના પતા દાઉદ જવેો નહોતો જણેે
યહોવા પર સં ૂણર્ વ ાસ રા ો. તેને બદલે તેની પાસે તેની
પત્નીઓએ પોતાના દેવોની ૂજા કરાવડાવી. 5 તેણે સદોનીઓ
જનેી ૂજા કરતાં તે આશ્તોરેથ દેવી અને ધ ારપાત્ર મલ્કોમ
જનેે આમ્મોનીઓ ૂજતા તેને ૂજવા લાગ્યો. 6 આ ર તે ુલેમાંને
યહોવાની દૃ માં અયોગ્ય ગણાય એ ું આચરણ ક ુર્, અને પતા
દાઉદની જમે યહોવાને હૃદય ૂવર્ક અ ુસયાર્ ન હ.

7 એ વખતે ુલેમાંને મોઆબના ધ ારપાત્ર દેવ કમોશ માંટે
અને આમ્મોનીઓના ધ ારપાત્ર દેવ મોલેખ માંટે યરૂશાલેમની
નજીક આવેલા પવર્તના શખર પર એક ઉચ્ચ ાન બંધા ુ.ં
8 એ જ ર તે તેણે જુદા જુદા દેશની બધી પોતાની રાણીઓ માંટે
મં દરો બંધા ાં અને તેઓએ ત્યાં પોતાના દેવોને ૂપ અપર્ણ ક ુર્
અને યજ્ઞો કયાર્,

9 તેને લીધે યહોવા ુલેમાંન પર ૂબ ુસ્સે થયો. કારણકે
યહોવાએ તેને બે વખત દશર્ન આપ્યાં છતાં ુલેમાંને યહોવાથી
મોઢુ ફેરવી લી ું હ ુ.ં 10 અને તેને અન્ય દેવની ૂજા ન કરવાની
ચેતવણી આપી હતી આમ છતાં તેણે યહોવાના હુકમનો અનાદર
કય . 11 તેથી યહોવાએ તેને ક ું, “આપણી વચ્ચે થયેલા કરારો ું
પાલન તેં ક ુ નથી અને માંરા હુકમો પા ા નથી, તેથી હુ તાર
પાસેથી રાજય ૂંચવી લઈશ અને તારા સેવકોમાંથી કોઈ એકને
આપીશ. 12 તેમ છતાં તારા પતા દાઉદને કારણે ું જીવતો
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રહ શ ત્યાં ુધી હુ આમ ન હ કરુ, પર ુ તારા ુત્રના હાથમાંથી
હુ રાજય ૂંચવી લઈશ; 13 તેમ હુ આ ું રાજય પણ ન હ લઈ
લઉં; પર ુ હુ માંરા સેવક દાઉદને માંટે અને માંર પસંદગીના નગર
યરૂશાલેમને માંટે એક કુળ તારા ુત્રોના હાથમાં રહેવા દઈશ.”

ુલેમાંનનાં શ ુઓ
14 ત્યારબાદ યહોવાએ ુલેમાંનની સામે, એક શ ુ ઊભો કય ,

તે શ ુ અદોમીના રાજવંશનો હદાદ હતો. 15 ારે દાઉદ
અદોમમાં હતો, ત્યારે તેના સેનાપ ત યોઆબે ત્યાં બધા શબોને
દફનાવી દ ધા અને ત્યારે અદોમના દરેક જીવતા ુરુષને માંર
ના ાં. 16 અદોમના એક-એક ુરુષની હત્યા ૂર થઈ ત્યાં
ુધી, એટલે કે છ મ હના ુધી યોઆબ આખી ઇસ્રાએલી સેના

સાથે ત્યાં જ ર ો હતો. 17 પણ હદાદ, જે તે વખતે બાળક
હતો, તે તેના પતાનાં કેટલાક નોકરોની સાથે મસર ભાગી ગયો.
18 તેઓ મધાનમાંથી નીકળ ને પારાનમાં ગયા. પારાનમાંથી તેમણે
થોડા માંણસોને ભેગા કયાર્ અને ત્યાંથી તેઓ સવર્ મસર ગયા
અને ત્યાં મસરના રાજા ફારુને તેઓના ખોરાકની અને રહેવાની
જગ્યાની વ ા કર અને તેમને અ ુક જમીન ભેટ તર કે આપી.

19 ફારુનને હદાદ ૂબ પસંદ પડયો, અને તેણે રાણી
તાહપનેસની બહેન હદાદને પરણાવી. 20 તાહપનેસની બહેનને
એનાથી ગ ુબાથ નામે એક ુત્ર થયો, અને તેને તાહપનેસે
રાજમહેલમાં ઉછેર મોટો કય , તે ફારુનનાં બાળકો સાથે જ
રહેતો.

21 જયારે હદાદને મસરમાં સમાંચાર મ ા કે દાઉદ ચર નદ્રામાં
પોઢ ગયો છે, અને તેનો સેનાપ ત યોઆબ પણ ૃત્ ુ પામ્યો છે,
ત્યારે તેણે ફારુનને ક ું, “મને માંરા પોતાના દેશમાં પાછો જવા
દો.”

22 પર ુ ફારુને ક ું, “તને અહ કોઇ વસ્ ુની ખોટ છે કે ું
તારે દેશ પાછો જવા માંગે છે?”
હદાદે ક ું, “ના, પણ મહેરબાની કર ને મને જવા દો.”
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23 યહોવાએ ુલેમાંન સામે એક બીજો શ ુ ઊભો કય ; તે
એલ્યાદાનો ુત્ર રઝોન હતો. જે તેનો માં લક સોબાહના રાજા
હદાદએઝેરને છોડ ને ભાગી છૂટયો હતો. 24 એ સમયે ારે
દાઉદે સોબાહ પર હુમલો કય ત્યારે રઝોને માંણસોની ટોળ ભેગી
કર ને પોતે તેનો નાયક બની ગયો, ત્યાંથી તેઓ દમસ્ક ગયા
અને ત્યાં ાયી થઇ ગયા, અને રેઝોન તેમનો રાજા બની ગયો.
25 ુલેમાંન જી ો ત્યાં ુધી રઝોન તે ઇસ્રાએલનો દશુ્મન ર ો.
તેણે હાદાદ અને ઇસ્રાએલ માંટે ુશ્કેલીઓ ઉભી કર .

26 બીજો એક બળવાખોર આગેવાન યરોબઆમ નબાટનો ુત્ર
હતો. એફ્રાઈમ પ્રદેશના સરૂઆહ નગરમાંથી તે આવતો હતો,
તેની માંતા સરૂઆહ વધવા સ્રી હતી.

27 યરોબઆમ બળવાનો ૃ ાંત આ પ્રમાંણે છે: તેણે ુલેમાંન
મલ્લોનો જીણોદ્ધાર્ર કરા ો હતો, અને પોતાના પતા દાઉદના
નગરની દ વાલ ું બાકોરુ બંધ કરા ુ.ં 28 હવે આ યરોબઆમ
ઘણો સક્ષમ માંણસ હતો. ુલેમાંને જો ું કે ુવાન માંણસ
તે ું કામ કેટલી ુંદર ર તે કરતો હતો, અને તેને ૂસફના વંશના
વેઠ મજૂરોનો ુકાદમ બનાવી દ ધો. 29 એક દવસ યરોબઆમ
યરૂશાલેમની બહાર ગયો હતો, ત્યારે શીલોનો પ્રબોધક અ હયા
એને રસ્તામાં મ ો. અ હયાએ નવો ઝભ્ભો પહેય હતો; એ
બંને ુલ્લા વગડામાં તદૃન એકલા જ હતા.

30 અ હયાએ પોતે જે નવો ઝભ્ભો પહેય હતો, તે લઈ તેને
ફાડ ને બાર ભાગ કર ના ા. 31 પછ અ હયાએ યરોબઆમને
ક ું કે, “આમાંના દશ ટુકડા લે, કારણ કે ઇસ્રાએલના યહોવા
દેવ કહે છે, ‘હુ ુલેમાંનના હાથમાંથી રા આંચક લઈશ અને
દશ ટોળ ઓ હુ તને આપીશ. 32 પણ માંરા સેવક દાઉદને કારણે
હુ ુલેમાંન અને તેના કુટુબને રા કરવા માંટે એક જા ત અને
યરૂશાલેમ આપીશ જે નગર મેં ઇસ્રાએલની બધી ટોળ ઓમાંથી
પસંદ ક ુર્ હ ુ.ં 33 કારણ કે ુલેમાંને માંરો ત્યાગ કય છે, તેણ
સદ્દોનીઓની દેવી આશ્તોરેથની, મોઆબના દેવ કમોશની અને
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આમ્મોનીઓના દેવ મલ્કોમની ૂજા કર છે. તે માંરા માંગેર્
ચાલ્યો નથી અને માંર દૃ માં જે સારુ છે, તે તેણે ક ુ નથી,
તેના પતા દાઉદે માંરા બધા વ ધઓ અને ફરમાંનો પા ા હતા,ં
પણ ુલેમાંને તે પ્રમાંણે ક ુર્ નથી. 34 આમ હોવા છતાં પણ
માંરા પસંદ કરેલા સેવક દાઉદે માંરા હૂકમો ું પાલન ક ુર્ હ ું તેને
લીધે, હમણાં હુ તેની પાસેથી આ ું રાજય આંચક લઈશ ન હ,
અને તેના બાક ના જીવનકાળ દરમ્યાન તે રા કરવા ું ચા ુ
રાખશે. 35 પર ુ હુ એના ુત્રના હાથમાંથી રાજય ૂંચવી લઈશ
અને તને દસ ટોળ ઓ ુપ્રત કર શ. 36 તેના ુત્રને હુ એક ટોળ
આપીશ, જથેી માંરા સેવક દાઉદ ું નામ માંરા પસંદ કરેલા નગર
યરૂશાલેમમાં કાયમ રહે. 37 તને હુ ઇસ્રાએલનો રાજા બનાવીશ,
અને ું ઇચ્છે તેટલા પ્રદેશમાં રા કર શ. 38 જો ું માંર બધી
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને અને માંરા સેવક દાઉદની જમે મને જે
યોગ્ય લાગ ું હોય તે ું આચરણ કર શ, તથા માંરા બધા હુકમ
અને નયમો ું પાલન કર શ, માંરે માંગેર્ ચાલીશ અને હુ જમે
ઇચ્છુ છુ તેમ રહ શ તો હુ તાર બાજુએ રહ શ, તને ઇસ્રાએલ
આપીશ અને દાઉદના વંશની જમે તારા વંશ ું પણ નામ રાખીશ.
39 ુલેમાંનનાં પાપ માંટે દાઉદના કુટુબને સજા કર શ, પણ સજા
કાયમ માંટે ન હ હોય.’ ”

ુલેમાંન ું ૃત્ ુ
40 આ પછ ુલેમાંને યરોબઆમને માંર નાખવાનો પ્રયત્ન કય ,

પણ તે મસરના રાજા શીશાક પાસે ભાગી ગયો, અને ુલેમાંનના
ૃત્ ુ ુધી મસરમાં જ ર ો.
41 ુલેમાંનના રાજયના બીજા બધા બનાવો અને તેમનાં કાય ,

તેમજ તેની બધી જ્ઞાનવાતાર્ ુલેમાંનના ૃ ાંતના ગ્રંથમાં નોંધેલા
છે. 42 ુલેમાંને યરૂશાલેમમાંથી સમગ્ર ઇસ્રાએલ પર ચાળ સ વષર્
રા ક ુર્ હ ું. 43 ત્યારબાદ ુલેમાંન પોતાના પ ૃલોકને પામ્યો,
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તેને તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં આ ો; અને તેની
જગાએ તેનો ુત્ર રહાબઆમ ગાદ એ આ ો.

12
આંત રક ુદ્ધ

1 રહાબઆમ શખેમમાં ગયો. કારણ કે ઇસ્રાએલના બધાં લોકો
તેને રાજા બનાવવા માંટે ત્યાં ગયા હતા. 2 તે વખતે યરોબઆમ
મસરમાં હતો, ુલેમાંન રાજાની આગળથી તે ત્યાં નાસી ગયો
હતો. આ રાજયા ભષેક વષે તેણે તેના મત્રો પાસેથી સાંભ ુ,ં
અને તે મસરમાંથી પાછો આ ો.

3 કારણ કે ઇસ્રાએલના લોકોએ તેને બોલાવી લીધો હતો,
પછ તે એ બધા લોકો સાથે રહાબઆમ પાસે ગયો અને ક ું,
4 “તમાંરા પતા અમાંરા પ્રત્યે બહુ કઠોર હતા અને અમાંર પાસે
સખત કામ કરા ા, હવે તમે અમાંરા પર તમાંરા પતાએ ૂકેલો
આ ભાર હળવો કરો, અને અમે તમાંર સેવા કર ું.”

5 પછ રહાબઆમે જણા ું, “અહ થી ચાલ્યા જાવ અને ત્રણ
દવસ પછ પાછા આવજો.” પછ લોકો તેમની પાસેથી દૂર ગયા.
6 ત્યારબાદ રાજા રહાબઆમે પોતાના પતા ુલેમાંન જીવતા હતા
ત્યારે જે વડ લો તેના સલાહકારો હતા તેઓની સલાહ લીધી. તેણે
ૂછ ું, “તમે મને આ લોકોને શો જવાબ આપવો તેની સલાહ

આપો.”
7 તેમણે ક ું, “હવે આપ એ લોકોની ઇચ્છાને તાબે થઈ

જાઓ અને એમની સાથે નમ્રતાથી વાત કરશો, તો તેઓ કાયમ
માંટે તમાંર સેવા કરશે.”

8 પર ુ રહાબઆમે આ વડ લોની સલાહની અવગણના કર ;
અને તેણે પોતાની સાથે ઉછરેલા જુવાન મત્રોને બોલા ા અને
તેમની સલાહ લીધી, 9 તેણે ૂછ ું, “આ લોકોએ જે મને ક ું
છે કે, ‘તમાંરા પતાએ અમાંરા પર જે ભાર ૂકયો છે તે હળવો
કરો.’ તેઓને જવાબ આપવા માંટે તમે શી સલાહ આપો છો?”
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10 જુવાન મત્રોએ તેને ક ું, “તમે તેઓને એવો જવાબ આપો
કે, ‘માંરા પતાની કમર કરતાં માંર ટચલી આંગળ જાડ છે.
11 અને માંરા પતાએ તમાંરા પર જે બોજ ૂકયો હતો તેને હુ
વધાર શ. માંરા પતા તમને કોરડાથી ફટકારતા હતા, હુ તમને
લોખંડના ટૂકડા બાંધેલા કોરડાથી ફટકાર શ.’ ”

12 યરોબઆમ અને તેના માંણસો ત્રણ દવસ પછ રહાબઆમ
પાસે ગયા. બરાબર જે પ્રમાંણે રાજાએ તેમને કરવા ક ું હ ું
તેમજ. 13 રાજાએ વડ લોની સલાહ માંની ન હ પણ લોકોને
કઠોરતાથી જવાબ આપ્યો. 14 જમે તેના મત્રોએ તેને ક ું હ ું
તેમ તેણે ક ું, “માંરા પતાએ તમાંરા પર જે ભાર ૂકયો હતો તે
ભાર હુ હજી વધાર શ. માંરા પતા તો તમને ચા ુકથી ફટકારતા
હતા, હુ તો તમને લોખંડના ટુકડા બાંધેલા કોરડાથી ફટકાર શ.”
15 આમ, રાજાએ લોકોની વાત પર ધ્યાન આપ્ ું ન હ, યહોવાએ
શીલોના પ્રબોધક અ હયા માંરફતે નબાટના ુત્ર યરોબઆમને જે
સંદેશો મોકલા ો હતો તે ૂરો કરવાનો હતો, તેથી રાજાએ તે
પ્રમાંણે વતર્ન ક ુર્ હ ું.

16 જયારે લોકોએ જો ું કે રાજા આપણી વાત સાંભળતો નથી,
ત્યારે તેઓએ જવાબ આપ્યો,

“દાઉદ સાથે અમાંરે ું સામ્ય છે?
યશાઇના ુત્ર સાથે અમાંરે ું લેવા દેવા છે?

ઓ ઇસ્રાએલીઓ, સૌ પોતપોતાને ઘેર પાછા જાઓ;
દાઉદ, હવેથી ું તારુ ઘર સંભાળ.”

આમ, બધાં ઇસ્રાએલીઓ પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. 17 અને
આમ રહાબઆમે યહૂદાના નગરમાં વસતા ઇસ્રાએલીઓ પર રાજય
ક ુર્.

18 રાજા રહાબઆમે વેઠ મજૂરો ું ખા ુ સંભાળતા અદોરામને
ઇસ્રાએલીઓ પાસે મોકલ્યો, પણ તેઓએ તેને પથ્થરો માંર ને
માંર નાં ો, આથી રાજા રહાબઆમને રથમાં બેસી યરૂશાલેમ
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ભાગી જ ું પડ ુ.ં 19 ત્યારથી ઇસ્રાએલીઓએ દાઉદના કુટુબ સામે
બળવો કય છે અને તેઓ આજ ુધી અલગ રહેતા આ ા છે.

20 જયારે ઇસ્રાએલના બધા લોકોએ સાંભ ું કે, યરોબઆમ
પાછો આ ો છે, ત્યારે તેમણે તેને ઇસ્રાએલી સભા સમક્ષ
બોલાવી, આખા ઇસ્રાએલનો રાજા બના ો. યહૂદાના કુળસ ૂહ
સવાય કોઈ દાઉદના રાજવંશને વફાદાર ર ું ન હ.
21 રહાબઆમે યરૂશાલેમ જઈને યહૂદાની ટોળ ના અને

બન્યામીનના કુટુબના કુલ 1,80,000 ુનંદા યોદ્વાઓને લઇને
ઇસ્રાએલના વંશો સામે ુદ્ધ કર પોતા ું રાજય પાછુ મેળવવા
ભેગા કયાર્. 22 પણ ઇ ર ભકત શમાંયાને દેવની વાણી સંભળાઈ
કે, 23 “યહૂદાના ુલેમાંનના રાજા ુત્ર રહાબઆમન,ે તથા યહૂદાના
તથા બન્યામીનના વંશના બધા લોકો જે આજ ુધી તેની સાથે
છે તેમને કહે. 24 ‘આ યહોવાનાં વચન છે: તમાંરા ભાઈઓ
ઇસ્રાએલીઓ સામે લડવા જશો ન હ, સૌ કોઈ પોતપોતાને ઘેર
પાછા જાય, જે કઈ બન્ ું છે તે માંર ઇચ્છાથી બન્ ું છે.’ ”
તેમણે યહોવા ું ક ું માંન્ ું અને તેની આજ્ઞા પ્રમાંણે તેઓ પાછા
ઘેર ચાલ્યા ગયા.

25 પછ યરોબઆમે એફ્રાઈમના પવર્તીય પ્રદેશમાં શખેમ નગરની
કલ્લેબંધી કર અને ત્યાં ર ો; અને ત્યાંથી તેણે પ ુએલનગરની
પણ કલ્લેબંધી કરાવી.

26 યરોબઆમે વચાર કય , “આજે તી એવી છે કે, માંરા
રાજયના લોકો પાછા દાઉદના રાજવંશને સ્વીકારશ.ે 27 જો
આ લોકો યરૂશાલેમમાં આવેલા યહોવાના મં દરે યજ્ઞો અપર્ણ
કરવા ું ચા ુ રાખશે, તો તેમના હૃદયમાં તેમના નેતા યહૂદાના રાજા
રહાબઆમ પ્રત્યે ફર વફાદાર જાગશ;ે અને તેઓ મને માંર
નાખશે, અને ફર પાછા યહૂદાના રાજા રહાબઆમને અ ુસરશે.”
28 આથી તેણે આ બાબત પર વચાર ને બે સોનાના વાછરડા
કરા ા અને લોકોને ક ું, “હવે તમાંરે બધાએ યરૂશાલેમ જવાની
જરૂર નથી, ઓ ઇસ્રાએલીઓ; આ ર ા તમાંરા દેવ જે તમને
મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા.” 29 એક વાછરડાને
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તેણે બેથેલમાં ાપ્યો અને બીજો દાનમાં આપ્યો. 30 આથી
ઇસ્રાએલીઓએ પાપ ક ુર્. લોકો એક ૂ ત સામે ૂજા કરવા
બેથેલ જતા અને બીજી ૂ ત સામે ૂજા કરવા દાન ુધી જતા.

31 યરોબઆમે ટેકર ઓ પર કબરો બનાવી, અને લેવીવંશી ન
હોય એવા બીજા કોઈ પણ કુટુબોમાંથી યાજકો ન ુકત કયાર્.
32 આઠમાં મ હનામાં પંદરમાં દવસે, યરોબઆમે યહૂદામાં જે
ઉજવાતો હતો તેવો એક ઉત્સવ શરૂ કય , અને તે બેથેલની વેદ
પર ઉજવાતો હતો જે તેણે બનાવી હતી. તેણે વાછરડાઓને
બ લદાનો અપર્ણ કરવા ું શરુ ક ુ જે તેણે બના ા હતા.ં અને
તેણે ઉચ્ચ ાનો પરથી યાજકોને ન ુકત કયાર્, બેથેલની કબરોમાં
સેવા કરવા માંટે જે તેણે બનાવી હતી. 33 આમ, ઇસ્રાએલીઓ
માંટે પોતે શરૂ કરેલો ઉત્સવ ઊજવવા પોતે પસંદ કરેલા આઠમાં
મ હનાનાં પંદરમાં દવસે તે બેથેલ ગયો, અને બ લદાનો અપર્ણ
કરવા તે પોતે બનાવેલી વેદ પર ગયો.

13
બેથેલ વરુદ્ધ ચેતવણી

1 યરોબઆમ વેદ પાસે બ લદાનો ચડાવવા માંટે ઊભો હતો,
ત્યારે યહોવાએ એક દેવના માંણસને યહૂદાથી બેથેલ મોકલ્યો.
2 અને યહોવાના વચનથી તેણે વેદ ને પોકાર ને ક ું,

“વેદ , વેદ આ યહોવાનાં વચન છે; ‘સાંભળ, દાઉદનાં વંશમાં
યો શયા નામે એક બાળક અવતરશ,ે તે તાર પર બ લદાન ચઢાવશ,ે
પવર્તના શખર ઉપરની દેર ઓના યાજકો જઓે અત્યારે તારા પર
ૂપ ચઢાવે છે પર ુ યો શયા તાર પર મ ુષ્યનાં હાડકાને બાળશ.ે’ ”
3 અને તે જ વખતે તેણે વ ુમાં જણા ું કે, “આ વેદ ૂટ જશે

અને તેના પરની રાખ ફેલાઈ જશે, યહોવાની આ ભ વષ્યવાણી
સાચી પડશે, તે સમયે ું જાણશે કે, મેં જે ક ું હ ું તે સત્ય
હ ુ.ં”

4 જયારે યરોબઆમે પેલા દેવના માંણસને બેથેલની વેદ ને શાપ
આપતો સાંભ ો, તે સમયે તેણે વેદ પાસેથી હાથ લઇ લીધો,
તે માંણસ તરફ ચીંધ્યો અને ક ું, “તેને પકડો.” પણ જે ું તેણે
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આમ ક ું કે, તરત જ એ માંણસ સામે એણે લંબાવેલો હાથ
એ જ તમાં લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો, તે પોતાના હાથને પાછો
ખેંચી શકયો ન હ. 5 એ સમયે દેવના માંણસની આગાહ પ્રમાંણે
વેદ માં મોટ તરાડ પડ અને તેના પરની રાખ વેરાઈ ગઈ. જે
પ્રમાંણે યહોવાએ દેવના માંણસને કહેવા માંટે ક ું હ ું તેમજ
બન્ ુ.ં 6 રાજાએ દેવના માંણસને કાલાવાલા કયાર્, “મેહરબાની
કર ને તમાંરા યહોવા દેવને કહો કે, માંરો હાથ ફર થી સાજો કર
આપ.ે”
તેથી દેવના માંણસે દેવને પ્રાથર્ના કર , એટલે રાજાનો હાથ

પહેલા હતો તેવો થઈ ગયો. 7 પછ રાજાએ દેવના માંણસને
વનંતી કર , “માંર સાથે માંરા રાજમહેલમાં આવ, ત્યાં આરામ
કર અને ભોજન લે. તેં માંરો હાથ સાજો કય તે માંટે હુ તને
ભેટ આપીશ.”

8 પણ દેવના માંણસે રાજાને ક ું, “ ું મને તારો અડધો મહેલ
આપ,ે તો પણ હુ તમાંર સાથે ન હ આ ું, હુ અહ ક ું ખાઈશ
કે પીશ ન હ, 9 કારણ, મને યહોવાની આજ્ઞા છે કે, તારે ક ું
ખાવા ું કે પીવા ું ન હ, અને જે રસ્તે જાય તે રસ્તે પાછા ફરવા ું
ન હ.” 10 આથી તે બીજે રસ્તે પાછો ગયો; જે રસ્તે બેથેલ
આ ો હતો તે રસ્તે પાછો ન ગયો.

11 એ વખતે બેથેલમાં એક ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો. તેના
ુત્રોએ ઘેર જઈને પ્રબોધકે બેથેલમાં જે ક ુર્ હ ું તે અને તેણે

રાજાને જે ક ું હ ું તે પોતાના પતાને જણા ુ.ં 12 પતાએ
ૂછ ું, “તે કયા રસ્તે ગયો?” ુત્રોએ તેને યહૂદાનો દેવનો માંણસ

જે રસ્તે ગયો તે બતા ો. 13 ૃદ્વ પ્રબોધકે પોતાના ુત્રોને ક ું,
“જલ્દ થી ગધેડા પર જીન બાંધો.” તેઓએ તેને માંટે ગધેડા પર
જીન બાંધ્ ું. પછ તે પર ચઢ ને ગધેડા પર સવાર થઇ ગયો.

14 પછ એ ૃદ્વ પ્રબોધક પેલા દેવના માંણસની પાછળ ગયો,
અને તેને એક એલોન ૃક્ષની નીચે બેઠેલો જોયો.
તેણે તેમને ૂછ ુ,ં “ ું યહૂદાથી આવેલો દેવનો માંણસ છે?”

જવાબમાં તેણે ક ુ,ં “હા, હુ તે જ છુ.”
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15 ૃદ્વ પ્રબોધકે તેને ક ું, “માંર સાથે માંરે ઘરે આવ અને
ભોજન લે.”

16 તેણે જવાબ આપ્યો, “ના, હુ આવી શકુ તેમ નથી, કેમકે
મને તાર સાથે આવવાની રજા નથી કે તાર સાથે આ જગ્યાએ
કઇ ખાવાની કે પીવાની રજા નથી. 17 કારણ, મને યહોવાની
આજ્ઞા છે કે, ‘તારે ત્યાં ક ું ખાવા ું કે પીવા ું ન હ, અને જાય
તે રસ્તે પાછા ફરવા ું ન હ.’ ”

18 ૃદ્વ પ્રબોધકે ક ું, “હુ પણ તમાંરા જવેો પ્રબોધક છુ;”
અને આજે મને એક દેવદૂતે યહોવાનો સંદેશો આપતા ક ું છે કે,
“માંરે તને ખોરાક અને પાણી માંટે માંર સાથે ઘેર લઈ જવો.”
હક કતમાં ૃદ્વ પ્રબોધક તેની આગળ જૂ બોલતો હતો.

19 તેથી તેઓ બંને પાછા વ ા, અને દેવનો માંણસ પેલા ૃદ્વ
પ્રબોધકને ઘેર ગયો અને ત્યાં ખા ું પી ું. 20 ારે તેઓ હજુ
ભાણા પર બેઠા હતા ત્યારે ૃદ્ધ પ્રબોધક જે દેવના માંણસને પાછો
લઈ આ ો હતો તેને યહોવાની વાણી સંભળાઈ. 21 અને તેણે
યહૂદાથી આવેલા દેવના માંણસને ક ું, “આ યહોવાની વાણી છે.
તેં યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે અને તેણે કરેલાં હુકમો
પા ાં નથી, 22 પણ તેણે મના કર હતી, ત્યાં પાછા આવીને
તેં ખા ુંપી ું છે, આથી તારુ મડદુ તારા ૂવર્જોની કબરે ન હ
પહોંચે.”

23 ભોજન લીધા પછ ૃદ્વ પ્રબોધકે યહૂદાથી આવેલા દેવના
માંણસ માંટે ગધેડા પર જીન બાંધી. 24 અને યહૂદાના એ દેવના
માંણસે પોતાની ુસાફર શરૂ કર , અને એ રસ્તામાં જતો હતો
ત્યારે એક સહે ત્યાં આવીને તેને માંર ના ો. તે ું શબ ત્યાં
રસ્તામાં પડ ું હ ુ,ં અને ગધેડો તથા સહ તેની બાજુ પર ઊભા
હતા. 25 થોડા માંણસો જઓે તે રસ્તેથી પસાર થતા હતાં વચ્ચે
પડલેા શબને અને તેની બાજુએ શાં તથી ઊભેલા ગધેડા તથા
સહને જોયો. અને નગરમાં જઈને આના વષે વાત કર , ાં
ૃદ્વ પ્રબોધક રહેતો હતો.



1 રાજાઓ ું 13:26 xlviii 1 રાજાઓ ું 14:2

26 ારે ૃદ્ધ પ્રબોધકે આ વષે સાંભ ું ત્યારે તેણે ક ું, “એ
તો એ જ દેવનો માંણસ છે, કે જણેે યહોવાની આજ્ઞાનો અનાદર
કય છે! સહ દ્વારા તેને માંર નંખાવીને યહોવાએ તેને આપેલી
ચેતવણી ૂણર્ કર છે.” 27 પછ તેણે પોતાના ુત્રોને ગધેડા પર
જીન બાંધવા માંટે ક ું અને તેઓએ તે પ્રમાંણે ક ુર્. 28 તે ગયો
અને તેણે જો ું કે દેવના માંણસ ું શર ર માંગર્માં વચ્ચે પડ ું હ ું
અને ગધેડો તથા સહ હજી પણ તેની નજીક ઊભા હતા, વળ
સહે મ ુષ્ય ું શર ર ખા ું ન હ ું અને સહે ગધેડા પર હુમલો
નહોતો કય .

29 પછ શોક પ્રદ શતર્ કરવા માંટે અને દફન વ ધ કરવા પેલા
શબને ગધેડા પર ૂક ને નગરમાં લઈ ગયો. 30 તેણે એ શબને
પોતાની કબરમાં ૂક ને “ઓ માંરા ભાઈ રે! કહ ને પોક ૂક .”
31 તેને દફના ા પછ , તે પ્રબોધકે પોતાના ુત્રોને બોલાવીને ક ું,
“હુ મર જાઉં ત્યારે મને આ પ્રબોધકની સાથે એક જ કબરમાં
દફનાવજો. માંરા અ એ દેવના માંણસના અ સાથે જ
ૂકજો; 32 કારણ કે, બેથેલની આ વેદ અને સમરૂન પાસેના ઉચ્ચ
ાનો માંટે યહોવાનો સંદેશો જે તેણે આ દેવના માંણસ દ્વારા

આપ્યો હતો તે ચો સ સાચો પડશે.”
33 આ ઘટના પછ પણ યરોબઆમે પોતા ું દુ આચરણ

છોડ ું ન હ. પણ તેણે ઉચ્ચ ાનો માંટે કોઈ પણ કુળસ ૂહના
લોકોમાંથી યાજક તર કે નીમવા ું ચા ું રા ુ.ં જે કોઈ યાજક
થવા તૈયાર થતો તેને તે ઉચ્ચ ાન પરનાં મં દરનો યાજક નીમતો.
34 તેથી કર ને યરોબઆમે પોતાના આખા વંશને પાપમાં ના ો
અને તેમ ું ૂ મમાંથી સં ૂણર્પણે ૂંસાઇ જ ું ન ત ક ુર્.

14
યરોબઆમના ુત્ર ુઁ અવસાન

1 યરોબઆમનો ુત્ર અ બયા ગંભીર માંદગીમાં સપડાયો. 2 અને
યરોબઆમે પોતાની પત્નીને ક ું, “આમ જો, ું માંર પત્ની છે
એની લોકોને ખબર ન પડ,ે કોઇ તને ઓળખી ન શકે તે ર તે
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વેશપલટો કર ને ું શીલોહ જા. અ હયા પ્રબોધક ત્યાં રહે છે,
જણેે ક ું હ ું કે, હુ આ લોકોનો રાજા થવાનો છુ. 3 તાર સાથે
દસ રોટલી, થોડ ફળોના ટૂકડાવાળ રોટલી અને એક કુ પી મધ
લઈને તેની પાસે જા. આ બાળક ું ું થવા ું છે તે તને કહેશે.”

4 યરોબઆમની પત્નીએ તે પ્રમાંણે ક ુર્. તે તરત જ નીકળ
અને શીલોહ ગઈ, અ હયાને ઘેર પહોંચી, હવે વાત એમ હતી
કે અ હયાને દેખા ું નહો ું. ઘડપણને લીધે તેની આંખને ઝાંખ
આવી હતી, 5 પર ુ યહોવાએ તેને ક ું હ ું કે, “યરોબઆમની
પત્ની પોતાના માંદા બાળક વષે તને સવાલ કરવા આવી રહ છે;
તેણી આવશે ત્યારે કોઈક બીજુજ હોવાનો ઢોંગ કરશે. તેણીને
આ કહેજ.ે”

6 આથી અ હયાએ જયારે બારણાં આગળ તેનાં પગલાંનો
અવાજ સાંભ ો ત્યારે તેણે ક ું, “આવ, અંદર આવ,
યરોબઆમની પત્ની, ું બીજી સ્રી હોવાનો ઢોંગ શા માંટે કરે
છે? માંરે તને માંઠા સમાંચાર આપવાના છે. 7 જા, યરોબઆમને
જણાવ કે, ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા એમ કહે છે કે, ‘મેં તને એક
સામાંન્ય માંણસમાંથી ઇસ્રાએલનો રાજા બના ો. 8 મેં દાઉદના
હાથમાંથી રાજય છ નવી લઈને તને આપ્ ું. પણ ું માંરા સેવક
દાઉદ જવેો ન નીક ો. તે તો માંર આજ્ઞાઓ પાળતો હતો.
અને ૂરા મનથી માંરા માંગેર્ ચાલતો હતો તથા માંર નજરમાં
જે સા ું હોય તે જ કરતો હતો. 9 તેં તારા બધા ૂવર્જો કરતાં
વધારે ખરાબ કામો કયાર્ છે, તેં બીજા દેવોની ૂ તઓ બનાવી છે,
અને સોનાના વાછરડા બનાવીને માંરો રોષ વહોર લીધો છે; તેં
તો માંર અવગણના કર છે. 10 તેથી હુ તારા વંશ પર આફત
ઉતાર શ. તારા કુટુબમાં દરેક ુરુષને માંર નાખીશ, ઇસ્રાએલમાં
તારા વંશનો કોઇ પણ નર જીવતો બચશે ન હ જમે છાણ રાખ
થાય ત્યાં ુધી બ ા કરે છે. તેવી જ ર તે તારુ સમગ્ર કુટુબ
નાશ પામશે. 11 તારા કુટુબમાંથી જઓે શહેરમાં મરણ પામશે
તેમને કૂતરાં ખાશે, અને જઓે વગડામાં ૃત્ ુ પામશે તેમને પંખીઓ
ખાશ.ે આ યહોવાનાં વચન છે.’ ”
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12 પછ અ હયાએ યરોબઆમની પત્નીને ક ું, “હવે ું તારે
ઘેર જા. ું નગરમાં પહોંચશે તે જ સમયે છોકરો ૃત્ ુ પામશ.ે
13 સવર્ ઇસ્રાએલી લોકો તેને માંટે આક્રદ કરશે અને તેને દફનાવશ,ે
તારા કુટુબમાંથી સારો ૂ મદાહ પામનાર તારો ુત્ર આ એક
જ હશ.ે કેમકે ઇસ્રાએલના યહોવા દેવને યરોબઆમના સમગ્ર
પ રવારમાંથી માંત્ર આ છોકરાને જ સાર કત તર કે જોયો
છે. 14 ત્યારબાદ યહોવા ઇસ્રાએલ માંટે એક રાજા ન ુકત કરશે,
અને તે યરોબઆમના વંશનો અંત લાવશે. 15 જવેી ર તે છોડની
કુમળ દાંડ નદ માં ઝોલાં ખાય છે તેવી જ ર તે યહોવા ઇસ્રાએલ
પર પ્રહાર કરશે. યહોવા ઇસ્રાએલીઓને તેણે તેના પ ૃઓને
આપેલા દેશમાંથી જડ ૂળથી ઉખેડ નાખશે. અને નદ ને પેલે
પાર તેઓને વખેર નાખશે, કારણ કે અશેર મનો સ્તંભ બનાવી
તેઓએ યહોવાને કોપાયમાંન કયાર્ છે. 16 યહોવા ઇસ્રાએલીઓને
છોડ દેશે. કારણ કે યરોબઆમે પોતે પાપ ક ુર્ છે અને પોતાની
સાથે સવર્ ઇસ્રાએલી લોકોને પણ પાપ કરવા માંટે દોર ગયો છે,
ને પાપ કરા ા છે.”

17 યરોબઆમની પત્ની ઊઠ ને ચાલતી થઈ, તે તસાર્હ આવી
પહોંચી અને ારે તેના ઘરના ઊંમરા પર પહોચી તે જ ઘડ એ
બાળક ૃત્ ુ પામ્યો. 18 યહોવાએ પોતાના સેવક અ હયા પ્રબોધક
દ્વારા આગાહ કર હતી તેમ જ બ ું બન્ ું અને તેઓએ તેને
દફના ો અને આખા ઇસ્રાએલે તેનો શોક પા ો.

19 યરોબઆમના રાજયના બીજા પ્રસંગો, તેણે કયાં કયાં ુદ્ધો
કયાર્, કેવી ર તે રાજય ક ુર્, ઇસ્રાએલી રાજાઓનાં કાળ ૃ ાંતમાં
નોંધાયે ું છે. 20 યરોબઆમ 22 વષર્ રાજય કર પ ૃલોકને
પામ્યો અને તેના પછ તેનો ુત્ર નાદાબ ગાદ એ આ ો.

21 યહૂદાનાં રાજા ુલેમાંનનો ુત્ર રહાબઆમ ારે તે 41
વષર્ની ઊંમરનો હતો ત્યારે યહૂદાનો રાજા બન્યો. રહાબઆમે
યરૂશાલેમમાં 17 વષર્ રા ક ુર્. ઇસ્રાએલની બધી જા તઓમાંથી
યરૂશાલેમ નગર હ ું જનેે યહોવાએ પોતાના માંટે પસંદ ક ુર્ હ ું.
રહાબઆમની માંતા ું નામ નાઅમાંહ હ ુ,ં તે આમ્મોની હતી.
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22 યહૂદાના લોકોએ યહોવાની નજરમાં પાપ ગણાય એ ું
આચરણ ક ુર્, તેમણે ૂવર્જોએ કરેલાં પાપોથી પણ વ ુ પાપો
કર યહોવાનો કોપ વહોર લીધો. 23 તેમણે દરેક ઊંચી ટેકર
અને દરેક છાયો આપતા ૃક્ષ નીચે લોકોએ ઉચ્ચ ાને પ વત્ર
સ્તંભો અને અશેરાહના સ્તંભ બાંધ્યા. 24 એટ ું જ ન હ, આખા
પ્રદેશમાં દેવદાસો અને દેવદાસીઓ બીજા દેવોની સેવા કરતી હતી,
આ તો ૂ મના રા ોએ કરે ું અધમ પાપ જે ું હ ુ,ં આને કારણે
યહોવાએ તેમની પાસેથી ૂ મ લઇને ઇસ્રાએલીઓને આપી દ ધી
હતી.

25 રહાબઆમના રાજયમાં પાંચમાં વષેર્ મસરના રાજા શીશાકે
યરૂશાલેમ પર આક્રમણ ક ુ, 26 અને તેણે યહોવાના મં દરના અને
રાજમહેલના બધા ભંડારો ૂંટ ગયો. 26 તેણે સોનાની ઢાલો જે
ુલેમાંને બનાવડાવી હતી તે લઇ લીધી. 27 પેલી સોનાની ઢાલોને

બદલે રાજા રહાબઆમે કાંસાની ઢાલો કરાવી, ને તે રાજમહેલના
પ્રવેશદ્વાર ું રક્ષણ કરતા સૈ નકોના સરદારોને સોંપી. 28 જયારે
જયારે રાજા યહોવાના મં દરે જતો ત્યારે ત્યારે રક્ષકોએ ઢાલ સાથે
લઈ જતા અને પછ થી પાછ તે શસ્રાગારમાં ૂક દેતા.

29 રહાબઆમના રા નાં બીજા બનાવો અને એણે કરેલા
બીજા બધા કાય યહૂદાના રાજાઓનાઁ ઇ તહાસ નામક ગ્રંથમાં
લખાયા છે. 30 યરોબઆમ અને રહાબઆમ વચ્ચે સતત ુદ્ધ
ચાલ્યા ક .ુ

31 અંતે રહાબઆમ પ ૃલોકને પામ્યો, ત્યારે તેને દાઉદ નગરમાં
દફનાવવામાં આ ો તેની માંતા ું નામ નાઅમાંહ હ ુ,ં તે એક
આમ્મોની હતી. રહાબઆમના ૃત્ ુ પછ તેનો ુત્ર અબીયામ
રાજા બન્યો.

15
યહૂદાના અબીયામનો અમલ
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1 ઇસ્રાએલના રાજા યરોબઆમના અઢારમાં વષર્માં અબીયામ
યહૂદાનો રાજા બન્યો. 2 તેણે ત્રણ વષર્ યરૂશાલેમમાં રા ક ુર્.
અબીશાલોમની ુત્રી માંઅખાહ તેની માંતા હતી.

3 તેના પતાએ તેની પહેલાં જે પાપો કયાર્ હતા,ં તેણે તેજ
બધાં કયાર્. તેના પતા દાઉદ પોતાના દેવ યહોવાને સં ૂણર્ વફાદાર
ર ો હતો તેવો તે ન ર ો; 4 તેમ છતાં દાઉદ પ્રત્યેના પ્રેમને
માંટે તેના દેવ યહોવાએ યરૂશાલેમમાં તેના કુટુબનો દ વો બળતો
રા ો. તેણે તેને ુત્ર આપ્યો અને યરૂશાલેમને ુર ક્ષત રા ુ.ં
5 ફકત ઊ રયા હ ીની બાબત સવાય દાઉદે હમેશા યહોવાને
જે ન્યાયી લાગ્ ું તે પ્રમાંણે જ ક ુ અને જીવનપયર્ત સં ૂણર્ પણે
દેવને આજ્ઞાં કત ર ો હતો.

6 રહાબઆમનો ુત્ર અને યરોબઆમનો ુત્ર એકબીજા સાથે
સતત લડતા ર ા.ં 7 અબીયામનાઁ શાસન વષે અને શાસન
દરમ્યાન બનેલા બીજાં બનાવો વષે યહૂદાના રાજાઓના ઇ તહાસ
નામક ગ્રંથમાં લખાયેલા છે.
અબીયામ અને યરોબઆમના ુત્રો એકબીજા સાથે ુદ્ધો લડ્યા.ં

8 પછ અબીયામ ૃત્ ુ પામ્યો અને તેને દાઉદના નગરમાં તેના
પ ૃઓ સાથે દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ તેનો ુત્ર આસા
રાજા બન્યો.

યહૂદાનો રાજા આસા
9 ઇસ્રાએલના રાજા યરોબઆમના રાજયકાળનાં વીસમાં વષેર્

આસા યહૂદાનો રાજા બન્યો. 10 તેણે યરૂશાલેમમાં એકતાળ સ
વષર્ રાજ ક ,ુ તેની માંતા ું નામ માંઅખાહ હ ુ,ં તે અબીશાલોમની
ુત્રી હતી.
11 તેના પ ૃ દાઉદની જમે યહોવાને જે ન્યાયી લાગ્ ું તેમ ક .ુ

12 તેણે દેવદાસીઓ જે પ્રદેશનાં બીજા દેવોની સેવા કરતી હતી,
તેને હાંક કાઢ અને તેના પ ૃઓએ બનાવેલી ૂ તઓને દૂર કર .
13 તેણે તેની માંતા માંઅખાહને ુદ્ધા રાજમાંતાના પદેથી દૂર કર ,
કારણ તેણે અશેરાહ દેવીની ૂજા માંટે એક ધ ારપાત્ર ૂ ત કરાવી
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હતી. આસાએ એ ૂ તને તોડ નાખી અને કદૃોન નદ ના તટ
પરની ખીણમાં બાળ ૂક , 14 જો કે ઉચ્ચ ાનોની સમાં ધઓને
દૂર કરવામાં આવી નહોતી, તેમ છતાં આસા જીવનભર યહોવાને
ૂરે ૂરો વફાદાર ર ો. 15 તેના પતાએ તેમજ તેણે પોતે યહોવાને

સો ું, ચાંદ અને ચાંદ ના વાસણો વગેરે યહોવાને અપર્ણ ક ુર્.
16 ઇસ્રાએલના રાજા બાઅશા અને આસા વચ્ચે તેમના સમગ્ર

શાસન દરમ્યાન એકબીજા સામે લડાઇ લડ્યા કર . 17 ઇસ્રાએલના
રાજા બાઅશાએ યહૂદાને ઘેર લી ુ,ં અને રામાં નગરને કલ્લેબંધી
કર , જથેી કોઇ પણ યહૂદાના રાજા આસાને મદદ કર ન શકે.
18 ત્યારબાદ આસાએ મં દરના તથા રાજમહેલના ખજાનામાં બાક
રહે ું સો ું અને ચાંદ એકઠાં કર ને દમસ્કમાં રહેતા અરામના રાજા
બેનહદાદને આપવા પોતાના અ ધકાર ઓને મોકલ્યા. બેનહદાદ
ટા બ્રમ્મોનનો ુત્ર અને હેઝયોનનો પૌત્ર હતો. અ ધકાર ઓ સાથે
રાજાએ આ સંદેશો મોકલ્યો કે, 19 “તમાંરા પતા અને માંરા
પતા વચ્ચે શાં તકરાર હતો, તેવો આપણી વચ્ચે પણ છે. આ
સાથે હુ તમને સોનાચાંદ ની ભેટ મોક ું છુ. તમે ઇસ્રાએલના
રાજા બાઅશા સાથેનો શાં તકરાર તોડ નાખો એટલે તેણે માંરા
પ્રદેશમાંથી હઠ જ ું પડશે.”

20 બેનહદાદે આ કરાર માંન્ય રા ો અને તેણે પોતાના
સૈન્યને ઇસ્રાએલનાં કેટલાંક નગરો સામે લડવા મોકલ્ ુ.ં તેઓએ
ઇયોન, દાન, આબેલ-બેથ-માંઅખાહ, સમગ્ર ક ેરોથ અને નફતાલી
પ્રદેશનાં તમાંમ નગરોનો નાશ કય . 21 બાઅશાએ આ આક્રમણના
સમાંચાર સાંભ ા, ત્યારે તેણે રામાં નગર ું બાંધકામ પડ ું ૂક ું.
અને પાછો તસાર્હ ચાલ્યો ગયો. 22 પછ આસા રાજાએ
સમગ્ર યહૂદામાં જાહેરાત કર કે, દરેક સશકત ુરુષે “રામાં”નો
નાશ કરવામાં મદદ કરવી અન તેનાં લાકડાં તથા પથ્થરો ઉઠાવી
લાવવા.ં રાજા આસાએ તે સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ બન્યામીન ું
નગર ગેબા અને મસ્પાહ બાંધવા માંટે કય .

23 આસાના રાજયના બીજા બધા પ્રસંગો, તેનાં વજયો અને
તેનાં બધાં કાય , તેમજ તેણે બંધાવેલા નગરો તે બ ું યહૂદાના
રાજાઓના ઇ તહાસનાં ગ્રંથમાં લખે ું છે. ૃદ્ધાવ ામાં તેને પગનો
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રોગ લા ુ પડયો. 24 પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો, અને તેને તેના પ ૃઓ
સાથે દાઉદ નગરમાં દફનાવવામાં આ ો. તેનો ુત્ર યહોશાફાટ
તેના પછ રાજગાદ એ આ ો.

ઇસ્રાએલનો રાજા નાદાબ
25 એ સમય દરમ્યાન ઇસ્રાએલમાં યરોબઆમનો ુત્ર નાદાબ

રાજા બન્યો. તે આસાના રાજયકાળના બીજા વષેર્ ગાદ એ
આ ો હતો. તેણે બે વષર્ રાજ ક ુર્. 26 તેણે યહોવાની દૃ એ
પાપ ગણાય એ ું આચરણ ક ુર્; તે પોતાના પતાને પગલે ચાલ્યો;
પતાની જમે પોતે પાપ ક ુર્, ને ઇસ્રાએલ પાસે પણ પાપ કરા ુ.ં
27 અ હયાનો ુત્ર બાઅશા જે ઇસ્સાખાર કુળનો હતો. તેણે

નાદાબની સામે બળવો કય . નાદાબે ઇસ્રાએલી સૈન્યની સાથે
પ લસ્તીઓના નગર ગબ્બથોનને ઘેર લી ું હ ુ.ં ત્યારે બાઅશાએ
કાવ ુ કર ને તે ું ૂન ક .ુ 28 રાજા આસાના યહૂદામાં શાસનના
ત્રીજા વષર્ દરમ્યાન બાઅશાએ નાદાબને માંર ના ો અને પોતે
રાજા બન્યો.

ઇસ્રાએલનો રાજા બાઅશા
29 જવેો એ રાજા બન્યો કે તરત તેણે યરોબઆમના કુટુબનેો

નાશ કય . તેણે કોઈનેય જીવતા છોડયા ન હ. આ ર તે
યહોવાએ જે વાત તેના સેવક શીલોના અ હયાને કહ હતી તે
સાચી પડ . 30 આ બ ું બન્ ું કારણકે યરોબઆમે પાપ ક ુ, અને
ઇસ્રાએલીઓને પણ પાપ કરવા પ્રેયાર્ અને આમ તેણે ઇસ્રાએલના
દેવ યહોવાને ુબ ુસ્સે કયાર્.

31 નાદાબના શાસન વખતના બીજા બનાવો અને બીજુ જે
કાઇ તેણે ક ુર્ હ ું તે ઇસ્રાએલના રાજાના ઇ તહાસ નામક ગ્રંથમાં
લખે ું છે. 32 યહૂદાના રાજા આસા અને ઇસ્રાએલના રાજા
બાઅશા વચ્ચે સતત સંઘષર્ ચાલ્યા કય .

33 યહૂદાના રાજા આસાના શાસનના ત્રીજા વષર્ દરમ્યાન
અ હયાનો ુત્ર બાઅશા ઇસ્રાએલનો રાજા બન્યો. બાઅશાએ
તસાર્હમાં ચોવીસ વષર્ રાજ ક ,ુ 34 યહોવાએ જનેે અ ન ક ું
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હ ું તે જ તેણે ક ુ, અને તે યરોબઆમના ઉદાહરણને અ ુસય .
તેના જવેા જ પાપ કયા અને ઇસ્રાએલીઓને પાપના માંગેર્ દોયાર્.

16
1 તેના પછ યહોવાએ હનાનીના ુત્ર યેહૂને બાઅશા માંટે સંદેશો

આપ્યો, તે સંદેશો આ હતો. 2 “કે મેં તને સામાંન્ય માંણસમાંથી
માંરા ઇસ્રાએલી લોકોનો રાજા બના ો. પણ ું યરોબઆમને
પગલે ચાલ્યો, તેં માંરા લોકો ઇસ્રાએલીઓ પાસે એવાં પાપ
કરા ાં અને તેમના આ પાપોએ મને કોપાયમાંન બના ો. 3 હવે
હુ તારો અને તારા કુટુબનો ઉચ્છેદ કર નાખીશ, નબાટના ુત્ર
યરોબઆમના કુટુબનાં મેં જે હાલ કયાર્ હતા, તેવા તારા પણ
કર શ. 4 બાઅશાના કુટુબના જે કોઈ નગરમાં ુત્ ુ પામશે તેમને
કૂતરાં ખાઈ જશે, અને જઓે વગડામાં ૃત્ ુ પામશે તેમને પંખીઓ
ખાઈ જશે.”

5 બાઅશાનાઁ શાસનના બીજા બનાવો, અને તેનાં કાય
ઇસ્રાએલના રાજાઓના ઇ તહાસ નામનાં ગ્રંથમાં લખેલ છે. 6 પછ
બાઅશા પ ૃલોકને પામ્યો અને તેને તસાર્હમાં તેના પ ૃઓ સાથે
દફના ો. તેના પછ તેનો ુત્ર એલાહ તેની ગાદ એ આ ો.

7 હનાનીના ુત્ર યેહૂ પ્રબોધક, યહોવા તરફથી બાઅશા અને
તેના કુટુબ માંટે એક સંદેશો લા ો. એ ું કારણ એ કે, બાઅશાએ
યહોવાની દૃ એ અયોગ્ય ગણાય એ ું આચરણ કર ને યહોવાનો
રોષ વહોર લીધો હતો; તેણે યરોબઆમના કુટુબના જે ું આચરણ
ક ુ હ ુ,ં તેથી યહોવા તેના કુળનો પણ નાશ કરશે.

ઇસ્રાએલનો રાજા એલાહ
8 યહૂદાના રાજા આસાના શાસનના છવ્વીસમાં વષેર્ ારે

બાઅશાનો ુત્ર એલાહ તસાર્હમાં રાજા થયો અને તેણે બે વષર્
રાજય ક ુર્,

9 તેના એક અમલદાર, અડધી રથસેનાના નાયક ઝમ્રીએ તેની
વરુદ્ધ બંડ ક .ુ તસાર્હમાં રાજાએ કેફ પીણું પી ું અને આસાર્ના
ઘરમાં ભાન ૂલી ગયો. જે આસાર્ તસાર્હના મહેલમાં ઉપર
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હતો. 10 ઝમ્રી ત્યાં આ ો અને એલાહને ત્યાં માંર ના ો
અને પછ રાજા બન્યો. આ યહૂદાના રાજા આસાના અમલના
સ ાવીસમાં વષર્ દરમ્યાન બન્ ુ.ં

ઇસ્રાએલનો રાજા ઝમ્રી
11 તે જવેો ગાદ એ આ ો કે તરત જ તેણે આસાના સમગ્ર

પ રવારને રહેંસી ના ુ.ં તેણે તેના કુટુબમાંથી તેના ૂબ દૂરના
સગાસંબધી કે મત્રોનાં એકેય માંણસને તેણે જીવતા રહેવા દ ધા
ન હ. 12 ઝમ્રી દ્વારા બાઅશાનાઁ કુળના સભ્યોનો સંહાર થયો,
જનેી પ્રબોધક યેહૂએ ભ વષ્યવાણી કર હતી અને આમ યહોવાના
વચન સાચાં પડ્યા.ં 13 બાઅશા અને તેના ુત્ર એલાહનાંઁ પોતાના
જ અ ન કૃત્યો અને દુ કમોન લીધે તેઓનો સંહાર થયો.
કેમકે તેઓ ઇસ્રાએલીઓને ૂ તઓની ૂજા કરવામાં દોર ગયા
અને ઇસ્રાએલના યહોવા દેવને સખત ક્રોધાયમાંન કયાર્.

14 એલાહનાઁ શાસનના બીજા બધાં બનાવો ઇસ્રાએલના
રાજાઓના ઇ તહાસ નામક ગ્રંથમાં લખેલ છે.

15 યહૂદાના રાજા આસાના અમલના સ ાવીસમેં વષેર્ ઝમ્રીએ
તસાર્હમાં સાત દવસ રા ક ુર્. તે વખતે ઇસ્રાએલી સૈન્યે
ગબ્બથોનના પ લસ્તીઓના શહેર પાસે પડાવ ના ો. 16 ારે
સેનાને ખબર પડ કે ઝમ્રીએ રાજા વરુદ્ધ કાવતરુ કર , તે ું ૂન
ક ુર્ છે. ત્યારે તેઓએ સેનાપ ત ઓમ્રીને નવા રાજા તર કે જાહેર
કય . 17 ઓમ્રીએ અને સમગ્ર ઇસ્રાએલી સેનાએ ગબ્બથોન
છોડ ને તસાર્હને ઘેરો ઘાલ્યો. 18 જયારે ઝમ્રીએ જો ું કે શહેર
દશુ્મનને હાથ ગ ું છે, એટલે તેણે રાજમહેલમાં જઈને આખા
મહેલને આગ લગાડ અને તે મર ગયો. 19 યહોવાની દૃ એ
અયોગ્ય ગણાય તે ું આચરણ કર તેણે જે પાપ ક ુ હ ું તથા તેણે
આચરેલા દષુ્કૃત્યો ું આ ફળ હ ુ.ં તે યરોબઆમને પગલે ચાલ્યો
હતો. તેણે યરોબઆમની જમે પાપ ક ુર્ હ ું, અને ઇસ્રાએલીઓ
પાસે પણ પાપ કરા ું હ ું.
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20 ઝમ્રીના શાસનના બીજા બનાવો અને તેણે કરેલા બળવાની
વાત ઇસ્રાએલના રાજાઓના ઇ તહાસ નામક ુસ્તકમાં નોંધાયેલી
છે.

ઇસ્રાએલનો રાજા ઓમ્રી
21 ત્યારબાદ ઇસ્રાએલના લોકોમાં બે પક્ષો પડ ગયા. એક

પક્ષ ગનાથના ુત્ર તબ્નીને ટેકો આપતો હતો અને તેને રાજા
બનાવવા માંગતો હતો અને બીજો ઓમ્રીને ટેકો આપતો હતો.
22 જે લોકો ઓમ્રીને ટેકો આપતા હતા, તેઓ વ ુ બળવાન હતા.ં
તબ્નીને માંર નાખવામાં આ ો અને ઓમ્રીનો વજય થયો, તેથી
તેણે કોઈના વરોધ વના રાજ ક ુ.

23 ારે આસા યહૂદાના રાજા તર કે 31 વષર્ ર ો. ઓમ્રી
ઇસ્રાએલનો રાજા બન્યો, અને તેણે 12 વષર્ રા ક ુ. એમાંથી
તેણે છ વષર્ તસાર્હમાં રાજય ક ુ, 24 ત્યારબાદ તેણે શેમેર નામની

કત પાસેથી સમરૂનની ટેકર સમરૂન પવર્ત લગભગ 68 કલો
ચાંદ આપીને ખર દ લીધી અને તેના પર તેણે શહેર બંધા ું
અને શેમેરના નામ પરથી તે ું નામ સમરૂન પાડ ું.

25 ઓમ્રીએ યહોવાની દૃ એ અયોગ્ય ગણાય એ ું આચરણ
ક ુ; દુ તામાં તે પોતાના બધા ૂવર્જો કરતાં વધી ગયો. 26 તેણે
નબાટના ુ્ત્ર યરોબઆમને માંગેર્ ચાલી, યરોબઆમની જમે પોતે
પાપ કયાર્ અને ઇસ્રાએલ પાસે પણ પાપ કરા ાં તથા ૂ તની
ૂજા કર ન,ે ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાને કોપાયમાંન કયાર્.
27 ઓમ્રીના શાસનના બીજા બનાવો અને તેનાં વજયો

ઇસ્રાએલીઓના રાજાઓના ઇ તહાસ નામક ગ્રંથમાં નોંધેલાં છે.
28 પછ ઓમ્રી પ ૃલોકને પામ્યો અને તેને સમરૂનમાં દફનાવવામાં
આ ો, તેના પછ તેનો ુત્ર આહાબ ગાદ એ આ ો.

ઇસ્રાએલનો રાજા આહાબ
29 યહૂદાના રાજા આસાના અમલમાં આડત્રીસમે વષેર્ ઓમ્રીનો
ુત્ર આહાબ ઇસ્રાએલનો રાજા બન્યો; અને તેણે સમરૂનમાં 22

વષર્ રાજ ક .ુ 30 ઓમ્રીના ુત્ર આહાબે યહોવાની નજરે અયોગ્ય
ગણાય એ ું આચરણ ક ુર્. અને પોતાના બધા ૂવર્જો કરતાં પણ
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તે વધારે ખરાબ નીવડયો. 31 તેને માંટે નબાટના ુત્ર યરોબઆમના
પગલે ચાલ ું એ ૂર ું ન હ ુ.ં તેથી તેણે ઇઝેબેલ સાથે લ
કયાર્ જે સદોનના રાજા એથ્બઆલની ુત્રી હતી, અને બઆલ
દેવની ૂજા કર હતી. 32 તેણે સમરૂનમાં બઆલ દેવની ૂજા
માંટે એક મં દર બંધાવી તેમાં એક વેદ ચણાવી. 33 આહાબે
અશેરાહ દેવીની પણ એક ૂ ત ઊભી કર , અને બીજાં પાપો
પણ કયાર્, પ રણામે તેણે તેની સામે બીજા ઇસ્રાએલી રાજાઓ
કરતાં પણ વ ુ ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાનો કોપ વહોર લીધો.

34 તેના સમય દરમ્યાન બેથેલના હ એલે યર ખો નગર ફર
બંધા ુ,ં તેણે ારે તેનો પાયો ના ો ત્યારે તેનો સૌથી મોટો
ુત્ર અબીરામ મર ગયો, અને પોતાનો સૌથી નાનો ુત્ર સ ૂબ
ારે તેના દરવાજાઓ ઊભા કયાર્ ત્યારે મર ગયો. ૂનના ુત્ર

યહો ુઆના શ ો, કે જે યહોવાની ભ વષ્યવાણી હતી, આ ર તે
સાચી પડ .

17
એ લયાની દષુ્કાળ અંગેની આગાહ

1 એ લયા ગલયાદના તશ્બેનો હતો, તેણે આહાબને ક ું કે,
“ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા જનેી સં ુખ ઊભો રહુ છુ તેનો હુ સેવક
છુ, અને હુ માંરા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે હવેનાં વષોમા
હુ કહુ ન હ ત્યાં ુધી ઝાકળ કે વરસાદ પડવાના નથી.”

2 ત્યારબાદ તેને યહોવા તરફથી આ સંદેશો મ ો. 3 “આ
જગ્યા છોડ ને ું ૂવર્ તરફ જા, યદન નદ ની બાજુમાં કર થના
વહેળા પાસે સંતાઈ જા. 4 ઝરણા ું પાણી પીજ,ે અને મેં
કાગડાઓને આજ્ઞા કર છે કે તે તને ત્યાં ખવડાવ.ે” 5 તેણે
યહોવાનાં ક ાં પ્રમાંણે ક ુર્. તે યદન નદ ની બાજુમાં આવેલ
કર થના વહેળા પાસે ગયો. 6 કાગડાઓ સવાર-સાંજ તેને રોટલી
તથા માંસ લાવી આપતા, અને તે ઝરણામાંથી પાણી પીતો.

7 પણ થોડા સમય પછ , નાની નદ ું પાણી ુકાઈ ગ ું કેમકે
દેશમાં કોઈ ળે વરસાદ વરસ્યો ન હતો. 8 પછ યહોવાએ
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એ લયાને ક ું, 9 “ ું ઊઠ, અને સદોન નગરની પાસેના સારફત
ગામમાં જઈને રહે, ત્યાં એક વધવા ી રહે છે, તે તારુ પોષણ
કરશે, તે માંટે મેં તેને આજ્ઞા આપી છે.”

10 આથી તે સારફત ચાલ્યો ગયો, જયારે તે ગામની ભાગોળે
પહોંચ્યો ત્યારે, તેણે એક વધવા ીને લાકડાં વીણતી જોઈ,
તેણે તે ું અ ભવાદન ક ુર્ અને ક ું, “જરા મને કૂજામાં થોડુ પાણી
પીવા લાવી આપોને.” 11 તે પાણી લેવા જતી હતી એટલામાં
એ લયાએ તેને ૂમ પાડ ને ક ું, “માંરે માંટે ટૂકડો રોટલીનો પણ
લાવજો.”

12 પણ તે વધવા બોલી, “તમાંરા દેવ યહોવાના સમ માંર
બરણીમાં ુઠ્ઠ લોટ અને કૂજામાં થોડુ તેલ છે; એ સવાય માંર
પાસે ક ું ખાવા ું નથી. હુ અહ આ થોડા લાકડાં ભેગાં કરવા
આવી છુ, જથેી જઈને મરતાં પહેલાં માંરે માંટે ને માંરા ુત્રના
છેલ્લા ભોજન માંટે કઈ રાંધી શકુ.”

13 એ લયાએ ક ું, “ગભરાઈશ ન હ, જા ને હુ કહુ છુ એ
પ્રમાંણે કર. પહેલાં માંરા માંટે એક નાની રોટલી બનાવજ,ે પછ
એક તારા માંટે બનાવ, અને ત્યાર પછ એક તારા ુત્ર માંટે બનાવ.
14 કારણ, ઇસ્રાએલના યહોવા દેવનાં વચન છે કે, ‘યહોવા ૂ મ
પર વરસાદ ન મોકલે, ત્યાં ુધી બરણી માંનો લોટ અને તેલનો
કૂજો કદ ખાલી થશે ન હ.’ ”

15 આથી તેણે જઈને એ લયાના કહેવા ુજબ ક ુર્; અને લાંબા
સમય ુધી એ લયાન,ે તે સ્રીને અને તેના કુટુબને ખાવા ું મળ ું
ર ું. 16 એ લયા માંરફતે યહોવાએ જે ભ વષ્યવાણી કર હતી
તે સાચી પડ અને તે પ્રમાંણે લોટની બરણી અને તેલનો કૂજો
કદ ખાલી થયા ન હ.

17 ત્યારબાદ તે ઘરવાળ સ્રીનો ુત્ર માંદો પડયો, તેની માંદગી
એટલી ભારે હતી કે તે ું ૃત્ ુ થ ુ.ં 18 ત્યારે તેણે એ લયાને
ક ું, “ઓ યહોવાના માંણસ, તમે શા માંટે આવીને માંરા એ પાપ
વષે યાદ કરાવો છો? જનેે લીધે માંરો ુત્ર મર ગયો હતો?”



1 રાજાઓ ું 17:19 lx 1 રાજાઓ ું 18:5

19 એ લયાએ તેને ક ું, “તારા ુત્રને માંર પાસે લાવ.” એમ
કહ ને એ લયાએ તેના ખોળામાંથી બાળકને લઈ લીધો અને પોતે
રહેતો હતો તે માંળ ઉપરની ઓરડ માં લઈ જઈ તેને પોતાની
પથાર માં નીચે ૂ ો. 20 પછ તેણે યહોવાને પ્રાથર્ના કરતાં ક ું,
“ઓ માંરા યહોવા દેવ, હુ જનેે ત્યાં ઊતય છુ, તે વધવાને
તમાંરે સાચેજ ુકસાન પહોંચાડ ું છે? એના ુત્રને તમે શા માંટે
માંર ના ો?” 21 તેણે પોતે બાળક તરફ ખેંચાઇને ત્રણ વખત
લાંબા થઈને યહોવાને મોટેથી પ્રાથર્ના કર કે, “ઓ માંરા દેવ, આ
બાળકને ફર જીવતો કર દે.”

22 યહોવાએ તેનો પોકાર સાંભ ો. પેલા બાળકને ફર થી
જીવતો કય . 23 એ લયાએ તેને ઉપાડ લઈ ઘરના પરના
માંળપરની ઓરડ માંથી તેને તેની માંતા પાસે લઇ આ ો. તે
બાળકને તેની માંતાને ુપ્રત કર ને તેણે ક ું, “જો, તારો ુત્ર તો
જીવે છે.”

24 તેથી તે ીએ ક ુ,ં “હવે હુ ખાતર ૂવર્ક જાણું છુ કે
તમે દેવના માંણસ છો, અને તમે બોલો છો તે યહોવા ું વચન છે
તે સત્ય છે.”

18
એ લયા અને બઆલદેવના પ્રબોધકો

1 ઘણા દવસો પછ , દકુાળના ત્રીજે વષેર્ એ લયાને યહોવાની
વાણી સંભળાઈ, “જા, આહાબ સમક્ષ હાજર થા, હવે હુ આ
ધરતી પર વરસાદ વરસાવવાનો છુ.” 2 આથી એ લયા આહાબને
મળવા નીકળ પડયો, તે સમયે સમરૂનમાં દકુાળ ઘણો વષમ
હતો.

3 આ સમયે ઓબાદ્યા નામનો એક માંણસ જે યહોવાનો ૂબ
વફાદાર હતો અને મહેલનો વ ાપક પણ હતો તેને આહાબે
બોલાવડા ો. 4 જયારે રાણી ઇઝેબેલ યહોવાના પ્રબોધકોને માંર
નાખતી હતી, ત્યારે તેણે એકસો પ્રબોધકોને આશ્રય આપ્યો, અને
દરેક ુફામાં 50 પ્રબોધકો એમ બે ુફામાં તેઓને સંતાડ્યા,ં અને
તેમને અનાજપાણી ૂરાં પાડયાં હતા.ં 5 આહાબે ઓબાદ્યાને
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જણા ું, “ચાલ, આપણે બંને આખા દેશમાં ફર ને એકેએક
ઝરણું અને એકેએક નદ જોઈ વળ એ. જો આપણને ૂર ું
ઘાસ મળ જાય તો આપણા ઘોડાઓ અને ખચ્ચરોને થોડાં સમય
માંટે જીવતાં રાખી શક એ, ન હ તો આપણે તેમની હત્યા કરવી
પડશે.” 6 તેમણે દેશ વહેંચી લીધો, આહાબ એકલો એક બાજુ
ગયો અને ઓબાદ્યા એકલો બીજી બાજુ ગયો. 7 ઓબાદ્યા પોતાને
માંગેર્ જતો હતો ત્યારે, ત્યાં એને એ લયા મ ો, ઓબાદ્યાએ
તેને ઓળ ો એટલે તેને સા ાંગ પ્રણામ કર ક ું, “આપ જ
માંરા માં લક એ લયા ન?ે”

8 એ લયાએ ક ું, “હા, જા અને તારા ધણીને (આહાબ) કહે
કે એ લયા અહ છે.”

9 ઓબાદ્યાએ ક ું, “મેં તમાંરા સેવકે, એ ું ું અ ન ક ુ છે
કે જે તમાંરે મને આહાબ પાસે મોકલવો જોઇએ. તે મને માંર
નાખશે. 10 જટેલી ખાત્રી યહોવા તમાંરા દેવની હાજર ની છે તેટલી
જ ખાત્રીથી હુ કહુ છુ કે, આ ૃથ્વી પર એક છેડાથી બીજા છેડા
ુધી એવા કોઈ રાજય કે પ્રજા બાક નથી, જયાં રાજાએ તમાંર

શોધ કર ના હોય, અને દેશના રાજાએ જયારે બધાંને ૂછ ું અને
તેઓ બધાં કહેતા કે ‘એ લયા’ અહ નથી ત્યારે એ કથન સા ું
છે એ ું ૂરવાર કરવા રાજા તેની પાસે વચન લેવડાવતો હતો.
11 અને હવે તમે કહો છો જા તારા ધણી (આહાબ) ને જઇને
કહે કે એ લયા અહ યા છે. 12 એટલે એ ું થશે કે હુ આપની
પાસેથી જઈને આહાબને કહ શ, અને યહોવાનો આત્માં તમને
દૂર લઇ જશે અને મને ખબર પણ ન હ પડે તમે ાં છો અને

ારે રાજા તમને જોવા ન હ પામ,ે તો તે મને માંર નાખશે. હુ
તમાંરો સેવક નાનપણથી યહોવાને અ ુસરંૂ છુ તેમ છતાં પણ તમે
જાણતા નથી કે, 13 જયારે ઈઝેબેલ યહોવાના પ્રબોધકોને માંર
નાખતી હતી ત્યારે મેં યહોવાના પ્રબોધકોને બે ુફામાં છૂપા ાં
હતા.ં દરેક ુફામાં 50 માંણસો, અને તેમને અનાજ-પાણી પણ
ૂરાં પાડયાં હતા.ં 14 અને અત્યારે આપ મને કહો છો કે, જા,

તારા ધણી (આહાબ) ને કહે કે એ લયા અહ છે! તે જરૂર મને
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માંર નાખશે.”
15 એ લયાએ ક ું, “જટેલી ખાત્રી મને સૈન્યોના દેવ યહોવા

જનેી હુ સેવા કરુ છુ તેમાં છે તેટલી જ ખાત્રીથી હુ તમને વચન
આ ું છુ કે, આજે આહાબ સમક્ષ માંર જાતને છતી કર દઇશ.”

16 તેથી ઓબાદ્યા આહાબને શોધવા ગયો અને તેણે તેને
સમાંચાર આપ્યા; એટલે આહાબ એ લયાને મળવા ગયો.

17 ારે આહાબે એ લયાને જોયો ત્યારે તેણે ક ું, “ ું એ
જ કત છે જે ઇસ્રાએલ માંટે સમસ્યા ઊભી કર ર ો છે.”

18 એ લયાએ જવાબ આપ્યો, “મેં ન હ, પણ તેં જ આ વપ
તાર ૂ મ પર નોતર છે, કારણ કે તેં અને તારા પ રવારના
સભ્યોએ યહોવાની આજ્ઞાનો અનાદર કર ને બઆલની ૂજા કર
છે. 19 પર ુ બઆલના 450 પ્રબોધકો અને અશેરાહના 400
પ્રબોધકો છે જઓેને ઇઝેબેલનો ટેકો છે. તેઓને કામેલર્ પવર્ત પર
ભેગા કરો.”

20 તેથી આહાબે કામેલર્ પવર્ત પર બધા ઇસ્રાએલીઓને ભેગા
કયાર્, અને પ્રબોધકોને પણ ભેગા કયાર્. 21 એ લયાએ આગળ
આવીને લોકોને ક ું, “તમે કેટલો વખત અને ાં ુધી તમે બે
અ ભપ્રાયની વચ્ચે ફયાર્ કરશો? જો યહોવા દેવ હોય, તો તેની
ૂજા કરો, જો બઆલ દેવ હોય તો તેની ૂજા કરો.”
પણ કોઈ એક અક્ષરે બોલ્ ું ન હ. 22 પછ એ લયાએ લોકોને

ક ું, “યહોવાના બધાં પ્રબોધકોમાંથી એક હુ જ એકલો બાક
ર ો છુ, જયારે બઆલના તો 450 પ્રબોધકો છે. 23 બે બળદો
લઈ આવો, તેઓને એક બળદ પસંદ કરવા દો અને તેને વધેર ને
બ લદાનના લાકડા પર ૂકો, પણ અ ન પેટાવો, બીજા બળદને
હુ બ લદાન માંટે તૈયાર કર ને લાકડા પર ૂકુ, પણ અ ન હ
પેટા ું. 24 તમાંરે તમાંરા દેવ ું આહવાહન કર ું અને હુ યહોવાને
આહવાહન કરુ. જે કોઇ દેવ અ ને પેટાવી શકશે તે સાચા દેવ
હશ.ે”
બધા લોકો સંમત થયા.
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25 પછ એ લયાએ બઆલના પ્રબોધકોને ક ું, “એક બળદ
પસંદ કરો અને પહેલાં તમે ધરાવો, કારણ તમે સં ામાં ઘણા
છો, તમાંરા દેવને પ્રાથર્ના કરો, પણ લાકડામાં આગ ન ૂકશો.”

26 તેથી તેઓએ તેના ક ા ુજબ ક ુ અને એક બળદ તૈયાર
કય , અને સવારથી તે બપોર ુધી બઆલ ું નામ જપ્યા ક ,ુ
“તેઓ ઓ બઆલ, અમને જવાબ આપ.” એવા પોકારો કરતાં
ર ા,ં પણ ત્યાં કોઇ અવાજ ન હતો અને જવાબ ન હતો.
તેઓએ વેદ ની ગોળ ફરતે ૃત્ય પણ ક ુર્.

27 આમને આમ બપોર થઈ ગઇ એટલે એ લયાએ તેમની
મશ્કર કરવા માંડ , તે બોલ્યો, “હજી મોટા સાદે ૂમો પાડો,
તેઓ દેવ છે; એ વચારમાં ઊંડા ડૂબી ગયા હશ,ે અથવા કઈ
કામમાં ૂંથાયા હશે કે, પ્રવાસે ગયા હશ,ે કદાચ ઊંઘી પણ ગયા
હોય તો જગાડવા પડે ને?” 28 આથી તેઓ વધારે મોટે સાદે
ૂમો પાડવા લાગ્યા અને તેમના રવાજ ુજબ તરવાર અને ભાલા

વડે પોતાના શર ર પર એવા ઘા કરવા લાગ્યા કે, લોહ ના રેલા
વહેવા લાગ્યા. 29 બપોર વીતી ગઇ અને છેક સંધ્યાબ લનો સમય
થયો ત્યાં ુધી તેઓ ૂણતા ર ા,ં અને તેઓના દેવને બોલાવતા
ર ા;ં પણ ત્યાં કઈ અવાજ કે જવાબ ન મ ો, કારણકે કોઇ
સાંભળ ું નહો ું.

30 પછ એ લયાએ બધાં લોકોને ક ું, “અહ આવો.” લોકો
આ ા; અને તેની ગોળ ફરતા ભેગા થયા. યહોવાની વેદ જે તોડ
નાખવામાં આવી હતી, તેને તેમણે સમી કર . 31 યાકૂબ કે જે ું
નામ યહોવાએ ઇસ્રાએલ રા ું હ ુ,ં તેના ુત્રોનાં કુળસ ૂહોની
સં ા અ ુસાર તેણે બાર પથ્થર લીધા. 32 તે પથ્થરો વડે
એ લયાએ એક વેદ બનાવી અને તેને યહોવાને અપર્ણ કર .
તેણે તે વેદ ની ફરતે બે માંપ બી સમાંય તેવડ ખાઈ ખોદ .
33 ત્યારબાદ તેણે લાકડા પણ ગોઠ ાં. બળદના ટૂકડા કયાર્ અને
તેને લાકડાં પર ગોઠ ો. 34 પછ તેણે ક ું, “ચાર ઘડા ભર ને
પાણી લાવીને અપર્ણ રેડો અને લાકડાં પર છાંટો.” લોકોએ એ
પ્રમાંણે ક .ુ તે બોલ્યો, “ફર પાણી રેડો.” લોકોએ ફર વાર
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પાણી રેડ ું, તેણે ક ુ,ં “ત્રીજી વાર પાણી રેડો.” અને લોકોએ
ત્રીજીવાર પાણી રેડ ું. 35 આથી પાણી વેદ ની ચારે બાજુએ
ફેલાઇ ગ ુ.ં અને પેલી ખાઈ ુદ્ધાં પાણીથી બધી બાજુ ભરાઈ
ગઈ.

36 સાંજે ારે બ લનો સમય થયો તે સમયે પ્રબોધક એ લયા
આગળ આવીને બોલ્યો, “ઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબના
યહોવા દેવ, આજે આ લોકોને ખબર પડવા દો કે, ઇસ્રાએલમાં
તમે સાચા દેવ છો, અને હુ તમાંરો સેવક છુ, અને આ બ ું હુ
તમાંરા હુકમથી કરુ છે. 37 મને જવાબ આપો, ઓ યહોવા મને
જવાબ આપો. જથેી આ લોકોને ખાતર થાય કે, તમે જ યહોવા
દેવ છો, અને તમે જ તેમનાં હૃદય પાછાં પોતાના તરફ વાળ
લીધાં છે.”

38 એટલામાં એકાએક આકાશમાંથી યહોવાનો અ યજ્ઞમાં
પડ્યો અને, દહનાપર્ણ. લાકડાં, પથ્થર અને રેતીને બાળ ના ા
અને તેણે ખાડાના પાણી પણ ૂકવી ના ા!ં 39 લોકોએ આ
જો ું ત્યારે તેઓ ૂ મ પર પ્રણામ કરવા નમ્યા,ં અને પોકાર કય ,
“યહોવા એ જ દેવ છે! યહોવા એ જ દેવ છે!”

40 એ લયાએ ક ું, “બઆલના પ્રબોધકોને પકડ લો, જોજો,
એક પણ છટક ન જાય.” લોકોએ તેમને પકડ લીધા અને
એ લયા તેમને ક શોન નદ ને કાંઠે લઇ ગયા અને તેઓ સવર્ને ત્યાં
માંર ના ાં.

વરસાદ ું ુનરાગમન
41 એ લયાએ આહાબને ક ું, “હવે પાછો જા, અ જળ

લે, કારણ, મને ૂશળધાર વરસાદનો અવાજ સંભળાય છે.”
42 આહાબે જઈને અ જળ લીધાં અને એ લયા, કામેલર્ પવર્તની
ટોચે ુધી ગયો, ત્યાં તે જમીન પર પડ્યો અને ૂંટણ વચ્ચે પોતા ું
માં ું ઘાલી દ ુ.ં 43 તેણે પોતાના નોકરને ક ું, “ઉપર જઈને
દ રયા તરફ નજર કર.”
તેણે ઉપર જઈને નજર કર , તે બોલ્યો, “ત્યાં કાંઈ નથી.”

એ લયાએ તેને સાત વાર પાછો મોકલ્યો, અને તે સાત વાર પાછો
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ગયો. 44 સાતમી વખતે તે બોલ્યો, “માંણસના હાથના માંપ ું
ના ું વાદ ું દ રયામાંથી પર ચઢે છે.”
ત્યારે એ લયાએ ક ું, “હવે જઈને આહાબને કહે, રથ જોડ ને

ચાલ્યો જા, ન હ તો વરસાદ તેને રોક રાખશ.ે”
45 દરમ્યાન આકાશ વાદળથી કા ું થઈ ગ ુ,ં પવન જોરથી
કાવા લાગ્યો અને ધોધમાંર વરસાદ વરસ્યો. આહાબ રથમાં બેસી
ગયો અને યઝએલ જવા માંટે નીકળ પડ્યો. 46 એ લયામાં
યહોવાની શ કતનો સંચાર થયો અને તે ઝભ્ભો ઊંચો ખોસીને
આહાબના રથની આગળ આગળ ઠેઠ તે યઝએલ પહોંચ્યો ત્યાં
ુધી દોડતો ગયો.

19
સનાઇ પવર્ત પર એ લયા

1 એ લયાએ જે કઈ ક ુ હ ું ત,ે ને તેણે કેવી ર તે સઘળા
પ્રબોધકોને તરવારથી માંર ના ા હતા, તે પણ આહાબે ઇઝેબેલને
ક ું, 2 પછ ઈઝેબેલે કાસદ મોકલી એ લયાને કહેવડા ું કે, “તેં
જમે તે પ્રબોધકોના પ્રાણ લીધા છે તેમ હુ તારા પ્રાણ આવતી
કાલે રાત્રે બરાબર આવી જ ર તે આ સમય પહેલા હુ તને માંર
નાખીશ. જો હુ તેમ ન હ કરંૂ તો, ભલે દેવ તે ું જ અને તેનાથી
વધારે ખરાબ માંરા પ્રત્યે કરે.”

3 તેથી એ લયા ડર ગયો, ને જીવ બચાવવા યહૂદામાં આવેલા
બેર-શેબા નગરમાં દોડ ગયો, પછ તેણે પોતાના નોકરને ત્યાં
છોડ દ ધો. 4 અને તેણે એક આખો દવસ ુસાફર કર , ત્યાં
તે એક ઝાડ નીચે બેઠો અને પ્રાથર્ના કર કે પોતે મર જાય, તેણે
ક ું “યહોવા દેવ, માંરા પ્રાણ લઇ લો, હુ માંરા પ ૃઓથી જરાય
સારો નથી.”

5 પછ તે ૃક્ષ નીચે આડો પડયો અને ઊંઘી ગયો, તે ઊંઘતો
હતો, ત્યારે એક દેવદૂતે તેને સ્પશર્ કર ને ક ું, “ઊઠ અને ખાઈ
લે,” 6 તેણે જો ું, તો તેના માંથા આગળ હૂફાળો રોટલો અને
પાણીનો કૂજો હાજર હતો, તે ખાઈ પીને પાછો ૂઈ ગયો.
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7 યહોવાના દૂતે ફર આવીને તેને બીજી વાર સ્પશર્ કર ને ક ું,
“ઊઠ, ને ખાઈ લ,ે તારે લાંબો પંથ કાપવાનો છે.” 8 તેણે ઊઠ ને
ખાઈને પાણી પી ું અને તે ખોરાકને આધારે 40 દવસ અને
ચાળ સ રાતનો પંથ કાપીને તે યહોવાનો પવર્ત જે હોરેબ પવર્ત
કહેવાય છે ત્યાં ુધી પહોંચી ગયો. 9 એક ુફામાં દાખલ થઈને
તેણે ત્યાં રાત વતાવી, અચાનક તેને યહોવાની વાણી સંભળાઈ;
તેમણે ક ું “એ લયા, ું અહ શા માંટે આ ો છે?”
10 એ લયાએ ક ું, “હુ સવર્સમથર્ દેવ યહોવાને સં ૂણર્ ર તે

સમ પતર્ છુ, ઇસ્રાએલના લોકોએ તમાંરા કરારનો ભંગ કય છે,
તમાંર વેદ નો નાશ કય છે અને તમાંરા પ્રબોધકોને તરવારથી
કાપી ના ા છે. હુ એકલો બાક ર ો છુ, અને હવે તેઓ માંરો
જીવ લેવા ઈચ્છે છે.”

11 યહોવાએ તેને જણા ુ,ં “બહાર જા અને પવર્ત પર યહોવાની
ઉપ તમાં ઊભો રહે.” કારણ યહોવા ત્યાંથી પસાર થઇ ર ાં
છે, પ્રચંડ પવન કાવા લાગ્યો, જે યહોવાની હાજર માં પવર્તને
હલાવી શકે અને પથ્થરોને તોડ શકે એટલો શ કતશાળ હતો.
પર ુ યહોવા તે પવનમાં નહોતા. પવન પછ ૂકપ થયો, પર ુ
યહોવા કઈ એ ૂકપમાં નહોતા. 12 ૂકપ પછ અ ફાટ
નીક ો, પણ યહોવા એ અ માં પણ નહોતા, અ પછ ત્યાં
સં ૂણર્ શાં ત હતી.

13 આ સાંભળતાં જ એ લયાએ પોતાના ઝભ્ભાથી મોં ઢાંક
દ ું અને બહાર નીકળ ને તે ુફાના બારણા આગળ ઊભો ર ો.
ત્યાં એક અવાજ આ ો, “એ લયા, ું અહ શા માંટે આ ો
છે?”

14 તેણે ફર થી જવાબ આપ્યો, “હુ સં ૂણર્ર તે સવર્સમથર્ દેવ
યહોવાને અપર્ણ થઇ ગયો છુ, ઇસ્રાએલના લોકોએ તમાંરો કરાર
ફગાવી દ ધો છે, તમાંર વેદ તોડ પાડ છે, અને તમાંરા પ્રબોધકોને
તરવારથી કાપી ના ા છે, હુ એકલો બાક ર ો છુ, અને હવે
તેઓ માંરો જીવ લેવા માંગે છે.”
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15 યહોવાએ તેને ક ું, “ ું પાછો ફર, અને દમસ્કના રણ
વસ્તારમાં જા, ત્યાં જઈને અરામના રાજા તર કે હઝાએલનો
અ ભષેક કર. 16 નમ્શીના ુત્ર યેહૂનો ઇસ્રાએલના રાજા તર કે
અ ભષેક કર, અને અબેલ-મહોલાહના શાફાટના ુત્ર એ લશાને
તારા પછ ના પ્રબોધક તર કે ન ુકત કર, 17 હઝાએલની તરવારથી
જે કોઇ પણ છટક ને ભાગી જશે યેહૂ તેને માંર નાખશ,ે અને
યેહૂની તરવારથી જે કોઇ પણ છટક ને ભાગી જશે તેને એ લશા
માંર નાખશ.ે 18 પર ુ હજી પણ 7,000 એવા ઇસ્રાએલીઓ છે,
જઓે કદ બઆલને નમ્યા નથી કે નથી તેને તેની ૂ તને ુમ્યાં.”

પ્રબોધક બનતો એ લશા
19 એ લયા ત્યાંથી વદાય થયો, અને તેણે શાફાટના ુત્ર

એ લશાને ખેડ કરતો જોયો, તેની આગળ બાર જોડ બળદ હતા,
અને તે પોતે છેલ્લી જોડ સાથે હતો; એ લયાએ ત્યાંથી પસાર
થતાં પોતાનો ઝભ્ભો તેના પર ના ો. 20 એ લશા, બળદોને
છોડ ને એ લયાની પાછળ દોડયો અને કહેવા લાગ્યો, “માંરે માંરા
પતા અને માંતાને વદાય વચન કહે ું છે, પછ હુ તાર સાથે
આવીશ.”
એ લયાએ ક ું, “જા, અને પાછો આવ. હુ તને રોક શ ન હ.”
21 એટલે એ લશાએ પાછા ફર શાંત્યપર્ણ તર કે બળદની જોડ

લીધી અને માંસ રાંધી લોકોને વહેંચી દ ું અને ત્યાર પછ તે
એ લયાને અ ુસય અને તેનો સેવક બની ગયો.

20
બેનહદાદ અને આહાબ ુદ્ધ માંટે તૈયાર

1 અરામના રાજા બેન-હદાદે પોતા ું બ ું લશ્કર ભે ું ક ુ
અને બત્રીસ રાજાઓને તથા ઘણા ઘોડાઓ અને ઘોડાના રથોને
પોતાની સાથે લીધાં. તેણે સમરૂનને ઘેર લઈ તેના પર હુમલો
કય . 2 તેણે ઇસ્રાએલના રાજા આહાબને જે નગરમાં હતો તેને
સંદેશવાહક મોકલ્યો, 3 “સંદેશો આ પ્રમાંણે હતો બેન-હદાદ કહે
છે, ‘તારાં સોના ચાંદ માંરાં છે, તાર સ્રીઓ માંર છે, તારા
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સંતાનો માંરાં છે, અને દરેક સાર વસ્ ુ જે તાર પાસે છે તે માંર
છે!’ ”

4 ઇસ્રાએલના રાજાએ જવાબ આપ્યો, “જવેી આપની આજ્ઞા,
માંરા ધણી, હુ અને માંર પાસે જે બ ું છે તે સવર્સ્વ આપના
જ છે.”

5 સંદેશવાહકો પાછા આ ા અને ક ું “બેન-હદાદ કહે છે કે,
‘તમાંરુ સો ું, ચાંદ , સ્રીઓ, અને સંતાનો મને આપી દો. 6 હવે
આવતી કાલે આ વખતે હુ માંરા અમલદારોને તારા ઘર અને તારા
અમલદારોના ઘરોને તપાસવા મોકલીશ અને તેઓ તેમને જે કાંઈ
ગમશે તે બ ું તેઓ ઝંૂટવી લેશે.’ ”

7 ઇસ્રાએલના રાજાએ દેશના બધા વડ લોને તથા પ્રદેશના
અગ્રણીઓને તેડાવી મંગા ા અને ક ું, “જો ું ને! આ માંણસ
મને ુશ્કેલીમાં ૂક ર ો છે! એણે માંર પાસે માંર સ્રીઓ,
બાળકો, સો ું અને ચાંદ માંગ્યાં અને મેં ના નહોતી પાડ .”

8 બધા જ વડ લો-અગ્રણીઓ અને લોકો-સેનાએ સલાહ આપી,
“તારે તેના કહેવા પર ધ્યાન આપ ું ન હ અને તેની માંગણી ૂર
કરવી ન હ.”

9 તેથી આહાબે બેન-હદાદના સંદેશવાહકોને જણા ું, “માંરા
ધણી માંરા રાજાને કહેજો કે, પહેલી વારની માંગણી પ્રમાંણે ું હુ
બ ું જ આપીશ.”
પણ હુ તમાંર બીજી માંગણી સાથે સહમત થતો નથી પછ

સંદેશવાહકો બેન-હદાદ પાસે પાછા ગયા. 10 ત્યાર બાદ બેન-
હદાદે તેને એવો સંદેશો મોકલ્યો કે, “સમરૂનનો હુ એવો સં ૂણર્પણે
નાશ કર શ કે માંરા સેનાના દરેક માંણસ માંટે ભેગી કરવા એક
ુઠ્ઠ ૂળ પણ ન હ મળે. જો હુ આમ ન હ કરુ તો, કદાચ મને

દેવતાઓ ૂબ ુકસાન પહોચાડ.ે”
11 પણ ઇસ્રાએલના રાજાએ જવાબ મોકલ્યો કે, “ ુદ્ધ ૂરુ

થયા પહેલા તેના પ રણામની બડાશ કરો ન હ.”
12 જયારે બેન-હદાદને આ સંદેશો મ ો ત્યારે તે બીજા રાજાઓ

સાથે ુકોથમાં દ્રાક્ષારસ પીતો હતો, તેણે પોતાના માંણસોને ક ું,
“જાવ અને શહેર પર હુમલો કરો.” અને તેમણે તે પ્રમાંણે ક ુ.
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13 એટલામાં પ્રબોધકોમાંનો એક ઇસ્રાએલના રાજા આહાબની
પાસે આ ો અને બોલ્યો, “આ યહોવાની વાણી છે; ‘તેં આ
મોટ સેના જોઈ? આજે હુ તમને તેઓ પર જીત અપાવીશ,
અંતમાં તને ખબર પડશે કે, હુ યહોવા છુ.’ ”

14 આહાબે ૂછ ુ,ં “કોની માંરફત?ે”
પ્રબોધકે ક ું, “આ યહોવાનાં વચન છે: ‘જઓે પ્રાંતના

આગેવાનોની સેવા કરે છે તે ુવાનો માંરફત.ે’ ”
આહાબે ૂછ ું, “ ુદ્ધ કોણ શરૂ કરશ?ે” પ્રબોધકે ક ું, “ ુ”ં
15 પછ આહાબે ુવાનો કે જે પ્રાંતના આગેવાનોની સેવા કરતા

હતા તેમને ભેગા કયાર્, તેઓ 232 જણા હતા, પછ આહાબે
આખી ઇસ્રાએલી સેનાને હાજર થવા ક ું, બધાં મળ ને ત્યાં
7,000 સૈ નકો હતા.ં

16 તેઓએ ખરે બપોરે કૂચ કર ત્યારે બેન-હદાદ તેના તં ૂમાં
તેના 32 રાજાઓ સાથે જઓેએ તેની સાથે જોડાણ ક ુર્ હ ું
તેમની સાથે દ્રાક્ષારસ પીવામાં ચક ૂર હતો. 17 ુવાનો જમેણે
ઇસ્રાએલના પ્રાંતના આગેવાનોની સેવા કર હતી તેઓ રસ્તાની
આગળ હતા. બેન-હદાદને ખબર આપવામાં આવી કે, “કેટલાક
માંણસો સમરૂનમાંથી: આ ા છે.” 18 તેણે ક ું “તેઓ શરણે
થવા આ ા હોય કે લડવા આ ા હોય, તેઓને જીવતા પકડ
લો.”

19 પર ુ ુવાનો જે ઇસ્રાએલના પ્રાંતના આગેવાનોની સેવા
કરતા હતા, તેઓ નગરમાંથી પાછા ફર ગયાં હતા.ં અને સેના
તેની પાછળ હતી. 20 પ્રત્યેકે પોતાના સામાંવાળાને માંર ના ો.
અરામીઓ ભાગવા લાગ્યા અને ઇસ્રાએલીઓએ તેમનો પીછો
પકડયો. અરામનો રાજા બેન-હદાદ કેટલાક ઘોડસે્વારો સાથે
ઘોડા પર છટક ગયો. 21 પછ ઇસ્રાએલીઓના રાજાએ બહાર
આવીને ઘોડાઓ અને રથો કબજે કયાર્, અને અરામીઓને સખત
હાર આપી.

22 પછ પ્રબોધકે ઇસ્રાએલના રાજા પાસે જઈને ક ું, “ ું તારુ
બળ વધારજ,ે અને સાવધ રહેજ,ે અને જે કઈ કરે તે વચાર ને
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કરજ,ે કારણ, આવતે વરસે વસંતના સમયે અરામનો રાજા તારા
પર હુમલો કરશે.”

ફર આક્રમણ કર ું બેન-હદાદ
23 તેના પરાજય પછ બેન-હદાદના લશ્કરના વડાઓએ તેને

ક ું, “ઇસ્રાએલના દેવ તો પવર્તોના દેવ છે, તેથી તેઓ જીતી ગયા
છે. સપાટ મેદાનોમાં ુદ્ધ થાય તો પછ આપણે જીતી શક એ.
24 તે સમયે તમાંરે આટ ું કર ું જોઈએ, આ બધા રાજાઓને તેના
હોદૃાઓ પરથી હટાવી દો અને તેના બદલે પ્રશાસકની નમ ૂંક
કરો. 25 તમે જે લશ્કર ુમાં ું છે તે ું બીજુ ઊ ું કરો, પહેલાના
જટેલાં ઘોડા અને રથો તૈયાર કરો, એ પછ જો આપણે તેમની
સાથે સપાટ મેદાનમાં લડ ુ,ં તો જરૂર આપણે તેમને હરાવી ું.”
બેન-હદાદે તેમની સલાહ માંની અને તે પ્રમાંણે જ ક ુ.

26 બીજે વષેર્ વસંતના સમયે તેણે અરામીઓ ું લશ્કર ભે ું
કર ને ઇસ્રાએલીઓ સાથે લડવા અફેક પર કૂચ કર .

27 ઇસ્રાએલીઓ પણ લડવા ભેગા થયા. તેઓએ બખ્તર અને
બીજા હ થયારો સાથે લીધાં અને અરામીઓનો સામનો કરવા
નીકળ પડયા અને તેમની સામે પડાવ ના ો. ઇસ્રાએલીઓ તો
બકરાનાં બે ટોળાં જવેાં લાગતા હતાં અને અરામીઓ તો સમગ્ર
પ્રદેશમાં ફેલાઇ ગયા હતા.

28 દેવના એક માંણસે આવીને ઇસ્રાએલના રાજાને ક ું, “આ
યહોવાનાં વચન છે; ‘અરામીઓ એ ું માંને છે કે, યહોવા તો
પવર્તોના દેવ છે. કાંઇ ખીણોના દેવ નથી, આથી હુ તમને આ
મહાન સૈન્ય તમાંરા હાથમાં ુપ્રત કર શ, જથેી તમને ખાતર થશે
કે હુ યહોવા છુ.’ ”

29 સાત દવસ ુધી તેઓ સામસામે છાવણી નાખીને પડ
ર ા.ં સાતમાં દવસ પછ ુદ્ધ શરૂ થ ું અને ઇસ્રાએલીઓએ
એક જ દવસમાં ફોજના 1,00,000 અરામી પાયદળના સૈ નકોને
કાપી ના ા. 30 બીજા સૈ નકો અફેકના નગરમાં ભાગી ગયા
પર ુ તેઓ જવેા દાખલ થયા નગરની દ વાલ ૂટ ગઇ, જમેાં
તેઓમાંનાં 27,000 માંયાર્ ગયા. બેન-હદાદે ભાગી જઈને શહેરમાં
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એક અંદરના હસ્સામાં આશ્રય લીધો હતો. 31 તેના અમલદારોએ
તેને ક ું, “જુઓ, અમે સાંભ ુ છે, કે ઇસ્રાએલના રાજાઓ
દયા ુ હોય છે. આપણે શોકના વસ્રો પહેર એ અને માંથા પર
દોરડાં વીટ ઇસ્રાએલના રાજા પાસે જઈએ, કદાચ તે આપણને
માંફ અને જીવનદાન આપ.ે”

32 આથી તેઓએ શોકના વસ્રો પહેયાર્ અને માંથા પર દોરડાં
બાંધીને ઇસ્રાએલના રાજા પાસે જઈને તેને ક ું, “આપના સેવક
બેન-હદાદ કહેવડાવે છે, મહેરબાની કર ને મને જીવનદાન આપો.”
તેણે જવાબ આપ્યો, “ ું તે હજી જીવતો છે? તે તો માંરો

ભાઈ છે.”
33 બેન-હદાદના માંણસોએ આને ુભ ુકન માંની લઈ તરત

જ તેના શ ો પકડ લઈ ક ું, “જી, બેન-હદાદ આપના ભાઈ
છે.” આહાબે ક ું, “જાઓ, તેને લઈ આવો.”
પછ બેન-હદાદ બહાર આ ો અને આહાબે તેને પોતાના રથમાં

બેસાડ્યો. 34 બેન-હદાદે ક ું, “માંરા પતાએ તમાંરા પતા પાસેથી
લઈ લીધેલાં શહેરો હુ પાછાં આપીશ, અને માંરા પતાએ જમે
સમરૂનમાં બજાર ખોલ્યાં હતાં તેમ તમે દમસ્કમાં ખોલજો.”
આહાબે ક ું, “હુ તમને આ શરતો પર જવા દઇશ.” આથી

આહાબે તેની સાથે શાં તકરાર કયાર્ અને તેને ુકત કય .
આહાબ વરૂદ્ધ બોલતો પ્રબોધક

35 યહોવાની આજ્ઞાઓથી ુવાન પ્રબોધકોમાંથી એકે પોતાના
એક સાથીને ક ુ.ં “કૃપા કર ને મને માંર.” પણ પેલા માંણસે તેમ
કરવાની ના પાડ , 36 એટલે તેણે તેને ક ું, તેં યહોવાની આજ્ઞા ું
ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે, “તેથી ું માંર પાસેથી જશે તે જ ક્ષણે એક
સહ તને માંર નાખશે.” અને તે માંણસ ગયો કે તરત જ તેને
એક સહ મ ો અને તેણે તેને માંર ના ો.

37 ત્યાર બાદ પેલા ુવાન પ્રબોધક બીજા માંણસને મ ો અને
તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને માંર.”
અને તે માંણસે તેને માંય અને ઘાયલ કય . 38 પછ તે

પ્રબોધક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને આંખો પર પાટો બાંધ્યો પોતાની
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જાતને છુપાવી દ ધી અને રસ્તા પર જઈને રાજાના આવવાની રાહ
જોતો બેઠો. 39 ારે રાજા ત્યાંથી પસાર થયો એટલે તેણે તેને
ૂમ પાડ ને ક ું, “હુ ુદ્ધની વચ્ચોવચ્ચ જતો હતો એવામાં એક

યોદ્ધાએ એક કેદ ને લઈને માંર પાસે આવીને ક ું, ‘આ માંણસને
સંભાળ, એ જો ભાગી ગયો તો એને બદલે તારે તારો જીવ
આપવો પડશે અથવા 34 કલો ચાંદ આપવી પડશ.ે’ 40 પણ
હુ કોઈને કોઈ કામમાં રોકાયેલો હતો, એવામાં તે અદૃશ્ય થઈ
ગયો.”
ઇસ્રાએલના રાજાએ ક ું, “તને એ જ સજા થવી જોઈએ.

તેં જાતે જ ફેંસલો આપ્યો છે.”
41 તરત જ ુવાન પ્રબોધકે આંખ પર બાંધેલો પાટો છોડ

ના ો અને ઇસ્રાએલના રાજાએ તેને ઓળખી કાઢયો કે, આ તો
પ્રબોધક છે. 42 તેણે રાજાને ક ું, “આ યહોવાના વચન છે, ‘મેં
તને બેનહદાદ પર વજય અપા ો જથેી ું તેને માંર નાખ,ે પણ
તેં તેને જીવતો છોડ્યો. તેથી તે માંણસના બદલામાં ું મર જશે
અને તારા સૈ નકો મર જશે તેના સૈ નકોના બદલ.ે’ ”

43 ઇસ્રાએલનો રાજા ઉદાસ અને ુસ્સે થઈને ઘેર જવા નીક ો
અને સમરૂન આવી પહોંચ્યો.

21
નાબોથની દ્રાક્ષાવાડ

1 ત્યારબાદ એ ું બન્ ું કે, નાબોથ નામના માંણસ પાસે
દ્રાક્ષની વાડ હતી, નાબોથ યઝએલનો હતો અને તેની દ્રાક્ષવાડ
યઝએલમાં હતી, સમરૂનના રાજા આહાબના ઘર પાસે. 2 આહાબે
નાબોથને ક ું, “તારો દ્રાક્ષનો બગીચો માંરા મહેલને અડ ને આવેલો
છે, ું મને વાડ બનાવવા માંટે તે આપી દે, એના બદલામાં હુ
તને એના કરતાં સારો દ્રાક્ષનો બગીચો આપીશ; અથવા ું ઇચ્છે
તો તેની બદલે હુ તને ચાંદ માં ૂકવણી કર શ.”

3 પણ નાબોથે જવાબ આપ્યો, “માંરા ૂવર્જોની જમીન હુ
તમને આ ું તે માંટે યહોવાનો નષેધ છે.”
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4 યઝએલી નાબોથનો જવાબ સાંભળ આહાબ ૂંવા ૂંવા થઈને
ઘેર પાછો ફય , તે દ વાલ તરફ મોં ફેરવીને પથાર માં ૂઈ ગયો,
અને ખાવાનો ઇન્કાર કય .

5 તેની પત્ની ઇઝેબેલે તેની પાસે આવીને ક ું, “તમે આટલા
બધા ઉદાસ કેમ છો? અને તમે ખાવાની ના કેમ પાડો છો?”

6 તેણે ક ું, “ યઝએલીના નાબોથ સાથે માંરે વાત થઈ. મેં
ક ું, ું તાર દ્રાક્ષની વાડ મને આપ. હુ તને ચાંદ આપીશ, જો
તે ઇચ્છે તો અથવા; તો એના બદલામાં બીજો બગીચો અપાવીશ.
પણ તેણે ક ું, હુ માંર દ્રાક્ષવાડ તમને ન હ આ .ુ”

7 ત્યારે તેની પત્ની ઈઝેબેલે ક ું, “તમે તે ઇસ્રાએલના રાજા
છો કે કોણ છો? ચાલો, ઊઠો, ખાઈ લો, એટલે સારુ લાગશ.ે
યઝએલીના નાબોથની દ્રાક્ષાવાડ હુ તમને અપાવીશ!”
8 પછ આહાબને નામે પત્રો ઈઝેબેલે લ ા, તે પર મહોર

છાપીને બંધ કયાર્ અને નાબોથ રહેતો હતો તે યઝયેલ નગરના
વડ લો અને આગેવાનોને એ પત્રો તેણે મોકલી આપ્યા.

9 તેણીએ પત્રમાં લ ું કે,

“ઉપવાસ કરવા ું શરૂ કરો અને નાબોથને બધા લોકોની સામે
બેસાડો. 10 સભાની આગળમાં બે બદમાંશોને પણ બેસાડો
અને તેમની પાસે કહેવડાવો કે નાબોથે યહોવાને અને રાજાને
શ્રાપ આપ્યો છે. તો તેને બહાર લઇ જાવ અને તેના પર
પથ્થરો ફેંક ને તેને માંર નાખો.”

11 વડ લો અને આગેવાનોએ તથા જાણીતા માંણસોએ ઇઝેબેલે,
પત્રમાં લખી મોકલેલા હુકમ પ્રમાંણે ક ુર્. 12 તેમણે ઉપવાસ જાહેર
કય , અને નાબોથને લોકોની સામે બેસાડયો. 13 અને પેલા બે
બદમાંશો આવીને તેની સામે બેઠા અને તેના વષે લોકો સમક્ષ
જુબાની આપી અને ક ું તેણે (નાબોથ) દેવને અને રાજાને શ્રાપ
આપીને ખોટુ ક ુર્ છે. પછ તેઓ તેને શહેરની બહાર લઈ ગયા
અને પથ્થરો ફેક ને માંર ના ો. 14 તેમણે ઇઝેબેલને સંદેશો
મોકલ્યો કે, “નાબોથને પથ્થરો ફેક ને માંર નાખવામાં આ ો છે.”
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15 જયારે ઈઝેબેલને ખબર પડ કે, નાબોથ પર પથ્થરો ફેક ને
માંર નાખવામાં આ ો છે ત્યારે તેણે આહાબને ક ું, “ઊઠો,
અને યઝએલના નાબોથે જે દ્રાક્ષનીવાડ તમને વેંચવાનો ઇન્કાર
કય હતો તેનો કબજો લઈ લો; કારણ નાબોથ હવે જીવતો નથી,
મર ગયો છે.” 16 જયારે આહાબે સાંભ ું કે, યઝએલનો
નાબોથ મર ગયો છે, ત્યારે તે ઊઠ ને દ્રાક્ષના બગીચાનો કબજો
લેવા ગયો.

17 ત્યારબાદ તશ્બેના પ્રબોધક એ લયાને યહોવાની વાણી
સંભળાઈ, 18 “ઊઠ, સમરૂનમાં વસતા ઇસ્રાએલના રાજા આહાબ
પાસે પહોંચી જા. તે તને નાબોથની દ્રાક્ષનીવાડ માં મળશે. તે
ત્યાં દ્રાક્ષાવાડ નો કબજો લેવા ગયો છે. 19 તારે તેને આ પ્રમાંણે
કહે ું, આ યહોવાનાં વચન છે; ‘તેં તારા વેર ું ૂન તો ક ુર્ છે
અને હવે ું તેની મલકત પચાવી પાડે છે? આ યહોવાનાં વચન
છે: જયાં કૂતરાંઓએ નાબોથ ું લોહ ચાટ ું હ ું ત્યાં જ કૂતરાંઓ
તારુ લોહ પણ ચાટશ.ે’ ”

20 આહાબે એ લયાને ક ું, “ઓ માંરા દશુ્મન, તેં આખરે મને
પકડ પાડયો!”
એ લયાએ ક ું, “મેં તને પકડ પાડયો છે, કારણ, યહોવાની

નજરમાં તેં ખોટુ ક ુર્ છેં. 21 હવે યહોવા કહે છે, ‘હુ તારે માંથે
આફત ઊતાર શ, હુ તારા કુટુબનો નાશ કર શ. ઇસ્રાએલમાંના
તારા એકેએક વંશજને ધરતીના પડ પરથી નાશ કર શ. 22 મેં
નાબોથના ુત્ર યરોબઆમ અને અ હયાના ુત્ર બાઅશાના કુટુબોનો
નાશ કય છે, હુ તે ું જ તારા કુટુબ સાથે કર શ. કારણ તેં
ઇસ્રાએલના લોકો પાસે પાપ કરા ા છે અને તેં માંરો રોષ વહોર
લીધો છે.’ 23 યહોવાએ ઈઝેબેલ વષે પણ વાણી ઉચ્ચાર કે,
ઇસ્રાએલના કૂતરાં ઈઝેબેલના શર રને ‘ યઝએલના ખેતરોમાં ફાડ
ખાશ.ે 24 આહાબનાં કુટુબના જે માંણસો શહેરમાં ૃત્ ુ પામશે
તેમને કૂતરાં ખાઈ જશ.ે અને જઓે વગડામાં ૃત્ ુ પામશે તેને
પંખીઓ ખાઈ જશે.’ ”

25 આહાબ જે ું બીજુ કોઈ નહો ું. દેવની દૃ માં જે પાપ હ ું
તે કરવા માંટે સં ૂણર્ ર તે તે સમ પતર્ થઈ ગયો હતો, કેમકે તેની
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પત્ની ઈઝેબેલ સવર્ પ્રકારની દુ તા કરવા તેને ઉ ેજન આપતી
હતી. 26 જે ર તે અમોર ઓએ ૂ તઓની ૂજા કર હતી તે ર તે
આહાબે પણ કર . જો કે ઇસ્રાએલીઓને જમીન આપવા માંટે
યહોવાએ અમોર ઓને હાંક કાઢયાં હતા.ં

27 પ્રબોધકનાં વચનો સાંભળ ને આહાબે પ ા ાપથી કપડાં
ફાડ ના ાં. તેણે ઉપવાસ કયાર્ અને શોકના કપડાં પહેયાર્, તેમાં
ૂઇ ગયો અને ૂપચાપ બધે ચાલતો ર ો.
28 એ સમય દરમ્યાન એ લયા જે તશ્બેનો હતો તેને યહોવાની

વાણી સંભળાઈ, 29 “આહાબ માંર સમક્ષ નમ્ર બની ગયો છે તે
તેં જો ું? તે આમ નમ્ર બન્યો છે એટલે હુ એ જીવશે ત્યાં ુધી
એના કુટુબ પર આફત ન હ ઊતારુ, પણ ારે તેનો ુત્ર રાજા
બનશે ત્યારે ઊતાર શ.”

22
મીખાયાની આહાબને ચેતવણી

1 ત્રણ વષર્ ુધી અરામીઓ અને ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે કોઈ
લડાઈ થઈ ન હ. 2 પર ુ ત્રીજે વષેર્ યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ
ઇસ્રાએલના રાજાને મળવા ગયો.

3 ઇસ્રાએલના રાજાએ પોતાના અમલદારોને ક ું, “તમે જાણો
છો કે અરામના રાજાએ હજી ુધી રામોથ- ગલયાદને પોતાના
કબજા હેઠળ રા ું છે જે આજે પણ આપણાં છે અને આપણે
હજી ુધી ક ું કયાર્ વગર શાંત બેસી ર ા છ એ.” 4 પછ
યહોશાફાટ તરફ ફર ને તેણે ક ું, “તમે રામોથ- ગલયાદ પર ચડાઈ
કરવા માંર સાથે આવશો?”
યહોશાફાટે ઇસ્રાએલના રાજાને જવાબ આપ્યો, “આપણે બે

કઈ જુદા નથી. માંરા સૈ નકો એ તમાંરા જ સૈ નકો છે. માંરા
ઘોડા એ તમાંરા જ ઘોડા છે. 5 પણ પહેલાં યહોવાને આ
બાબતમાં તેમની શી ઇચ્છા છે, તે જાણવા પ્ર ન કરો.”

6 આથી ઇસ્રાએલના રાજાએ 400 પ્રબોધકોને બોલાવીને ભેગા
કયાર્. અને તેમને ૂછ ુ,ં “માંરે રામોથ- ગલયાદ પર હુમલો કરવો
કે રાહ જોવી?”
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તેમણે ક ું, “હુમલો કરો, યહોવા તેને રાજાના હાથમાં ુપ્રત
કરશે.”

7 “પણ યહોશાફાટે ૂછ ું, અહ યહોવાનો બીજો કોઈ પ્રબોધક
નથી, જનેે આપણે આ પ્ર ન ૂછ શક એ?”

8 ઇસ્રાએલના રાજાએ જવાબ આપ્યો, “બીજો એક પ્રબોધક
છે, જનેા દ્વારા આપણે યહોવાને પ્ર ન કર શક એ; પણ હુ તેનો
તરસ્કાર કરુ છે, કારણ તે કદ માંરે વષે સારુ ભ વષ્ય ભાખતો
નથી. તે ફકત માંરુ ખરાબ જ બોલે છે, તે ું નામ મીખાયા છે,
ને તે યમ્લાહનો ુત્ર છે.”
તેથી યહોશાફાટે ક ું, “રાજા આહાબ, તમાંરે તેવી વાત ન

કરવી જોઇએ.”
9 આથી ઇસ્રાએલના રાજાએ પોતાના એક અમલદારને બોલાવી

ક ું, “મીખાયાને તાત્કા લક બોલાવી લાવ.”
10 ઇસ્રાએલનો રાજા અને યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ સમરૂનના

દરવાજા પાસે સહાસનો પર બેઠા હતા. તેઓએ રાજાનો પોષાક
પહેય હતો અને તેમની સામે બધા પ્રબોધકો ભ વષ્યવાણી કર
ર ાં હતા. 11 આ બધાં પ્રબોધકોમાં એક પ્રબોધક સદ કયા
હતો, જે કનાઅનાહનો ુત્ર હતો. તેણે લોખંડના શગડા બનાવીને
જાહેર ક ,ુ “યહોવા કહે છે કે ‘આ લોખંડના શગડાઓ વાપર ને
તમે અરામીઓને ઘાયલ કરશો અને અંતે તેમનો નાશ થશ.ે’ ”
12 તમાંમ પ્રબોધકોએ એ ું જ ભ વષ્ય ભા ું; તેમણે ક ું,
“રામોથ- ગલયાદ પર હુમલો કરો અને વજય પ્રાપ્ત કરો. યહોવા
તેને રાજાના હાથમાં ુપ્રત કરશ.ે”

13 મીખાયાને તેડવા ગયેલા માંણસે મીખાયાને ક ું, “ધ્યાન
રાખજો કે બધા જ પ્રબોધકોએ એક અવાજે રાજાને માંટે સારુ
ભ વષ્ય ભા ું છે, તમે પણ તેના માંટે તેમના જે ું જ કહેજો.”

14 પર ુ મીખાયાએ ક ું, “યહોવાના સમ હુ તો યહોવા કહેશે
તે જ પ્રમાંણે કર શ.”
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15 જયારે મીખાયા રાજાની સન્ ુખ આ ો, ત્યારે રાજાએ તેને
ક ું, “મીખાયા, અમે રામોદ- ગલયાદ પર હુમલો કર એ કે રોકાઈ
જઈએ?”
તેણે ક ું, “હુમલો કરો અને વજય પામો. યહોવાએ નગર

રાજાના હાથમાં ુપ્રત કર દેશે.”
16 રાજાએ ક ું, “યહોવાને નામે માંત્ર સા ું જ બોલવા માંટે

માંરે તાર પાસે કેટલી વખત સોગંદ લેવડાવવા?”
17 મીખાયાએ ક ું, “મેં બધા ઇસ્રાએલીઓને એક ઘેટાપાળક

વગરનાં ઘેટાંના ટોળાની જમે પવર્તો પર વેર વખેર થઈ ગયેલા
જોયા છે, અને મેં યહોવાને એમ બોલતા સાંભ ા છે કે, ‘એ
લોકોનો કોઈ ધણી નથી, તેથી તેઓ ભલે શાં તથી ઘેર જાય.’ ”

18 આ સાંભળ ને ઇસ્રાએલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “મેં
તમને નહો ું ક ું કે, એ કદ માંરા માંટે કઇ પણ સારુ બોલતો
નથી પણ હમેશા ખરાબ જ બોલે છે!”

19 મીખાયાએ વ ુમાં ક ું, “હવે યહોવાની વાણી સાંભળો, મેં
યહોવાને તેના સહાસન પર આકાશમાં બરાજલેા જોયા છે.
તેમને જમણે અને ડાબે બધા દેવદૂતો તેમની સેવામાં ઊભા
છે. 20 યહોવાએ ક ું, ‘આહાબને રામોથ ગલીયાદના ધરે
જઇ આમ્મો નયો વરુદ્ધ લડાઇ કરવા અને ત્યાં મરવા કોણ
લલચાવશ?ે’ આ વષે તેમની વચ્ચે ઘણા ૂચનો થયાં, 21 છેવટે
એક દૂતે યહોવાની નજીક આવીને ક ું, ‘હુ એ કામ કર શ.’
યહોવાએ ૂછ ું, કેવી ર ત?ે 22 તેણે ક ું, ‘હુ જઈને તેના
બધા પ્રબોધકોના મોઢે જૂઠ ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચારાવીશ.’ પછ
યહોવાએ ક ું, ‘ ું જરૂર તેને લલચાવવામાં સફળ થઈશ. જા,
અને એ પ્રમાંણે કર’�. ”

23 આમ, આપ જુઓ છો કે, “યહોવાએ તમાંરા બધા પ્રબોધકો
પાસે જૂઠ ભ વષ્યવાણી કરાવડાવી છે, કારણ કે તેણે આપને
માંથે આફત ઊતારવા ું ન ક ુર્ છે.”
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24 એ વખતે કનાઅનાહના ુત્ર સ દ ાએ આવીને મીખાયાના
મોઢા પર લાફો ચોડ દ ધો, અને ૂછ ું, “ ારે મને તમાંર પાસે
જવા માંટે છોડ ુ ો ત્યારે યહોવાની શ કત ાં ચાલી ગઇ?”

25 મીખાયાએ સામે જવાબ આપ્યો, “એ તો ું જયારે ભાગીને
ઘરના અંદરના ઓરડામાં સંતાઈ જશે ત્યારે તને એની ખબર
પડશે.”

26 ઇસ્રાએલના રાજાએ ક ું, “મીખાયાને કેદ પકડો અને નગરના
આગેવાન આમોનને અને રાજાના ુત્ર યોઆશને સોંપી દો. 27 અને
તેમને કહો કે, રાજાની એવી આજ્ઞા છે કે, આને કેદમાં ૂર દો,
અને હુ ુર ક્ષત પાછો આ ું ત્યાં ુધી જીવતો રહે એટલાં જ
રોટલા અને પાણી સવાય બીજુ ક ું આપશો ન હ.”

28 મીખાયાએ ક ું કે, “તમે જો ુર ક્ષત પાછા આવો તો
સમજ ું કે માંર માંરફતે યહોવા નહોતા બોલ્યા. તેણે એમ પણ
ક ું તમે બધા લોકો સાંભળો.”

29 પછ ઇસ્રાએલનો રાજા અને યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ
રામોથ- ગલયાદ પર ચડાઈ કરવા ગયો. 30 ઇસ્રાએલના રાજાએ
યહોશાફાટને ક ું, “હુ વેશપલટો કર ને ુદ્ધમાં જઈશ; પણ તમે
તમાંરા બાદશાહ પોશાક પહેર રાખજો,” આમ ઇસ્રાએલનો રાજા
વેશપલટો કર ને ુદ્ધમાં ગયો.

31 અરામના રાજાએ પોતાના રથદળના બત્રીસ સરદારોને આજ્ઞા
આપી હતી કે, તેઓએ બીજા કોઈની સાથે ન હ પણ માંત્ર રાજા
આહાબની સામે જ ુદ્ધ કર ુ.ં 32 સાર થઓએ યહોશાફાટ
રાજાને તેના રાજવી પોષાકમાં જોયો ત્યારે તેઓએ માંની લી ું કે,
જનેે આપણે માંર નાખવાનો છે તે ઇસ્રાએલનો રાજા એ જ છે.
તેથી તેઓ તેના પર હુમલો કરવા વ ા. પણ યહોશાફાટે જોરથી
ૂમો પાડ , 33 પછ સાર થઓ સમજી ગયા કે આ ઇસ્રાએલનો

રાજા નથી. અને તેમણે તેનો પીછો કરવો છોડ દ ધો.
34 પર ુ એક સૈ નકે અનાયાસે તીર છોડ ું. એ તીર ઇસ્રાએલના

રાજાને તેના બખ્તરના સાંધાની વચ્ચે વાગ્ ુ.ં તેથી આહાબે પોતાના
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સાર થને ક ું, “રથ ફેરવીને મને ુદ્ધ ૂ મની બહાર લઈ જા. હુ
ઘવાયો છુ,”

35 દવસ ચડતો ગયો તેમ તેમ ુદ્ધ વ ુને વ ુ ભીષણ બન ું
ગ ું અને રાજા તેના રથમાં અરામીઓ તરફ મોં કર ને ઢળેલો
પડ્યો હતો, તેના ઘામાંથી લોહ વહ ને રથમાં ભે ું થ ું હ ુ,ં
સાંજ થતાં તેણે દેહ છોડયો. 36 દવસને અંતે ૂયાર્સ્ત થતાંજ
રાજાની લશ્કર છાવણીમાં એક મોટો પોકાર થયો, “દરેક જણ
પોતપોતાના દેશમાં પોતપોતાને ઘેર જાવ.”

37 રાજાના ૃતદેહને સમરૂનમાં લાવવામાં આ ો, ત્યાં તેને
દફનાવવામાં આ ો. 38 સમરૂનના તળાવને તીરે બાજુમાં રથ
ઘોવામાં આ ો. કૂતરાં તે ું લોહ ચાટ ગયાં અને હવે ત્યાં તો
વારાંગનાઓ સ્નાન કરતી હતી આમ, યહોવાની વાણી સાચી પડ .

39 આહાબના શાસનના બીજા બનાવોની અને તેનાં કાય ની,
તેણે બંધાવેલાં હાથીદાંતનાં મહેલની અને તેણે કલ્લેબંધી કરાવેલા
નગરો, તે સવર્ ઇસ્રાએલના રાજાઓના ઇ તહાસ નામક ગ્રથમાં
લખાયે ું છે. 40 આમ, આહાબ, પ ૃલોકને પામ્યો અને તેના
પછ તેનો ુત્ર અહાઝયા રાજા બન્યો.

યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ
41 ઇસ્રાએલના રાજા આહાબના રાજયના ચોથા વષર્માં આસાનો
ુત્ર યહોશાફાટ યહૂદ યાઓનો રાજા થયો. 42 જયારે તે રાજા

બન્યો, ત્યારે તેની ઉંમર 35 વષર્ની હતી અને તેણે યરૂશાલેમમાં
25 વષર્ રાજય ક ુ. તેની માં ું નામ અઝૂબાહ હ ું અને તે
શલ્હ ની ુત્રી હતી. 43 તે તેના પતા આસાને પગલે ચાલ્યો અને
તેના માંગેથ ચ લત થયો ન હ. તેણે યહોવાને જે સારુ લાગ્ ું તે
ક ુ.

44 પણ ઉચ્ચ ાનો નાશ કરવામાં આ ા નહોતા, અને લોકોએ
ત્યાં ૂપ બાળવા ું અને અપર્ણો ચડાવવા ું ચા ું રા ું હ ું.
45 ઇસ્રાએલના રાજા સાથે યહોશાફાટ મત્રતાથી શાં ત ૂવર્ક ર ો.



1 રાજાઓ ું 22:46 lxxx 1 રાજાઓ ું 22:53

46 યહોશાફાટના શાસન વખતના બીજા બનાવો, તેણે કરેલા
મહાન કાય , તેણે લડલેી લડાઇઓ, તે સવર્ વષે યહૂદાના
રાજાઓના ઇ તહાસ નામક ગ્રથમાં લખે ું છે.

47 તેણે તેના પતા આસાનાં સમયની દેવદાસીઓ જે હજી
ુધી રહેતી હતી તેઓને ૂ મમાંથી હાંક કાઢ .
48 અદોમમાં કોઈ રાજા નહોતો, તેથી એક પ્રશાસક ત્યાં અમલ

કરતો હતો. 49 સો ું લઇ આવવા માંટે ઓફ ર જવા માંટે
યહોશાફાટે મોટા વહાણો બના ા હતા, પણ વહાણ કદ ત્યાં
પહોચ્યાં ન હ કારણ કે, એસ્યોનગેબેર આગળ તે ૂટ પડ્યા
હતા. 50 આહાબના ુત્ર અહાઝયાએ યહોશાફાટને ક ું કે,
“તમાંરા માંણસો સાથે માંરા માંણસોને તમાંરા વહાણમાં જવા
દો.” પણ યહોશાફાટ સંમત થયો ન હ.

ઇસ્રાએલનો રાજા અહ ઝયા
51 યહોશાફાટ ૃત્ ુ પામ્યો પછ તેના ૃતદેહને દાઉદના નગરમાં

લઇ જવાયો અને યરૂશાલેમમાં દફનાવવામાં આ ો, તેના પછ
તેનો ુત્ર યહોરામ રાજા બન્યો. 52 યહૂદાના રાજા યહોશાફાટના
રાજયના સ રમે વષેર્ આહાબનો ુત્ર અહ ઝયા સમરૂનમાં
ઇસ્રાએલનો રાજા થયો. તેણે ઇસ્રાએલ પર બે વષર્ રાજય
ક ુ. યહોવાને જે અ ન લાગ્ ું તે તેણે ક ુ. કારણ કે તેણે તેના
પતા તેની માંતા અને નબાટના ુત્ર યરોબઆમ જે ું આચરણ
ક ુ, જે બધાએ ઇસ્રાએલ પાસે પાપ કરાવડા ા હતા. 53 તેણે
તેના પતા જે ું આચરણ ક ુ અને દેવ બઆલની ૂજા કર ને
ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાનો કોપ વહોર લીધો.
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