
i

2 કાળ ૃતાંત
લેખક
યહૂદ પરપરા એઝરા શા ીને લેખક માને છે. 2 કાળ ૃતાંતની

શરૂઆત ુલેમાનના રાજશાસનના હેવાલથી શરૂ થાય છે. ુલેમાનના
ૃત્ ુ બાદ રા ના ભાગલા થયા હતા. 2 કાળ ૃતાંત કે જે 1

કાળ ૃતાંત ું સાથી ુસ્તક છે તે ુલેમાનના રા થી બા બલના
બંદ વાસ ુધીનો હ ૂ લોકોનો ઇ તહાસ જણાવવાં ું ચા ુ રાખે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 450 થી 425 વચ્ચેનો છે.
જો કે કાળ ૃતાંતોના લખાણોનો સમય બા બલના દેશ નકાલમાંથી

ઇઝરાયલના પાછા ફરવા બાદનો છે તો પણ તે ન કરવો ૂબ જ
કઠ ન છે.

વાંચકવગર્
પ્રાચીન યહૂદ લોકો તથા ત્યાર બાદના બાઇબલના બધા જ વાંચકો.

હે ુ
2 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક મોટાભાગે 2 શ ુએલ તથા 2 રાજાના
ુસ્તકોની મા હતી સમાન જ મા હતીઆવરે છે. 2 કાળ ૃતાંત ું ુસ્તક

તે સમયગાળાના યાજક ય પાસા પર વધારે દ્ર કરે છે. 2 કાળ ૃતાંત ું
ુસ્તક ૂળ ૂત ર તે રા ના ધા મક ઇ તહાસ ું ૂલ્યાંકન છે.

ુદ્રાલેખ
ઇઝરાયલનો ધા મક વારસો

રૂપરેખા
1. ુલેમાન હેઠળ ઇઝરાયલનો ઇ તહાસ— 1:1-9:31
2. રહાબઆમ થી આહાઝ— 10:1-28:27
3. હ ઝકયાથી યહૂદાનો અંત— 29:1-36:23
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ુલેમાનની જ્ઞાન માટેની પ્રાથર્ના
1 રાજા. 3:1-5

1 દાઉદનો દ કરો ુલેમાન પોતાના રા માં પરાક્રમી થયો કારણ
કે તેના પ્ર ુ ઈ ર તેની સાથે હતા અને તેમણે તેને ઘણો સામથ્યર્વાન
બના ો હતો.

2 ુલેમાને સવર્ ઇઝરાયલન,ે સહસ્રા ધપ તઓન,ે શતા ધપ તઓન,ે
ન્યાયાધીશોન,ે ઇઝરાયલના દરેક રાજકુમારોને તથા કુટુબનાં ુ
વડ લોનેઆજ્ઞા કર . 3પછ ુલેમાન પોતાની સાથે સમગ્ર પ્રજાને લઈને
ગબ્યોનના ઉચ્ચ ાનમાં ગયો; કેમ કે ત્યાં ઈ રનો ુલાકાતમંડપ હતો,
એ ુલાકાતમંડપ ૂસા અને ઈ રના સેવકોએ અરણ્યમાં બનાવેલો
હતો. 4 દાઉદ ઈ રના કરારકોશને કયાર્થ-યાર મથી યરુશાલેમમાં
લા ો હતો, ત્યાં તેણે તેને માટે તં ુ તૈયાર કય હતો. 5આ ઉપરાંત,
હૂરના દ કરા, ઉર ના દ કરા, બસાલેલે પ ળની જે વેદ બનાવી હતી,
તે ત્યાં ઈ રના મંડપની આગળ હતી; ુલેમાન તથા આખી સભા ત્યાં
ગયા.

6 ુલાકાતમંડપમાં ઈ રની આગળ જે પ ળની વેદ હતી, ત્યાં
ુલેમાન ગયો. અને તેના પર એક હજાર દહનીયાપર્ણો ચઢા ાં.
7 તે રાત્રે ઈ રે ુલેમાનને દશર્ન આપીને ક ું, “માગ! હુ તને ું

આ ુ?ં”
8 ુલેમાને ઈ રને ક ું, “તમે મારા પતા દાઉદ પ્રત્યે ઘણાં વ ા ુ

ર ા હતા. અને તેની જગ્યાએ મને રાજા બના ો છે. 9 હવે, પ્ર ુ
ઈ ર, મારા પતા દાઉદને જે વચનઆપ્ ું હ ું તે ફળ ૂત કરો, કેમ કે
તમે મને ૃથ્વીની ૂળની રજ જટેલા અસં લોકો પર રાજા બના ો
છે. 10 હવે તમે મને ડહાપણ તથા જ્ઞાન આપો, કે જથેી હુ આ લોકોનો
ન્યાયાધીશ થઈ શકુ. કારણ કે તમાર આ મહાન પ્રજાનો ન્યાય કોણ
કર શકે?” 11ઈ રે ુલેમાનને ક ું, “તારા હૃદયમાં આ મહાન બાબત
છે. તેં ધન, સંપ ,આદરઅથવા તને જે ધ ારે છે તેઓના જીવ, તેમ
જ પોતાના માટે લાં ુ આ ુષ્ય માગ્ ું ન હ; પણ તેં તારા માટે ડહાપણ
તથા જ્ઞાન માગ્ ુ,ં કે જથેી ું મારા લોકો પર રાજ અને ન્યાય કર શકે.
જો કે એ માટે જ મેં તને રાજા બના ો છે.
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12 હવે તને ડહાપણ તથા જ્ઞાન બ યાં છે; હુ તને એટ ું બ ું ધન,
સંપ અને આદર આપીશ કે તાર અગાઉ જે રાજાઓ થઈ ગયા
તેઓની પાસે એટ ું ન હ ું. અને તારા પછ ના કોઈને મળશે પણ ન હ.”
13તેથી ુલેમાન ગબ્યોનના ઉચ્ચ ાનમાંથી ુલાકાતમંડપઆગળથી
યરુશાલેમ આ ો;અને તેણે ઇઝરાયલ ઉપર રાજ ક .ુ

ુલેમાનની જાહોહલાલી
1 રાજા. 10:26-29

14 ુલેમાને રથો તથા ઘોડસેવારોને એકત્ર કયાર્: તેની પાસે એક
હજાર ચારસો રથો તથા એક હજાર બસો ઘોડસેવારો હતા, તેમાંના
કેટલાકને તેણે રથો રાખવાના નગરોમાં અને પોતાની પાસે યરુશાલેમમાં
રા ા. 15 રાજાએ યરુશાલેમમાં સો ું તથા ચાંદ એટલાં બધાં વધાર
દ ધાં કે તે પથ્થરની તોલે થઈ ગયા.ં અને દેવદારનાં લાકડાં એટલા બધાં
વધી ગયા કે તે નીચાણના પ્રદેશમાંનાં ુલ્લર ૃક્ષોનાં લાકડા જવેા થઈ
પડ્યા.ં

16 ુલેમાનના ઘોડાને તેના વેપાર ઓ મસરમાંથી વેચાતા લા ા
હતા. 17 મસરથી તેઓ દરેક રથ ચાંદ ના છસો શેકેલ ૂકવીને ખર દ
લાવતા હતા. એ જ પ્રમાણે હ ીઓના સવર્ રાજાઓને માટે તથા
અરામના રાજાઓને માટે પણ તે સોદાગરો ઘોડા લઈઆવતા.

2
મં દર બાંધવાની તૈયાર
1 રાજા. 5:1-18

1 હવે ુલેમાને ઈ રના માટે સભા ાન તથા પોતાના રા ને
માટે રાજમહેલ બાંધવાનો હુકમ ફરમા ો. 2 ુલેમાને સ ેર હજાર
માણસોને ભાર ઊંચકવા માટે,એંશી હજાર માણસોને પવર્તોમાં લાકડાં
કાપવા માટે તથા ત્રણહજારછસો માણસોને તેઓના પર દેખરેખ રાખવા
ુકાદમ તર કે કામે રા ા. 3 ુલેમાને ૂરના રાજા હ રામની* પાસે

સંદેશો મોકલીને જણા ુ,ં “ ું મારા પતા દાઉદની સાથે જમે વત્ય અને
તેને રાજમહેલ બાંધવા માટે દેવદારનાં લાકડાં મોકલી આપ્યાં હતા,ં તેમ
જ ું માર સાથે વતર્જ.ે
* 2:3 2:3 હુરામ
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4 જુઓ, હુ મારા ઈ ર યહોવાહ માટે ઘર બાંધવા મા ું છુ, ત્યાં
તેમની સમક્ષ ુશ ુદાર ુગંધીઓનો ૂપ બાળવાને, નત્યની અ પત
રોટલીને સારુ, વશ્રામવારોએ, ચંદ્રદશર્નના દવસોએઅને અમારા પ્ર ુ
ઈ રનાં ન કરેલાં પવ ને માટે, સવાર તથા સાંજના દહનીયાપર્ણોને
સારુ તથા તેમના નામને સારુ, હુ ઘર બાં ુ છુ. ઇઝરાયલને માટે
સવર્કાળને સારુઆ વ ધઓ ઠરાવેલા છે. 5 હુ જે ઘર બાંધવાનો છુ તે
ઘણું મોટુ છે, કારણ કેઆપણા ઈ ર બીજા સવર્ દેવો કરતાં મહાન છે.

6 તો પણ તેમને માટે સભા ાન બાંધવાને કોણ સમથર્ છે? કારણ
કે સમગ્ર વ માં અને આકાશોના આકાશમાં તેમનો સમાવેશ થઈ શકે
તેમ નથી. તો પછ હુ કોણ કે તેમને માટે સભા ાન બાં ુ?ં એ તો
માત્ર તેમની સમક્ષ અપર્ણ કરવાને માટે જ છે. 7 તેથી સોનાના, ચાંદ ના,
પ ળના, લોખંડના,જાં ુ ડયા, ઘાટા લાલ,આસમાની રગના વ ના
કામમાં બાહોશ તથા કોતરણી કોતરવામાં ન ુણ એવા માણસોને માર
પાસે મોકલ. યહૂ દયામાં તથા યરુશાલેમમાં માર પાસે જે કુશળ ુરુષો
છે, તેઓને તો મારા પતા દાઉદે ૂરા પાડ્યા છે. ું જઓેને મોકલે તેઓ
તેઓની સાથે રહ ને કામ કરશે.

8લબાનોનમાંથીએરેજ ૃક્ષો, દેવદારનાં ૃક્ષો,ચંદનના ૃક્ષો મારા માટે
મોકલી આપો; કેમ કે હુ જાણું છુ કે તારા ચાકરો લબાનોનમાં લાકડાં
કાપવામાં કુશળ છે. જુઓ, મારા ચાકરો, 9 મારા માટે ુષ્કળ લાકડાં
તૈયાર કરવા તમારા ચાકરોની સાથે રહેશે; કેમ કે જે સભા ાનબનાવવા
હુ જઈ ર ો છુ તે ઘણું અદ્દ ુત અને ભ થશ.ે 10 જુઓ, હુ તમારા
ચાકરોન,ે એટલે લાકડાં કાપનારાઓને વીસ હજાર માપ ઝૂડલેા ઘઉં,
વીસ હજાર ૂણ જવ, વીસ હજાર બાથએક લાખએંશી હજાર ગેલન
દ્રાક્ષારસ અને વીસ હજાર બાથ તેલ આપીશ.”

11 પછ ૂરના રાજા હ રામે ુલેમાનને જવાબ લખી મોકલ્યો:
“ઈ રને પોતાના લોકો પર પ્રેમ છે, માટે તેમણે તને તેઓના પર રાજા
બના ો છે.” 12 આ ઉપરાંત, હ રામે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર
યહોવાહની પ્રશંસા હો! તેમણેઆકાશ તથા ૃથ્વી બના ાં અને તેમણે
દાઉદ રાજાને જ્ઞાની, ુ દ્ધશાળ તથા સમજણથી ભર ૂર એવો દ કરો
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આપ્યો છે, જે ઈ રના નામે સભા ાન અને પોતાના માટે રાજમહેલ
બંધાવનાર છે.

13હવે હુ તાર પાસે મારો એક ન ુણ માણસ તે ઘણો હો શયાર છે
તેને હ રામ અબીને ભેટ તર કે મોક ું છુ, 14 તે દાન કુળની એક ીનો
દ કરો છે. તેનો પતા ૂરનો માણસ હતો. તે સોનાચાંદ ની, પ ળની,
લોખંડની, કમતી પથ્થરની, લાકડાની તેમ જજાં ુ ડયા, કરમજી, ૂરા
રગની ઊન અને બાર ક શણની કામગીર માં કુશળ છે. તે કોઈપણ
પ્રકાર ું કોતરકામ કરવામાં પણ હો શયાર છે. તો મારા મા લક તથા
તારા પતા દાઉદના કાર ગરોની સાથે તેની નમ ૂક કરજ.ે

15હવ,ે મારા મા લકે જણા ાં ુજબ ઘઉં,જવ, તેલ અને દ્રાક્ષારસ
તે સવર્ તારા ચાકરોને માટે ું મોકલી આપ. 16 તારે જોઈએ તેટલાં
લાકડાં અમે લબાનોનમાંથી કાપી ું. અને તેના તરાપા બાંધીને અમે તે
સ ુદ્રના માગ યાફામાં તાર પાસે લાવી ું અને ત્યાંથી ું તે યરુશાલેમ
લઈ જજ.ે”

મં દર ું બાંધકામ
1 રાજા. 6:1-38

17 જે વદેશીઓ ઇઝરાયલના દેશમાં રહેતા હતા તેઓ સવર્ની
ુલેમાન,ે તેના પતા દાઉદે ગણતર કર હતી. તે પ્રમાણ,ે તેઓની સં ા

એક લાખ ત્રેપન હજાર છસો હતી. 18 તેણે તેઓમાંના સ ેર હજારને
ભાર ઊંચકવા માટે, એંસી હજારને પવર્તમાં લાકડાં કાપવા તથા ત્રણ
હજાર છસોને આ કામ કરનારા લોકોની દેખરેખ રાખવા માટે ુકાદમ
તર કે નીમ્યા.

3
1 પછ ુલેમાને યરુશાલેમમાં મો રયા પવર્ત પર ઈ ર ું સભા ાન

બાંધવાની શરૂઆત કર . ત્યાં તેના પતા દાઉદને ઈ રે દશર્ન આપ્ ું
હ ુ.ં તેના પર જે જગ્યા દાઉદે ય ૂસીઓનાર્નની ઘઉં ઝૂડવાની ખળ માં
તૈયાર કર હતી, ત્યાં ઈ ર ું સભા ાન બાંધવાનો પ્રારભ કય . 2આ
બાંધકામની શરૂઆત તેણે પોતાના શાસનના ચોથા વષર્ના બીજામાસના
બીજા દવસથી કર . 3હવે ુલેમાન ઈ ર ું જે સભા ાન બાંધવાનો
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હતો તેના પાયાનાં માપ આ પ્રમાણે હતા.ં તેની લંબાઈ સાઠ હાથ તથા
પહોળાઈ વીસ હાથ હતી.

4 સભા ાનના આગળના દ્વારમંડપની લંબાઈ સભા ાનની
પહોળાઈ જટેલી વીસ હાથ હતી. તેની ઊંચાઈ પણ વીસ હાથ હતી
અને ુલેમાને તેની અંદરના ભાગને ુદ્ધ સોનાથી મઢા ો હતો. 5 તેણે
મોટા ઓરડાની અંદરની દ વાલોને દેવદારના પા ટયાં જડ દ ધા,ં તેમને
ુદ્ધ સોનાથી મઢ્યાં અને તેમના ઉપર ખજૂર ઓ તથા સાંકળ ઓ

કોતરાવી.
6 તેણે સભા ાનને ૂલ્યવાન રત્નોથી શણગા ;ુ એ સો ું

પાવાર્ઈમથી લાવવામાં આ ું હ ુ.ં 7 વળ તેણે સભા ાનના મોભને,
તેના ઊમરાઓન,ે તેની દ વાલોને અને તેનાં બારણાંઓને સોનાથી
મઢા ાં; દવાલો પર કરુબો કોતરા ા.

8 તેણે પરમપ વત્ર ાન બના ુ.ં તે ું માપ આ પ્રમાણે હ ુ:ં તેની
લંબાઈ સભા ાનની પહોળાઈ પ્રમાણે વીસ હાથ, પહોળાઈ પણ વીસ
હાથ અને ઊંચાઈ વીસ હાથ હતી. તેણે તેને છસો તાલંત ચોખ્ખા
સોનાથી મ ું હ ુ.ં 9 સોનાના ખીલાઓ ું વજન પચાસ શેકેલ હ ું.
તેણે ઉપરના ઓરડાઓને પણ સોનાથી મઢા ા.

10 તેણે પરમપ વત્ર ાનને માટે બે કરુબોની કલાકૃ તઓ બનાવી;
તેઓને ચોખ્ખા સોનાથી મઢા ા.ં 11 કરુબોની પાંખો વીસ હાથ લાંબી
હતી; એક કરુબની એક પાંખ પાંચ હાથ લાંબી હતી, તે ફેલાઈને
સભા ાનની દ વાલ ુધી સ્પશર્તી હતી; બીજી પાંખ પણ પાંચ હાથ
લાંબી હતી, તે પણ ફેલાઈને બીજા કરુબની પાંખને પહોંચતી હતી.
12એજપ્રમાણે બીજાકરુબનીએકપાંખ ફેલાઈને સભા ાનની બીજી
દવાલને સ્પશર્તી હતી;બીજીપાંખ પણપાંચ હાથલાંબી હતી, તે પહેલા
કરુબની પાંખ ુધી પહોંચતી હતી.

13 આ પ્રમાણે કરુબોની પાંખો વીસ હાથ ફેલાયેલી હતી. કરુબો
પોતાના પગો ઉપર ઊભા રહેલા અને તેઓનાં ચહેરા અંદરની બાજુએ
હતા. 14 તેણે આસમાની, જાં ુડા, કરમજી ઊનના અને લાલ રગના
શણના પડદા બના ા અને તેણે કરુબો બના ા.
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પ ળના બે સ્તંભો
1 રાજા. 7:15-22

15 ુલેમાને સભા ાન આગળ પાંત્રીસ હાથ ઊંચા બે સ્તંભ
બના ા, દરેકની ટોચે કળશ ૂકા ા હતા. તે પાંચ હાથ ઊંચા હતા.
16તેણે સાંકળો બનાવીને સ્તંભોની ટોચે કળશો પર ૂક ; તેણે સો દાડમો
બના ાં અને તેને સાંકળો પર લટકા ા.ં 17 તેણે તે સ્તંભો સભા ાન
આગળઊભા કયાર્,એક જમણે હાથે અને બીજો ડાબા હાથે;જમણા
હાથ બાજુના સ્તંભ ું નામ યાખીન ાપના અને ડાબા હાથ બાજુના
સ્તંભ ું નામ બોઆઝ બળ રા ુ.ં

4
મં દર માટેની સામગ્રી
1 રાજા. 7:23-51

1 આ ઉપરાંત તેણે પ ળની એક વેદ બનાવી; તેની લંબાઈ વીસ
હાથ, તેની પહોળાઈ વીસ હાથ હતી અને તેની ઊંચાઈ દસ હાથ હતી.
2 તેણે ઢાળેલી ધા ુનો કુડ પણ બના ો, તેનો આકાર ગોળ હતો, તેનો
ાસ દસ હાથ હતો. તેની ઊંચાઈ પાંચ હાથ હતી અને કુડનો ઘેરાવો

ત્રીસ હાથનો હતો. 3એ કુડની નીચે ચારે તરફ ફરતી બળદના ૂતળાની
કળ ઓહતી,એટલે દરેક હાથે દસ કળ ઓપડલેી હતી, કળ ઓની જે
હારો હતી તે કુડની સાથે જ ઢાળવામાં આવી હતી.

4 તે કુડ બાર બળદની ઉપર ગોઠવેલો હતો. આબળદોમાંથી ત્રણનાં
ુખ ઉ ર તરફ, ત્રણનાં ુખ ૂવર્ તરફ, ત્રણનાં ુખ પ મ તરફ અને

ત્રણનાં ુખ દ ક્ષણ તરફ હતા.ં કુડ તેમના ઉપર ગોઠવેલો હતો અને
તેમનો સવર્ પાછળનો ભાગ અંદરની બાજુએ હતો. 5 તેની જાડાઈ ચાર
આંગળ હતી, તેના કાનાની બનાવટ વાટકાના કાનાની માફક કમળના
લ જવેી હતી. તેમાં આશરે છ હજાર બેડાં પાણી સમાતાં હતા.ં 6તેણે
વસ્ ુઓ ધોવા માટે દસ કૂડાં બના ા;ં તેણે પાંચને જમણી તરફ અને
પાંચને ડાબી તરફ ૂ ા;ં તેઓમાં દહનીયાપર્ણને લગતા પદાથ ધોવામાં
આવતા હતા. કુડ તો યાજકોને માટે નાહવાધોવા માટે હતો.
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7 તેણે મળેલા વ ધ પ્રમાણે સોનાનાં દસ દ પ ૃક્ષ બના ા;ં તેણે
તેમને ઘરમાં પાંચ જમણી તરફ અને પાંચ ડાબી તરફ ૂ ા.ં 8 તેણે
દસ મેજ બનાવીને ઘરમાં પાંચ મેજ જમણી બાજુએ અને પાંચ મેજ
ડાબી બાજુએ ૂ ાં. તેણે સોનાનાં સો કુડાં બના ા.ં

9આઉપરાંત તેણે યાજકો માટેનો ચોક તથા મોટા ચોક બાંધ્યા અને
ચોકના દરવાજા બના ા; તેણે દરવાજાને પ ળથી મઢ્યા. 10 તેણે
કુડને સભા ાનની જમણી બાજુએ ૂવર્ તરફના, દ ક્ષણની સામે ૂ ો.

11હ રામે ઘડા, પાવડા અને ડોયા બના ા.
હરામ ઈ રના ઘરમાં ુલેમાન રાજા માટે જે કામ કરતો હતો તે

તેણે ૂરુ ક ુ. 12તેણે બે સ્તંભો, વાટકા તથા સ્તંભોની ટોચો ઉપરના બે
કળશ તથા સ્તંભોની ટોચો ઉપરના કળશોને ઢાંકવા સારુ બે જાળ ઓ,
13 એ બે જાળ ને માટે ચારસો દાડમ એટલે સ્તંભો ઉપરના કળશોને
ઢાંકનાર દરેક જાળ ને માટે દાડમની બબ્બે હારો બનાવી.

14 તેણે બાજઠો તથા તેના પરનાં કુડાં પણ બના ા.ં 15અને એક
કુડ અને તેની નીચે બાર બળદ બના ા. 16આ ઉપરાંત હ રામે ઘડા,
પાવડા, ત્રપાંખી ું ઓજાર તથા તેને લગતાં બીજાં કેટલાંક ઓજારો
ઈ રના સભા ાનને માટે તથા ુલેમાન રાજાને માટે ચળકતા પ ળના
બના ા.ં

17 રાજાએ તેમને યદનના સપાટ પ્રદેશમાં ુ ોથ તથા ઝેરેદાહની
વચ્ચેની ચીકણી માટ ની જમીનમાં ઢા ા.ં 18આ ર તે ુલેમાને ઘણાં
પ્રમાણમાં સવર્ પાત્રો બના ા;ંએમાં વપરાયેલા પ ળના વજનનો કોઈ
હસાબ નહોતો.
19 ુલેમાને ઈ રના સભા ાનનાં સવર્ પાત્રો, સોનાની વેદ તથા

અ પત રોટલીની મેજો પણ ચોખ્ખા સોનાની બનાવી. 20સૌથી પ વત્ર
ળ આગળ સળગાવવા માટે દ પ ૃક્ષોને ચોખ્ખા સોનાથી બના ા;ં

21 દ પ ૃક્ષોનાં લો, દ વા, ચી પયા.
22 ઉપરાંત કાતરો, તપેલાં, ચમચા અને સગડ ઓ પણ ચોખ્ખા

સોનાનાં બના ા.ં તેમ જ સભા ાનનાં સવર્ પ્રવેશદ્વારો તથા અંદર ું
પરમપ વત્ર ાન કે જે સભા ાન છે તે સવર્ પણ ચોખ્ખા સોનાથી
બનાવવામાં આ ાં હતા.ં
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5
1આમ ઈ રના સભા ાન ું સવર્ કામ સમાપ્ત થ ું. ુલેમાન તેના

પતા દાઉદની અ પત કરેલી વસ્ ુઓસ હત ચાંદ ,સો ું તથા સવર્ પાત્રો
અંદર લાવીને ઈ રના સભા ાનના ભંડારમાં ૂ ા.ં

કરારકોશ મં દરમાં લાવવામાં આ ો
1 રાજા. 8:1-9

2પછ દાઉદ નગરમાંથી એટલે સયોનમાંથી ઈ રનો કરારકોશ લઈ
આવવા માટે ુલેમાને ઇઝરાયલના વડ લોન,ે દરેક કુળના આગેવાનોને,
એટલે ઇઝરાયલી લોકોના કુટુબોના આગેવાનોને યરુશાલેમમાં એકત્ર
કયાર્. 3 ઇઝરાયલના સવર્ ુરુષો સાતમા મ હનાના પવર્માં રાજાની
આગળ ભેગા થયા.

4 ઇઝરાયલના સવર્ વડ લો આ ા એટલે લેવીઓએ કરારકોશ
ઉપાડ્યો. 5તેઓ કરારકોશને, ુલાકાતમંડપને તથા તં ુની અંદરનાં સવર્
પ વત્ર પાત્રોને લઈ આ ા. જે યાજકો લેવીઓનાં કુળના હતા તેઓ
આવસ્ ુઓ લઈઆ ા. 6 ુલેમાન રાજાએ તથા તેનીઆગળએકત્ર
મળેલી ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજાએ કરારકોશની આગળ,અસં ઘેટાં
તથા બળદો ું અપર્ણ ક ુ.

7 યાજકોએ ઈ રના કરારકોશને ઈ રવાણી ાનમા,ં એટલે
પરમપ વત્ર ાનમાં, કરુબોની પાંખો નીચે લાવીને ૂ ો. 8 કરુબોની
પાંખો કરારકોશ પર પસારેલી હતી, તેથી કરુબોની પાંખો દ્વારા કોશ તથા
તેના દાંડાઓ પરઆચ્છાદન કરા ું.

9કરારકોશના દાંડા એટલા લાંબા હતા કે તેના છેડા પરમપ વત્ર ાન
આગળ કોશ પાસેથી દેખાતા હતા પણ તે બહારથી દેખાતા ન હતા. ત્યાં
તેઆજ દવસ ુધી છે. 10જયારે ઇઝરાયલી લોકો મસરમાંથી બહાર
આ ા ત્યારે હોરેબ કે ાં ઈ રે તેઓની સાથે કરાર કય , ત્યાં ૂસાએ
જે બે શલાપાટ ઓ કોશમાં ૂ ા હતાં તે સવાય બીજુ ક ું એમાં ન
હ ુ.ં

પ્ર ુનો મ હમા
11અને એમ થ ું કે યાજકો સભા ાનમાંથી બહારઆ ા. જે સવર્

યાજકો હાજર હતા તેઓએ પોતાને પ વત્ર કયાર્ હતા; તેઓએ તેમના
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વભાગોમાં જુદા પાડ્યા.ં 12આ ઉપરાંત સવર્ ગાનારા લેવીઓ, એટલે
આસાફ, હેમાન, યદૂ ૂન તથા તેઓના સવર્ દ કરાઓ તથા ભાઈઓ
બાર કશણનાં વ પહેર ને ઝાંઝો, સતાર તથા વીણા લઈને વેદ ની ૂવર્
બાજુએ ઊભા હતા. તેઓની સાથે એકસો વીસ યાજકો રણ શગડાં
વગાડતા હતા.

13 અને એમ થ ું કે રણ શગડાં વગાડનારા તથા ગાનારાઓએ
ઈ રની સ્ ુ ત કરવા તથા આભાર માનવા ઊંચે સ્વરે એક સરખો
અવાજ કય . તેઓએ ઈ રની સ્ ુ ત કરવા રણ શગડા,ં ઝાંઝ અને
બીજા વા જત્રો સ હત ઊંચા સ્વરે સ્ ુ ત કર . તેઓએ ગા ુ,ં “તે ઉ મ
છે, કેમ કે તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.” પછ ઈ ર ું સભા ાન વાદળ
સ્વરૂપે ઈ રના ગૌરવથી ભરાઈ ગ ુ.ં 14 યાજકો ઘરમાં સેવા કરવા
ઊભા રહ શ ા ન હ. કેમ કે ઈ રના મ હમાથી સભા ાન ભરાઈ
ગ ું હ ુ.ં

6
મં દરમાં ુલેમાન ું બોધભાષણ
1 રાજા. 8:12-21

1પછ ુલેમાને ક ું, “ઈ રે ક ું છે, ‘હુ તો ગાઢઅંધકારમાં રહ શ.’
2પણમેં તમારા માટે રહેવા ું સભા ાન બાંધ્ ું છે કે જમેાં તમે સદાકાળ
રહ શકો.” 3 પછ જયારે ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા ુલેમાનની સમક્ષ
ઊભી હતી ત્યારે તેણે લોકો તરફ દ્ર કર ને તેઓનેઆશીવાર્દઆપ્યો.

4તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની સ્ ુ ત હો. તેમણે મારા
પતા દાઉદને જે ક ું હ ું તે પોતાના પરાક્રમી હાથે ૂરુ ક ુ છે કે, 5 ‘હુ
મારા લોકોને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો, તે દવસથી, મારુ નામ ત્યાં
રહે તે માટે સભા ાન બાંધવા માટે, મેં ઇઝરાયલના સવર્ કુળોમાંથી
કોઈ નગરને પસંદ ક ુ નથી. તેમ જ મારા ઇઝરાયલ લોકો પર મેં કોઈ
ુરુષને રાજા તર કે પસંદ કય નથી. 6 તો પણ, મેં યરુશાલેમને પસંદ

ક ુ કે, મારુ નામ ત્યાં રહે અને મારા ઇઝરાયલી લોકોનો અ ધકાર થવા
મેં દાઉદને પસંદ કય છે.’ ”
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7હવે મારા પતા દાઉદના હૃદયમાં હ ું કે, પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ રને
નામે સભા ાન બાંધ ુ.ં 8 પણ ઈ રે મારા પતા દાઉદને ક ું, ‘તારા
હૃદયમાં મારા નામે સભા ાન બનાવવાનો વચાર છે તે સારો છે. 9 તેમ
છતાં, તારે સભા ાન બાંધ ું ન હ; પણ તને જે દ કરો થશ,ે તે મારા
નામને માટે સભા ાન બાંધશે.’ ”

10 યહોવાહ પોતે જે વચન બોલ્યા હતા તે તેમણે ૂરુ ક ુ, કેમ કે
હુ મારા પતા દાઉદને ાને ઊભો છુ અને ઈ રનાં વચનો પ્રમાણે
ઇઝરાયલના રા ાસન પર બેઠો છુ. મેં ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રના
નામને માટે સભા ાન બાંધ્ ું છે. 11 મેં ત્યાં કોશ ૂ ો છે, તે કોશમાં
ઈ રે ઇઝરાયલી લોકોની સાથે જે કરાર કય હતો તે છે.”

ુલેમાનની પ્રાથર્ના
1 રાજા. 8:22-53

12 ુલેમાને ઈ રની વેદ ની સમક્ષ ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજાઆગળ
ઊભા રહ ને પોતાના હાથ પ્રસાયાર્. 13તેણે પ ળનો પાંચ હાથ લાંબો,
પાંચ હાથ પહોળો અને ત્રણ હાથ ઊંચો બાજઠ બના ો હતો. તેને
આંગણાની વચ્ચે ૂ ો હતો. ુલેમાન તેના પર ઊભો ર ો. અને સવર્
ઇઝરાયલી લોકોની આગળ ૂંટણે પડ ને તેણે આકાશ તરફ પોતાના
હાથ ઊંચા કયાર્.

14 તેણે ક ું, “પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ ર,આકાશમાં તથા ૃથ્વી પર
તમારા જવેા બીજા કોઈ ઈ ર નથી, તમારા જે સવર્ સેવકો પોતાના ખરા
અંતઃકરણથી તમાર આગળ ચાલે છે તેઓની સાથે તમે કરાર પાળો
છો તથા તેઓ પર કૃપા રાખો છો; 15 તમારા સેવક મારા પતા દાઉદને
આપે ું વચન તમે પા ું છે. હા, તમે તમારા ુખથી જે બોલ્યા અને
તમારા હાથોથી તે ૂરુ ક ુ છે, જમે અગાઉ ક ુ હ ું તે ું આજે પણ
કરો છો.

16હવે પછ , પ્ર ુ ઇઝરાયલના ઈ ર, તમે તમારા સેવક મારા પતા
દાઉદને જે વચન આપ્ ું હ ું તે ૂરુ કરો, તમે તેને ક ું હ ું, ‘જો તારા
વંશજો મારા વચનો સાંભળ ને ચાલશે અને તાર જમે મારા નયમો ું
સદા પાલન કરશે તો માર નજર આગળ ઇઝરાયલના રા ાસન પર
બેસનાર ુરુષની ખોટ તને પડશે ન હ.’ 17 હવે પછ , ઇઝરાયલના
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ઈ ર, હુ તમને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તમે તમારા સેવક દાઉદને જે વચન
આપે ું તે ૂણર્ કરો.

18 તો પણ ું ઈ ર ખરેખર માણસોની સાથે ૃથ્વી પર રહે ખરા?
જુઓ, આકાશ તથા આકાશોના આકાશમાં તમારો સમાવેશ થાય તેમ
નથી, ત્યારે આ જે સભા ાન મેં બાંધ્ ું છે તેમાં તમારો સમાવેશ થવો
એ કેટ ું અશ છે! 19 તેમ છતાં હે મારા ઈ ર યહોવાહ આ તમારા
સેવકની પ્રાથર્નાઓ તથા વનંતીઓ ધ્યાનમાં લઈને તમારો સેવક તમાર
આગળ જે પોકાર તથા પ્રાથર્ના કરે તે તમે સાંભળજો. 20 રાત અને
દવસ તમાર દ્ર આ સભા ાન પર રાખજો. તેને વષે તમે ક ું હ ું
કે મારુ નામ હુ ત્યાં કાયમ રાખીશ. જયારે તમારો સેવક એટલે હુ આ

ળ બાજુ ફર ને પ્રાથર્ના કરુ, ત્યારે તમે તે કાન ધરજો.
21 તેથી જયારે તમારો સેવક તથા તમારા ઇઝરાયલ લોકો આ

સભા ાન તરફ જોઈને પ્રાથર્ના કરે ત્યારે તેઓની વનંતીઓ તમે
સાંભળજો. હા, તમે તમારા નવાસ ાનમાં, એટલે આકાશમાં, તે
સાંભળજો;અને જયારે તમે સાંભળો, ત્યારે માફ કરજો.

22 જો કોઈ ક્ત પોતાના પડોશી વરુદ્ધ પાપ કરે તથા તેને સમ
આપીને પ્ર તજ્ઞા અપાવે અને જો તે ક્ત આ સભા ાનમાંની વેદ
આગળ શપથ લઈને પ્ર તજ્ઞા લે, 23 ત્યારે આકાશમાં તમારા સેવક ું
સાંભળ અને દુ નાં કામો તેના પોતાના માથા પર નાખીને તેનો બદલો
આપીને તમારા સેવકોનો ન્યાય કરજો. અને ન્યાયી માણસને પ્રામા ણક
ઠરાવીને, તેની પ્રામા ણકતાનો બદલો આપજો.

24જયારે તમારા ઇઝરાયલી લોકો તમાર વરુદ્ધ પાપ કયાર્ને કારણે
દશુ્મનોથી હાર જાય, ત્યારબાદ જો તેઓ પાછા ફર ને તમારા નામે
પસ્તાવો કરે અને આ ઘરમાં આવીને માફ માટે પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ
કરે, 25 ત્યારે તમે આકાશમાં સાંભળ ને તમારા સેવકોના તથા તમારા
ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપની ક્ષમા કરજો; તમે જે દેશ તમારા લોકોને તથા
તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો છે તેમાં તેઓને પાછા લાવજો.

26તેઓએતમાર વરુદ્ધ પાપ કયાર્ને કારણે ારેઆકાશબંધ થઈ
જાયઅને વરસાદ ન વષ, ત્યારે જો તેઓઆ ળ તરફ ફર ને પ્રાથર્ના
કરે અને તમારા નામે પસ્તાવો કરે અને એ તમાર શક્ષાને કારણે તેઓ
પોતાના પાપોથી પાછા ફરે, 27 તો પછ તમે આકાશમાં તે સાંભળ ને
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તમારા સેવકોના તથા તમારા ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપ માફ કરજો, કેમ
કે સારા માગ તેઓએચાલ ું જોઈએ તે તમે તેઓને શીખવો છો. તમારા
લોકોને જે દેશ વારસા તર કે તમે આપ્યો છે તે પર વરસાદ મોકલજો.

28 કદાચ તે દેશમાં દકુાળ પડે અથવા રોગ ફેલાય, વનાશ કે ગ
ફેલાય, તીડ કે ઈયળો પડ;ે અથવા દશુ્મનો તે દેશના પ્રવેશદ્વારો પર
હુમલો કરે અથવા ગમે ત્યાં તે મરક અથવા બીમાર આવ,ે 29 ત્યારે
તમારા લોકો તથા ઇઝરાયલી લોકોમાંના જો કોઈ આ સભા ાન
તરફ પોતાના હાથ પ્રસાર ને પોતાની પીડામાં અને પોતા ું દઃુખ જાણીને
પ્રાથર્ના તથા વનંતીઓ કરે; 30 તો પછ તમે તમારા નવાસ ાનમાં,
એટલે કે આકાશમાં તે સાંભળ ને માફ આપજો અને દરેકને તેના માગ
પ્રમાણે યોગ્ય બદલો આપજો; તમે તેમ ું હૃદય જાણો છો, કેમ કે તમે
અને કેવળ તમે જ દરેક મ ુષ્યનાં હૃદયો જાણો છો. 31આપ્રમાણે તમે
કરો કે જથેી તેઓ તમારો ભય રાખ,ે જથેી તેઓ તમારા માગ માં ચાલે
અને જે દેશ તમે અમારા ૂવર્જોને આપ્યો છે તેમાં તેઓ રહે.

32 આ ઉપરાંત, વદેશીઓ કે જઓે તમારા ઇઝરાયલી લોકોમાંના
નથી તેઓ સંબંધી: ારે તેઓ તમારા મહાન નામને કારણે, તમારા
પરાક્રમી હાથ તથા તમારા લંબાવેલા ુજની ખાતર દૂર દેશથી આવે;
જયારે તેઓ આવીને આ સભા ાન તરફ ફર ને પ્રાથર્ના કરે, 33 તો
કૃપા કર તમે તમારા નવાસ ાનમા,ં એટલે આકાશમાં તે સાંભળજો
અને વદેશીઓ જે કઈ તમને કહે તે તમે કરજો, જથેી ૃથ્વી પરની સવર્
પ્રજાઓતમારુ નામજાણ,ેજથેી તમારા ઇઝરાયલી લોકોની જમે તેઓ
તમારો ભય રાખે અને કેઆસભા ાનજે મેં બાંધ્ ું છે તે તમારા નામથી
ઓળખાય.

34 કદાચ તમારા જે લોકો કોઈપણ માગ તમે તેઓને મોકલો તે માગ
પોતાના દશુ્મનોની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા જાય અને ત્યાંથી જો તમે પસંદ
કરેલ નગર તથા જે સભા ાન મેં તમારા નામે બાંધ્ ું છે, તેની તરફ ફર ને
પ્રાથર્ના કરે; 35 ત્યારે તેઓની પ્રાથર્ના તથા વનં ત સ્વગર્થી સાંભળજો
અને તેઓની મદદ કરજો.

36તેઓ તમાર વરુદ્ધ પાપ કરે,એ ું કોણ છે કે જે પાપ નથી કર ુ?ં
અને કદાચ રોષે ભરાઈને તમે તેઓને શ ુઓના હાથમાં સોંપી દો,જથેી
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તેઓ તેમને કેદ કર ને તેમના દેશમાં લઈ જાય પછ તે દૂર હોય કે નજીક
હોય. 37 પછ કદાચ જે દેશમાં તેઓને બંદ વાન કરાયા હોય તે દેશમાં
તેમને ભાન થાયઅને તેઓ પ ાતાપ કર ને ાં તેઓબંદ વાન હોય તે
દેશમાં તમાર કૃપા શોધે. તેઓ કહે, ‘અમે પાપ ક ુર્ છે અને સ્વછદ પણે
વત્યાર્ છ એ. અમે દુ કાય કયાર્ છે.’ 38 કદાચ જો તેઓ તેમના
બંદ વાસમાંથી કે ાંથી તેઓને બંદ બનાવવામાં આ ા હતા ત્યાંથી
તેમના ૂરા મનથી તથા આત્માથી તમાર તરફ પાછા ફરે અને કદાચ
તેઓ તેમના પ ૃઓને આપેલી ૂ મ અને તમે પસંદ કરેલા શહેર તથા
તમારા નામ માટે મેં બાંધેલા આ સભા ાન તરફ મોં કર ને પ્રાથર્ના કરે.
39 તો પછ તમે ાં રહો છો ત્યાં એટલે સ્વગર્માં તેમની પ્રાથર્ના અને
અરજ સાંભળજો અને તેમને મદદ કરજો. તમારા જે લોકોએ તમાર
વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે તેઓને માફ કરજો.
40હવે, મારા ઈ ર, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કેઆજગ્યાએથી કરાતી

પ્રાથર્ના માટે તમાર આંખો ુલ્લી રાખો અને તમારા કાન સચેત રાખો.
41હવે, ઈ ર યહોવાહ, તમે ઊઠો અને ાં તમારુ સામથ્યર્ દશાર્વતો
કરારકોશ ૂકવામાં આ ો છે તેમાં તમારા વસામાના ળમાં પ્રવેશ
કરો. ઈ ર યહોવાહ, તમારા યાજકો ઉદ્ધારના વ ો પહેરે અને તમારા
ભક્તો તમાર ભલાઈમાં આનંદ કરે. 42 ઈ ર યહોવાહ, તમારુ ુખ
તમારા અ ભ ષક્તને તરછોડો ન હ. તમારા સેવક દાઉદ પરની કૃપા ું
અને કરારના કાય ું સ્મરણ કરો.”

7
મં દરની પ્ર ત ા
1 રાજા. 8:62-66

1જયારે ુલેમાન પ્રાથર્ના ૂર કર ર ો ત્યારે આકાશમાંથી અ એ
ઊતર ને દહનીયાપર્ણ તથા બ લદાન ભસ્મ કયા અને ઈ રના ગૌરવથી
સભા ાન ભરાઈ ગ ુ.ં 2 જથેી યાજકો ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશ કર
શ ા ન હ, કેમ કે ઈ રના ગૌરવે સભા ાનને ભર દ ું હ ું.
3 ઇઝરાયલના સઘળા લોકોએ અ ને ઊતરતો અને ઈ રના ગૌરવને
સભા ાન ઉપર ર થતો જોયો. તેઓએ મા ું નમાવીને સા ાંગ
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પ્રણામ કર ને સ્ ુ ત કર અને ઈ રનો આભાર માન્યો. તેઓએ ક ું,
“કેમ કે તે ઉ મ છે, તેમના કરારને તે હમેશા નભાવી રાખે છે.”

4 પછ રાજા અને સવર્ લોકોએ ઈ રને અપર્ણ કયા. 5 રાજા
ુલેમાને બાવીસ હજાર બળદ અને એક લાખ વીસ હજાર ઘેટાં ું અને

બકરા ું બ લદાનઆપ્ ુ.ં આર તે, રાજાએઅને બધા લોકોએ ઈ રના
સભા ાનની પ્ર ત ા કર . 6યાજકો તેમની સેવાના નયત ાને ઊભા
ર ા,એજર તે લેવીઓપણઈ રનાં કતર્ન વખતે વગાડવા માટે દાઉદે
બનાવેલાં વા જત્રો લઈને ઊભા ર ા અને દાઉદે રચેલા સ્તવનો ગાવા
લાગ્યા કે, “ઈ રની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.” તેઓની આગળ યાજકો
રણ શગડાં વગાડતા હતા અને બધા ઇઝરાયલીઓ ત્યાં ઊભા હતા.

7 ુલેમાને ઈ રના સભા ાનની સામે આવેલા ચોકનો મધ્ય ભાગ
પ વત્ર કય . ત્યાં તેણે દહનીયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણોના ચરબીવાળા
ભાગો અપર્ણ કયાર્, કારણ કે ુલેમાને જે પ ળની વેદ બનાવડાવી
હતી તે આ બ લદાનો એટલે દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણ તથા ચરબીને
સમાવવાને અસમથર્ હતી.

8 આ ર તે ુલેમાને અને તેની સાથે સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ઉ રમાં
છેક હમાથની ઘાટ થી તે દ ક્ષણમાં મસર ુધીના સમગ્ર સ ુદાયે સાત
દવસ ુધી પવર્ની ઊજવણી કર . 9આઠમે દવસે વશેષ સભા રાખી,
કેમ કે તેઓએ સાત દવસ ુધી વેદ ના સમપર્ણની અને સાત દવસ
ુધી તે પવર્ની ઉજવણી કર હતી. 10 ઈ રે દાઉદ ુ,ં ુલેમાન ું,

ઇઝરાયલ ું તથા તેમના લોકો ું સારુ ક ુર્ હ ું તેના કારણે સાતમા
મ હનાના ત્રેવીસમા દવસે ુલેમાને લોકોનેઆનંદઅને હષર્થી ઉભરાતા
હૃદયે તેઓના ઘરે મોકલી દ ધા.

ુલેમાનને પ્ર ુનાં ુનદશર્ન
1 રાજા. 9:1-9

11 આ ર તે ુલેમાને ઈ રના સભા ાન ું અને તેના મહેલ ું
બાંધકામ ૂરુ ક .ુ જે કઈ તેણે સભા ાન તથા તેના ઘરસંબંધી વચા ુ
હ ું તે બ ું જ તેણે સફળતાથી ૂરુ ક ુર્. 12 રાત્રે ઈ રે ુલેમાનને દશર્ન
આપીને ક ું, “મેં તાર પ્રાથર્ના સાંભળ છે અને મેં પોતે આ જગ્યાને
અપર્ણના સભા ાન માટે પસંદ કર છે.
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13 કદાચ હુ આકાશને બંધ કર દઉં કે જથેી વરસાદ ન વષ,અથવા
જો હુ તીડોને પાક ખાઈજવાનીઆજ્ઞા કરુ,અથવાજો હુ મારા લોકોમાં
રોગચાળો મોક ુ.ં 14 પછ જો મારા લોકો, મારા નામથી ઓળખાતા
મારા લોકો, પોતાને નમ્ર કરશેઅને પ્રાથર્ના કર ને મારુ ુખશોધશ,ે તેમના
દુ માગ થી પાછા ફરશે તો હુઆકાશમાંથી તેઓ ું સાંભળ ને તેઓના
પાપોને માફ કર શ અને તેઓના દેશને સાજો કર શ. 15 હવે આ ળે
કરેલી પ્રાથર્ના સંબંધી માર આંખો ુલ્લી તથા મારા કાન સચેત રહેશે.

16 કેમ કે મારા સદાકાળના નામ માટે મેં આ સભા ાનને પસંદ કર ને
પ વત્ર ક ુર્ છે; માર આંખો અને મારુ અંત:કરણ સદાને માટે અહ જ
રહેશ.ે 17જો ું માર સમક્ષ તારા પતા દાઉદની જમે ચાલશ,ે મેં તને જે
આજ્ઞાઆપી છે તેને ું આધીન રહેશે અને મારા વ ધઓઅને નયમો ું
પાલન કરશે, 18 તો જે કરાર મેં તારા પતા દાઉદ સાથે કય હતો ત્યારે
મેં કહે ું, ‘ઇઝરાયલમાં શાસક થવા માટે તારો વંશ કદ નષ્ફળ જશે
ન હ.’ તે પ્રમાણે હુ તારુ રા કાયમને માટે ા પત કર શ.

19 પણ જો ું અને લોકો મારાથી ફર જશો, મારા વ ધઓ અને
માર આજ્ઞાઓ જનેે મેં તમાર આગળ ૂક છે તેનો ત્યાગ કર બીજા
દેવોની ૂજા અને તેઓને દડવત કરશો, 20 તો મેં તમને જે દેશ આપ્યો
છે તેમાંથી તમારો નાશ કર શ અને મારા નામ માટે પ વત્ર કરેલા આ
સભા ાનનો હુ ત્યાગ કર શ. માર સં ુખથી હુ તેને દૂર કર શ અને હુ
તેને સવર્ લોકોમાં કહેવતરૂપ તથા હાસ્યાસ્પદ કર શ.

21 અને જોકે અત્યારે આ સભા ાન ું ગૌરવ ઘણું છે તોપણ તે
સમયે પસાર થનારાઓ આ યર્ પામીને ૂછશ,ે ‘ઈ રે આ દેશ અને
આ સભા ાનની આવી દદુશા શા માટે કર હશ?ે’ 22 તે લોકો જવાબ
આપશે, ‘કેમ કે તેઓએ પોતાને મસરમાંથી બહાર લાવનાર તેમના
પ ૃઓના ઈ ર પ્ર ુનો ત્યાગ કય અને બીજા દેવોનો સ્વીકાર કય .
તેઓને દડવત કર ને તેઓની ૂજા કર . તેથી આ બધી આફતો ઈ ર
તેઓના પર લા ા છે.”

8
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ુલેમાનની સ દ્ધઓ
1 રાજા. 9:10-28

1 ુલેમાનને ઈ ર ું સભા ાન અને પોતાનો રાજમહેલ બાંધતા
વીસ વષર્ લાગ્યા હતા, 2 રાજા હ રામે ુલેમાનને જે નગરો આપ્યાં
હતા,ં તે નગરોને ુલેમાને ફર બાંધ્યાં અને તેણે ઇઝરાયલના લોકોને
ત્યાં વસા ા.

3 ુલેમાને હમાથ-સોબા પર હુમલો કય અને તેને હરા ુ.ં 4 તેણે
અરણ્યમાંઆવેલા તાદમોરને ફર થી બાંધ્ ું અને હમાથમાં ભંડારના સવર્
નગરો બાંધ્યા.

5 વળ તેણે ઉપ ું બેથ-હોરોન અને નીચ ું બેથ-હોરોન પણ બાંધ્યાં
અને તેણે સઘળાં નગરોને કોટ, દરવાજાઅને સ ળયાથી કલ્લાબંધ ક ુ.
6 ુલેમાને બાલાથ અને ભંડારના સવર્ નગરો કે જે તેની મા લક નાં હતાં
ત,ે તેના રથોનાં સવર્ શહેરો, ઘોડસેવારોનાં શહેરો, તેની મોજમજા માટે
યરુશાલેમમા,ં લબાનોનમાં અને તેના શાસન હેઠળના સવર્ દેશોમાં જે
શહેરો બાંધવા ું તેણે ઇચ્ ું તે સવર્ તેણે બાંધ્યા.ં

7 હ ીઓ, અમોર ઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓ
જઓે બન ઇઝરાયલીઓ હતા, તે લોકોમાંના જે સઘળા બાક ર ા
હતા, 8 તેઓના વંશજો જઓે તેઓની પાછળ દેશમાં રહેલા હતા અને
ઇઝરાયલલોકોએજઓેનો નાશ કય નહોતો, તેઓપાસે ુલેમાને ભારે
મજૂર કરાવી, જેઆજે પણ એ જ મજૂર કરે છે.

9 પણ ઇઝરાયલના લોકો પાસે ુલેમાને ુલામ ું કામ કરા ું ન હ.
તેના બદલે તેઓ તેના યોદ્ધા, સેનાપ તઓ, અ ધકાર ઓ, રથસેનાના
તથા ઘોડસેવારોનાઅ ધકાર થયા. 10લોકો ઉપરઅ ધકાર ચલાવનાર,
ુલેમાન રાજાના ુ અ ધકાર ઓ બસો પચાસ હતા.
11 ુલેમાન ફારુનની દ કર ને દાઉદનગરમાંથી બહાર તેને માટે

બંધાવેલ મહેલમાં લઈ આ ો; કેમ કે તેણે ક ું, “ઇઝરાયલના રાજા
દાઉદના મહેલમાં માર પત્નીએ રહે ું જોઈએ ન હ, કારણ કે ત્યાં
ઈ રનો કરારકોશઆ ો હોવાથી તે ાન પ વત્ર છે.”

12 ત્યાર બાદ પરસાળની સામે ુલેમાને ઈ રની જે વેદ બાંધી હતી
તે વેદ ઉપર તે ઈ રને દહનીયાપર્ણો ચઢાવતો હતો. 13 રોજબરોજના
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કાયર્ક્રમ અ ુસાર, વશ્રામવારને દવસ,ે ચંદ્રદશર્નને દવસે, ઠરાવેલા
પવ ના દવસે તથા વષર્માં ત્રણ વાર;એટલે કે બેખમીર રોટલીના પવર્માં,
અઠવા ડયાનાં પવર્મા,ં અને માંડવાપવ માં તે ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે
અપર્ણ કરતો હતો.

14 દૈ નક કાયર્ક્રમ અ ુસાર, તેના પતા દાઉદની વ ધઓ પ્રમાણે,
ુલેમાને યાજકોનાં કાય માટે યાજકોની ટોળ ને ન ુક્ત કર , યાજકોની

સેવા કરવા માટે અને ઈ રનાં સ્તોત્ર ગાવા માટે લેવીઓને તેઓના કામ
પ્રમાણે ન ુકત કયાર્. તેણે દરેક દરવાજે દરવાનોની પણ નમ ૂક કર ,
કેમ કે દાઉદે ઈ રના સેવકે, એ આજ્ઞા કર હતી. 15આ લોકો ભંડાર
સંબંધી, યાજકો અને લેવીઓને રાજાએ જે આજ્ઞાઓ આપી હતી તે ું
તેઓ ઉલ્લંઘન કરતા ન હતા.

16 હવે ઈ રના સભા ાનનો પાયો નંખાયો તે દવસથી માંડ ને
તેની સમા પ્ત ુધી ું બ ું કામ ુલેમાને ૂણર્ ક ુર્. આ ર તે, ઈ રના
સભા ાન ું કામ સં ૂણર્ થ ું અને તેનો ઉપયોગ કરવા ું શરૂ કરા ુ.ં

17પછ ુલેમાનઅદોમ દેશમાં દ રયા કનારેઆવેલાએસ્યોન-ગેબેર
અને એલોથમાં ગયો. 18 હ રામે દ રયાના જાણકાર અ ધકાર ઓ
મારફતે તેને વહાણો મોકલી આપ્યા;ં તેઓ ુલેમાનના માણસો સાથે
ઓફ ર ગયા. અને ત્યાંથી તેઓ ચારસો પચાસ તાલંત સો ું ુલેમાન
રાજા માટે લા ા.

9
શેબાની રાણીની ુલાકાત
1 રાજા. 10:1-13

1 જયારે શેબાની રાણીએ ુલેમાનની ક ત વષે સાંભ ું ત્યારે તે
તેની કસોટ કરવા માટે અટકટા પ્ર ો લઈને યરુશાલેમ આવી. તે મોટા
રસાલા સ હત પોતાની સાથે ુગંધીઓથી લાદેલાં ઊંટો, ુષ્કળ સો ું,
ૂલ્યવાન રત્નો લઈને યરુશાલેમમાં આવી. જયારે તે ુલેમાન પાસે

આવી, ત્યારે તેણે પોતાના અંત:કરણમાં જે કઈ હ ું તે સવર્ તેને ક ું.
2 ુલેમાને તેના સવર્ પ્ર ોના જવાબ તેને આપ્યા;ં ુલેમાન માટે કઈ જ
અઘરુ હ ું ન હ;જનેો જવાબ તેણે આપ્યો ના હોય એવો કોઈ જ પ્ર
ન હતો.
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3જયારે શેબાની રાણીએ ુલેમાન ું જ્ઞાન અને તેણે બાંધેલો મહેલ,
4 તેના મેજ પરની વાનગીઓ, તેના ચાકરો ું બેસ ુ,ં તેના ચાકરો ું કામ,
તેઓના વ ો, તેના પાત્રવાહકોઅને તેઓના વ ોઅને ઈ રના ઘરમાં
જે ર તથી તે દહનીયાપર્ણ કરતો હતો તે સવર્ જોઈને તે સ્તબ્ધ થઈ ગઈ.

5 તેણે રાજાને ક ું, “મેં મારા દેશમાં તારા વષે તથા તારા જ્ઞાન વષે
જે સાંભ ું હ ું તે બ ું સા ું છે. 6 અહ આવીને મેં માર આંખોએ
આજો ું નહો ું ત્યાં ુધી હુ તે માનતી નહોતી. તારા જ્ઞાન અને સંપ
વષે મને અડ ું પણ કહેવામાં આ ું નહો ુ!ં મેં જે સાંભ ું હ ું તેના
કરતાં તારુ જ્ઞાન અ ત વશાળ છે.

7 તારા લોકો કેટલા બધા આશીવાર્ દત છે અને સદા તાર આગળ
ઊભા રહેનારા તારા ચાકરો પણ કેટલા આશીવાર્ દત છે કેમ કે તેઓ
તારુ જ્ઞાન સાંભળે છે! 8ઈ ર તારા પ્ર ુની સ્ ુ ત થાઓ કેજમેણે તારા
પર પ્રસ થઈને તારા પ્ર ુ ઈ રને માટે રાજા થવા સારુ તને સહાસન
પર બેસાડ્યો છે. તેઓ ઇઝરાયલને પ્રેમ કરતા હોવાથી તેને કાયમ માટે

ા પત ક ુ છે. તેથી તેમણે તને રાજા બના ો કે જથેી ું તેઓનો
ન્યાય કરે.”

9 રાણીએએકસો વીસ તાલંત સો ું, ુષ્કળ માત્રામાં ુગંધીઓઅને
કમતી રત્નોઆપ્યા.ં જેભારે માત્રામાં શેબાની રાણીએ રાજા ુલેમાનને
અ રો આપ્યાં હતા તેવાં અ ર ફર કદ કોઈએ તેને આપ્યાં નહોતાં.

10 હ રામ રાજાના ચાકરો અને ુલેમાન રાજાના ચાકરો ઓફ રથી
સો ું લા ા, વળ સાથે ચંદનના લાકડાં અને ૂલ્યવાન રત્નો પણ
લા ા. 11 તે ચંદનના લાકડામાંથી રાજાએ ઈ રના સભા ાનના
અને તેના મહેલના પગ થયાં અને સંગીતકારો માટે સતાર તથા વીણા
બના ા.ં યહૂ દયાના દેશમાં અગાઉ આવાં લાકડાં કદ પણ જોવામાં
આ ાં નહોતા.ં 12 રાજા ુલેમાને શેબાની રાણીને તેણે જેજે માગ્ ું હ ું
તે બ ું આપ્ ુ.ં ઉપરાંત, રાણી ુલેમાન રાજાને માટે જે ભેટસોગાદ તે
લઈઆવી હતી તેટલી જ કમતની સમી ભેટ ુલેમાને પણ તેને આપી.
વળ તેણે તેની સવર્ ઇચ્છા ૃપ્ત કર . તે પોતાના રસાલા સાથે પોતાને
દેશ પાછ ગઈ.
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ુલેમાનનો વૈભવ
1 રાજા. 10:14-25

13 હવે દર વષ ુલેમાન રાજાની પાસે છસો છાસઠ તાલંત સો ું
આવ ું હ ુ.ં 14 આ સોના ઉપરાંત વેપાર ઓ પાસેથી કરવેરા તર કે
મળ ુ.ં અરબસ્તાનના સવર્ રાજાઓ તથા દેશના રા પાલ તરફથી
ુલેમાન રાજાને જે સો ું અને ચાંદ મળતાં હતાં તે તો વધારાના હતા.ં
15 રાજા ુલેમાને સોનાની બસો ઢાલો બનાવી. દરેક ઢાલમાં છ

હજાર શેકેલ સો ું વપરા ું હ ું. 16 વળ તેણે ઘડલેા સોનાની ત્રણસો
નાની ઢાલો બનાવી. દરેક ઢાલ દસ તોલાના સોનાની બનેલી હતી;
રાજાએ તેઓને લબાનોનના વન ૃહના મહેલમાં ૂક .

17 પછ ુલેમાન રાજાએ હાથીદાંત ું એક મોટુ સહાસન બના ું,
તેને ચોખ્ખા સોનાથી મ ું. 18 સહાસનને છ પગ થયાં તથા સોના ું
એક પાયાસન હ ું. તેઓ સહાસનની સાથે જડલેાં હતાં તથા બેઠકની
જગ્યા પાસે બ ે બાજુએ હાથા હતા અને હાથાઓની બ ે બાજુએ બે
ઊભેલા સહોની પ્ર તકૃ ત હતી.

19 છ પગ થયાં પર દરેક બાજુએ બાર સહ ઊભા હતા. બીજા
કોઈપણ રા માં આ ું સહાસન કદ બનાવવામાં આ ું ન હ ું.
20 ુલેમાન રાજાનાં પીવાનાં સવર્ પાત્રો અને લબાનોન વન ૃહનાં સવર્
પાત્રો ુદ્ધ સોનાનાં હતા.ં ુલેમાનના દવસોમાં ચાંદ ની કશી વસાત
ગણાતી ન હતી. 21 રાજાનાં વહાણો હ રામના ના વકોની સાથે તાશ શ
જતા.ં દર ત્રણ વષ વહાણો એકવાર તાશ શથી સો ું, ચાંદ , હાથીદાંત,
વાનરો તથા મોર લઈને આવતાં હતા.ં

22 તેથી દ્ર તથા ડહાપણમાં ૃથ્વી પરના સવર્ રાજાઓ કરતાં
ુલેમાન સૌથી શ્રે રાજા હતો. 23 સમગ્ર દુ નયાના સવર્ રાજાઓ

ઈ રે ુલેમાનના હૃદયમાં જે જ્ઞાન ૂ ું હ ું તે સાંભળવા તેની પાસે
આવતા. 24 દર વષ તેઓ પોતપોતાની ભેટ,એટલે સોનાચાંદ નાં પાત્રો,
વ ો,શ ો, ુગંધીદ્ર ો, ઘોડાઓઅને ખચ્ચરો ખંડણી તર કે લાવતા
હતા.

25 ુલેમાનની પાસે ઘોડા અને રથોને માટે ચાર હજાર તબેલા હતા
અને બાર હજાર ઘોડસેવારો હતા, તેણે તેઓને રથોનાં નગરોમાં તેમ જ
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યરુશાલેમમાં પોતાની પાસે રા ા હતા. 26 નદ થી તે પ લસ્તીઓના
દેશ ુધી તથા મસરની સરહદ ુધી સવર્ રાજાઓ ઉપર તેની હકૂમત
વસ્તરેલી હતી.
27 ુલેમાને યરુશાલેમમાં ચાંદ એટલી બધી વધાર દ ધી કે તે ું ૂલ્ય

જમીન પરના પથ્થરના જે ું થઈ પ ુ.ં તેણે દેવદારનાં લાકડાં ું પ્રમાણ
એટ ું બ ું વધાર દ ું કે તે નીચાણના પ્રદેશના ુલ્લર ૃક્ષના લાકડાને
તોલે થઈ પ ુ.ં 28 લોકો ુલેમાનને માટે મસરમાંથી તથા બીજા સવર્
દેશોમાંથી ઘોડા લાવતા હતા.

ુલેમાનનો રા કાળ સં ક્ષપ્તમાં
1 રાજા. 11:41-43

29 ુલેમાનનાં અન્ય કૃત્યો તથા બીજીબાબતો વષે પહેલેથી તે છેલ્લે
ુધી નાથાન પ્રબોધકનાં ઇ તહાસમાં, શીલોની અ હયાના ભ વષ્યના
ુસ્તકમાં અને નબાટના દ કરા યરોબામ સંબંધીના ઇદ્દો પ્રેરકને થયેલાં

દશર્નનોના ુસ્તકમાં લખવામાં આવે ું છે. 30 ુલેમાને યરુશાલેમમાં
સમગ્ર ઇઝરાયલ ઉપર ચાળ સ વષર્ રાજ ક ુર્. 31 તે પોતાના ૂવર્જોની
સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને તેના પતા દાઉદના નગરમાં દફનાવવામાં
આ ો; તેના પછ તેનો દ કરો રહાબામ રાજા થયો.

10
ઉ રનાં કુળોનો બળવો
1 રાજા. 12:1-20

1રહાબામશખેમ ગયો, કેમ કે સવર્ ઇઝરાયલીઓતેને રાજાબનાવવા
શખેમમાં આ ા હતા. 2એમ બન્ ું કે નબાટના ુત્ર યરોબામે આ વષે
સાંભ ું ત્યારે તે મસરમાં હતો. તે ુલેમાન રાજાની પાસેથી મસરમાં
નાસી ગયો હતો; રહાબામ અંગે જાણીને યરોબામ મસરમાંથી પાછો
આ ો.

3 માણસ મોકલીને તેને મસરમાંથી બોલાવવામાં આ ો હતો.
યરોબામે તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓએ આવીને રહાબામને વનંતી કર ,
4 “તારા પતાએ અમારા પર ભારે ઝંૂસર ૂક હતી. માટે હવે, તારા
પતાની સખત મહેનત તથા તેણે ૂકેલો ભારે બોજ ું કઈક હલકો કર,
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એટલે અમે તાર સેવા કર ું.” 5 રહાબામે તેઓને ક ું, “ત્રણ દવસ
પછ તમે માર પાસે પાછા આવજો.” તેથી લોકો ત્યાંથી પાછા ગયા.

6 રહાબામ રાજાએ, જયારે તેના પતા ુલેમાન જીવતા હતા ત્યારે
તેની હજૂરમાં જે વડ લો ઊભા રહેતા તેઓની સલાહ લેતાં તેઓને
ૂ ું, “આ લોકોને શો જવાબ આપવો તેના વષે તમે મને શી સલાહ

આપો છો?” 7 તેઓએ તેને ક ું, “જો ું આ લોકો સાથે માયા ુપણે
વતર્શ,ે તેઓને રાજી ુશીમાં રાખશે અને તેઓની સાથે મીઠાશથી વાત
કરશે, તો તેઓ હમેશા તાર આધીનતામાં રહેશે.”

8 પર ુ ૃદ્ધ માણસોએ જે સલાહ આપી હતી તેની રહાબામે
અવગણના કર ને તેની સાથે ઊભેલા જુવાનોની સલાહ લીધી. 9 તેણે
ુવાનોને ૂ ું, “આલોકોએમને એમ ક ું છે કે, ‘તારા પતાએઅમારા

ઉપર જે બોજ ૂ ો હતો તે કઈક હલકો કર,’ હવે મારે તેઓને શો
જવાબઆપવો તે વષે તમે શી સલાહઆપો છો?”

10 જે જુવાનો રહાબામ સાથે મોટા થયા હતા તેઓએ ક ું, “જે
લોકોએ તારા પતાએ ૂકેલો ભારે બોજો હલકો કરવા ું તને ક ું હ ું.
તેઓને ું કહેજે કે, ‘માર ટચલીઆંગળ મારા પતાની કમર કરતાંજાડ
છે. 11 તેથી હવે, મારા પતાએ તમારા ઉપર જે ભારે બોજો ૂ ો
હતો, તે બોજાનો ભાર હલકો કરવાને બદલે હુ તમારા પર વધાર શ.
મારા પતા તમને ચા ુકોથી શક્ષા કરતા, પણ હુ તો વીંછ ઓથી શક્ષા
કર શ.’ ”

12 રાજાએ કહે ું હ ુ,ં “ત્રીજા દવસે માર પાસે પાછા આવજો.”
તેથી યરોબામ અને સવર્ લોકો ત્રીજા દવસે રહાબામ પાસે પાછા
આ ા. 13 રહાબામ રાજાએ તેઓને ઉદ્ધતાઈથી જવાબઆપ્યો;અને
વડ લોની સલાહને ગણકાર ન હ. 14 પણ જુવાનોની સલાહ પ્રમાણે
તેણે તેઓ સાથે વાત કર ; તેણે ક ું,
“હુ તમારા પરની ઝંૂસર ભારે કર શ; હુ એ ઝંૂસર નો ભાર વધાર શ.
મારા પતા તમને ચા ુકોથી સજા કરતા હતા, પણ હુ તમને વીંછ ઓથી

સજા કર શ.”
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15 આમ, રાજાએ લોકોની વાત સાંભળ ન હ, આ સવર્ ઈ રની
ઇચ્છાથી થ ું હ ું, કેમ કે ઈ રે શીલોની અ હયા મારફતે નબાટના
દ કરા યરોબામને જે વચનઆપ્ ું હ ું તેને તે ૂણર્ કરે.

16 ારે આખા ઇઝરાયલે જો ું કે રાજા તેઓ ું સાંભળતો નથી
ત્યારે લોકોએતેને ઉ રઆપ્યો, “દાઉદમાં અમારો શોભાગ? યશાઈના
દ કરામાં અમારો શો વારસો? દરેક જણ પોતપોતાના ઘરે પાછા જાઓ.
હે દાઉદ ુત્ર, હવે તારુ પોતા ું ઘર ું સંભાળજ.ે” એ ું કહ ને તમામ
ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાને ઘરે પાછા ગયા.

17 પણ યહૂ દયાના નગરોમાં જે ઇઝરાયલી લોકો રહેતા હતા તેઓ
પર રહાબામે રાજ ક .ુ 18 પછ રહાબામ રાજાએ હદોરામ, જે
મજૂરોનો ઉપર હતો અને જુલમથી કામ કરાવતો હતો તેને ઇઝરાયલના
લોકો પાસે મોકલ્યો, પણ ઇઝરાયલના લોકોએ તેને પથ્થરે માર ને માર
ના ો. તેથી રાજા તેના રથ પર બેસીને ઉતાવળે યરુશાલેમ નાસી ગયો.
19એમ, ઇઝરાયલે દાઉદના ઘર વરુદ્ધ બળવો કય , જે આજ દવસ
ુધી ચાલતો ર ો છે.

11
શમાયાની ભ વષ્યવાણી
1 રાજા. 12:21-24

1 જયારે રહાબામ યરુશાલેમ પહોંચ્યો ત્યારે તેણે પોતા ું રાજય
ુન: ા પત કરવા માટે અને ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ કરવા માટે યહૂદા

અને બન્યામીનના કુળમાંથી પસંદ કરેલા કુલ એક લાખ એંશી હજાર
યોદ્ધાઓને ભેગા કયાર્.

2 પર ુ ઈ ર ું વચન ઈ રભક્ત શમાયાની પાસે આ ું,
3 “યહૂ દયાના રાજા અને ુલેમાનના દ કરા રહાબામન,ે યહૂ દયા અને
બન્યામીનમાંના સવર્ ઇઝરાયલના લોકોને કહે; 4 ‘ઈ ર આમ કહે છે:
તમારે તમારા ભાઈઓ તથા સંબંધીઓની* વરુદ્ધ હુમલો કે લડાઈ
કરવી ન હ. દરેક માણસ પોતપોતાના ઘરે પાછા જાઓ, કેમ કે આ કામ

* 11:4 11:4 ઉ ર દેશ-યહૂદા
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મારાથી થ ું છે.’ ” તેથી તેઓએ ઈ ર ું ક ું માન્ ું અને યરોબામની
વરુદ્ધ ન જતા તેઓ પોતપોતાને ઘરે પાછા ગયા.

રહાબામે બાંધેલાં નગરો અને કોટ
5 રહાબામ યરુશાલેમમાં ર ો અને યહૂ દયાની ુરક્ષા માટે નગરો

બાંધ્યા.ં 6 તેણે બેથલેહેમ, એટામ, તકોઆ, 7 બેથ- ૂર, સોખો,
અદલુ્લામ, 8 ગાથ, મારેશા, ઝ ફ, 9 અદોરાઈમ, લાખીશ, અઝેકા,
10સોરાહ,આયાલોન,અને હેબ્રોન નગરો બાંધ્યા.ં એ યહૂ દયામાં અને
બન્યામીનમાં આવેલા કલ્લાવાળાં નગરો છે.
11 તેણે ત્યાં મજ ૂત કલ્લા બંધા ા અને સેનાપ તઓને અનાજ,

તેલઅને દ્રાક્ષારસના ભંડારઆગળચોક કરવા ૂ ા. 12દરેક નગરમાં
તેણે ઢાલો અને ભાલાઓ ૂ ા અને તે નગરોને મજ ૂત કયા. યહૂ દયા
અને બન્યામીન તેના તાબામાં હતા.ં

યાજકો અને લેવીઓ યહૂ દયામાં પાછા આ ા
13 યાજકો અને લેવીઓ કે જઓે ઇઝરાયલમાં હતા તેઓ તેમના
ળોમાંથી તેની પાસેઆ ા. 14લેવીઓપોતાના ગોચરઅને મલકત
ૂક ને યહૂ દયા અને યરુશાલેમ આ ા હતા કેમ કે યરોબામે અને

તેના દ કરાઓએ તેઓને નસાડ ૂ ા હતા કે જથેી તેઓ ઈ ર માટે
યાજકની જવાબદાર બજાવી ન શકે. 15 યરોબામે સભા ાનને માટે,
પોતે બનાવેલા વાછરડાની અને બકરાની ૂ તની ૂજા માટે, તેઓના

ાને અન્ય યાજકો ન ુકત કયાર્.
16તેઓની પાછળ ઇઝરાયલનાં કુળોના સવર્ લોકો,જઓેએપોતાનાં

અંત:કરણ ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ ઈ રને શોધવામાં લગા ાં હતાં તેઓ
પોતાના પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ રને યજ્ઞ કરવા યરુશાલેમ આ ા. 17 તે
લોકોના કારણે યહૂ દયા ું રાજય બળવાન થ ુ.ં તે ત્રણ વષર્ દર મયાન
તેઓએ ુલેમાનના ુત્ર, રહાબામને બળવાન કય , કેમ કે ત્રણ વષર્ ુધી
તેઓ દાઉદ અને ુલેમાનને પગલે ચાલ્યા હતા.

રહાબામ ું કુટુબ
18 રહાબામે માહાલાથની સાથે લ ક .ુ માહલાથ દાઉદના

દ કરા ય રમોથની દ કર હતી. યશાઈના દ કરા અ લયાબની દ કર
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અ બહાઈલ તેની માતા હતી. 19 તેને ત્રણ ુત્રો થયા; યેઉશ, શમાયાર્
અને ઝાહામ.

20 માહલાથ પછ રહાબામે આબ્શાલોમની ુત્રી માકા સાથે લ
ક ુ. તેણે અ બયા, આ ાય, ઝ ઝાહ અને શલોમીથને જન્મ આપ્યો.
21પોતાની બધી પત્નીઓઅને ઉપપત્નીઓ કરતાં રહાબામ માકા ઉપર
વધારે પ્રેમ રાખતો હતો. તેને બધી મળ ને અઢાર પત્નીઓ અને સાઠ
ઉપપત્નીઓ હતી. તેના અઠ્ઠાવીસ દ કરા અને સાઠ દ કર ઓ હતી.

22 રહાબામે માકાના દ કરા અ બયાને તેના બધા ભાઈઓમાં
અ ધકાર નીમ્યો; તે તેને રાજા બનાવવા ું વચારતો હતો. 23 રહાબામે
કુશળતા ૂવર્ક રાજ ક ુ; તેણે તેના બધા ુત્રોને યહૂ દયાના અને
બન્યામીનનાં સવર્ કલ્લાવાળાં નગરોમાં મોકલી દ ધા. તેણે તેઓને માટે
ખાવાપીવાની સામગ્રી ુષ્કળ પ્રમાણમાં ૂર પાડ . ઘણી ીઓ સાથે
તેઓના લ કરા ા.ં

12
મસરના લશ્કર ું આક્રમણ
1 રાજા. 14:25-28

1 અને એમ થ ું કે, જયારે રહાબામ ું રાજય ર થ ું અને તે
બળવાન બન્યો, ત્યારે તેણે તથા તેની સાથેના સવર્ ઇઝરાયલે ઈ રના
નયમનો ત્યાગ કય .
2એ તે લોકો ઈ રને અ વ ા ુ બન્યા હોવાથી રહાબામ રાજાના

શાસનના પાંચમાં વષ, મસરના રાજા શશાકે યરુશાલેમ ઉપર હુમલો
કય . 3 તે બારસો રથો તથા સાઠ હજાર ઘોડસેવારો સ હત ચઢ
આ ો. મસરમાંથી તેની સાથે અસં સૈ નકો આ ા હતા: તેઓમાં
ૂબીઓ, ુ ઓ તથા કૂશીઓ હતા. 4 યહૂ દયા સાથે સંકળાયેલાં
પસ્તાળ સ નગરોનો કબજો કર ને તે યરુશાલેમ આ ો.
5 હવે રહાબામ તથા યહૂદાના આગેવાનો, જઓે શશાકને લીધે

યરુશાલેમમાં એકત્ર થયા હતા, તેઓની પાસે શમાયા પ્રબોધકે આવીને
તેઓને ક ું, “ઈ ર આમ કહે છે: ‘તમે મને તજી દ ધો છે, તેથી મેં
પણ તમને શશાકના હાથમાં સોંપી દ ધાં છે.’ ” 6 પછ ઇઝરાયલના
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આગેવાનોએ તથા રાજાએ પોતાને નમ્ર બનાવીને ક ું, “ઈ ર ન્યાયી
છે.”

7 ઈ રે જયારે જો ું કે તેઓએ પોતાને નમ્ર બના ા છે, ત્યારે
ઈ રની વાણી શમાયાની પાસે આવી, “તેઓએ પોતાને નમ્ર બના ા
છે. માટે હુ તેમનો નાશ ન હ કરુ; હુ તેમને થોડ વારમાં છોડાવીશ અને
હુ મારો ક્રોધ શશાકની મારફતે યરુશાલેમ પર ન હ ઉતારુ. 8તેમ છતાં,
તેઓ તેના ુલામો થશ,ે કે જથેી તેઓને સમજાય કે માર સેવા કરવામાં
તથા વદેશી રાજાઓની સેવા કરવામાં કેટલો ફેર છે.”

9 મસરના રાજા શશાકે યરુશાલેમ ઉપર ચઢાઈ કર ને ઈ રના
સભા ાનનો ખજાનો તથા રાજાના મહેલનો બધો ખજાનો ૂંટ લીધો.
તેણે બ ું જ ૂંટ લી ું; ુલેમાને સોનાની જે ઢાલો બનાવી હતી એ
પણ તે લઈ ગયો. 10 રહાબામ રાજાએ તેમને ાને પ ળની ઢાલો
બનાવીને અંગરક્ષકોના ઉપર અમલદારના, એટલે કે જઓે રાજાના
મહેલની ચોક કરતા તેઓના હાથમાં સોંપી.

11જયારે રાજા ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશ કરતો, ત્યારે રક્ષકો તે ઢાલોને
ઊંચક લેતા; પછ તેઓ તે ઢાલોને પરત લાવતા અને રક્ષક ૃહમાં
ૂક દેતા. 12 જયારે રહાબામે પોતાને નમ્ર કય ત્યારે ઈ રનો ક્રોધ

ઊતય , કેમ કે તે તેનો સં ૂણર્ નાશ કરવા ચાહતા નહોતા;આ ઉપરાંત,
યહૂ દયામાં પણ કઈક સાર વતર્ ૂક મા ૂમ પડ .

રહાબામના રા કાળ ું ટૂક વણર્ન
13 તેથી રહાબામ રાજાએ યરુશાલેમમાં બળવાન થઈને રાજ ક ુર્.

રહાબામ રાજાબન્યો ત્યારે તે એકતાળ સ વષર્નો હતો. તેણે યરુશાલેમ
નગર કે, જનેે ઈ રે પોતા ું નામ રાખવા માટે ઇઝરાયલનાં સવર્
કુળોમાંથી પસંદ ક ુ હ ુ,ં ત્યાં સ ર વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું
નામ નાઅમાહ હ ુ,ં તે આમ્મોની ી હતી. 14 તેણે દુ તા કર , તેણે
સાચા હૃદયથી ઈ રની ભ ક્ત કરવા ું મન લગા ું ન હ.

15 રહાબામનાં કૃત્યો, પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી, શમાયા પ્રબોધકની
તથા ઇદ્દો દ્ર ાનાં લખાણોમાં વંશાવળ ના અ ુક્રમે નોંધેલા છે. રહાબામ
તથા યરોબામ વચ્ચે સતત વગ્રહ ચાલતો ર ો હતો. 16 રહાબામ
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પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને દાઉદનગરમાં દફનાવવામાં
આ ો; તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો અ બયા રાજા થયો.

13
ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા વચ્ચે ુદ્ધ
1 રાજા. 15:1-8

1 રાજા યરોબામના અઢારમા વષ,અ બયા યહૂ દયા પર રાજ કરવા
લાગ્યો. 2 તેણે ત્રણ વષર્ યરુશાલેમમાં રાજ ક ુર્; તેની માતા ું નામ
મખાયા હ ુ.ં તે ગબયાના ઉર એલની દ કર હતી. અ બયા તથા
યરોબામ વચ્ચે ુદ્ધ ચાલ્ ુ.ં 3અ બયાએ પસંદ કરેલા ચાર લાખ ૂરવીર
યોદ્ધાઓને લઈને ુદ્ધમાં ગયો. યરોબામઆઠલાખપસંદ કરેલા ૂરવીર
લડવૈયાઓને લઈને સામે ગયો.

4અ બયાએ એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં આવેલા સમારાઈમ પવર્ત
પર ઊભા રહ ને ક ું, “યરોબામ તથા સવર્ ઇઝરાયલ મારુ સાંભળો!
5 ું તમે નથી જાણતા કે પ્ર ,ુ ઇઝરાયલના ઈ રે દાઉદને, એટલે તેને
તથા તેના દ કરાઓને, ઇઝરાયલ પર સદા રાજ કરવાને માટે કરાર કરેલો
છે?

6તેમછતાં દાઉદના દ કરા ુલેમાનના સેવક નબાટના દ કરા યરોબામે
પોતાના મા લક સામે બળવો કય . 7 હલકા માણસો તથા અધમ
માણસો તેની પાસે એકત્ર થયા. ુલેમાનનો દ કરો રહાબામ જુવાન
તથા બનઅ ુભવી હોવાથી તેમની સામે લડવાને અશક્ત હતો, ત્યારે
તેઓ તેની સામે લડવાને તૈયાર થયા.

8 હવે તમે દાઉદના વંશજોના હાથમાં ઈ ર ું રાજ છે, તેની સામે
થવાનો ઇરાદો રાખો છો. તમારુ સૈન્ય બહુ મોટુ છે અને યરોબામે જે
સોનાના દેવો બના ા છે તે પણ તમાર પાસે છે. 9 ું તમે ઈ રના
યાજકોન,ે એટલે હારુનના વંશજોને તથા લેવીઓને કાઢ ૂ ા નથી?
ું તમે બીજા દેશોના લોકોના રવાજ પ્રમાણે પોતાને માટે ૂ ત ૂજક

યાજકો નીમ્યા નથી? તમારામાં તો કોઈપણ માણસ એક જુવાન બળદ
તથા સાત ઘેટાં લઈને પોતાને પ વત્ર કરવા માટે આવે છે; તે પોત,ે તમારા
દેવો જઓે દેવ નથી, તે તેઓનો યાજક થાય છે.



2 કાળ ૃતાંત 13:10 xxviii 2 કાળ ૃતાંત 13:21

10પર ુ અમારા માટે તો પ્ર ુ એજઅમારા ઈ ર છેઅને અમે તેમને
તજી દ ધા નથી. ઈ રની સેવા કરનારા અમારા યાજકો તો હારુનના
વંશજો છે તથા લેવીઓ પણ પોતપોતાનાં કામ કરે છે. 11 તેઓ રોજ
સવારે તથા સાંજે ઈ રને માટે દહનીયાપર્ણો તથા ુવા સત ૂપ બાળે
છે. તેઓ અ પત રોટલી પણ ુદ્ધ મેજ પર ગોઠવે છે; દરરોજ સાંજે
સોનાના દ પ ૃક્ષ પર દ વા પણ સળગાવે છે. અમે તો અમારા પ્ર ુ,
ઈ રની આજ્ઞાઓ પાળ એ છ એ, પણ તમે તો તેમને તજી દ ધા છે.

12 જુઓ, ઈ ર અમાર સાથે છે તથા અમારા આગેવાન છે અને
તેમના યાજકો ચેતવણીનાં રણ શગડાં લઈને તમાર વરુદ્ધ અમાર
સાથે છે. તમે ઇઝરાયલના લોકોની સામે, તમારા ૂવર્જોના પ્ર ુ,
ઈ રની સામે ન લડો, તેમાં તમે સફળ થવાના નથી.”

13યરોબામે તેઓની પાછળ છુપાઈને હુમલો કરનારા સૈ નકોની એક
ટુકડ ને તૈયાર કર ; તે ું સૈન્ય યહૂદાની આગળ હ ું અને એ ટુકડ
તેઓની પાછળ હતી. 14 જયારે યહૂદાએ પાછળ જો ુ,ં તો જુઓ,
પોતાની આગળ તથા પાછળ ુદ્ધની તૈયાર કર રાખી હતી. તેઓએ
ઈ રને પોકાર કય અને યાજકોએ રણ શગડાં વગાડ્યા.ં 15 પછ
યહૂદાના માણસોએઊંચાસાદે પોકાર કય ; તેઓએપોકાર કય તે સાથે
જ ઈ રે યરોબામ અને ઇઝરાયલને અ બયા અને યહૂદાની આગળ
માયાર્.

16 ઇઝરાયલના લોકો યહૂદાની આગળથી નાસી ગયા અને ઈ રે
યહૂદાના હાથે યરોબામને તથા ઇઝરાયલને હરા ા. 17 અ બયા
અને તેના સૈન્યએ તેઓની ભારે ુવાર કર ને તેઓનો સંહાર કય ;
ઇઝરાયલના પાંચ લાખ ુનંદા માણસો માયાર્ ગયા. 18 આ ર ત,ે તે
સમયે ઇઝરાયલીઓ હાર ગયા અને યહૂ દયાના લોકો જીતી ગયા
યહૂ દયાના લોકોએ પોતાના પ ૃઓના ઈ ર, પ્ર ુ પર આધાર રા ો
હતો.

19 અ બયાએ યરોબામનો પીછો કય ; તેણે તેની પાસેથી
બેથેલ, યશાના અને એફ્રોન નગરો તેના ગામો સ હત જીતી લીધાં.
20અ બયાના દવસો દર મયાન યરોબામ ફર બળવાન થઈશ ો ન હ;
ઈ રે તેને સજા કર અને તે મરણ પામ્યો. 21 પર ુ અ બયા બળવાન
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થતો ગયો; તેણે ચૌદ ીઓ સાથે લ કયા. તેને બાવીસ દ કરા તથા
સોળ દ કર ઓ હતી. 22અ બયાના બાક નાં કાય , તે ું આચરણ અને
તેનાં વચનો ઇદ્દો પ્રબોધકના ટ કાગ્રંથમાં લખેલાં છે.

14
પ્ર ુને વફાદાર આસા રાજા

1 પછ અ બયા તેના પ ૃઓની જમે ઊંઘી ગયો. તેને દાઉદનગરમાં
દફનાવવામાં આ ો. તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો આસા ગાદ નશીન
થયો. યહૂ દયાના રાજા આસાના શાસનકાળના દસ વષર્ દર મયાન
દેશમાં શાં ત હતી. 2 આસાએ તેના ઈ ર, પ્ર ુની નજરમાં જે સારુ
અને યોગ્ય હ ું તે ક ુર્. 3 તેણે અન્ય દેવોની વેદ ઓ અને ઉચ્ચ ાનો
દૂર કયા. તેણે તેઓના ભજનસ્તંભના પ વત્ર પથ્થરોને ભાંગી ના ાં
અને અશેર મ ૂ તને કાપી નાખી. 4 તેણે યહૂ દયાના લોકોન,ે તેઓના
પ ૃઓના ઈ રને શોધવાનો, તેના વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન
કરવાનો હુકમ કય .

5તેણે યહૂ દયાના દરેક નગરમાંના ઉચ્ચ ાનો અને ૂપવેદ ઓને દૂર
કયાર્. તેના શાસન દર મયાન રાજયમાં શાં ત પ્રવતલી રહ . 6 તેણે
યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં નગરો બાંધ્યા.ં તે વષ માં ુદ્ધ ન હોવાના કારણે
તે દેશમાં શાં ત ાપેલી રહ હતી. કેમ કે ઈ રે તેને શાં ત આપી હતી.

7 આસાએ યહૂ દયાના લોકોને ક ું, “ચાલો, આપણે આ નગરો
બાંધીએ, તેમની ફરતે કોટ કર એ. ુરજો, દરવાજા અને ૂંગળો
બાંધીએ; આ દેશ હજી પણ આપણો છે, કારણ કે, આપણે આપણા
ઈ રની પાસે માગ્યો છે. તેમણેઆપણને ચારે બાજુએથી શાં તઆપી
છે.” તેથી તેમણે નગરો બાંધવા માંડ્યાં તેમાં તેઓ સફળ થયા. 8આસા
પાસે યહૂદા કુળના ઢાલ અને ભાલાથી સજ્જ ત્રણ લાખ ુરુષો અને
હજાર ઢાલ તથા ધ ુષ્યથી સજ્જ બન્યામીન કુળના બે લાખ એંશી
હજાર ુરુષો હતા. તેઓ બધા શ ક્તશાળ ૂરવીર યોદ્ધાઓ હતા.

કૂશી ઝેરાનો પરાજય
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9 કૂશ દેશનો ઝેરાહ દસ લાખ સૈ નકો અને ત્રણસો રથ ું સૈન્ય લઈને
તેઓ સામે ુદ્ધ કરવાઆ ો; તે મારેશા ુધીઆવી પહોંચ્યો. 10પછ
આસા તેની સામે ગયો અને તેઓએ મારેશાઆગળસફાથાના મેદાનમાં
ુદ્ધ માટે ૂહ રચ્યો. 11આસાએ તેના ઈ રને પોકાર કય , “ઈ ર,

બળવાનની વરુદ્ધમાં નબર્ળને સહાય કરનાર, તમારા સવાય અમારો
બીજો કોઈ આશ્રય નથી; હે ઈ ર, અમારા પ્ર ,ુ અમને સહાય કરો;
કેમ કે અમે માત્ર તમારા પર જ આધાર રાખીએ છ એ અને તમારા
નામના લીધે જ અમે આ મોટા સૈન્ય સામે આ ા છ એ; હે ઈ ર,
તમે અમારા પ્ર ુ છો; માણસો તમને હરાવી શકશે ન હ.”

12 તેથી ઈ રે આસા અને યહૂ દયાના સૈન્યની સામે કૂશીઓને
હરા ા અને તેઓ નાસી ગયા. 13આસા અને તેના સૈ નકોએ ગેરાર
ુધી તેમનો પીછો કય . ઈ થયો પયાના કૂશી લોકોમાંથી એટલા બધા

માણસો માયાર્ ગયા કે તેઓમાંથી કોઈ બચ્યો ન હ, તેઓ સં ૂણર્ ર તે
ઈ ર અને તેમની સેના દ્વારા ન થયા. સૈ નકોએ ૂંટ ચલાવીને ુષ્કળ
પ્રમાણમાં સંપ મેળવી.

14 યહૂ દયાના સૈ નકોએ ગેરારની આસપાસના બધાં નગરોનો નાશ
કય , ત્યાંના રહેવાસીઓને ઈ રનો ભય લાગ્યો. તેઓએ બધાં ગામો
ૂંટ્યાં અને તેઓ પાસે ુષ્કળ ૂંટ હતી. 15 તેઓએ ઘેટાંપાળકોનાં

જાનવર રાખવાના માંડવા તોડ ના ા અને સં ાબંધ ઘેટાં તથા ઊંટો
લઈને પછ તેઓ યરુશાલેમ પાછા આ ા.

15
આસાએ કરાવેલી ધમર્ ુધારણા

1 ઈ રનો આત્મા ઓદેદના દ કરા અઝાયાર્ પર આ ો. 2 તેથી
તે આસાને મળ ને બોલ્યો, “આસા તથા સમગ્ર યહૂ દયા અને
બન્યામીનના બધા લોકો, માર વાત સાંભળો ાં ુધી તમે ઈ ર
સાથે રહેશો ત્યાં ુધી તેઓ તમાર સાથે રહેશે. તમે જો તેમને શોધશો
તો તે તમને મળશ;ે પણજો તમે તેમનો ત્યાગ કરશો, તો તે તમારો ત્યાગ
કરશે.

3 હવે ઘણાં લાંબા સમયથી, ઇઝરાયલીઓ ખરા ઈ રની ભ ક્ત
કરતા ન હતા. તેઓસદ્દબોધઆપનાર યાજક વનાનાઅને નયમશા
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વનાના હતા. 4 પર ુ સંકટના સમયે તેઓ ઇઝરાયલના ઈ ર, એટલે
પોતાના પ્ર ુ તરફ ફયાર્ અને તેમનો પોકાર કય ત્યારે ઈ ર તેમને મ ા.
5તે દવસોમાં ત્યાં કોઈ માણસમાં શાં ત નહોતી, દેશના સવર્ રહેવાસીઓ
બહુ દઃુખી હતા.

6પ્રજાઓએકબીજાની વરુદ્ધઅને નગરો એકબીજા વરુદ્ધ લડ ને
પાયમાલ થતાં હતા,ં તેઓ ૂટ ગયા હતા, કેમ કે ઈ ર તેઓને દરેક
પ્રકારની આફતો વડે શક્ષા કરતા હતા. 7 પણ તમે બળવાન થાઓ
અને તમારા હાથોને ઢ લા પડવા ન દો, કેમ કે તમાર મહેનત ું ફળ તમને
મળશે.”

8 જયારે આસાએ પ્રબોધક ઓદેદની પ્રબોધવાણી સાંભળ ત્યારે
હમત રાખીને યહૂ દયા તથા બન્યામીનના સવર્ દેશમાંથી તથા જે
નગરો એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશમાં કબજે કર લીધાં હતા, તે બધામાંથી
ધ ારપાત્ર ૂ તઓને હઠાવી દ ધી. અને તેણે ઈ રના સભા ાનના
દ્વારમંડપ આગળની ઈ રની વેદ ને ફર થી બાંધી. 9 તેણે આખા
યહૂ દયા તથા બન્યામીનન,ે તેમ જ જઓે તેઓની સાથે રહેતા હતા
તેઓમાં - એફ્રાઇમ, મનાશ્શા તથા શમયોનમાંથી આવી વસેલાઓને
એકત્ર કયાર્. જયારે તેઓએ જો ું કે પ્ર ુ તેઓના ઈ ર તેની સાથે છે,
ત્યારે ઇઝરાયલમાંથી ઘણાં લોકો તેના પક્ષમાં આ ા.

10આસાની કાર કદ ના પંદરમા વષ ત્રીજા મ હનામાં યરુશાલેમમાં
તેઓભેગા થયા. 11તેઓએ પોતાને મળેલી ૂંટમાંથી તે દવસે ઈ રને
સાતસો બળદો તથા સાત હજાર ઘેટાં ું અપર્ણ ક ુ.

12 તેઓએ ઈ રને શોધવાને માટે પોતાના પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ રની
સાચા હૃદયથી તથા સં ૂણર્ ભાવથી સ્ ુ ત કરવાનો કરાર કય . 13 નાનો
હોય કે મોટો, ી હોય કે ુરુષ, જે કોઈ ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની
સ્ ુ ત ન કરે તેને ૃત્ ુદડ આપવાને એકમત થયા.

14 તેઓએ ઈ રની આગળ ઊંચા અવાજે પોકાર ને તથા
રણ શગડાં અને શરણાઈ વગાડ ને સોગન ખાધા. 15 તે સોગનથી
યહૂ દયાના સવર્ લોકો ૂબઆનંદ પામ્યા, કારણ કે તેઓએપોતાના ૂરા
અંત:કરણથી સોગન ખાધા હતા અને તેઓએ પોતાની સં ૂણર્ ઇચ્છાથી
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ઈ રને શોધ્યા અને તે તેઓને મ ા. ઈ રે તેઓને ચારેતરફની શાં ત
આપી.

16 આસાએ પોતાની દાદ માકાને પણ રાજમાતાની પદવી પરથી
દૂર કર , કારણ કે તેણે અશેરાને માટે ધ ારપાત્ર ૂ ત બનાવી હતી.
આસાએ તે ૂ તને કાપી નાખી, તેનો ૂકો કર ને કદ્રોન નાળાં આગળ
તેને સળગાવી દ ધી. 17જો કે ઇઝરાયલમાંથી ધમર્ ાનો કાઢ નંખાયા
ન હ. તોપણઆસા ું હૃદય તેના દવસોમાં ઈ ર પ્રત્યે સં ૂણર્ હ ુ.ં

18 તેના પતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ તથા તેની પોતાની પ વત્ર વસ્ ુઓ,
એટલે સો ું તથા ચાંદ ની વસ્ ુઓ તે ઈ રના ઘરમાં લા ો.
19 આસાની કાર કદ ના પાંત્રીસમા વષર્ ુધી ત્યાં એક પણ ુદ્ધ થ ું
ન હ.

16
ઇઝરાયલ સાથે અથડામણ
1 રાજા. 15:17-22

1આસાની કાર કદ ના છત્રીસમા વષર્મા,ં ઇઝરાયલના રાજાબાશાએ
યહૂ દયા વરુદ્ધઆક્રમણ ક ુ. યહૂ દયાના રાજાઆસાની મદદે બીજા
કોઈને આવતા અટકાવી દેવા સારુ તેણે રામાનો કલ્લો બાંધ્યો.

2 પછ આસાએ ઈ રના સભા ાનના તથા રાજાના મહેલના
ભંડારોમાંથી સો ુંચાંદ લઈને દમસ્કસમાં રહેનાર અરામના રાજા બેન-
હદાદ પર મોકલીને તેને કહેવડા ું, 3 “જમે તારા પતા તથા મારા પતા
વચ્ચે સંપ હતો, તેમ માર તથા તાર વચ્ચે છે. આ ચાંદ તથા સો ું મેં
તારા માટે મોકલ્ ું છે. ઇઝરાયલના રાજા બાશાની સાથે તારો સંબંધ
તોડ નાખ, કે જથેી તે અહ થી ચાલ્યો જાય.”

4 બેન-હદાદે આસા રાજા ું સાંભળ ને પોતાના સૈન્યના
સેનાપ તઓને ઇઝરાયલનાં નગરો પર ચઢાઈ કરવા મોકલી આપ્યાં.
તેઓએ ઇયોન, દાન, આબેલ-માઈમ તથા નફતાલીનાં સવર્ ભંડાર
નગરો પર હુમલો કય . 5 જયારે બાશાએ આ સાંભ ુ,ં ત્યારે તેણે
રામાનો કલ્લો બાંધવા ું કામ બંધ કરાવી દ ુ.ં 6 પછ આસા રાજાએ
યહૂ દયાના લોકોને સાથે લીધા. તેઓ જે પથ્થરો તથા જે લાકડાં
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બાશાએ રામાના કલ્લાના બાંધકામમાં વાપરવા માટે તૈયાર કયા હતાં
તે લઈ ગયા. પછ તે વડે આસા રાજાએ ગેબા તથા મસ્પા બાંધ્યા.ં

પ્રબોધક હનાનીની ચીમક
7તે જ સમયે હનાની પ્રબોધક યહૂ દયાનાઆસા રાજા પાસેઆવીને

તેને ક ું, “તમે પ્ર ુ ઈ રને બદલે અરામના રાજા ઉપર ભરોસો રા ો
છે, માટે અરામના રાજા ું સૈન્ય તમારા હાથમાંથી છટક જઈ શ ું છે.
8 ું તને યાદ નથી કે કૂશીઓ તથા ૂબીઓના સૈન્યની સાથે અસં
રથો તથા ઘોડસેવારો હતા છતાં તેઓની શી હાલત થઈ હતી? પણ
તે સમયે તેં ઈ ર પર ભરોસો રા ો હતો, એટલે તેમણે તને તેઓ પર
વજય અપા ો હતો.
9 કેમ કે ઈ રની દ્ર સમગ્ર ૃથ્વી ું નર ક્ષણ કયાર્ કરે છે. અને

જઓે ું અંત:કરણ તેમના પ્રત્યે સં ૂણર્ છે, તેઓને સહાય કર ને તે પોતે
બળવાન છે એમ બતાવીઆપે છે. પણ તેં તેમની બાબતમાં ૂખાર્ઈ કર
છે. હવેથી તારે ુદ્ધો લડવાં પડશે.” 10એસાંભળ નેઆસા તે પ્રબોધક
પર ુસ્સે થયો; તેણે તેને જલેમાં ૂર દ ધો, કેમ કે તેઆબધી બાબતોને
લઈને તે તેના પર કોપાયમાન થયો હતો. એજસમયે આસાએ કેટલાક
લોકો પર ત્રાસ વતાર્ ો.

આસાના રા કાળનો અંત
1 રાજા. 15:23-24

11 જુઓ, આસાનાં કૃત્યો, પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી, યહૂ દયાના
રાજાઓના તથા ઇઝરાયલના ુસ્તકમાં લખેલાં છે. 12 તેના રાજયના
ઓગણચાળ સમા વષર્માં આસાના પગમાં કોઈ રોગ થયો, તે રોગની
પીડા ત્રાસજનક હતી. તોપણ તેણે બીમાર માં ઈ રની ન હ, પણ
વૈદોની સહાય લીધી.

13 આસા પોતાના ૂવર્જોની સાથે ઊંઘી ગયો; તેની કાર કદ ના
એકતાળ સમા વષ તે મરણ પામ્યો. 14 દાઉદનગરમાં તેણે પોતાને માટે
જે કબર ખોદાવી હતી તેમાં તેને દફનાવવામાં આ ો. તેના કફનમાં
ુગંધીઓ તથા ગાંધીએ તૈયાર કરેલાં વ વધ પ્રકારનાં ુગંધીદ્ર ો

ભર ને તેઓએ તેમાં તેને ુવાડ્યો. પછ તેઓએ મોટા પ્રમાણમાં
ુગંધીદ્ર ો ું દહન ક .ુ
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17
યહોશાફાટ યહૂ દયાની ગાદ એ

1 તેની જગ્યાએ તેનો દ કરો યહોશાફાટ ગાદ એ બેઠો. તેણે
ઇઝરાયલની સામે ુદ્ધ ક .ુ 2 યહૂ દયાના કલ્લાવાળાં બધાં નગરોમાં
લશ્કર તહેનાત ક ુ અને યહૂ દયા દેશમાં તેમ જ તેના પતા આસાએ
કબજે કરેલાં એફ્રાઇમના નગરોમાં થાણાં ા પત કયાર્.

3ઈ ર યહોશાફાટની સાથે હતા, કેમ કે તેના પ ૃ દાઉદ શરૂઆતના
વષ માં જે માગ ચાલ્યા હતા તે જ માગર્ પર યહોશાફાટ ચાલ્યો
અને તે બઆ લમ તરફ ફય ન હતો. 4 પણ તેના બદલે તે તેના
પતાના ઈ ર પરઆધાર રાખતોઅને તેમનીઆજ્ઞાઓપ્રમાણે ચાલતો
હતો, ઇઝરાયલના લોકો કરતાં તે ું જીવન જુદા જ પ્રકાર ું હ ું; તેણે
ઇઝરાયલ ું ખોટુ અ ુસરણ ક ુ ન હ.

5તેથી ઈ રે તેના હાથમાં રાજ ર ક ;ુઆ ું યહૂદા યહોશાફાટને
ખંડણી આપ ું હ ું. તે ુષ્કળ માન અને સંપ પામ્યો. 6 ઈ રના
માગ માં તે ું અંત:કરણ લાગે ું હ ુ.ં તેણે યહૂ દયામાંથી ઉચ્ચ ાનો
તેમ જ અશેર મ ૂ તના સ્તંભોનો પણ નાશ કય .

7 તેના શાસનકાળના ત્રીજા વષ તેણે પોતાના અ ધકાર ઓ બેન-
હા યલ, ઓબાદ્યા, ઝખાયાર્, નથાનએલ અને મખાયાને યહૂ દયાના
નગરોમાં બોધ કરવાને મોકલ્યા. 8 વળ તેઓની સાથે લેવીઓને
એટલે શમાયા, નાથાન્યા, ઝબાદ્યા, અસાહેલ, શ મરામોથ, યોનાથાન,
અદો નયા, ટો બયા અને ટોબ-અદો નયાને તેમ જ યાજકોને એટલે
અ લશામા અને યહોરામને પણ મોકલ્યા. 9 તેઓએ યહૂ દયામાં
શક્ષણ આપ્ ુ.ં તેઓની પાસે ઈ ર ું નયમશા હ ું. યહૂદાનાં સવર્
નગરોમાં જઈને તેઓએ નયમશા અ ુસાર લોકોને શક્ષણઆપ્ ુ.ં

યહોશાફાટની મહાનતા
10આથી યહૂ દયાનીઆસપાસના બધા પ્રદેશોનાં રાજયોને ઈ રનો

ભય લાગ્યો તેથી તેઓએ યહોશાફાટ સાથે ુદ્ધ ક ુ ન હ. 11 કેટલાક
પ લસ્તીઓ યહોશાફાટ પાસે ઉપહાર અને ખંડણી તર કે ચાંદ લા ા.
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આરબો પણપ ુઓએટલે સાત હજારસાતસોબકરોઅને સાત હજાર
સાતસો ઘેટાં ભેટ તર કે લા ા.

12 યહોશાફાટ ક્રમે ક્રમે વધારે બળવાન થતો ગયો. તેણે યહૂ દયામાં
કલ્લાઓ અને ભંડાર માટે નગરો બાંધ્યા.ં 13 તેની પાસે યહૂ દયાના
નગરોમાં ુષ્કળ સામગ્રી તેમ જ યરુશાલેમમાં ઘણાં સૈ નકો તથા
પરાક્રમી અને શ ક્તશાળ ુરુષો હતા.

14 તેઓના પ ૃઓના ઘરનાં નામ પ્રમાણે તેઓની યાદ આ પ્રમાણે
છે:
યહૂ દયાના હજારો સેનાપ તઓનો ુ સેનાપ ત આદના હતો.
તેની પાસે ત્રણ લાખ લડવૈયા ુરુષો હતા;

15 તેનાથી ઊતરતા દરજ્જાનો સેનાપ ત યહોહાનાન હતો. તેની
હકૂમતમાં બે લાખ એંશી હજાર લડવૈયા હતા;

16 તેના હાથ નીચે સ્વેચ્છાથી ઈ રની સેવા કરનાર ઝખ્રીનો દ કરો
અમાસ્યા હતો; તેની પાસે બે લાખ લડવૈયા હતા.

17 એલ્યાદા બન્યામીનના કુળનો ૂરવીર માણસ હતો અને તેની
પાસે બે લાખ ધ ુષ્ય અને ઢાલથી સજ્જ સૈ નકો હતા;
18 તેનાથી ઊતરતો દરજ્જો યહોઝાબાદ હતો અને તેની પાસે ુદ્ધ માટે

સજ્જ એવા એક લાખ એંશી હજાર યોદ્ધાઓ હતા.
19આખા યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં સવર્ નગરોમાં જઓેને રાજાએ રા ા

હતા.
તે ઉપરાંત આ લોકો પણ રાજાની સેવામાં તત્પર રહેતા હતા.

18
મખાયા પ્રબોધકની આહાબને ચેતવણી
1 રાજા. 22:1-28

1 યહોશાફાટ રાજાની પાસે ુષ્કળ પ્રમાણમાં સંપ હતી અને તે
ઘણો લોક પ્રય હતો. તેણે પોતાના દ કરા ું લ આહાબની ુત્રી સાથે
કર ને તેની સાથે આહાબની સાથે સગાઈના સંબંધ બાંધ્યો. 2 થોડાં
વષ પછ , તે આહાબને મળવા સમરુન ગયો. આહાબે તેની અને
તેની સાથે જે માણસો હતા તેઓની મોટ સં ામાં ઘેટાં અને બળદોની
મજબાની આપી. અને પોતાની સાથે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ
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કરવા આહાબને સમજા ો. તેથી રામોથ ગલ્યાદ પરની ચઢાઈમાં
આહાબે પણ યહોશાફાટને સાથઆપ્યો. 3ઇઝરાયલના રાજાઆહાબે
યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટને ક ું, “તમે માર સાથે રામોથ ગલ્યાદ
પર ચઢાઈમાં આવશો?” યહોશાફાટે ઉ ર આપ્યો, “હુ તારા જવેો છુ
અને મારા લોકો પણ તારા લોકો છે;અમે તાર સાથે ુદ્ધમાં રહ ું.”

4 યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજાને ક ું, “તમારા ઉ ર માટે પ્રથમ
તમે ઈ રની ઇચ્છાને શોધો.” 5 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ ચારસો
પ્રબોધકોને ભેગા કયાર્ અને તેઓને ૂ ુ,ં “અમારે રામોથ ગલ્યાદ ઉપર
ચઢાઈ કરવી કે ન હ?” તેઓએ ક ું, “હુમલો કરો, કેમ કે ઈ ર રાજાને
વજયઆપશે.”
6 પણ યહોશાફાટે ૂ ું, “અહ ઈ રનો બીજો કોઈ પ્રબોધક નથી

કે જનેી આપણે સલાહ ૂછ એ?” 7 ઇઝરાયલનો રાજાએ તેને ક ું,
“હજી એક માણસ છે જનેી મારફતે આપણે ઈ રની સલાહ ૂછ
શક એ, પણ હુ તેનો તરસ્કાર કરુ છુ, કારણ કે તેણે કદ મારા વષે
સારુ ભ વષ્ય ક ું નથી, પણ ફક્ત માઠુ જ ક ું છે, તે તો ઈમલાહનો
ુત્ર મખાયા છે.” પણ યહોશાફાટે ક ું, “રાજાએ એ ું ન બોલ ું

જોઈએ, આપણે તે ું પણ સાંભળ એ.” 8 પછ ઇઝરાયલના રાજાએ
એક અ ધકાર ને બોલાવીને ક ું, “ઈમલાહના દ કરા મખાયાને જલ્દ
બોલાવી લાવો.”

9 હવે, ઇઝરાયલનો રાજા આહાબ અને યહૂદાનો રાજા યહોશાફાટ
રાજપોશાક પહેર ને સમરુનના દરવાજાની આગળ ુલ્લી જગ્યામાં
પોતપોતાનાં સહાસન પર બેઠા અને બધા પ્રબોધકો તેઓની આગળ
પોતપોતાની પ્રબોધવાણીઓ સંભળાવતા હતા. 10 કેનાહના દ કરા
સદ કયાએ પોતાને માટે લોખંડનાં શગડાં બનાવડા ા હતા.ં તે
બતાવીને બોલ્યો, “ઈ ર એ ું કહે છે, ‘અરામીઓનો નાશ થતાં ુધી
આવાં શગ વડે તમે તેમને હઠાવશો.’ ” 11 સવર્ પ્રબોધકોએ એવો જ
પ્રબોધ કય હતો, “રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર ને વજયી થાઓ;
કારણ કે ઈ રે તેને રાજાના હાથમાં આપી દ ું છે.”

12 જે સંદેશવાહક મખાયાને બોલાવવા ગયો હતો તેણે મખાયાને
ક ું, “હવે જો, બધા પ્રબોધકો એક સાથે રાજાને માટે સારુ ભ વષ્ય
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કહે છે. કૃપા કર તારુ કહે ું પણ તેમના જે ું જ હોય તો સારુ.”
13 મખાયાએ જવાબ આપ્યો, “જીવતા ઈ રના સમ કે, મારા પ્ર ુ
મને જે કહેશે તે જ હુ બોલીશ.” 14જયારે તે રાજા પાસે આ ો, ત્યારે
રાજાએ તેને ક ું, “ મખાયા,અમે રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર એ કે
ન કર એ?” મખાયાએ જવાબ આપ્યો, “ચઢાઈ કર ને વજય પામો!
કેમ કે એ મોટો વજય હશ.ે”

15 પછ રાજાએ તેને ક ું, “ઈ રને નામે મને કેવળ સત્ય જ કહેવા
માટે મારે તાર પાસે કેટલી વાર સમ લેવડાવવા?” 16 તેથી મખાયાએ
ક ું, “મેં સવર્ ઇઝરાયલીઓને પાળક વગરનાં ઘેટાંની જમે પવર્તો ઉપર
વખેરાઈ ગયેલાજોયાઅને ઈ રે ક ું, ‘એમનો કોઈ પાળક નથી. તેઓ
દરેક પોતપોતાને ઘરે શાં તથી પાછા જાય.’ ”

17 તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને ક ું, “ ું મેં તને નહો ું
ક ું કે તે મારા સંબંધી સારુ ન હ, પણ માઠુ ભ વષ્યભાખશ?ે” 18પછ
મખાયાએ ક ું, “તમે સવર્ ઈ ર ું વચન સાંભળો મેં ઈ રને તેમના
સહાસન પર બેઠેલા જોયા છે અને આકાશ ું આ ું સૈન્ય તેમને જમણે
હાથે તથા ડાબે હાથે ઊભે ું હ ુ.ં

19 ઈ રે ક ું, ‘કોણ ઇઝરાયલના રાજા આહાબને ફોસલાવીને
રામોથ ગલ્યાદ લઈ જાય કે ત્યાં તે માય જાય?’ ત્યારે એકે આમ
ક ું અને બીજાએ તેમ ક ુ.ં

20પછ એકઆત્માએઆગળઆવીને ઈ રની સમક્ષઊભા રહ ને
ક ું, ‘હુ તેને ફોસલાવીશ.’ ઈ રે તેને ૂ ું, ‘કેવી ર તે?’ 21આત્માએ
જવાબ આપ્યો, ‘ત્યાં જઈને હુ તેના બધા પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ
બોલનાર આત્મા થઈશ.’ ઈ રે જવાબ આપ્યો, ‘ ું તેને ફોસલાવશે
અને ું સફળ પણ થશે. હવે જઈને એમ કર.’ ”

22હવે જો,ઈ રેઆતારા પ્રબોધકોના ુખમાં જૂઠુ બોલનારઆત્મા
ૂ ો છે અને ઈ ર તારા સંબંધી અ ુભ બોલ્યા છે.”
23 ત્યારે કેનાહના દ કરા સદ કયાએ ઉપર આવીને મખાયાને તેના

ગાલ પર તમાચો માર ને ક ું, “ઈ રનો આત્મા તાર સાથે બોલવાને
માર પાસેથી ા માગ થઈને ગયો?” 24 મખાયાએ ક ું, “જો, જે
દવસે ું સંતાવાને અંદરનાઓરડામાં ભરાઈજશે તે દવસે ું તે જોશે.”
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25 ઇઝરાયલના રાજાએ કેટલાક ચાકરોને ક ું, “ મખાયાને પકડ ને
તેને નગરના રા પાલ આમોનની પાસે તથા મારા દ કરા યોઆશની
પાસે પાછો લઈ જાઓ. 26 તમે તેમને કહેજો કે, ‘રાજા કહે છે, આને
જલેમાં ૂરો અને હુ ુર ક્ષત પાછો આ ું ત્યાં ુધી તેને થોડ જ રોટલી
તથા થોડુ જ પાણી આપજો.’ ” 27 પછ મખાયાએ ક ું, “જો ું
ુર ક્ષત પાછો ફરે તો ઈ ર મારા દ્વારા બોલ્યા નથી એમ સમજ ું.”

વળ તેણે ક ું, “હે સવર્ લોકો તમે આ સાંભળો.”

આહાબ ું ૃત્ ુ
1 રાજા. 22:29-35

28 તેથી ઇઝરાયલના રાજા આહાબે તથા યહૂ દયાના યહોશાફાટે
રામોથ ગલ્યાદ પર ચઢાઈ કર . 29ઇઝરાયલના રાજાએ યહોશાફાટને
ક ું, “હુ મારો વેશ બદલીને ુદ્ધમાં જઈશ, પણ તમે તમારો રાજપોષાક
પહેર રાખજો.” તેથી ઇઝરાયલના રાજાએ વેશ બદલ્યો અને તેઓ
ુદ્ધમાં ગયા. 30 હવે અરામના રાજાએ પોતાના રથા ધપ તઓને એવી

આજ્ઞાઆપી હતી કે, “તમારે ઇઝરાયલના રાજા સવાય બીજા કોઈની
પર હુમલો કરવો ન હ.”

31 અને એમ થ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએ યહોશાફાટને જોયો
ત્યારે તેઓએક ું કે, “આઇઝરાયલનો રાજા છે.” માટે તેઓતેની સાથે
લડવાને આ ા, પણ યહોશાફાટે ૂમ પાડ અને ઈ રે તેને મદદ કર .
ઈ રે તેઓનાં મન ફેર ાં. 32અનેએમથ ું કે જયારે રથા ધપ તઓએ
જો ું કે એ તો ઇઝરાયલનો રાજા નથી, ત્યારે તેઓ તેની પાછળ ન પડતાં
પાછા ફયાર્.

33 પણ એક માણસે અનાયાસે ધ ુષ્ય ખેંચીને ઇઝરાયલના રાજાને
કવચના સાંધાની વચમાં બાણ મા ુ. પછ આહાબે પોતાના સાર થને
ક ું, “રથ ફેરવીને મને ુદ્ધમાંથી બહાર લઈ જા, કેમ કે હુ બહુ ખરાબ
ર તે ઘવાયો છુ.” 34 તે દવસે ભીષણ ુદ્ધ ખેલા ું અને ઇઝરાયલના
રાજાને ટેકોઆપીને અરામીઓની સામે રથમાં સાંજ ુધી ટટ્ટાર બેસાડ
રા ો હતો. આશરે ૂયાર્સ્ત થતાં તે મરણ પામ્યો.
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19
યહોશાફાટને પ્રબોધકનો ઠપકો

1 યહૂ દયાનો રાજા યહોશાફાટ ુર ક્ષત ર તે યરુશાલેમમાં પોતાના
ઘરે પાછો ફય . 2 ત્યારે પ્રબોધકહનાનીનો દ કરો યેહૂ યહોશાફાટ રાજાને
મળવા ગયો અને તેને ક ું, “ ું તારે દજુનોને મદદ કરવી જોઈએ? અને
જઓે ઈ રને ધ ારે છે તેઓ પર ું તારે પ્રેમ કરવો જોઈએ? એને
લીધે ઈ રનો કોપ તારા પર પ્રગટ થયો છે. 3તોપણ તારામાં કઈક સાર
બાબતો મા ૂમ પડ છે, કેમ કે તેં દેશમાંથી અશેરોથ ૂ તને હઠાવી દ ધી
છે. અને ઈ ર પ્રત્યે વ ા ુ રહેવામાં તારુ મન વા ું છે.”

યહોશાફાટે કરાવેલી ધમર્ ુધારણા
4 યહોશાફાટ યરુશાલેમમાં ર ો; અને ફર થી બેરશેબાથી માંડ ને

એફ્રાઇમના પહાડ પ્રદેશ ુધી લોકોમાં ફર ને તેણે તેઓના પ ૃઓના
પ્ર ુ ઈ ર તરફ તેઓનાં મન ફેર ા.ં 5 તેણે દેશમા,ંએટલે યહૂ દયાના
સવર્ કલ્લાવાળાં નગરોમાંના પ્રત્યેક નગરમાં, ન્યાયાધીશો નીમ્યા.

6તેણે ન્યાયાધીશોને ક ુ,ં “તમે જે ન્યાય કરો તે વચાર ને કરજો કેમ
કે તમે માણસો તરફથી ન્યાય કરતા નથી પણ ઈ રના નામે ન્યાય કરો
છો; યાદ રાખજો કે તમે ારે ઇનસાફ કરો ત્યારે ઈ ર તમાર સાથે
હોય છે. 7માટે હવે ઈ રનો ડર રાખીને ચાલજો. જયારે તમે ન્યાય કરો
ત્યારે સાંભળ ને કરજો, કેમ કેઆપણા પ્ર ,ુ ઈ રને અન્યાય, પક્ષપાત
અને લાંચ રુશવત પસંદ નથી.”

8 ઉપરાંત, યહોશાફાટે ઈ રના નયમ સંબંધી ન્યાય ૂકવવા માટે
અને તકરારો માટે યરુશાલેમમાં લેવીઓ, યાજકો અને ઇઝરાયલના
કુટુબોના વડ લોમાંથી કેટલાકને ન ુકત કયાર્. તેઓ યરુશાલેમમાં
આ ા. 9 તેણે તેઓને ૂચનો આપ્યા,ં “ઈ રને આદર આપતા તમારે
વ ા ુપણાથી અને સં ૂણર્ હૃદયથી વતર્ ું.
10 જયારે પોતાનાં નગરોમાં રહેતા તમારા ભાઈઓના ૂન, નયમો

અને આજ્ઞાઓ, ૂ તઓ અથવા વ ા સંબંધી કોઈપણ તકરાર
તમાર પાસે આવે ત્યારે તમારે લોકોને ચેતવણી આપવી કે, તેઓ
ઈ રની વરુદ્ધ પાપ ન કરે અને તેથી ઈ રનો કોપ તમારા ઉપર અને
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તમારા ભાઈઓ ઊપર ઊતરે ન હ. જો તમે આ પ્રમાણે વતર્શો તો તમે
દો ષત ઠરશો ન હ.

11 જુઓ, તે ુ યાજક અમાયાર્, ઈ ર સંબંધી બધી બાબતોમાં
તમારો અ ધકાર છે. રાજાને લગતી તમામ બાબતોમાં યહૂદા કુળનો
આગેવાન ઇશ્માએલનો ુત્ર ઝબાદ્યા તમારો અ ધકાર થશ.ે લેવીઓ
પણ તમારા અ ધકાર ઓની સેવા માટે હશે. હમત ૂવર્ક વતર્જો.
નદ ષ ું રક્ષણ કરવા માટે ઈ ર તમારો ઉપયોગ કરો.”

20
અદોમ સાથે ુદ્ધ

1 આ પછ એ ું બન્ ું કે, મોઆબીઓ અને આમ્મોનીઓ અને
તેઓની સાથે કેટલાક મેઉનીઓ યહોશાફાટ સામે લડવા આ ા.
2 કેટલાકે યહોશાફાટને ખબર આપી, “એક મોટુ લશ્કર ૃતસ ુદ્રને
સામે કનારે આવેલા અરામથી તાર વરુદ્ધ આવી ર ું છે,” તે લોકો
હાસસોન-તામાર એટલે કે એન-ગેદ માં છે.

3 યહોશાફાટ ગભરાઈ ગયો અને તેણે પોતે ઈ રની સહાય માગી.
તેણે આખા યહૂ દયામાં ઉપવાસ જાહેર કય . 4 યહૂ દયાવાસીઓ
ઈ રની મદદ માગવા ભેગા થયા. તેનાં સવર્ નગરોમાંથી તેઓ ઈ રની
પ્રાથર્ના કરવા આ ા.

5યહોશાફાટ ઈ રના સભા ાનની સામે નવા ચોક સામે યરુશાલેમ
અને યહૂ દયાની લોકોની સભામાં ઊભો થયો. 6 તેણે ક ું, “હે ઈ ર,
અમારા પ ૃઓના પ્ર ,ુ ું તમે સ્વગર્માંના ઈ ર નથી? ું બધી
પ્રજાઓના રા ો ઉપર તમે અ ધકાર નથી? બળઅને પરાક્રમ તમારા
હાથમાં છે. તેથી કોઈ તમાર સામે ટક શક ું નથી. 7અમારા ઈ ર, ું
તમે જ આ દેશના રહેવાસીઓને નસાડ ૂક ને ઇબ્રા હમના વંશજોને,
ઇઝરાયલના લોકોને એ દેશઆપ્યો નહોતો?

8 તમારા લોકો એ દેશમાં ર ા અને તેઓએ તમારા નામ માટે એક
પ વત્ર ાન બાંધ્ ું અને ક ું, 9 ‘આ પ વત્ર ાનમાં તમારો વાસ છે.
એટલે જો અમારા પર કોઈઆફતઆવે,એટલે ન્યાયાસનની તલવાર,
મરક કે દકુાળ આવે તો અમે આ સભા ાનની સમક્ષ ઊભા રહ ને
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તમારુ નામ આ ઘરમાં છે માટે તે સંકટ સમયે અમે તમને પ્રાથર્ના કર ું
અને તમે અમને સાંભળજો અને બચાવી લેજો.’ ”

10 અગાઉ જો, આ આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ અને સેઈર પવર્ત
પરના લોકો પર ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી બહાર આવતા હતા ત્યારે
તમે હલ્લો કરવા દ ધો ન હતો પણ તેના બદલે ઇઝરાયલ તેઓ દૂર વળ
ગયા અને એ લોકોનો નાશ થવા દ ધો ન હ. 11હવે જુઓ, તેઓઅમને
કેવો બદલોઆપે છે? તમે અમને જે દેશ વારસા તર કેઆપ્યો છે તેમાંથી
અમને કાઢ ૂકવાને તેઓઆ ા છે.

12અમારા ઈ ર, ું તમે તેઓનો ન્યાય ન હ કરો? કેમ કે અમાર
સામે જે મોટુ સૈન્ય ધસી આવી ર ું છે તેનો સામનો કરવાને અમારામાં
શ ક્ત નથી. ું કર ું એની અમને સમજ પડતી નથી, પણ અમે તો
તમારા તરફ જોઈએ છ એ.” 13 યહૂ દયાના બધા લોકો, નાનામોટાં
સવર્, તેઓની પત્નીઓઅને તેઓનાં બાળકો ઈ ર સમક્ષઊભા ર ા.ં

14 પછ તે સભાની વચ્ચે યાહઝ એલ, જે લેવી આસાફના ુત્ર,
મા ાન્યાના ુત્ર, યેઈએલના ુત્ર, બનાયાના ુત્ર, ઝખાયાર્નાં ુત્ર હતો
તેના ઉપર ઈ રનો આત્મા આ ો. 15 યાહઝ એલે ક ું, “સમગ્ર
યહૂ દયાના તથા યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓઅને રાજા યહોશાફાટ
સાંભળો ઈ ર તમને કહે છે: ‘ડરશો ન હ;આ મોટા સૈન્યથી ના હમત
થશો ન હ. કેમ કે આ ુદ્ધ તમારુ ન હ પણ ઈ ર ું છે.

16આવતી કાલે તમે તેઓની સામે લડવા નીકળ પડો. જુઓ, તેઓ
સીસના ઢોળાવ પર થઈનેઆવે છે, યરુએલનાઅરણ્યની સામે ખીણના
છેડે તેઓ તમને સામે મળશ.ે 17આ ુદ્ધમાં તમારે લડવાની જરૂર નથી.
હે યહૂ દયા અને યરુશાલેમના લોકો તમે તમારા ાને જ ઊભા રહેજો
અને જોજો કે ઈ ર તમને કઈ ર તે બચાવી લે છે. ગભરાશો ન હ કે
ના હમત થશો ન હ. આવતીકાલે તેમનો સામનો કરવા બહાર જજો,
ઈ ર તમાર સાથે છે.’ ”

18 રાજા યહોશાફાટે સા ાંગ દડવત પ્રણામ કયાર્ અને યહૂ દયા તથા
યરુશાલેમના સવર્ લોકોએ પણ સા ાંગ દડવત પ્રણામ કર ને ઈ રની
આરાધના કર . 19 કહાથ અને કોરાહના કુળના લેવીઓ ઇઝરાયલના
ઈ રની ઊંચા સ્વરે સ્ ુ ત કરવા ઊભા થયા.
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20 બીજે દવસે તેઓ સવારમાં વહેલા ઊઠયા અને તકોઆના
અરણ્યમાં ગયા. તેઓ જતા હતા ત્યારે યહોશાફાટે ઊભા થઈને
ક ું, “યહૂ દયા અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ મને ધ્યાનથી સાંભળો!
તમારા પ્ર ુ ઈ ર ઉપર વ ાસ રાખો અને તમે ર થશો. તેના
પ્રબોધકો ઉપર વ ાસ રાખો. તમે સફળથશો.” 21જયારે તેણે લોકોને
બોધ શક્ષા આપવા ું ૂરુ ક ુ ત્યારપછ સૈન્યની આગળ ચાલતાં
ચાલતાં ઈ રની સમક્ષ ગાયન કરનારાઓન,ે પ વત્ર વ ો ધારણ કર ને
તેમની સ્ ુ ત કરનારાઓને તથા ‘ઈ રનો આભાર માનો કેમ કે તેમની
કૃપા સદાકાળ ટકે છે’એ સ્તોત્ર ગાનારાઓને ન ુક્ત કયાર્.”

22 તેઓએ ગાયન ગાવા ું અને સ્ ુ ત કરવા ું શરૂ ક ુર્, ત્યારે ઈ રે
જઓે યહૂ દયાની સામે ચઢ આ ા હતા તેઓએએટલેઆમ્મોનીઓ,
મોઆબીઓઅને સેઈર પવર્તના લોકો વરુદ્ધઓ ચતો હુમલો કરા ો
અને તેઓને હરા ા. 23 આમ્મોન અને મોઆબના સૈન્યોએ સેઈર
પવર્તના સૈન્યની વરુદ્ધ લડ ને તેનો સં ૂણર્ નાશ કય , તેમ કયાર્ પછ
તેઓએ માંહોમાંહે ુદ્ધ કર ને એકબીજાનો સંહાર કય .

24 યહૂ દયાના માણસો ારે અરણ્ય તરફ નજર કર શકાય તેવી
જગ્યાએઆવી પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે શ ુઓના સૈન્ય તરફ ફર ને જો ું
અને તેમણે ચારે બાજુ ૂ મ ઉપર ૃતદેહો પડલેા જોયા. એક પણ
માણસજીવતો ર ો નહોતો.

25જયારે યહોશાફાટ રાજાઅને તેના લોકો તેઓ પાસેથી ૂંટ એકત્ર
કરવા લાગ્યા ત્યારે તેઓને ુષ્કળ દ્ર , પોશાક, કમતી દાગીનાઓ
મ ા તેઓઊંચક ના શકે તેટ ું બ ું તેઓએપોતાના માટે ઉતાર લી ું.
આ ૂંટ એટલી બધી હતી કે તે બધી લઈ જવા માટે તેઓને ત્રણ દવસ
લાગ્યા. 26 ચોથે દવસે તેઓ બરાખાની ખીણમાં ભેગા થયા અને ત્યાં
તેમણે ઈ રની સ્ ુ ત કર તેથી તે જગ્યા ું નામ બરાખા આશીવાર્દની
ખીણ પાડવામાં આ ું અને આજે પણ તે એ જ નામે ઓળખાય છે.

27 પછ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના તમામ માણસો આનંદ સાથે
યરુશાલેમ પાછા આ ા. યહોશાફાટ તેઓને આગેવાની આપતો
હતો; ઈ રે તેઓના શ ુઓનો પરાજય કર ને તેઓને હષર્ પમાડ્યો
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હતો. 28 તેઓ સતાર, વીણા તથા રણ શગડાં વગાડતા વગાડતા
યરુશાલેમમાં ઈ રના ઘરમાં આ ા.

29 ઈ રે ઇઝરાયલના શ ુઓ સામે જે ક ુર્ તે જયારે આસપાસના
સવર્ રા ોએ સાંભ ું ત્યારે તેઓ ઈ રથી ભયભીત થઈ ગયા.
30 તેથી યહોશાફાટના રા માં શાં ત થઈ, તેને ઈ રે સં ૂણર્ વશ્રામ
આપ્યો હતો.

યહોશાફાટના રા કાળનો અંત
1 રાજા. 22:41-50

31યહોશાફાટ યહૂ દયા પર રાજ કરવા લાગ્યો: ારે તે રાજ કરવા
લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર પાંત્રીસ વષર્ની હતી. તેણે યરુશાલેમમાં પચીસ
વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામઅઝૂબાહહ ુ,ંએ શલ્હ ની દ કર
હતી. 32 તે પોતાના પતા આસાને માગ ચાલ્યો; તે તેના માગેથ જરા
પણઆડોઅવળો ગયો ન હ; ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે તેણે ક ુ.
33પણ દેવદેવીઓનાં ઉચ્ચ ાનો ન કરવામાંઆ ાં ન હ. લોકો હજુ
ુધી પોતાના પ ૃઓના ઈ ર પર ખરા અંતઃકરણથી ભરોસો રાખતા

થયા ન હતા.
34 યહોશાફાટ સંબંધી બાક ના બનાવો પ્રથમથી તે છેલ્લે ુધી

હનાનીના ુત્ર યેહૂની તવા રખમાં કે જે ઇઝરાયલના રાજાઓના
ુસ્તકમાં દાખલ કરેલી છે, તેમાં નોંધેલા છે.
35 ત્યાર પછ યહૂ દયાના રાજા યહોશાફાટે ઇઝરાયલના રાજા

અહાઝયાહની સાથે સંપ કય , તે તો ઘણો દરુાચાર હતો. 36 તેણે
તેની સાથે મળ જઈને તાશ શ જવા માટે એસ્યોન-ગેબેરમાં વહાણો
બના ા.ં 37 પછ મારેશાના વતની દોદાવાહુના ુત્ર અલીએઝેરે
યહોશાફાટની વરુદ્ધમાં પ્રબોધ કર ને ક ું, “તેં અહાઝયાહની સાથે સંપ
કય છે, માટે ઈ રે તારાં કામોનો નાશ કય છે.” એવહાણો ભાંગી ગયાં
અને તેથી તેઓ તાશ શ જઈ શ ા ન હ.

21
યહૂ દયા પર યહોરામ રાજા
2 રાજા. 8:17-24
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1 યહોશાફાટ પોતાના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
દાઉદનગરમાં તેના ૂવર્જો સાથે દફનાવવામાં આ ો; તેની જગ્યાએ
તેનો ુત્ર યહોરામ ગાદ પર બરાજમાન થયો. 2 યહોરામના ભાઈઓ,
એટલે ઇઝરાયલના રાજા યહોશાફાટના દ કરાઓ: અઝાયાર્, યહ એલ,
ઝખાયાર્, અઝાયાર્, મખાએલ તથા શફાટયા હતા. 3 તેઓના પતાએ
તેઓને ુષ્કળ પ્રમાણમાં સો ું, ચાંદ તથા કમતી વસ્ ુઓ ભેટમાં
આપી. તે ઉપરાંત યહૂ દયામાં કલ્લાવાળાં નગરો પણ આપ્યા.ં પણ
રાજગાદ તો તેણે યહોરામને આપી હતી, કારણ કે તે જયે ુત્ર હતો.

4હવે યહોરામ પોતાના પતાના રાજયાસન પર બેઠો. પછ જયારે તે
બળવાન થયો ત્યારે પોતાના સવર્ ભાઈઓને તથા ઇઝરાયલના કેટલાક
સરદારોને તલવારથી માર ના ા. 5જયારે યહોરામ રાજ કરવા લાગ્યો,
ત્યારે તે બત્રીસ વષર્નો હતો અને તેણે યરુશાલેમમાંઆઠ વષર્ ુધી રાજ
ક ુ.

6 જમે આહાબના કુટુબીઓએ ક ુ તેમ તે પણ ઇઝરાયલના
રાજાઓના માગ ચાલ્યો; તેણે આહાબની દ કર સાથે લ ક ુ હ ું;
અને ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે તેણે ક .ુ 7 તોપણ ઈ રે
દાઉદની સાથે જે કરાર કય હતો અને તેને તથા તેના વંશજો તેઓ ું
રાજય કાયમ રાખવા ું પ્ર ુએ જે વચનઆપ્ ું હ ું તેને લીધે તે દાઉદના
કુટુબનો નાશ કરવા ઇચ્છતો ન હતો.

8 યહોરામના દવસોમા,ં અદોમે યહૂ દયાની વરુદ્ધ બળવો કર ને
પોતાના પર રાજ કરવા માટે એક બીજો રાજા ન ુક્ત કય . 9 પછ
યહોરામે તેના સેનાપ તઓ તથા પોતાની સાથે સવર્ રથો લઈને તેઓના
પર ચઢાઈ કર . તેણે રાત્રે ઊઠ ને પોતાની આસપાસ ઘેરો કરનાર
અદોમીઓને તથા રથા ધપ તઓને માર ના ા. 10 તેથી અદોમ
બળવો કર ને યહૂ દયાના તાબા નીચેથી જતો ર ો. પછ તે જ સમયે
લબ્નાહએ પણ યહૂ દયા સામે બળવો કય , કારણ કે યહોરામે તેના
પ ૃઓના પ્ર ,ુ ઈ રનો ત્યાગ કય હતો.
11 આ ઉપરાંત યહોરામે યહૂ દયાના પવર્તોમાં ધમર્ ાનો પણ

બના ા;ં તેણે યરુશાલેમના રહેવાસીઓની પાસે ૂ ત ૂજા કરાવી અને
યહૂ દયાના લોકોને ભચારની માગ દોયાર્.
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12એ લયા પ્રબોધક તરફથી યહોરામ ઉપર એક એવો પત્ર આ ો
કે, “તારા પતા દાઉદના પ્ર ુ, ઈ ર કહે છે: ું તારા પતા યહોશાફાટને
માગ કે યહૂ દયાના રાજા આસાને માગ ન ચાલતાં, 13 ઇઝરાયલના
રાજાઓને માગ ચાલ્યો છે અને આહાબના કુટુબની જમે તેં યહૂ દયા
તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓની પાસે ભચાર કરાવી છે અને તારા
પતાના કુટુબનાં તારા ભાઈઓ જે તારા કરતા સારા હતા, તેઓને તેં
માર ના ા છે. 14 તે માટે, ઈ ર તારા લોકોને, તારાં બાળકોને, તાર
પત્નીઓને તથા તાર બધીસંપ પર મોટ મરક લાવશે. 15તને પોતાને
આંતરડાંના રોગની ભારે બીમાર લા ુ પડશે અને એ રોગ એટલો બધો
ાપી જશે કે તેથી તારાં આંતરડાં બહાર આવી જશ.ે”
16 ઈ રે પ લસ્તીઓ તથા કૂશીઓની પડોશમાં રહેતા આરબોને

યહોરામની વરુદ્ધ ઉશ્કેયાર્. 17 તેઓએ યહૂ દયા દેશ પર આક્રમણ
ક ુ અને દેશમાં ૂસી આ ા. તેઓ રાજાના મહેલમાં જે સવર્ સંપ
હતી તેને ૂંટ લીધી. અને તેના દ કરાઓ ું તથા તેની પત્નીઓ ું હરણ
ક ુ. તેના દ કરાઓમાં સૌથી નાના દ કરા યહોઆહાઝ સવાય તેને એકે
દ કરો ર ો ન હ.

18આસવર્ બનાવો બન્યા પછ , ઈ રે તેનેઆંતરડાંનો અસાધ્ય રોગ
લા ુ કય . 19 કેટલોક સમય પસાર થયા પછ , એટલે બે વષર્ને અંતે,
તે રોગને કારણે તેનાં આંતરડાં ખર પડ્યા.ં એવા દઃુખદાયક રોગથી તે
મરણ પામ્યો. તેના લોકોએ તેના પ ૃઓને માટે જવેો દફન વ ધ કય
હતો, તેવો તેનો દફન વ ધ કય ન હ. 20 જયારે તે રાજપદે ન ુક્ત
થયો, ત્યારે તે બત્રીસ વષર્નો હતો; તેણે યરુશાલેમમાં આઠ વષર્ ુધી
રાજ ક ુ. અને તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તે લોકોમાં અ પ્રય થઈ પડ્યો હતો.
તેઓએ તેને દાઉદનગરમાં દફના ો ખરો, પણ રાજાઓની કબરોમાં
ન હ.

22
યહૂ દયા પર અહાઝયાહ રાજા
2 રાજા. 8:25-29; 9:21-28
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1 યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ તેના ાને યહોરામના સૌથી નાના
દ કરા અહાઝયાહને રાજા તર કે ન ુક્ત કય ; કેમ કે આરબો સાથે જે
માણસો છાવણીમાં આ ા હતા, તેઓએ તેના બધા મોટા દ કરાઓને
માર ના ા હતા. તેથી યહોરામનો દ કરો અહાઝયાહ યહૂદાનો રાજા
બન્યો. 2અહાઝયાહ રાજા થયો ત્યારે તે બેતાળ સ વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં એક વષર્ રાજય ક ુર્. તેની માતા ું નામ અથાલ્યા હ ુ.ં તે
ઓમ્રીની દ કર હતી. 3 તે પણઆહાબના કુટુબનાં માગર્માં ચાલ્યો કેમ
કે તેની માતા તેને ખોટા કાય કરવાની સલાહઆપતી હતી.

4આહાબના કુટુબની જમે અહાઝયાહએ ઈ રની દ્ર માં જે ખોટુ
હ ું તે ક ુર્, કારણ કે તેના પતાના ૃત્ ુ પછ તેઓ તેનો નાશ થાય
એવાં સલાહ ૂચનો આપતા હતા. 5 અને તે તેઓની ખોટ સલાહ
માનતો હતો; રામોથ ગલ્યાદ તરફહઝાએલની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવા માટે તે
ઇઝરાયલના રાજા,આહાબના દ કરા યોરામ સાથે ગયો. અરામીઓએ
યોરામને ઘાયલ કય .

6 રામા આગળ અરામના રાજા હઝાએલ વરુદ્ધ લડતાં જે ઘા
થયેલો તેમાંથી સાજો થવા માટે યહોરામ યઝ્એલ પાછો ગયો. તેથી
યરોહામનો દ કરો અહાઝયાહ જે યહૂદાનો રાજા હતો, યોરામની ખબર
કાઢવા યઝ્રએલ ગયો. યોરામ અરામના સૈન્યથી ઘવાયેલો હતો.

7 હવે અહાઝયાહ યોરામને ત્યાં ગયો માટે ઈ ર અહાઝયાહ પર
નાશ લાવવાના હતા. ારે તે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તે યહોરામ સાથે
નમ્શીના દ કરા યેહૂ કે જનેે ઈ રે આહાબના કુટુબનો નાશ કરવા
અ ભ ષક્ત કય હતો, તેની સામે ગયો. 8 એ ું બન્ ું કે જયારે યેહૂ
આહાબના કુટુબ પર ઈ રના ન્યાયાસનનો અમલ કરતો હતો ત્યારે તે
યહૂદાના આગેવાનો અને અહાઝયાહની સેવામાં રહેતા તેના ભાઈઓને
મ ો. યેહૂએ તેઓને માર ના ા.

9 યેહૂએ અહાઝયાહને શોધ્યો. તે સમરુનમાં સંતાઈ ગયો હતો,
પણ યેહૂના માણસો તેને ત્યાંથી પકડ ને યેહૂ પાસે લા ા અને તેઓએ
તેને માર ના ો. પછ તેઓએ તેને દફના ો. કેમ કે, તેઓએ ક ું,
“યહોશાફાટ કે જે ખરા હૃદયથી ઈ રની શોધ કરતો હતો તેનો તે દ કરો
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છે.” તેથી અહાઝયાહ પછ તેના કુટુબમાં યોઆશ વના રાજય ચલાવી
શકે એવો કોઈ સામથ્યર્ ર ો ન હતો.

યહૂ દયાની રાણી અથાલ્યા
2 રાજા. 11:1-3

10 હવે ારે અહાઝયાહની માતા અથાલ્યાએ જો ું કે તેનો
દ કરો ૃત્ ુ પામ્યો છે. તેણે ત્યારે ઊઠ ને યહૂ દયાના રાજ કુટુબનાં
સવર્ રાજકુવરોને માર ના ા. 11 પણ રાજાની દ કર યહોશાબાથ
અહાઝયાહના દ કરા યોઆશને જે રાજાના દ કરાઓને માર નાખવામાં
આવતા હતા તેઓની વચ્ચેથી સંતાડ ને તેની દાઈના શયનખંડમાં લઈ
ગઈ. યહોશાબાથ, રાજા યહોરામની દ કર અને યાજક યહોયાદાની
પત્ની હતી. તે અહાઝયાહની બહેન પણ હતી. તેણે યોઆશને
અથાલ્યાથી સંતાડ દ ધો હતો, તેથી અથાલ્યા તેને માર શક ન હ.
12 રાજકુવર યોઆશ તેઓની સાથે છ વરસ ુધી ઈ રના ઘરમાં
સંતાઈ ર ો. તે સમય દર મયાન દેશ ઉપરઅથાલ્યા રાજય કરતી હતી.

23
રાણી અથાલ્યા સામે બળવો
2 રાજા. 1:4-16

1 સાતમે વષ યહોયાદા બળવાન થયો. તેણે શતા ધપ ત એટલે
યરોહામનો દ કરો અઝાયાર્, યહોહાનાનનો દ કરો ઇશ્માએલ,ઓબેદનો
દ કરો અઝાયાર્, અદાયાનો દ કરો માસેયા તથા ઝખ્રીનો દ કરો
અલીશાફાટને લઈને તેઓની સાથે કોલકરાર કયાર્. 2 તેઓએ સમગ્ર
યહૂ દયામાં ફર ને ત્યાંના બધાં નગરોમાંથી લેવીઓને તેમ જ ઇઝરાયલી
કુટુબોના વડ લોને એકઠા કયાર્ અને તેઓ યરુશાલેમ આ ા. 3 તે
આખી સભાએ ઘરમાં રાજા સાથે કોલકરાર કય . યહોયાદાએ તેઓને
ક ું, “જે પ્રમાણે ઈ રે દાઉદનાં સંતાનો સંબંધી વચન આપ્ ું હ ું કે
તેના વંશજો રાજ કરશે તેમ જુઓ, રાજાનો દ કરો રાજ કરશ.ે

4 તમારે આ પ્રમાણે કામ કરવા ું છે: વશ્રામવારે સેવા કરનાર તમારે
એટલે યાજકો અને લેવીઓ ત્રીજા ભાગે દરવાજા આગળ દ્વારપાળ
તર કે ઊભા રહે ું. 5અને બીજા એક ૃતીયાંશ ભાગે રાજાના મહેલ
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આગળ ખડા રહે ું; બાક ના ત્રીજા ભાગે ઘોડાના દરવાજા આગળ
ઊભા રહે ું. બધા લોકોએ ઈ રના સભા ાનના આંગણામાં રહે ું.

6 યાજકો તથા લેવીઓ જે સેવા કરતા હોય તેઓના સવાય કોઈને
પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેવો ન હ; માત્ર તેઓએ જ અંદર જ ું, કેમ કે
તેઓ પ વત્ર હોઈને આજના દવસના કામ માટે તેઓને નયત કરાયા
છે. સવર્ લોકોએ ઈ રની આજ્ઞા પાળવી. 7 લેવીઓએ પોતપોતાની
તલવાર હાથમાં રાખીને રાજાનીઆસપાસ ઊભા રહે ું. જે કોઈ ઘરમાં
પ્રવેશે તેને માર નાખવો. રાજા અંદર આવે કે બહાર જાય ત્યારે તમારે
તેની સાથે રહે ું.”

8 તેથી યહોયાદા યાજકે જે જેઆજ્ઞા કર તે સવર્નો લેવીઓએ તથા
યહૂ દયાના બધાં લોકોએ પાલન ક ુર્. તેઓએ પોતપોતાનાં માણસોને
એટલે વશ્રામવારે અંદર આવનાર અને બહાર જનારને ભેગા કયાર્; કેમ
કે યહોયાદા યાજકે વારા પ્રમાણે પાછા જનારાઓને જવા દ ધાં નહોતા.
9યાજક યહોયાદાએ ઈ રના ઘરમાં દાઉદ રાજાની જે નાનીમોટ ઢાલો
અને ભાલા હતા તે શતા ધપ ત અ ધકાર ઓને આપ્યાં.

10 યહોયાદાએ લોકોના હાથમાં હ થયાર આપીને સભા ાનની
જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ ુધી વેદ અને સભા ાનને ઘેર ને
રાજા ું રક્ષણ કરવા તેઓને ગોઠવી દ ધા. 11 પછ યહોયાદા રાજાના
દ કરાને લઈ આ ો. અને તેના માથા ઉપર ુગટ પહેરા ો. તેણે તેને
નયમશા ના ગ્રંથની નકલ આપી. પછ તેને રાજા તર કે જાહેર કય .
યહોયાદાઅને તેના ુત્રોએ તેનો રાજયા ભષેક કય . પછ તેઓએક ું,
“રાજા ઘણું જીવો.”

12 જયારે અથાલ્યાએ લોકોની ભાગદોડનો અવાજ અને રાજાની
સ્ ુ તનો અવાજ સાંભ ો ત્યારે તે યહોવાહના ઘરમાં આવી. 13અને
તેણે જો ું કે રાજા સ્તંભ પાસે દરવાજા આગળ ઊભો હતો. તેની
પાસે લશ્કર અ ધકાર ઓઅને રણ શગડાં વગાડનારાઓઊભા હતા.
દેશના બધા લોકો આનંદ કરતા હતા અને રણ શગડાં વગાડતા હતા.
ગાયકો વા જત્રો સાથે ગીતો ગાઈને ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા. તે
જોઈને અથાલ્યાએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં અને તેણે મોટે સાદે ૂમ પાડ ,
“રાજદ્રોહ, રાજદ્રોહ!”

14 પછ યાજક યહોયાદાએ સૈન્યના ઉપર સેના ધપ તઓને
બોલાવીને ક ું, “તેને સૈ નકોની હરોળની વચમાં થઈને બહાર લાવો;
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જે કોઈ તેની પાછળ જાય તેને માર નાખો.” યાજકે ચેતવણી આપતા
ક ું, “ઈ રના ઘરમાં તેને માર નાખવી ન હ.” 15 તેથી તેઓએ તેને
રસ્તો આપ્યો અને તે ઘોડા-દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર પાસેથી પસાર થઈને
તે રાજમહેલ પાસે આવી. ત્યાં તેઓએ તેને માર નાખી.

યહોયાદાની ધમર્ ુધારણા
16 પછ યહોયાદાએ પોત,ે સવર્ લોકો અને રાજાની વચ્ચે કરેલ કરાર

કય કે, તેઓ ઈ રના લોકો જ બનીને રહેશે. 17 તેથી બધા લોકોએ
જઈને બઆલના મં દરને તોડ ના ું; તેઓએ બઆલની વેદ ઓ અને
ૂ તઓને ભાંગીને તેના ટુકડાં કર ના ા. અને બઆલના યાજક

મા ાનને તે વેદ ઓની સામે જ માર ના ો.
18 ૂસાના નયમશા પ્રમાણે ઈ રને દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા માટે

દાઉદ રાજાએજે લેવી યાજકોની ઈ રના ઘરમાં સેવાઆપવા નમ ૂક
કર હતી તેઓના હાથ નીચેઆનંદ તથા કતર્ન કરવાને દાઉદના સંચાલન
ુજબ યહોયાદાએ સભા ાન માટે કારભાર ઓ નીમ્યા. 19 તેણે

ઈ રના સભા ાનના દરવાજાઓ આગળ દ્વારપાળો ગોઠવી દ ધા
જથેી કોઈ પણ ર તે અ ુદ્ધ હોય એવો માણસ તેમાં દાખલ ન થાય.

20 યહોયાદા પોતાની સાથે શાતા ધપ તઓને, કુલીન ુરુષોને,
લોકોના અ ધકાર ઓને તથા દેશના બધા લોકોને લઈને રાજાને
સભા ાનથી નીચે લઈ આ ો અને પછ ઈ રના સભા ાનના
‘ઉપલા દરવાજાથી’ તેને રાજમહેલમાં લઈ ગયો અને તેને રાજ સહાસન
ઉપર બેસાડ્યો. 21 દેશના સવર્ લોકો ૂબ આનંદ પામ્યા અને નગરમાં
સવર્ત્ર શાં ત ાપી ગઈ. કેમ કે તેઓએ અથાલ્યાને તલવારથી માર
નાંખી હતી.

24
યહૂ દયાની ગાદ એ યોઆશ
2 રાજા. 12:1-16

1 જયારે યોઆશ રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર સાત વષર્ની
હતી; તેણે યરુશાલેમમાં ચાળ સ વષર્ ુધી રાજ ક .ુ તેની માતા ું
નામ સબ્યાહ હ ુ,ં તે બેરશેબાની હતી. 2 યોઆશે યહોયાદા યાજકના
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દવસોમાં ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુ. 3 યહોયાદાએ બે
ીઓ સાથે તેના લ કરા ાં અને તેને દ કરા તથા દ કર ઓ થયાં.
4એ પછ એમ થ ું કે યોઆશે ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત કરવા ું

ન ક ુ. 5 તેણે યાજકોને તથા લેવીઓને ભેગા કર ને તેઓને ક ું,
“યહૂ દયાના નગરોમાં જાઓ. અને સવર્ ઇઝરાયલીઓ પાસેથી તમારા
પ્ર ,ુ ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત કરવા માટે નાણાં ઉઘરાવી લાવો.
આ કામ કાળજી રાખીને ઉતાવળથી કરજો.” તોપણ લેવીઓએ તે
ઉતાવળથી ક ુ ન હ.

6 તેથી રાજાએ પ્ર ુખ યાજક યહોયાદાને બોલાવીને ક ું,
“સા યમંડપને માટે ઈ રના સેવક ૂસાએ તથા ઇઝરાયલી લોકોએ
ઠરાવેલો ફાળો યહૂ દયામાંથી તથા યરુશાલેમમાંથી ઉઘરાવવાને તેં
લેવીઓને શા માટે ફરમા ું ન હ?” 7 કેમ કે પેલી દુ ી અથાલ્યાના
ુત્રોએ ઈ ર ું ઘર ભાંગી ના ું હ ું અને તેઓએ ઈ રના ઘરની સવર્

અ પત વસ્ ુઓ પણ બઆલ દેવોની ૂજાના કામમાં લઈ લીધી હતી.
8 તેથી રાજાએ આજ્ઞા કર તે પ્રમાણે તેઓએ એક પેટ બનાવીને

તેને ઈ રના ઘરના પ્રવેશદ્વારે ુકાવી. 9 પછ ઈ રના સેવક ૂસાએ
અરણ્યમાં ઇઝરાયલ પર જે ફાળો ના ો હતો તે ઈ રને માટે ભર
જવાને તેઓએ આખા યહૂ દયામાં તથા યરુશાલેમમાં જાહેરાત કર .
10 સવર્ આગેવાનો તથા સવર્ લોકો ઉત્સાહ ૂવર્ક તે કરના પૈસા ત્યાં
લાવવા લાગ્યા અને પેટ માં નાખવા લાગ્યા.

11 જયારે પણ પેટ ભરાઈ જતી ત્યારે લેવીઓની મારફતે તે પેટ
રાજાની કચેર માં લાવવામાં આવતી અને જયારે પણ તેઓ જોતા કે
તેમાં ઘણાં પૈસા જમા થયા છે, ત્યારે રાજાનો પ્રધાન તથા ુ યાજકનો
અ ધકાર આવીને તે પેટ ને ખાલી કરતા અને તેને ઉપાડ ને પાછ તેની
જગ્યાએ લઈ જઈને ૂકતા. દરરોજ આ પ્રમાણે કરવામાં આવ ું અને
તેઓએ ુષ્કળપૈસાએકત્ર કયાર્. 12રાજાએતથા યહોયાદાએઈ રના
ઘરની સેવા ું કામ કરનારાઓને તે આપ્યા.ં ઈ રના ઘરને ુનઃ ા પત
કરવા માટે ક ડયા તથા ુથારોને તેઓએ કામે રા ા અને લોખંડ ું તથા
પ ળ ું કામ કરનાર કાર ગરોને પણ ુનઃ ા પત કરવા માટે રા ા.
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13 તેથી કાર ગરો કામે લાગી ગયા અને તેઓના હાથથી કામ સં ૂણર્
થ ું; તેઓએ ઈ રના ઘરને પહેલાંના જે ું જ મજ ૂત બનાવી દ ુ.ં
14 તેઓ તે કામ સમાપ્ત કર ર ા, ત્યારે તેઓ બાક ના પૈસા રાજા
તથા યહોયાદાની પાસે લા ા. તેમાંથી ઈ રના ઘરને માટે સેવાના
તથા અપર્ણનાં પાત્રો, ચમચાઓ તથા સોના ચાંદ ની બીજી વસ્ ુઓ
બનાવવામાં આવી. યહોયાદાના દવસો ુધી તેઓ ઈ રના ઘરમાં
નત્ય દહનીયાપર્ણ ચઢાવતા હતા.

યોઆશનો ધમર્ત્યાગ
15 યહોયાદા ૃદ્ધ થયો અને પાક ઉંમરે તે મરણ પામ્યો; જયારે

તે મરણ પામ્યો, ત્યારે તે એકસો ત્રીસ વષર્નો હતો. 16 તેઓએ તેને
રાજાઓની સાથે દાઉદનગરમાં દફના ો, કેમ કે તેણે ઇઝરાયલમાં તથા
ઈ રના અને ઈ રના ઘરના સંબંધમાં સાર સેવા બજાવી હતી.

17 હવે યહોયાદાના ૃત્ ુ પછ યહૂ દયાના સરદારોએ આવીને
રાજાને વનંતી કર . પછ રાજાએ તેઓ ું સાંભ ુ.ં 18 તેઓએ
તેમના પ ૃઓના પ્ર ,ુ ઈ રના ઘરને તજી દ ું અને અશેર મની તથા
ૂ તઓની ૂજા કરવા લાગ્યા. તેઓના આ અપરાધને કારણે યહૂ દયા

તથા યરુશાલેમ ઉપર ઈ ર કોપાયમાન થયા. 19 તોપણ તેઓને
પોતાની તરફ પાછા લાવવાને ઈ રે તેઓની પાસે પ્રબોધકોને મોકલ્યા;
પ્રબોધકોએ લોકોને ચેતવણીઆપી, પણ તેઓએ તેઓ ું કઈ સાંભ ું
ન હ.

20 યહોયાદા યાજકના ુત્ર ઝખાયાર્ પર ઈ રનો આત્મા આ ો;
ઝખાયાર્એ લોકોની સમક્ષ ઊભા થઈને ક ું, “ઈ ર એમ કહે છે: ‘શા
માટે તમે ઈ રનીઆજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કર ને પોતાને માથે આફત લાવો
છો? તમે ઈ રને ત ા છે, માટે તેમણે તમને ત ા છે.’ ” 21 પણ
તેઓએતેની વરુદ્ધમાં કાવતરુ કર ને રાજાનીઆજ્ઞાથી ઈ રના ઘરના
ચોકમાં તેને પથ્થરા માર ને માર ના ો. 22એપ્રમાણે, યોઆશ રાજાએ
ઝખાર્યાના પતા યહોયાદાએ તેના પર જે કૃપા કર હતી, તે ન સંભારતા
તેના ુત્રને માર ના ો. મરતા સમયે ઝખાયાર્એ ક ું, “ઈ રઆ કૃત્ય
ધ્યાનમાં લઈને તેનો જવાબઆપશે.”

યોઆશનો રા કાળ ૂરો
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23 વષર્ના અંતે એમ બન્ ું કે અરામીઓ ું સૈન્ય યોઆશ ઉપર ચઢ
આ ું. તેઓએ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમ આવીને લોકોના બધા
આગેવાનોને માર ના ા અને તેઓની માલ મલકત ૂંટ લઈને તેઓએ
દમસ્કસના રાજાની પાસે તે મોકલી આપી. 24અરામીઓ ું સૈન્ય ઘણું
ના ું હ ુ,ં પણ ઈ રે તેઓને ઘણાં મોટા સૈન્ય પર વજય આપ્યો, કેમ
કે યહૂ દયાએ પોતાના પ ૃઓના પ્ર ુ ઈ રનો ત્યાગ કય હતો. આ
ર તે અરામીઓએ યોઆશને શક્ષા કર .

25 જે સમયે અરામીઓ પાછા ગયા, તેઓ તો યોઆશને ગંભીર
બીમાર ની હાલતમાં ૂક ગયા. તેના પોતાના સેવકોએ યહોયાદા
યાજકના ુત્રના ૂનને લીધે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ રચીને તેને તેના
બછાનામાં માર ના ો, એ પ્રમાણે તે મરણ પામ્યો. તેઓએ તેને
દાઉદનગરમાં દફના ો, તેને રાજાઓના કબ્રસ્તાનમાં દફના ો ન હ.
26 ત્યાં એવા કેટલાક લોકો હતા કે જઓે તેની વરુદ્ધ કાવતરુ રચનારા
હતા: આમ્મોની મ હલા શમાથનો દ કરો ઝાબાદ, મોઆબણ શમ્રીથનો
દ કરો યહોઝાબાદ એ બે કાવતરાખોર હતા.

27હવે તેના દ કરાઓ ના ૃતાંત, તેના માટે બોલાયેલી ભ વષ્યવાણી
તથા ઈ રના ઘર ું ુનઃ ાપન એ સવર્ રાજાઓના ુસ્તકના
ટ કાગ્રંથમાં લખેલાં છે. અને તેને ાને તેનો દ કરો અમાસ્યા રાજા
બન્યો.

25
યહૂ દયાની ગાદ પર અમાસ્યા
2 રાજા. 14:2-6

1અમાસ્યા રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની હતી;
તેણે યરુશાલેમમાં ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ
યહોઆદ્દ ન હ ું અને તે યરુશાલેમની હતી. 2 તેણે ઈ રની દ્ર માં જે
સારુ હ ું તે ક ુ, પણ ૂરા હૃદયથી ન હ.

3જયારે રાજ તેના હાથમાં ર થ ુ,ં ત્યારે તેના જે ચાકરોએ તેના
પતાને માર ના ો હતો તેઓને તેણે માર ના ા. 4પણ તેણે તેઓનાં
બાળકોને માર ના ાં ન હ, પણ ૂસાના નયમશા માં જમે લખે ું
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છે તેમ ક ,ુ એમાં ઈ રે એવી આજ્ઞા આપી હતી, “બાળકોના કારણે
પતાઓને માર નાખવાં ન હ, તેમ જ પતાઓને કારણે બાળકોને માર
નાખવા ન હ. તેના બદલ,ે દરેક ક્ત પોતાનાં જ પાપનાં કારણે માય
જાય.”

અદોમ સામે ુદ્ધ
2 રાજા. 14:7

5 પછ , અમાસ્યાએ યહૂ દયાના લોકોને એકત્ર કયાર્ અને તેઓના
ૂવર્જોના કુટુબો પ્રમાણે તેઓને, એટલે સવર્ યહૂ દયાના લોકોને તથા
બન્યામીનીઓને સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓના હાથ નીચે
નીમ્યા. તેણે તેઓમાંના વીસ વષર્ના તેથી ઉપરની વય ધરાવનારાઓની
ગણતર કર . તો ભાલા તથા ઢાલ વાપર શકે તેવા તથા ુદ્ધમાં જઈ
શકે તેવા પસંદ કરેલા એવા ત્રણ લાખ માણસો મળ આ ા. 6 તેણે
એકસો તાલંત ચાંદ ત્રણ હજાર ચારસો કલો ચાંદ આપવા ું કહ ને
ઇઝરાયલમાંથી એક લાખ લડવૈયાઓને નીમ્યા.

7 પણ એવામાં એક ઈ રભક્તે આવીને તેને ક ું, “હે રાજા,
ઇઝરાયલી સૈન્યને તાર સાથે આવવા ન દઈશ, કેમ કે ઇઝરાયલીઓ
એટલે એફ્રાઇમીઓની સાથે ઈ ર નથી. 8પણ તેમ છતાં જો તમે જશો
અને તમે ગમે તેટલી નીડરતાથી લડશો, તો પણ ઈ ર તમને દશુ્મનો
આગળ પરાજય અપાવશે. કેમ કે, સહાય કરવાને તથા પાડ નાખવાને
પણ ઈ ર સમથર્ છે.”

9અમાસ્યાએ તે ઈ રભક્તે ક ું, “પણ ઇઝરાયલના સૈન્ય માટે જે
એકસો તાલંત ચાંદ મેં આપી છે તે ું આપણે ું કર ુ?ં” તેણે ઉ ર
આપ્યો, “ઈ ર તને એથી પણ વશેષ આપવાને સમથર્ છે.” 10 તેથી
અમાસ્યાએ એફ્રાઇમમાંથી જે સૈ નકો આ ા હતા તેઓને પોતાના
સૈન્યથી જુદા પાડ ને ઘરે પાછા મોકલી દ ધા; તેથી તે લોકો યહૂ દયા
પર ઘણાં નારાજ થયા અને ક્રોધાયમાન થઈને પોતાના ઘરે ચાલ્યા ગયા.

11અમાસ્યા પોતાના સૈન્યને હમત ૂવર્ક મીઠાની ખીણમાં લઈ ગયો
અને ત્યાં તેણે સેઈરના દસ હજાર માણસોને હરા ા. 12 યહૂ દયાના
સૈન્યએ બીજા દસ હજારને જીવતા પકડ ને તેઓને ખડકની ટોચ પરથી
નીચે ફેંક દ ધા.ં તેથી તેઓ બધાના ટુકડે ટુકડાં થઈ ગયા.
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13તે દર મયાન અમાસ્યાએજે સૈન્યના સૈ નકોને પાછા મોકલી દ ધા
હતા કે જથેી તેઓ તેની સાથે ુદ્ધમાં ના જાય, તેઓએસમરુનથી બેથ-
હોરોન ુધીના યહૂ દયાના નગરો પર હુમલો કર ને ત્રણહજારમાણસોને
માર ના ા અને મોટ ૂંટ એકત્ર કર ને ચાલ્યા ગયા.

14 તે પછ અદોમીઓની કતલ કર ને અમાસ્યા પાછો આ ો અને
સેઈરના લોકોના દેવોને સાથે લઈ આ ો, તેણે પોતાના દેવો તર કે
તેઓની ાપના કર . તેણે તેઓની ૂજા કર અને તેઓની આગળ
ૂપ બા ો. 15 તેથી ઈ રનો રોષ તેના ઉપર સળગી ઊઠ્યો. તેમણે

એક પ્રબોધકને તેની પાસે મોકલ્યો. તેણે અમાસ્યાને ક ું, “જે લોકોના
દેવોએ પોતાના લોકોને તારા હાથમાંથી બચા ા નથી તે દેવોની ૂજા તેં
શા માટે કર ?”

16એ ું થ ું કે તે પ્રબોધક હજી અમાસ્યાની સાથે વાત કરતો હતો
તેટલામાં જ રાજાએ તેને ક ું, “ ું અમે તને રાજાનો સલાહકાર ઠરા ો
છે? ૂપ રહે. શા માટે હાથે કર ને મરવા માગે છે?” પછ પ્રબોધકે જતાં
જતાં ક ું, “હુ જાણું છુ કે, ઈ રે તારો નાશ કરવાનો નણર્ય કય છે,
કારણ કે તેં આ કામ ક ુ છે. અને માર સલાહ સાંભળ નથી.”

ઇઝરાયલ સામે ુદ્ધ
2 રાજા. 14:8-20

17 પછ યહૂદાના રાજા અમાસ્યાએ સલાહ મસલત કર ને
ઇઝરાયલના રાજા યેહૂના ુત્ર યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશ પાસે
સંદેશાવાહક મોકલીને કહેવડા ું કે, “આવો,આપણે ુદ્ધમાં સામસામા
લડ એ.”

18 પણ ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે યહૂદાના રાજા અમાસ્યાને
પ્ર તઉ ર મોકલ્યો કે, “લબાનોન પરના એક ઉટકટાએ લબાનોનમાંના
દેવદાર ૃક્ષને સંદેશો મોકલ્યો, ‘મારા ુત્ર સાથે તાર ુત્રીનાં લ કર.’
પણ લબાનોનના એક વન્ય પ ુએ ત્યાંથી પસાર થતી વખતે પેલા
ઉટકટાને પોતાના પગ તળે કચડ ના ો. 19 ું કહે છે, ‘જો, મેં અદોમને
માય છે’ અને ું તારા મનમાં લાઈ ગયો છે. તાર જીતમાં ું ઘણો
અ ભમાની થયો છે, પણ ું તારે ઘરે રહે કેમ કે તારુ પોતા ું ુકસાન
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તારે શા માટે વહોર લે ું જોઈએ કે જથેી તાર સાથે યહૂ દયાના લોકો
પણ માયાર્ જાય?”

20 પણ અમાસ્યાએ તે ું સાંભ ું ન હ કેમ કે તે ઘટના તો ઈ રથી
થઈ હતી. તેઓ અદોમના દેવને ૂજતા હતા તેથી તેઓને તેઓના
શ ુઓના હાથમાં સોંપ્યાં હતા. 21 માટે ઇઝરાયલના રાજા યોઆશે
ચઢાઈ કર ; અને તે તથા યહૂ દયાનો રાજા અમાસ્યા યહૂ દયાના બેથ-
શેમેશમાં એકબીજાની સામે જગે ચઢ્યા. 22 યહૂ દયાના માણસો
ઇઝરાયલના માણસોથી હાર ને પોતપોતાને ઘરે નાસી ગયા.

23 ઇઝરાયલનો રાજા યોઆશ યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશના ુત્ર
યહૂ દયાના રાજા અમાસ્યાને બેથ-શેમેશમાં પકડ ને યરુશાલેમ લઈ
ગયો. ત્યાં તેણે એફ્રાઇમના દરવાજાથી ૂણાના દરવાજા ુધીનો
ચારસો હાથ જટેલો યરુશાલેમનો કોટ તોડ નંખા ો. 24તેણે ઈ રના
સભા ાનમાંથી બ ું સો ુંચાંદ તથા જે સવર્ પાત્રો તેને મ ા હતાં
ત,ે રાજાના મહેલમાંથી કમતી વસ્ ુઓ લઈ લીધી તે તથા ઓબેદ-
અદોમના કુટુબને તથા થોડા કેદ ઓને લઈને સમરુન પાછો ફય .

25 ઇઝરાયલના રાજા યહોઆહાઝના ુત્ર યોઆશના ૃત્ ુ પછ
યહૂ દયાના રાજા યોઆશનો ુત્ર અમાસ્યા પંદર વષર્ જી ો.
26અમાસ્યાનાં બાક નાં કૃત્યો પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી યહૂ દયાના તથા
ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખેલાં નથી ું?

27હવેઅમાસ્યા ઈ ર ું અ ુકરણન કરતાં અલગમાગર્ તરફ વ ો,
તે સમયથી યરુશાલેમમાં લોકોએ તેની વરુદ્ધમાં બંડ ક ુર્. તેથી તે
લાખીશ નાસી ગયો, પણ લાખીશ ુધી તેનો પીછો કરવામાં આ ો
અને ત્યાં તેને માર નાખવામાં આ ો. 28તેઓ તેનો ૃતદેહ ઘોડા ઉપર
યરુશાલેમ લઈ આ ા અને ત્યાં યહૂદાના નગરમાં તેના પ ૃઓ સાથે
તેને દફનાવવામાં આ ો.

26
યહૂ દયાની ગાદ એ ઉ ઝયા રાજા
2 રાજા. 14:21-22; 15:1-7
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1 યહૂ દયાના બધા લોકોએ સોળ વષર્ની ઉંમરના ઉ ઝયાને પસંદ
કય અને તેને તેના પતા અમાસ્યા પછ રાજગાદ પર બેસાડ્યો.
2અમાસ્યાના ૃત્ ુ પછ ઉ ઝયાએ યહૂ દયા માટે એલોથ પાછુ મેળ ુ.ં
તેને ફર બંધા ુ.ં 3ઉ ઝયા રાજા થયો ત્યારે તે સોળ વષર્નો હતો. તેણે
યરુશાલેમમાં બાવન વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ યકોલ્યા હ ુ.ં તે
યરુશાલેમની વતની હતી.

4 તેના પતા અમાસ્યાએ ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ,ુ તે
જ પ્રમાણે ઉ ઝયાએ પણ ક ુ. 5 ઝખાયાર્એ ઉ ઝયાને ઈ ર વશે ું
શક્ષણ* આપ્ ું હ ું અને તેની હયાતીમાં તે ઈ રની આરાધના કરતો
હતો. જમેજમે તે ઈ રના માગચાલતો ગયો તેમ તેમ ઈ રે તેને સ ૃ દ્ધ
આપી.

6 ઉ ઝયાએ પ લસ્તીઓ ઉપર ચઢાઈ કર ને ગાથ, યાબ્ને અને
આશ્દોદનો કોટ તોડ પાડ્યો. તેણે આશ્દોદમાં અને પ લસ્તીઓના
દેશમાં નગરો બંધા ા.ં 7ઈ રે તેને પ લસ્તીઓ, ૂર-બઆલમાં વસતા
આરબોઅને મેઉનીઓની વરુદ્ધસહાય કર . 8આમ્મોનીઓઉ ઝયાને
નજરાણું આપતા હતા અને તેની ક ત મસરની સરહદ ુધી ફેલાઈ
ગઈ, કેમ કે તે ઘણો પરાક્રમી થયો હતો.

9 આ ઉપરાંત, ઉ ઝયાએ યરુશાલેમમાં ૂણાના દરવાજ,ે ખીણને
દરવાજે તથા દવાલને ૂણાઓમાં ુરજોબાંધીને તેઓને મજ ૂત કયાર્.
10 તેણે અરણ્યમાં ુરજો બાંધ્યાં અને ઘણાં કૂવા ખોદા ા, કારણ
કે તેની પાસે નીચાણના પ્રદેશમાં તેમ જ મેદાનમાં ઘણાં જાનવર હતા.ં
તેણે દ્રાક્ષવાડ ઓઉગાડનાર ફળદ્રપ ૂ મમાં તથા પવર્તોમાં કામ કરનાર
ખેડૂતો રા ા હતા, કેમ કે તેને ખેતીવાડ નો શોખ હતો.

11 આ ઉપરાંત, ઉ ઝયા પાસે ુદ્ધ માટે સૈન્ય હ ું. તેના સૈ નકો
યેઈએલ ચટનીસ તથા માસેયા અ ધકાર એ નયત કરેલી સં ા
પ્રમાણ,ે રાજાના સેનાપ તઓમાંના એકના, એટલે હનાન્યાના હાથ
નીચે ટુકડ ઓ પ્રમાણે લડવા નીકળ પડતા. 12 ૂવર્જોનાં કુટુબોના
સરદારોની,એટલે ુ લડવૈયા ુરુષોની કુલ સં ા બે હજાર છસોની
હતી. 13 તેમના હાથ નીચે ત્રણ લાખ, સાત હજાર પાંચસો ુરુષો ું

* 26:5 26:5 ઝખાયાર્ ઈ રના પ્રકાશનમાં પ્રવીણ હતો
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કેળવાયે ું સૈન્ય હ ું, તેઓ રાજાના શ ુઓની વરુદ્ધ મહા પરાક્રમથી
લડ ને તેને મદદ કરતા હતા.

14 ઉ ઝયાએ આખા સૈન્યને માટે ઢાલો, ભાલાઓ, ટોપ, બખતરો,
ધ ુષ્યો તથા ગોફણોના ગોળા તૈયાર કરા ા. 15 તેણે યરુશાલેમમાં
ુરજો પર, મોરચાઓપર ગોઠવવા માટે બાણો તથા મોટા પથ્થરો ફેંકવા

માટે બાહોશ કાર ગરો દ્વારા યાં ત્રક ઉપકરણો બનાવડા ા. તેની ક ત
ઘણે દૂર ુધી ફેલાઈ ગઈ, કેમ કે તે બળવાન થયો ત્યાં ુધી અજાયબ
ર તે તેને સહાય મળ હતી.

ઉ ઝયા ું ઉન્મતપણું અને તેની સજા
16 પણ જયારે ઉ ઝયા બળવાન થયો, ત્યારે તે ું હૃદય ભ્ર થ ું,

તેથી તેનો નાશ થયો; તેણે પોતાના પ્ર ુ, ઈ રની વરુદ્ધ પાપ ક ુ.
તે ૂપવેદ ઉપર ૂપ ચઢાવવા માટે ઈ રના ઘરમાં ગયો. 17અઝાયાર્
યાજક તથા તેની સાથે ઈ રના એંશી ુ યાજકો તેની પાછળ અંદર
ગયા. 18 તેઓએ ઉ ઝયા રાજાને અટકાવતાં તેને ક ું, “હે ઉ ઝયા,
ઈ રની આગળ ૂપ ચઢાવવો એ તારુ કામ નથી, પણ હારુનના જે
દ કરાઓ ૂપ ચઢાવવા માટે પ વત્ર થયેલા છે, તે યાજકો ું એ કામ છે.
સભા ાનમાંથી બહાર આવ, કેમ કે તેં પાપ ક ુ છે. ત્યાં પ્ર ,ુ ઈ ર
તરફથી તને સન્માન મળશે ન હ.”

19 પછ ઉ ઝયાને ક્રોધ ચઢયો. તેના હાથમાં ૂપદાની હતી.
જયારે તે યાજકો પર કોપાયમાન થયો હતો, ત્યારે ઈ રના ઘરમાં
યાજકોનાજોતાં ૂપવેદ ની બાજુમાં જ તેના કપાળમાં કોઢ ટ નીક ો.
20અઝાયાર્ ુ યાજકે તથા બીજા સવર્ યાજકોએ તેની તરફ જો ું,
તો તેઓએ તેના કપાળ પર કોઢ જોયો. તેઓએ તેને ત્યાંથી એકદમ
કાઢ ૂ ો. તેણે પોતે પણ બહાર નીકળ જવાને ઉતાવળ કર , કેમ કે
ઈ રે તેને રોગી કય હતો.

21 ઉ ઝયા રાજા પોતાના મરણના દવસ ુધી કુ રોગી ર ો. તેને
કારણે તેને અલગખંડમાં રહે ું પ ું હ ુ.ં તેને ઈ રના ઘરમાંઆવવાથી
વં ચત રાખવામાંઆ ો હતો. તેનો ુત્ર યોથામ રાજાના મહેલનો ઉપર
થઈને દેશના લોકોનો ન્યાય ૂકવતો હતો.
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22 ઉ ઝયાના બાક નાં કૃત્યો પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી આમોસના ુત્ર
યશાયા પ્રબોધકે લ ાં છે. 23 તેથી ઉ ઝયા પોતાના ૂવર્જોની સાથે
ઊંઘી ગયો; તેઓએ તેને રાજાઓના કબ્રસ્તાનની બાજુના ખેતરમાં તેના
ૂવર્જોની સાથે દફના ો, કેમ કે તેઓએ ક ું, “તે કુ રોગી છે.” તેનો
ુત્ર યોથામ તેની જગ્યાએ રાજા બન્યો.

27
યહૂ દયાની ગાદ એ યોથામ
2 રાજા. 15:32-38

1 યોથામ જયારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની
હતી; તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ યરુશા
હ ુ;ં તે સાદોકની દ કર હતી. 2 તેના પતા ઉ ઝયાએ જે સારુ ક ુ હ ું
તે પ્રમાણે તેણે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક .ુ તેણે ઉ ઝયાની
માફક ઈ રના ઘરમાં પ્રવેશીને પાપ ક ુ ન હ. પણ લોકો તો હજી ુધી
દુ કાય કયાર્ કરતા હતા.

3 તેણે ઈ રના ઘરનો ઉપલો દરવાજો બાંધ્યો અને ઓફેલના કોટ
ઉપર ુષ્કળ પ્રમાણમાં બાંધકામ કયાર્. 4આ ઉપરાંત તેણે યહૂ દયાના
પહાડ પ્રદેશમાં નગરો બાંધ્યાં અને જગલોમાં કલ્લાઓ તથા ુરજો
બાંધ્યા.ં

5 વળ તેણે આમ્મોનીઓના રાજાની સાથે ુદ્ધ કર ને તેઓના ઉપર
વજય મેળ ો. તે જ વષ આમ્મોનીઓએ તેને સો તાલંત ચાંદ , દસ
હજાર માપ ઘઉં તથા દસ હજાર માપ જવ ખંડણી તર કે આપ્યાં.
આમ્મોનીઓએ તેને બીજા તથા ત્રીજા વષર્માં પણ એટલી ખંડણી ભર
આપી.

6 યોથામ બળવાન થતો ગયો, કેમ કે તે પોતાના પ્ર ુ ઈ રના
માગ માં યથાથર્ ર તે ચાલ્યો. 7 યોથામનાં બાક નાં કૃત્યો સંબંધી,
તેના વગ્રહો તથા તેનાં આચરણો વષે ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાના
રાજાઓના ુસ્તકમાં લખવામાં આવે ું છે.

8 તે ારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર પચીસ વષર્ની હતી;
તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક .ુ 9યોથામ પોતાના ૂવર્જોની સાથે



2 કાળ ૃતાંત 28:1 lix 2 કાળ ૃતાંત 28:8

ઊંઘી ગયો અને તેઓએતેને દાઉદનગરમાં દફના ો. તેનો ુત્રઆહાઝ
તેને ાને રાજા બન્યો.

28
યહૂ દયાની ગાદ એઆહાઝ
2 રાજા. 16:1-4

1 આહાઝ ારે રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની ઉંમર વીસ વષર્ની
હતી અને તેણે યરુશાલેમમાં સોળ વષર્ રાજ ક .ુ તેના ૂવર્જ દાઉદે જમે
સારુ ક ુ હ ું તેમ તેણે ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ
ન હ. 2પણ તે ઇઝરાયલના રાજાઓને માગ ચાલ્યો; તેણે બઆ લમની
ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવી અને તેની ૂજા કર .

3 આ ઉપરાંત, જે વદેશીઓને ઈ રે ઇઝરાયલીઓની આગળથી
હાંક કાઢ્યાં હતા તેઓની ધ ારપાત્ર વતર્ ૂક પ્રમાણે તે હ ોમ ુત્રની
ખીણમાં ૂપ બાળતો અને પોતાનાં બાળકોનો અ માં હોમ કરતો.
4 પવર્તો પર આવેલા ધમર્ ાનોમાં, પવર્ત પર તથા પ્રત્યેક લીલા ૃક્ષ
નીચે તે બ લદાન ચઢાવતો અને ૂપ બાળતો.

સજારૂપ ુદ્ધ (અરામ અને ઇઝરાયલ સામે)
2 રાજા. 16:5

5આથી તેના પ્ર ુ ઈ રે તેને અરામના રાજાના હાથમાં સોંપી દ ધો.
અરામીઓ તેને હરાવીને તેની પ્રજામાંથી ઘણાં માણસોને બંદ વાન
કર ને દમસ્કસમાં લઈ ગયા. આહાઝ ઇઝરાયલના રાજાના હાથમાં કેદ
પકડાયો. અને ઇઝરાયલના રાજાએ તેના સૈન્યનો ભારે સંહાર કર ને
તેને હરા ો. 6 રમાલ્યાના ુત્ર પેકાહે જે ઇઝરાયલનો રાજા હતો તે
યહૂ દયામાં એક જ દવસમાં એક લાખ વીસ હજાર ૂરવીર યોદ્ધાઓને
માર ના ા. કારણ કે તેઓએ તેમના પ ૃઓના ઈ રને તજી દ ધા
હતા.

7 એફ્રાઇમના ૂરવીર ઝખ્રીએ રાજાના ુત્ર માસેયાને અને
રાજમહેલના કારભાર આઝ્ર કામ તેમ જ રાજાથી થોડા નીચા
દરજજાના એલ્કાનાને માર ના ા. 8 ઇઝરાયલીઓના સૈ નકોએ
પોતાના ભાઈઓમાંથી ીઓ અને બાળકો મળ ને બે લાખને પકડ્યા
અને ુષ્કળ ૂંટ મેળવીને તેઓ સમરુનમાં પાછા આ ા.
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આદેદ પ્રબોધકની ચેતવણી
9પણ ત્યાંઓદેદ નામે ઈ રનો એક પ્રબોધક રહેતો હતો. તે સમરુન

પાછા ફરતાં ઇઝરાયલી સૈન્યને મળવા ગયો અને તેણે ક ુ,ં “યહોવાહ
તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહૂ દયાના લોકો ઉપર ક્રોધે ભરાયા છે અને
તેથી તેમણે તેઓને તમારા હાથમાં સોંપી દ ધા, પણ તમે તેઓને માર
ના ા અને તેથી તે ક્રોધ આકાશ ુધી ઉપર પહોંચ્યો છે. 10અને હવે
તમે યહૂ દયા અને યરુશાલેમનાં ી ુરુષોને ુલામ તર કે રાખો છો.
એ ું કર ને તમે પોતે પણ તમારા ઈ ર પ્ર ુની વરુદ્ધ અપરાધ કયાર્
નથી? 11 હવે પછ મારુ કહે ું સાંભળો, આ તમારા ભાઈઓમાંથી
જઓેને તમે બંદ વાન કયાર્ છે તેઓને ુક્ત કરો અને ઘરે પાછા મોકલી
દો. કેમ કે ઈ રનો ઉગ્ર કોપ તમારા ઉપર છે.”

12 ત્યાર બાદ કેટલાક એફ્રાઇમી આગેવાનો, યોહાનાનનો ુત્ર
અઝાયાર્, મ શલ્લેમોથનો ુત્ર બેરે ા, શાલ્ ુમનો ુત્ર હઝ કયા અને
હાદલાઈનો ુત્ર,અમાસા ુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા માણસોની સામે ઊભા
ર ા. 13 તેઓએ તેઓને ક ું, “તમે આ કેદ ઓને અહ લાવશો ન હ.
કેમ કે તમે એ ું કરવા ધારો છો જથેી અમે ઈ રઆગળ ુનેગાર ઠર ું
અને અમારા પાપોમાં તથા ઉલ્લંઘનોમાં વધારો થશે. ઈ રનો ઉગ્ર રોષ
ઇઝરાયલ ઉપરનો ઝઝૂમી ર ો છે.”

14 તેથી સૈન્યના માણસોએ આગેવાનો અને આખી સભા આગળ
કેદ ઓ અને ૂંટના સામાનને ૂક દ ધાં. 15 પછ જે ુરુષોનાં નામ
ઉપર દશાર્વેલાં છે તેઓએ ઊઠ ને બંદ વાનોમાંથી જઓે નવર્ હતા
તેઓને ૂંટમાંથી વ પહેરા ાં. તેઓએ તેમને વ ઉપરાંત પગરખાં
તેમ જ ખોરાક અને દ્રાક્ષારસ પણ આપ્યા,ં વળ તેઓએ તેમના ઘા
પર મલમ લગા ો અને જે અશક્ત હતા તેઓને ગધેડા પર બેસાડ ને
ખજૂર ઓનાં નગર યર ખોમાં તેઓનાં કુટુબ પાસે લઈ ગયા. પછ તેઓ
સમરુનમાં પાછા ફયાર્.

આહાઝઆશ્ ૂરની સહાય માગે છે
2 રાજા. 16:7-9

16 તે વખતે રાજા આહાઝે આશ્ ૂરના રાજાને પોતાની સહાય માટે
સંદેશ મોકલા ો. 17 કેમ કે,અદોમીઓ ફર એકવાર યહૂ દયા પર ચઢ
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આ ાઅને ઘણાં લોકોને બંદ વાન તર કે પકડ ગયા. 18પ લસ્તીઓએ
પણ યહૂ દયાના નીચાણના પ્રદેશોમાં તેમ જ દ ક્ષણનાં શહેરો ઉપર
હુમલો કય અનેઆજુબાજુ ગામડાંઓસ હતબેથ-શેમેશ,આયાલોન,
ગદેરોથ,સોખો, તમ્નાઅને ગમ્ઝો નગરો કબજે કયાઅને તેમાં વસવાટ
કય .

19 ઇઝરાયલના રાજા આહાઝને લીધે ઈ રે યહૂ દયાને નમા ું.
કેમ કે તે રાજા યહૂ દયામાં ઉદ્ધતાઈથી વત્ય હતો અને તેણે ઈ રની
વરુદ્ધ પાપ કયા હતા.ં 20 આશ્ ૂરના રાજા તલ્ગાથ- પલ્નેસેરે તેને
મદદ કરવાને બદલે આવીને તેને હેરાન કય . 21 આહાઝે યહોવાહના
સભા ાનમાંથી, રાજમહેલમાંથી અને પોતાના આગેવાનોના ઘરોમાંથી
ૂંટ ચલાવીને એ ૂંટનો માલ આશ્ ૂરના રાજાને આપ્યો. પણ તેનાથી

તેને કશો લાભ થયો ન હ, ક ું વ ું ન હ.
22અ ત સંકટના આ સમયે રાજા આહાઝ યહોવાહનો વરુદ્ધ વ ુ

અને વ ુ પાપ કરતો ગયો. 23 દમસ્કસના જે દેવોએ તેને હારઆપી હતી
તેઓને તેણે બ લદાનો ચઢા ા. તેણે ક ું, “કેમ કેઅરામના રાજાઓના
દેવોએ તેઓને સહાય કર છે તો આ બ લદાનો ચઢાવવાને લીધે એ
દેવો માર પણ મદદ કરશે.” પણ તેમ કરવાથી ઊલટુ તેને અને આખા
ઇઝરાયલને ભારે ુકસાન થ ુ.ં

24આહાઝે ઈ રના સભા ાનના પાત્રો ભાંગીને તેના ટુકડટુેકડાં કર
ના ા. તેણે ઈ રના સભા ાનના બારણાં બંધ કર ને યરુશાલેમમાં
ૂણેખાંચરે બીજા દેવોની વેદ બનાવી. 25યહૂ દયાનાએકેએક નગરમાં

દેવોની આગળ ૂપ બાળવા ઉચ્ચ ાનો બાંધીને પોતાના પ ૃઓના
ઈ રનો રોષ વહોર લીધો.

26 હવે તેનાં બાક નાં કૃત્યો અને તેનાં બધાં આચરણોની
વગતો યહૂ દયા અને ઇઝરાયલના રાજાઓનાં ુસ્તકમાં લખેલી છે.
27આહાઝ તેના પ ૃઓ સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને યરુશાલેમ નગરમાં
દફનાવવામાં આ ો, જો કે તેને ઇઝરાયલના રાજાઓના કબ્રસ્તાનમાં
દફનાવવામાં આ ો ન હ. તેના પછ તેનો ુત્ર હઝ કયા રાજા બન્યો.
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29
યહૂ દયાની ગાદ પર હઝ કયા
2 રાજા. 18:1-3

1પચીસ વષર્ની ઉંમરે હઝ કયા રાજા બન્યો અને તેણે યરુશાલેમમાં
ઓગણત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુર્. તેની માતા ું નામ અ બયા હ ું.
તે ઝખાયાર્ની ુત્રી હતી. 2 હઝ કયાએ પોતાના પ ૃ દાઉદની જમે
ઈ રની દ્ર માં જે સારુ હ ું તે ક ુર્.

મં દર ું ુ દ્ધકરણ
3 તેના શાસનના પહેલા વષર્ના પહેલા મ હનામાં તેણે ઈ રના

સભા ાનના દરવાજાખોલી ના ાં અને તેમની મરામત કરાવી. 4તેણે
યાજકોને અને લેવીઓને બોલાવીને ૂવર્ તરફના ચોકમાં એકત્ર કયાર્.
5 તેણે તેઓને ક ું, “લેવીઓ, માર વાત સાંભળો! તમે પોતાને ુદ્ધ
કરો, તમારા પ ૃઓના ઈ રના સભા ાનને પણ ુદ્ધ કરો અને એ
પ વત્ર ાનમાં જે કઈ મ લનતા હોય તેને દૂર કરો.

6આપણા પ ૃઓએ પાપ કર ને આપણા ઈ રની દ્ર માં ખરાબ
કામો કયા છે. તેઓ તેમનો ત્યાગ કર ને ાં ઈ ર રહે છે ત્યાંથી
વ ુખ થઈ ગયા. 7 તેઓએ મં દરના દરવાજા બંધ કર દ ધા હતા,
દ પ હોલવી ના ા હતા અને ઇઝરાયલના ઈ રના પ વત્ર ાનમાં ૂપ
કે દહનીયાપર્ણ કરવા ું બંધ કર દ ું હ ુ.ં

8 તેથી ઈ રનો કોપ યહૂ દયા અને યરુશાલેમ ઉપર ઊતય છે અને
તેમણે તમે જુઓછો તેમ, તેઓનેઆમતેમ હડસેલા ખાવાને અચંબારૂપ
તથા ફટકારરૂપ કયાર્ છે. 9 આ કારણે આપણા પ ૃઓ તલવારથી
મરણ પામ્યા છેઅને એને લીધેઆપણા દ કરા, દ કર ઓતથાઆપણી

ીઓને બંદ વાન કર લઈ જવામાં આ ા છે.
10હવે મેં ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ ર સાથે કરાર કરવા મારા મનને વા ું

છે, કે જથેી તેમનો ભયંકર ક્રોધ આપણા ઉપરથી ઊતર જાય. 11 માટે
હવે, મારા દ કરાઓ,આળ ુ ન બનો, કેમ કે ઈ રે તેનીઆગળઊભા
રહ ને તેમની સેવા કરવા માટે તથા તેમના સેવક થઈને ૂપ બાળવા માટે
તમને પસંદ કયા છે.”
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12 પછ લેવીઓ ઊઠ્યા: કહાથીઓના ુત્રોમાંના અમાસાયનો ુત્ર
માહાથ તથા અઝાયાર્નો ુત્ર યોએલ; મરાર ના ુત્રોમાંના આ નો
ુત્ર ક શ તથા યહાલ્લેલેલનો ુત્ર અઝાયાર્; ગેશ નીઓમાંના ઝમ્માનો
ુત્ર યોઆહ તથા યોઆનો ુત્ર એદેન; 13 અ લસાફાનના ુત્રોમાંના
શમ્રી તથા યેઈએલ; આસાફના ુત્રોમાંના ઝખાયાર્ તથા મા ાન્યા;
14 હેમાનના ુત્રોમાંના યહ એલ તથા શમઈ; યદૂ ૂનના ુત્રોમાંના
શમાયા તથા ઉ ઝયેલ.

15 તેઓએ પોતાના ભાઈઓને ભેગા કયાર્ અને પોતાને પ વત્ર કર ને
તેઓઈ રના વચનથી રાજાનીઆજ્ઞા પ્રમાણે ઈ રના ઘરને ુદ્ધ કરવા
સારુ અંદર ગયા. 16 યાજકો ઈ રના ઘરના અંદરના ભાગમાં સફાઈ
કરવા ગયા;જે સવર્ અ ુ ધ્ધ ઈ રના સભા ાનમાંથી તેઓને મળ તે
તેઓ ઈ રના ઘરના આંગણામાં બહાર લા ા. લેવીઓ તે અ ુ ધ્ધ
કદ્રોન નાળાંઆગળબહાર લઈગયા. 17હવે તેઓએપહેલા મ હનાના
પહેલા દવસે ઘરમાં સ્વચ્છતા ું કામ શરૂ ક .ુ અને તે જ મ હનાને
આઠમે દવસે તેઓ ઈ રના ઘરની પરસાળમાં આ ા. તેઓએઆઠ
દવસમાં ઈ રના ઘરને ુદ્ધ કર ને પહેલા મ હનાના સોળમા દવસે તે
કામ ૂરુ ક ુ.

મં દરની ુન:પ્ર ત ા
18 પછ તેઓએ રાજમહેલમાં હઝ કયા રાજાની હજૂરમાં જઈને

તેને ક ું, “અમે ઈ ર ું આ ું ઘર, દહનીયાપર્ણની વેદ અને તેનાં
ઓજારો તથા અપલી રોટલીની મેજ અને તેનાં સવર્ ઓજારો સ્વચ્છ
કયા. 19વળ જે સવર્ પાત્રોઆહાઝ રાજાની કાર કદ માં તેણે ઉલ્લંઘન
ક ુ ત્યારે દૂર કયા, તેઓને પણ અમે સાફ કર ને ુદ્ધ કયા છે. જુઓ,
તે ઈ રની વેદ આગળ ૂકેલાં છે.”

20 પછ હઝ કયાએ વહેલી સવારે ઊઠ ને નગરના આગેવાનોને
એકત્ર કર ને ઈ રના ઘરમાં ગયો. 21તેઓ રા ને માટે, પ વત્ર ાનને
માટે તથા યહૂ દયાના લોકો માટે પાપાથાર્પર્ણને માટે સાત બળદ, સાત
ઘેટા,ં સાત હલવાન તથા સાત બકરા લા ા. હઝ કયાએ હારુનના
વંશજોને, એટલે યાજકોન,ે ઈ રની વેદ પર તેમ ું અપર્ણ કરવાની
આજ્ઞા આપી.
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22 તેથી તેઓએ બળદોને માર ના ા અને યાજકોએ તેમ ું લોહ
વેદ પર છાં ુ.ં તેઓએ ઘેટાંઓને માર નાખીને તેમ ું લોહ પણ વેદ
પર છાં ુ;ં તેઓએહલવાનને માર ને તેમ ું લોહ પણ વેદ ઉપર છાં ું.
23 પછ રાજા તથા પ્રજાની આગળ પાપાથાર્પર્ણના બકરાઓને નજીક
લાવીને તેઓએ તેમના ઉપર હાથ ૂ ા. 24 યાજકોએ તેમને કાપી
નાખીને તેમ ું લોહ સમગ્રઇઝરાયલના પાપના પ્રાય ત માટે વેદ ઉપર
તેમ ું પાપાથાર્પર્ણ ક ુ; કેમ કે રાજાએએવીઆજ્ઞાઆપી હતી કે, સવર્
ઇઝરાયલીઓને માટે દહનીયાપર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ કર ું જોઈએ.

25 દાઉદના પ્રબોધક ગાદની તથા નાથાન પ્રબોધકની આજ્ઞા પ્રમાણે
તેણે લેવીઓને ઝાંઝો, સતારો તથા વીણાઓ સ હત ઈ રના ઘરમાં
સેવા કરવા માટે ન ુક્ત કયાર્. કેમ કે ઈ રે પોતાના પ્રબોધકો દ્વારા
એવી આજ્ઞા આપી હતી. 26 લેવીઓ દાઉદનાં વા જત્રો તથા યાજકો
રણ શગડાં લઈને ઊભા ર ા.

27 હઝ કયાએ વેદ ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાની આજ્ઞા આપી.
જયારે દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા ું શરૂ થ ું તે જ સમયે તેઓ ઈ રનાં
ગીત ગાવા લાગ્યા અને તેની સાથે રણ શગડાં તથા ઇઝરાયલના રાજા
દાઉદનાં વા જત્રો પણ વગાડવામાં આ ાં. 28 આખી સભાએ સ્ ુ ત
કર , સંગીતકારોએ ગીતો ગાયા તથા રણ શગડાં વગાડનારાઓએ
રણ શગડાં વગાડ્યાં;એપ્રમાણે દહનીયાપર્ણ ૂરુ થતાં ુધી ચા ુ ર ું.

29 જયારે તેઓ અપર્ણ કર ર ા ત્યારે રાજાએ તથા તેની સાથે
જઓે હાજર હતા તે સવર્એ નમન કર ને સ્ ુ ત કર . 30વળ હઝ કયા
રાજાએ તથા આગેવાનોએ, દાઉદે તથા પ્રેરક આસાફે રચેલાં ગીતો
ગાઈને લેવીઓને ઈ રની સ્ ુ ત કરવાનીઆજ્ઞા કર . તેઓએઆનંદથી
સ્ ુ તનાં ગીતો ગાયા અને તેઓએ સા ાંગ પ્રણામ કર ને તેમની સ્ ુ ત
કર .

31પછ હઝ કયાએ ક ું, “હવે તમે પોતાને ઈ રને માટે પ વત્ર કરો.
પાસેઆવીને ઈ રના ઘરમાં યજ્ઞો તથાઆભારાથાર્પર્ણો લાવો.” આથી
સમગ્ર પ્રજા યજ્ઞો તથા આભારાથાર્પર્ણો લાવી; જઓેના મનમાં આ ું
તેઓ રાજી ુશીથી દહનીયાપર્ણો લાવી.
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32જે દહનીયાપર્ણો પ્રજા લાવી હતી તેઓની સં ા સ ેર બળદો,
સો ઘેટાં તથા બસો હલવાન હતા.ં આસવર્ ઈ રને દહનીયાપર્ણ તર કે
ચઢાવવામાં આ ા. 33 વળ આભારાથાર્પર્ણ તર કે છસો બળદ તથા
ત્રણસો ઘેટાં ચઢાવવામાં આ ાં.

34 પણ યાજકો ઓછા હોવાથી તેઓએ સવર્ દહનીયાપર્ણોનાં ચમર્
ઉતાર શ ા ન હ, માટે તેઓના ભાઈઓલેવીઓએએ કામ ૂરુ થતાં
ુધી તથા યાજકોએ પોતાને પ વત્ર કયાર્ ત્યાં ુધી તેઓને મદદ કર ;

કેમ કે પોતાને પ વત્ર કરવા વષે યાજકો કરતાં લેવીઓ વધારે ઉત્ ુક
હતા.

35 વળ દહનીયાપર્ણો, તથા દરેક દહનીયાપર્ણને માટે શાંત્યપર્ણોની
ચરબી તથા પેયાપર્ણો પણ ુષ્કળ હતા.ં તેથી ઈ રના ઘરની સેવા
કરવાની વ ા કરવામાં આવી. 36 ઈ રની ભ ક્ત લોકો કરે તેને
માટે તેમણે જે સદ્ધ ક ુ હ ું તે જોઈને હઝ કયા તથા સવર્ લોકોએ
આનંદ કય ; કેમ કે એ કામ એકાએક કરા ું હ ુ.ં

30
પાસ્ખાપવર્ની તૈયાર

1 હઝ કયાએ આખા ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાને સંદેશો મોકલ્યો
અને એફ્રાઇમ અને મનાશ્શાના લોકોને પત્રો લ ા. “તેઓએ
ઇઝરાયલના ઈ ર ું પાસ્ખાપવર્ પાળવા માટે યરુશાલેમમાં ઈ રના
ઘરમાં આવ ું.” 2 કેમ કે રાજાએ, તેના અ ધકાર ઓએ અને
યરુશાલેમમાં આખી સભાએ ભેગા થઈને નણર્ય કય હતો કે વષર્ના
બીજા મ હનામાં પાસ્ખાપવર્ ઊજવ ુ.ં 3 તે સમયે તેઓ તે ઊજવી
શ ા નહોતા કેમ કે ૂરતી સં ામાં યાજકો પ વત્ર થયા ન હતા અને
યરુશાલેમમાં સવર્ લોકો એકત્ર થયા નહોતા.

4આયોજના રાજાને તેમ જ સમગ્ર સભાને સાર લાગી. 5તેથી એ ું
ન કરવામાં આ ું કે દાનથી તે બેરશેબા ુધી સમગ્ર ઇઝરાયલમાં
એવી જાહેરાત કરવી કે, બધા લોકોએ ઇઝરાયલના ઈ ર ું પાસ્ખાપવર્
પાળવા માટે યરુશાલેમ આવ ું, કેમ કે નયમશા માં લખેલી ર ત
ુજબ તેઓએ લાંબા સમય ુધી પા ું નહો ું.
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6 તેથી રાજાના હુકમથી રાજાના અને તેના આગેવાનોના પત્રો લઈને
સંદેશાવાહકો સમગ્ર ઇઝરાયલમાં અને યહૂ દયામાં ગયા. તેઓએ ક ું,
“ઇઝરાયલના લોકો, તમે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને ઇઝરાયલના ઈ ર
તરફ પાછા ફરો,જથેીઆશ્ ૂરના રાજાઓના હાથમાંથી તમારામાંના જે
બચી ગયા છે, તેઓના પર ઈ ર કૃપાદ્ર કરે.

7 તમે તમારા પ ૃઓ કે ભાઈઓ જવેા થશો ન હ; તેઓએ તો
પોતાના પ ૃઓના ઈ રની વરુદ્ધ પાપ કયા હતા.ં તેથી ઈ રે તેઓનો
નાશ કય , તે તમે જો ું છે. 8 હવે તમે તમારા પ ૃઓના જવેા હઠ લા
થશો ન હ. ઈ રને આધીન થાઓ. સદાને માટે જનેે તેમણે પ વત્ર ક ુ
છે તે પ વત્ર ાનમાં આવો, તમારા ઈ રની આરાધના કરો, કે જથેી
તેનો રોષ તમારા પરથી દૂર થઈ જાય. 9 જો તમે ખરા અંત:કરણથી
ઈ ર તરફ પાછા વળશો તો તમારા ભાઈઓ અને તમારા ુત્રો તેમને
પકડ ને લઈ જનારાની નજરમાં કૃપા પામશે. તેઓ પાછા આ દેશમાં
આવી શકશ,ે કારણ, તમારો ઈ ર કૃપા ુ અને દયા ુ છે. તમે જો તેના
તરફ પાછા ફરશો તો તેઓ તમારાથી કદ ુખ ન હ ફેરવે.”

10સંદેશાવાહકો એફ્રાઇમ અને મનાશ્શા તેમ જ છેક ઝ ુલોન ુધી
નગરેનગર ફર વ ા, પણલોકોએતેઓની હાંસી ઉડાવી તેમજતેઓને
હસી કાઢ્યાં. 11 જો કે આશેર, મનાશ્શા અને ઝ ુલોનમાંથી થોડા
માણસો નમ્ર થઈને યરુશાલેમમાં આ ા. 12 ઈ રના વચન દ્વારા
રાજાની તથા આગેવાનોની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવાને ઈ રે યહૂ દયાના
લોકોને એક હૃદયના કયાર્ હતા.

પાસ્ખાપવર્ પાળવામાં આ ું
13 બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળવા માટે બીજા મ હનામાં મોટો

લોકસ ુદાય યરુશાલેમમાં એકત્ર થયો. 14 તેઓએ યરુશાલેમમાં
આવેલી અન્ય દેવોની વેદ ઓનો નાશ કય , સવર્ ૂપવેદ ઓ તોડ નાખી
અને તેઓને કદ્રોન નાળાંમાં નાખી દ ધી. 15 પછ તેઓએ બીજા
મ હનાના ચૌદમા દવસે પાસ્ખા ું હલવાન કાપ્ ુ.ં યાજકો અને લેવીઓ
શર મદા થઈ ગયા અને તેઓએ પોતાને પ વત્ર કર ને ઈ રના ઘરમાં
દહનીયાપર્ણો કયાર્.
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16 તેઓ ઈ રભક્ત ૂસાના નયમ ુજબ પોતાના દરજ્જા પ્રમાણે
પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા ર ા; યાજકોએ લેવીઓ પાસેથી લોહ
લઈને વેદ પર છાં ુ.ં 17 જે લોકો ભેગા થયા હતા તેઓમાંના
ઘણાએ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ નહોતા, એટલે એ લોકો રવાજ પ્રમાણે
પાસ્ખાના હલવાન ચઢાવી શકે તેમ નહોતા. તેથી તેઓના વતી ઈ ર
માટે હલવાનો પ વત્ર કર ને, પાસ્ખા કાપવા ું કામ લેવીઓને સોંપવામાં
આ ું.

18 કેમ કે એફ્રાઇમ, મનાશ્શા, ઇસ્સાખાર અને ઝ ુલોનના ઘણાં
લોકો ુદ્ધ થયા નહોતા, છતાં તેમણે વ ધ ૂવર્ક નયમો પા ા વગર
જ પાસ્ખા ું ભોજન લી ું હ ુ.ં પણ હઝ કયાએ તેઓને માટે
પ્રાથર્ના કર કે, “દરેકને ઈ ર માફ કરો; 19 કે જઓેએ પોતાના
પ ૃઓના ઈ રની શોધ ખરા અંત:કરણથી કર છે - પછ ભલે
તેઓ પ વત્ર ાનના ુ દ્ધકરણના નયમ પ્રમાણે પ વત્ર ના થયા હોય.”
20ઈ રે હઝ કયાની પ્રાથર્ના સાંભળ અને લોકોને માફ કયાર્.

21 આ ર તે ઇઝરાયલના લોકો જઓે યરુશાલેમમાં હતા તેઓએ
સાત દવસ ુધી બહુઆનંદ સાથે બેખમીર રોટલીના પવર્ની ઊજવણી
કર . તે દર મયાન લેવીઓ અને યાજકો દરરોજ ગીતો અને વા જત્રો
સાથે ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા. 22 ઈ રની સેવામાં ઊભા રહેનારા
તમામ લેવીઓને હઝ કયા રાજાએ ઘણું ઉ ેજન આપ્ ુ.ં આમ
તેઓએ સાત દવસ ુધી તહેવારમાં શાંત્યપર્ણો કર ને ઈ ર આગળ
પસ્તાવો કર ને લોકોએ તેઓના પ ૃઓના ઈ રની સ્ ુ ત કર .

બીજી વાર પાસ્ખાપવર્ની ઉજવણી
23 આખી સભાએ બીજા સાત દવસ ુધી ઉત્સવ ઊજવવાનો

નણર્ય કય . અને તેમણે બીજા સાત દવસ ુધી આનંદોત્સવ કય .
24કારણ કે, યહૂદાના રાજા હઝ કયાએપ્રજાનેએકહજારબળદોઅને
સાત હજાર ઘેટાં અપર્ણ માટે આપ્યાં હતાં અને તેના અ ધકાર ઓએ તે
ઉપરાંત બીજા એક હજાર બળદો અને દસ હજાર ઘેટાં આપ્યાં હતા.
મોટ સં ામાં યાજકોએ પોતાને પ વત્ર કયાર્ હતા.

25 યાજકો અને લેવીઓ સ હત યહૂ દયાની આખી સભાએ તેમ
જ ઇઝરાયલથી આવેલા સમગ્ર લોકોની સભાએ તથા જે વદેશીઓ
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ઇઝરાયલથી આ ા હતા તેમ જ જઓે યહૂદામાં વસતાં હતા એ
બધાએ આનંદોત્સવ કય . 26 યરુશાલેમમાં ઘણો મોટો આનંદ ઉત્સવ
ઊજવાયો; ઇઝરાયલના રાજા દાઉદના ુત્ર ુલેમાનના સમય પછ
યરુશાલેમમાં આવો ઉત્સવ કદ ઊજવાયો નહોતો. 27 ત્યાર બાદ
યાજકો અને લેવીઓએ ઊભા થઈને આશીવાર્દ આપ્યા.ં તેઓનો
અવાજ અને તેઓની પ્રાથર્ના ઈ રના પ વત્ર નવાસમાં-સ્વગર્માં
સાંભળવામાં આવી.

31
હઝ કયાની ધમર્ ુધારણા

1 હવે આ સવર્ ૂરુ થ ુ.ં એટલે જે સવર્ ઇઝરાયલીઓ
ત્યાં હાજર હતા તેઓ યહૂ દયાના નગરોમાં ગયા. અને તેઓએ
ઉચ્ચ ાનોને ભાંગીને ટુકડટુેકડાં કર ના ા તથા અશેર મ ૂ તઓને
કાપી નાખી. આખા યહૂ દયા તથા બન્યામીનમાંથી, તેમ જ એફ્રાઇમ
તથા મનાશ્શામાંથી પણ ઉચ્ચ ાનો તથા વેદ ઓતોડ પાડ ને તે સવર્નો
નાશ કય . પછ સવર્ ઇઝરાયલી લોકો પોતપોતાના વતનનાં નગરોમાં
પાછા ગયા.

2 હઝ કયાએ યાજકોના તથા લેવીઓના ક્રમ પ્રમાણે સેવાને અથ
વગ પાડ્યા, બ ેને એટલે યાજકોને તથા લેવીઓને તેણે ન ત કામ
ન કર આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ચઢાવવા,
તેમ જ સેવા કરવા, આભાર માનવા અને ઈ રના સભા ાનના
પ્રવેશદ્વારે સ્ ુ ત કરવાને માટે નીમ્યા. 3 રાજાની સંપ નો એક ભાગ
પણ દહનીયાપર્ણોને માટે,એટલે સવારનાં તથા સાંજનાં દહનીયાપર્ણોને
માટે, તેમ જ વશ્રામવારના, ચંદ્રદશર્નના દવસોનાં તથા ન ુક્ત પવ નાં
દહનીયાપર્ણોને માટે ઈ રના નયમશા માં લ ા પ્રમાણે આપવાનો
નણર્ય કય .
4 તે ઉપરાંત તેણે યરુશાલેમના લોકોને આજ્ઞા કર કે તેઓ પોતાની

ઊપજનો થોડો ભાગ યાજકોને તથા લેવીઓને આપ,ે કે જથેી તેઓ
ઈ રના નયમશા ને પાળવાને પોતાને પ વત્ર કર શકે. 5 એ હુકમ
બહાર પડતાં જ ઇઝરાયલી લોકોએ અનાજ, દ્રાક્ષારસ, તેલ, મધ તથા
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ખેતીવાડ ની સવર્ ઊપજનો પ્રથમ પાક આપ્યો; અને સવર્ વસ્ ુઓનો
ૂરે ૂરો દશાંશ પણ તેઓ લા ા.
6 ઇઝરાયલી લોકો તથા યહૂ દયાના માણસો જઓે યહૂ દયાના

નગરોમાં રહેતા હતા, તેઓએ પણ બળદો તથા ઘેટાંનો દશાંશ તથા
પોતાના પ્ર ુ ઈ રને માટે પ વત્ર કરેલી વસ્ ુઓ લાવીને તેમના ઢગલા
કયાર્. 7તેઓએઆઢગલા ત્યાં કરવા ું કામ ત્રીજા માસમાં શરૂ ક ુ અને
સાત માસમાં જ ૂરુ ક ુ. 8 જયારે હઝ કયાએ તથા આગેવાનોએ
આવીને તે ઢગલા જોયા, ત્યારે તેઓએ ઈ રને મ હમા આપ્યો. તથા
તેમના ઇઝરાયલી લોકોને ધન્યવાદ આપ્યો.

9 પછ હઝ કયાએ યાજકોને તથા લેવીઓને એ ઢગલાઓ વષે
ૂ ું. 10 સાદોકના કુટુબનાં ુ યાજક અઝાયાર્એ તેને જવાબ

આપ્યો, “લોકોએ ઈ રના ઘરમાં અપર્ણો લાવવા ું શરૂ ક ુ, ત્યારથી
અમે ધરાઈને જમ્યા છ એ. તેમાંથી ધરાતાં ુધી જમ્યા પછ પણ જે
વધ્ ું છે, કારણ કે ઈ રે પોતાના લોકોને ુષ્કળ આશીવાર્દ આપ્યો છે.
વધારા ું જે બાક રહે ું છે તેનો આ મોટો સંગ્રહ છે.”

11 પછ હઝ કયાએ ઈ રના ઘરમાં ભંડારોના ઓરડા તૈયાર
કરવાનીઆજ્ઞાઆપીઅને તેઓએતે તૈયાર કયાર્. 12તેઓ વ ા ુપણે
અપર્ણો, દશાંશ અને પ વત્ર કરેલી વસ્ ુઓ ભંડારમાં લા ા. લેવી
કોનાન્યા તેઓની સંભાળ રાખતો હતો અને તેનો ભાઈ શમઈ તેનો
મદદગાર હતો. 13 યહ એલ, અઝાઝ્યા, નાહાથ, અસાહેલ, ય રમોથ,
યોઝાબાદ, અ લયેલ, યસ્મા ા, માહાથ તથા બનાયા, તેઓ રાજા
હઝ કયાનાઅને ઈ રના ઘરના કારભાર અઝાયાર્ના હુકમથી કોનાન્યા
તથા તેના ભાઈ શમઈના હાથ નીચે નમાયેલા ુકાદમ હતા.

14 લેવી યમ્નાનો દ કરો કોરે ૂવર્નો દ્વારપાળ હતો. વળ તે
ઈ રનાં અપર્ણો તથા પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ વહેંચી આપવા માટે,
ઈ રનાં ઐ ચ્છકાપર્ણો પર કારભાર હતો. 15 તેના હાથ નીચે એદેન,
મન્યામીન, યે ૂઆ, શમાયા, અમાયાર્ તથા શખાન્યાન,ે યાજકોના
નગરોમાં નીમવામાં આ ા હતા. નગરોમાં સવર્ કુટુબોના જુવાનોને તથા
ૃધ્ધોને દાનનો હસ્સો વહેંચી આપવાની જવાબદાર તેઓની હતી.
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16 તેઓ સવાય ુરુષોની વંશાવળ થી ગણાયેલા ત્રણ વષર્ના તથા
તેથી વધારે વયના ુરુષો, જઓે પોતપોતાનાં વગ પ્રમાણે તેમને
સોંપાયેલાં કામોમાં સેવા કરવા માટે દરરોજના કાયર્ક્રમ પ્રમાણે ઈ રના
ઘરમાં જતા હતા, તેઓનો તેમાં સમાવેશ થતો ન હતો.

17 તેઓની વંશાવળ પરથી તેઓના ૂવર્જોનાં કુટુબો પ્રમાણે
યાજકોની યાદ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. લેવીઓને તેઓના વગ
પ્રમાણે તેઓને સોંપાયેલા કામ પર હાજર રહેનાર વીસ વષર્ના તથા
તેથી વધારે ઉંમરના ગણવામાં આ ા હતા. 18 સમગ્ર પ્રજામાંનાં
સવર્ બાળકો, પત્નીઓ, દ કરા તથા દ કર ઓની, તેઓની વંશાવળ
પ્રમાણે ગણતર કરવામાં આવી હતી. તેઓ પોતાના પ વત્ર કામ પર
પ્રામા ણકપણે હાજર રહેતા હતા. 19વળ જે યાજકો હારુનના વંશજો
હતા તેઓ પોતાના દરેક નગરની આસપાસનાં ગામોમાં રહેતા હતા,
તેઓને માટે પણ કેટલાક પસંદ કરેલા માણસોને નીમવામાં આ ા હતા,
જથેી તેઓ યાજકોમાંના સવર્ ુરુષોને તથા લેવીઓમાં જઓે વંશાવળ
પ્રમાણે ગણાયા હતા, તેઓ સવર્ને ખોરાક તથા અન્ય સામગ્રી વહેંચી
આપ.ે

20 હઝ કયાએ સમગ્ર યહૂ દયામાં આ પ્રમાણે ક .ુ તેણે પ્ર ુ
પોતાના ઈ રની દ્ર માં જે સારુ તથા સા ું હ ું તે વ ા ુપણે ક ુ.
21ઈ રના ઘરને લગ ું, નયમશા ને લગ ું તથા ઈ રનીઆજ્ઞાઓને
લગ ું જે કઈ કામ પોતાના ઈ રની સેવાને અથ તેણે હાથમાં લી ું, તે
તેણે પોતાના ખરા અંતઃકરણથી ક ુ અને તેમાં તે ફતેહ પામ્યો.

32
યરુશાલેમ ઉપર આશ્ ૂર ું આક્રમણ
2 રાજા. 18:13-37; 19:14-19,35-37; યશા. 36:1-22;

37:8-38
1 હઝ કયા રાજાએ આ સેવાભ ક્તના કાય ન ા ૂવર્ક કયા. તેના

થોડા સમય પછ આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બે યહૂ દયા પર ચઢાઈ કર
અને કલ્લેબંદ વાળાં નગરો સામે પડાવ ના ો. અને હુમલો કર ને
આ નગરોને કબજે કરવાનો હુકમ આપ્યો. 2 ારે હઝ કયાએ જો ું
કે સાન્હેર બ આ ો છે અને તેનો ઇરાદો યરુશાલેમ ઉપર આક્રમણ
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કરવાનો છે, 3 ત્યારે જે ઝરાઓ નગરની બહાર હતા તે ઝરાઓ ું પાણી
બંધ કર દેવા વષે તેણે પોતાના આગેવાનો તથા સામથ્યર્વાન ુરુષોની
સલાહ ૂછ . તેઓએ તેને માગર્દશર્ન આપ્ ુ.ં 4 ઘણાં લોકો ભેગા
થયા અને તેઓએ સવર્ ઝરાઓને તથા દેશમાં થઈને વહેતાં નાળાંને ૂર
દ ધા.ં તેઓએ ક ું, “શા માટે આશ્ ૂરના રાજાઓને ઘણું પાણી મળ ું
જોઈએ?”

5 હઝ કયાએ ભાંગી ગયેલો કોટ હમત રાખીને ફર થી બાંધ્યો; તેના
પર ુરજો બાંધ્યા અને કોટની બહાર બીજો કોટ પણ બાંધ્યો. તેણે
દાઉદનગરમાંના મલ્લોને મજ ૂત ક ુ અને ુષ્કળબરછ ઓતથા ઢાલો
બનાવી.

6 તેણે લશ્કરના સેનાપ તઓની નમ ૂક કર ને તેઓને નગરના
દરવાજા પાસેના ચોકમાં પોતાની હજૂરમાં એકત્ર કયાર્. અને તેઓને
ઉ ેજન આપતા ક ુ,ં 7 “તમે બળવાન તથા હમતવાન થાઓ.
આશ્ ૂરના રાજાથી તથા તેની સાથેના મોટા સૈન્યથી ગભરાશો તથા
ના હમતથશો ન હ, કેમ કે તેની સાથેના સૈન્ય કરતાંઆપણીસાથે જઓે
છે તેઓ વધારે છે. 8 તેની પાસે ફક્ત માણસો જ છે, પણ આપણને
સહાય કરવાને તથા આપણાં ુદ્ધો લડવાને આપણી સાથે આપણા
પ્ર ુ ઈ ર છે.” પછ યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના ઉ ેજનથી લોકો
ઉત્સા હત થયા હતા.

9તે પછ ,આશ્ ૂરના રાજાસાન્હેર બે પોતાના ચાકરોને યરુશાલેમમાં
મોકલ્યા તે તો પોતાના સવર્ બળવાન સૈન્ય સાથે લાખીશની સામે
પડલેો હતો તથા યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાને અને યરુશાલેમમાં રહેતા
યહૂ દયાના સવર્ લોકોને કહેવડા ું, 10 “આશ્ ૂરનો રાજાસાન્હેર બ કહે
છે કે, ‘તમે કોના ઉપર ભરોસો રાખીને યરુશાલેમની ઘેરાબંધી સહન કર
ર ા છો?

11 “ ‘ઈ ર અમારા પ્ર ુ અમને આશ્ ૂરના રાજાના હાથમાંથી
બચાવશે’, એ ું તમને કહ ને હઝ કયા ગેરમાગ દોર ર ો છે, તે તમને
દકુાળ અને તરસથી ર બાઈને ૃત્ ુને સોંપી ર ો છે. 12 ું એ જ
હઝ કયાએ તેના ઉચ્ચ ાનો અને તેની વેદ ઓ કાઢ નાખીને યહૂદાને
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તથા યરુશાલેમને આજ્ઞા નહોતી આપી કે તમારે એક જ વેદ આગળ
આરાધના કરવી તથા તેના જ ઉપર ૂપ બાળવો?

13તમને ખબર નથી કે મેં અને મારા પ ૃઓએબીજા દેશોના લોકોના
શા હાલ કયાર્ છે? તે દેશોના લોકોના દેવો પોતાના દેશોને મારા હાથમાંથી
બચાવી શકવાને સમથર્ છે? 14 મારા પ ૃઓએ નાશ કર નાખેલી
પ્રજાઓના દેવોમાં એવો કોણ હતો કે જે પોતાના લોકોને મારા હાથમાંથી
બચાવી શ ો હોય? તો પછ તમારા ઈ ર તમને મારા હાથમાંથી
બચાવવાને શી ર તે સમથર્ હોઈ શકે? 15 હવે હઝ કયા તમને જે ર તે
સમજાવે છે તે ર તે તમે છેતરાશો ન હ. તેનો વ ાસ કરશો ન હ, કેમ કે
કોઈ પણ પ્રજા કે રા નો દેવ પોતાના લોકોને મારાથી કે મારા ૂવર્જોથી
બચાવી શ ા નથી. તો પછ મારા હાથમાંથી તમને બચાવવાને તમારા
ઈ ર કેટલા શ ક્તમાન છે?”

16 આ ુજબ, સાન્હેર બના માણસો ઈ ર પ્ર ુ અને તેના સેવક
હઝ કયાની વરુદ્ધમાં બકવાસ કયાર્. 17 સાન્હેર બે પોતે પણ
ઇઝરાયલના ઈ ર ું અપમાન કરતા પત્રો લ ા અને તેમની વરુદ્ધ
ઉદ્દગારો કયા. તેણે ક ું કે, “જમેબીજા દેશોની પ્રજાઓના દેવો પોતાના
લોકોને મારા હાથથી બચાવી શ ા નથી તેમ હઝ કયાના ઈ ર પણ
તેમની પ્રજાને મારા હાથથી ન હ બચાવી શકે.”

18 યરુશાલેમના જે લોકો કોટ ઉપર ઊભેલા હતા તેઓ ુશ્કેલીમાં
ુકાઈ જાય અને ડર જાય કે જથેી તેઓ નગરને કબજે કર શકે તે

માટે તેઓએ તેઓને યહૂદ ભાષામાં મોટા અવાજથી ધમક આપી.
19 જગતના બીજા લોકોના દેવો જવેા યરુશાલેમના ઈ ર પણ
માણસોના હાથથી બનાવેલા હોય તેમ તેઓ તેમના વષે એલફેલ
બોલતા હતા.

20આવી વકટ પ ર તમાં આ બાબતને માટે રાજા હઝ કયાએ
અને આમોસના ુત્ર યશાયા પ્રબોધકે આકાશ તરફ દ્ર કર ને પ્રાથર્ના
કર . 21 યહોવાહે એક દૂતને મોકલ્યો. તેણે આશ્ ૂરના રાજા
સાન્હેર બની છાવણીમાં જે યોદ્ધાઓ, સેનાપ તઓ અને અ ધકાર ઓ
હતા તે સૌને માર ના ા. તેથી સાન્હેર બને શર મદા થઈને પોતાને દેશ
પાછા જ ું પ ુ.ં તે પોતાના દેવના મં દરમાં ગયો. અને ત્યાં તેના પોતાના
જ કોઈ એક ુત્રએ તેને તલવારથી માર ના ો.
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22 આ ર તે ઈ રે હઝ કયાને તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓને
આશ્ ૂરના રાજા સાન્હેર બના તથા બીજા બધાના હાથમાંથી બચાવી
લીધાઅને ચારે બાજુથી તેઓ ું રક્ષણક ુર્. 23ઘણાં લોકો યરુશાલેમમાં
ઈ રને માટે અપર્ણો લા ા તથા યહૂદાના રાજા હઝ કયાને પણ ઉ મ
વસ્ ુઓ ભેટમાં આપી. તેથી આ સમયથી તે સવર્ પ્રજાઓમાં પ્રય અને
આદરપાત્ર થયો.

હઝ કયાની માંદગી
2 રાજા. 20:1-3,12-19

24 પછ ના થોડા દવસો બાદ હઝ કયા મરણતોલ બીમાર નો ભોગ
થયો. તેણે ઈ રને પ્રાથર્ના કર ; તેના જવાબમાં ઈ રે તેની સાથે વાત
કર અને તે તેને સાજો કરશે તે ું દશાર્વવા માટે તેને એક ચ આપવામાં
આ ું. 25 પણ હઝ કયાને ઈ ર તરફથી જે સહાય મળ હતી તેનો
બદલો તેણે યોગ્ય ર તે વા ો ન હ. તે પોતાના હૃદયમાં ગ વ થયો.
તેથી તેના પર, તેમ જ યહૂદા તથા યરુશાલેમ પર ઈ રનો કોપ ઊતર
આ ો. 26આ ું થવાથી હઝ કયા પોતાનો ગવર્ છોડ ને છેક દ ન થઈ
ગયો. યહૂ દયા અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પણ રાજાની માફક નમ્ર
થયા. તેથી હઝ કયાના જીવનકાળ દર મયાન ઈ રનો રોષ ફર તેમના
પર ઊતય ન હ.

હઝ કયાનો વૈભવ
27 હઝ કયા ુષ્કળ સંપ અને ક ત પામ્યો. તેણે સો ું, ચાંદ ,

રત્નો, ુગંધીઓ, ઢાલ અને બીજી કમતી ઘરેણાંઓ* રાખવા ભંડારો
બના ા. 28 તેમ જ અનાજની ફસલ, દ્રાક્ષારસ અને તેલ માટે કોઠારો,
બધી જાતનાં જાનવરો માટે તબેલા તથા ઘેટાં માટે વાડા બંધા ા.
29 વળ આ ઉપરાંત તેણે પોતે નગરો વસા ાં અને ુષ્કળ પ્રમાણમાં
ઘેટાંબકરાં તથા અન્ય જાનવરોની સંપ પ્રાપ્ત કર . ઈ રે તેને ુષ્કળ
સંપ આપી હતી.

30 હઝ કયાએ ગહોનના ઉપલાણે વહેતા ઝરણાંને બંધ કયાર્ અને
તેનાં પાણીને તે દાઉદનગરની પ મે વાળ લા ો. હઝ કયા તેના
દરેક કાયર્માં સફળ થયો. 31બા બલના સ ાધાર ઓએ દેશમાં બનેલા

* 32:27 32:27 વાસણો
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ચમત્કાર વષે તેને ૂછવા એલચીઓ મોકલ્યા હતા. તેની પર ક્ષા થાય
અને તેના હૃદયમાં જે હોય તે સવર્ જાણવામાં આવે માટે ઈ રે તેને
સ્વતંત્રતા બક્ષી હતી.

હઝ કયાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 20:20-21

32 હઝ કયાની અન્ય બાબતો અને તેણે જે સારાં કાય કયા
હતાં તે વષેની નોંધ આમોસના ુત્ર યશાયા પ્રબોધકના ુસ્તકમાં
તથા યહૂ દયાના અને ઇઝરાયલના રાજાઓના ઇ તહાસના ુસ્તકમાં
લખેલી છે. 33 હઝ કયા તેના પ ૃઓની સાથે ઊંઘી ગયો અને તેને
તેના પ ૃઓ સાથે દાઉદના વંશજોના કબ્રસ્તાનમાં ઉપરના ભાગમા†ં
દફનાવવામાં આ ો. તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે યહૂ દયાના બધા લોકોએ
અને યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓએતેને અં તમઆદરઆપ્યો. તેના
પછ તેનો ુત્ર મનાશ્શા રાજા બન્યો.

33
યહૂ દયાની ગાદ એ મનાશ્શા અને તેનાં પાપ
2 રાજા. 21:1-9

1 મનાશ્શા બાર વષર્ની ઉંમરે રાજા બન્યો. તેણે પંચાવન વષર્
ુધી યરુશાલેમમાં રાજય ક ુર્. 2 ઇઝરાયલીઓની આગળથી ઈ રે

જે પ્રજાઓને કાઢ ૂક હતી તેઓના જવેાં ધ ારપાત્ર કાય કર ને
તેણે ઈ રની દ્ર માં ખરાબ કાયર્ ક .ુ 3 તેના પતા હઝ કયાએ
જે ઉચ્ચ ાનો તોડ પાડ્યાં હતાં તે તેણે ફર બંધા ા.ં વળ તેણે
બઆ લમને માટે વેદ ઓ અને અશેરોથની ૂ તઓ બનાવી તેમ જ
આકાશના બધાં નક્ષત્રોની ૂજા કર .

4 જે યહોવાહના સભા ાન વષે ઈ રે એમ ક ું હ ું કે,
“યરુશાલેમમાં મારુ નામ સદાકાળ કાયમ રહેશે.” તેમાં તેણે અન્ય
દેવોની વેદ ઓ બંધાવી. 5 તે યહોવાહના સભા ાનના બ ે ચોકમાં
તેણે આકાશના તારામંડળ માટે વેદ ઓ ા પત કર . 6 વળ તેણે
બેન- હ ોમની ખીણમાં પોતાનાં જ છોકરા ું અ માં બ લદાન ક ુ.
† 32:33 32:33 પ્ર ત ત
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તેણે ુકન જોવડા ા, મેલી વદ્યા કર , જાદમુંત્રનો ઉપયોગ કય અને
ૂવાઓ તથા તાં ત્રકોની સલાહ લીધી. ઈ રની નજરમાં તેણે સવર્

પ્રકારની દુ તા કર ને તેણે ઈ રને અ તશય કોપાયમાન કયા.
7 મનાશ્શાએ અશેરાની કોતરેલી ૂ તઓ બનાવીને ઈ રના ઘરમાં
ૂક . જે સભા ાન વષે ઈ રે દાઉદ તથા તેના ુત્ર ુલેમાનને ક ું

હ ુ,ં “આ ઘરમાં તેમ જ યરુશાલેમ કે, જે નગર મેં ઇઝરાયલનાં સવર્
કુળોમાંથી પસંદ ક ુ છે, તેમાં મારુ નામ હુ સદા રાખીશ. 8 જો તમે
માર આજ્ઞાઓને એટલે કે ૂસાએ તમને આપેલા સવર્ નયમો અને
આજ્ઞાઓનેઆધીન રહેશો તો તમારા ૂવર્જોને મેં આપેલાઆ દેશમાંથી
ઇઝરાયલને હુ કદ કાઢ ૂક શ ન હ.” 9 મનાશ્શાએ યહૂ દયાના તથા
યરુશાલેમનાં રહેવાસીઓને ુલાવામાં દોયાર્, જથેી જે પ્રજાનો ઈ રે
ઇઝરાયલી લોકોઆગળથી નાશ કય હતો તેઓના કરતાં પણ તેઓની
દુ તા વધારે હતી.

મનાશ્શાનો પસ્તાવો
10 ઈ રે મનાશ્શા તથા તેના લોકોની સાથે વાત કર ; પણ તેઓએ

ધ્યાન આપ્ ું ન હ. 11 તેથી ઈ રે તેઓની વરુદ્ધ આશ્ ૂરના રાજાના
સૈન્યને તેઓની સામે મોકલ્યા અને તેઓ મનાશ્શાને સાંકળોથી જકડ ને
તથા બેડ ઓ પહેરાવીને બા બલમાં લઈ ગયા.

12 મનાશ્શા જયારે સંકટમાં ફસાઈ ગયો, ત્યારે તેણે પોતાના પ્ર ુ
ઈ રને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કય અને પોતાના ૂવર્જોના ઈ રની
આગળ અ તશય નમ્ર બન્યો. 13 તેણે તેમની પ્રાથર્ના કર ; અને ઈ રે
તેની વનંતી કાને ધર ને તેની પ્રાથર્ના માન્ય કર તેને યરુશાલેમમાં તેના
રા માં પાછો લા ા. પછ મનાશ્શાને ખાતર થઈ કે યહોવાહ તે જ
ઈ ર છે.

14 આ પછ , મનાશ્શાએ દાઉદનગરની બહારની દ વાલ ફર થી
બાંધી, ગહોનની પ મ બાજુએ, ખીણમાં મચ્છ દરવાજા ુધી તે
દ વાલ બાંધી. આ દ વાલ ઓફેલની આસપાસ વધાર ને તેને ઘણી
ઊંચી કર . તેને યહૂ દયાના સવર્ કલ્લાવાળા નગરોમાં નીડર સરદારોની
નમ ૂક કર . 15 તેણે વદેશીઓના દેવોન,ે ઈ રના ઘરમાંથી પેલી
ૂ તઓને તથા જે સવર્ વેદ ઓ તેણે ઈ રના ઘરના પવર્ત પર તથા
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યરુશાલેમમાં બાંધી હતી, તે સવર્ને તોડ પાડ ને તેનો ભંગાર નગરની
બહાર નાખી દ ધો.

16 તેણે ઈ રની વેદ ફર બંધાવી. અને તેના પર શાંત્યપર્ણોના
તથા આભાર માનવાને કરેલા અપર્ણના યજ્ઞો કયાર્; તેણે યહૂ દયાને
ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની સેવા કરવાની આજ્ઞા આપી. 17 તેમ છતાં
હજી પણ લોકો ધમર્ ાનોમાં અપર્ણ કરતા, પણ તે ફક્ત પોતાના પ્ર ુ
ઈ રને માટે જ કરતા.

મનાશ્શાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 21:17-18

18 મનાશ્શાનાં બાક નાં કાય સંબંધીની, તેણે કરેલી તેમના ઈ રની
પ્રાથર્નાની અને ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રને નામે પ્રબોધકોએ ઉચ્ચારેલાં
વચનોની સવર્ વગતો ઇઝરાયલના રાજાઓના ુસ્તકમાં લખેલી છે.
19તેણે કરેલી પ્રાથર્ના,ઈ રેઆપેલો તેનો જવાબ, તેનાં બધાં પાપો તથા
અપરાધ, જે જગ્યાઓમાં તેણે ધમર્ ાનો બાંધ્યાં અને અશેર મ તથા
કોતરેલી ૂ તઓ બેસાડ તે સવર્ બાબતોની નોંધ પ્રબોધકના ુસ્તકમાં
કરવામાં આવેલી છે. 20મનાશ્શા પોતાના ૂવર્જો સાથે ઊંઘી ગયો અને
તેઓએ તેને તેના પોતાના મહેલમાં દફના ો. તેના પછ તેનો દ કરો
આમોન રાજા બન્યો.

યહૂ દયાની ગાદ એઆમોન
2 રાજા. 21:19-26

21આમોન જયારે રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે બાવીસ વષર્નો હતો;
તેણે યરુશાલેમમાં બે વષર્ ુધી રાજ ક .ુ 22જમે તેના પતા મનાશ્શાએ
ક ુ હ ું તેમ તેણે ઈ રની દ્ર માં ખોટુ હ ું તે જ પ્રમાણે ક .ુ તેના પતા
મનાશ્શાએ કોતરેલી ૂ તઓ બનાવી હતી તે સવર્ને આમોને બ લદાન
આપ્યાં અને તેઓની ૂજા કર . 23જમે તેનો પતા મનાશ્શા નમ્ર થઈ
ગયો હતો તેમ તે ઈ રની આગળ નમ્ર થયો ન હ. પર ુ આમોન
ઉ રો ર અ ધક અપરાધ કરતો ગયો.

24 તેના ચાકરોએ તેની વરુદ્ધમાં બળવો કર ને તેને તેના પોતાના જ
મહેલમાં જ માર નાં ો. 25 પણ દેશના લોકોએ, આમોન રાજાની



2 કાળ ૃતાંત 34:1 lxxvii 2 કાળ ૃતાંત 34:7

વરુદ્ધ બંડ ઉઠાવનારાઓને માર ના ા અને તેના ુત્ર યો શયાને તેની
જગ્યાએ રાજા બના ો.

34
યહૂ દયાની ગાદ એ યો શયા
2 રાજા. 22:1-2

1 ારે યો શયા રાજ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં એકત્રીસ વષર્ ુધી રાજ ક ુ. 2 તેણે ઈ રની દ્ર માં જે
સારુ હ ું તે પ્રમાણે ક ુ અને પોતાના ૂવર્જ દાઉદને માગ ચાલીને તેની
જમણે કે ડાબે ખસ્યો ન હ.

યો શયાની ૂ ત ૂજા સામે ઝંૂબેશ
3 તેના શાસનના આઠમે વષ, એટલે કે જયારે તે માત્ર સોળ વષર્નો

કશોર હતો, ત્યારે તેણે પોતાના ૂવર્જ દાઉદના ઈ રની શોધ કરવાની
શરૂઆત કર . બારમા વષર્માં તેણે ધમર્ ાનો, અશેર મ ૂ તઓ,
કોતરેલી ૂ તઓ તથા ઢાળેલી ૂ તઓને તોડ ફોડ નાખીને યહૂ દયા
તથા યરુશાલેમને તે ુદ્ધ કરવા લાગ્યો.

4 લોકોએ તેની આગળ બઆ લમની વેદ ઓ તોડ પાડ ; જે
ૂયર્ ૂ તઓ ઉચ્ચ ાનો પર હતી તેઓને તેણે કાપી નાખી. તેણે

અશેર મ ૂ તઓ, કોતરેલી ૂ તઓ તથા ઢાળેલી ૂ તઓનો ભાંગીને
ૂકો કર ના ો. તેઓની આગળ જઓેએ યજ્ઞો કયાર્ હતા તેઓની

કબરો પર તે ૂકો વેય . 5 તેણે તેઓની વેદ ઓ પર યાજકોના હાડકાં
બા ાં. આ ર તે તેણે યહૂ દયાને તથા યરુશાલેમને ુદ્ધ કયા.

6 તેણે મનાશ્શા, એફ્રાઇમ, શમયોન તથા નફતાલીના નગરો ુધી
તેઓની આસપાસનાં ખંડરેોમાં આ પ્રમાણે ક ુ. 7 તેણે વેદ ઓ તોડ
પાડ , અશેર મ ૂ તઓનો તથા કોતરેલી ૂ તઓનો કૂટ ને ૂકો કય
અને ઇઝરાયલના આખા દેશમાં સવર્ ૂયર્ ૂ તઓને કાપી નાખીને તે
યરુશાલેમ પાછો આ ો.

નયમશા ું ુસ્તક જ ું
2 રાજા. 22:3-20
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8 હવે તેના રા ના અઢારમાં વષ, દેશને તથા સભા ાનને ુદ્ધ
કયાર્ પછ , તેણે અસાલ્યાના ુત્ર શાફાનન,ે નગરના ૂબા માસેયાને
તથા ઇ તહાસકાર યોઆહાઝના ુત્ર યોઆને પોતાના પ્ર ુ ઈ ર ું
સભા ાન સમારવા માટે મોકલ્યા. 9 તેઓ ુ યાજક હ લ્કયાની
પાસે ગયા અને જે પૈસા ઈ રના ઘરમાં લોકો લા ા હતા તે તથા
દ્વારરક્ષક લેવીઓએ મનાશ્શા, એફ્રાઇમ તથા ઇઝરાયલના જે બાક
રહેલા હતાં તેમની પાસેથી તથા યહૂ દયા, બન્યામીન તથા યરુશાલેમના
સવર્ રહેવાસીઓ પાસેથી, ઉઘરાવેલાં હતાં તે દાનના નાણાં તેઓએ તેને
સોંપ્યા.ં

10 તેઓએ તે નાણાં ઈ રના સભા ાન પર દેખરેખ રાખનારા
કામદારોને સોંપ્યા.ં તે માણસોએ ઘરમાં કામ કરનારા કામદારોને
સભા ાનની મરામત કર ને સમારવા સારુ તે આપ્યા.ં 11 તેઓએ
ઘડલેા પથ્થરો જોડવાને માટે જોઈતાં લાકડાં ખર દવા સારુ તથા જે
ઈમારતોનો યહૂ દયાના રાજાઓએનાશ કય હતો તેઓને સારુજોઈતા
પાટડા લેવાને સારુ તે નાણાં ુથારોને અને ક ડયાઓને આપ્યા.ં

12 તે માણસો વ ા ુપણે કામ કરતા હતા. મરાર ના ુત્રોમાંના
લેવીઓ યાહાથ અને ઓબાદ્યા તથા કહાથીઓના ુત્રોમાંના ઝખાયાર્
અને મ ુલ્લામ તેઓના પર દેખરેખ રાખતા હતા. બીજા લેવીઓ પણ
હતા જઓે કુશળ સંગીતકાર હતા તેઓ પણ કામદારોને નદશ કરતા
હતા. 13આ લેવીઓ ભાર ઊંચકનારાઓ તેમ જ જુદાં જુદાં કામોના
કાર ગરો પર પણ દેખરેખ રાખતા હતા. વળ કેટલાક લેવીઓ સ ચવ,
કારભાર ઓઅને દ્વારપાળો તર કે ફરજ બજાવતા હતા.

14 ઈ રના ઘરમાં સંગ્રહ કરેલાં નાણાંને જયારે તેઓ બહાર કાઢતાં
હતા ત્યારે ૂસા દ્વારા આપવામાં આવે ું ઈ રના નયમો ું ુસ્તક
હ લ્કયા યાજકને હાથ લાગ્ ુ.ં 15 તે બતાવતાં હ લ્કયાએ શાફાન
શા ીને ક ું, “ઈ રના સભા ાનમાંથી મને નયમ ું આ ુસ્તક
મ ું છે.” હ લ્કયાએ તે ુસ્તક શાફાનને આપી દ ુ.ં 16 શાફાન તે
ુસ્તક રાજા પાસે લઈ ગયો અને ક ું, “તારા સેવકો તેમને સોંપે ું કામ
વ ાસ ૂવર્ક કર ર ા છે.
17જે નાણાં ઈ રના ઘરમાં હતાં તે તેઓએ બહાર કાઢ લીધા છે
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અને તેને ુકાદમોને અને કાર ગરોને સોંપી દ ધાં છે.” 18શા ી શાફાને
રાજાને એ પણ ક ું કે, “યાજક હ લ્કયાએ મને એક ુસ્તક આપ્ ું
છે.” પછ તેણે તે ુસ્તક રાજા સમક્ષ વાંચ્ ુ.ં 19 રાજાએ જયારે
નયમશા નાં વચનો સાંભ ાં ત્યારે તેણે પોતાનાં વ ો ફાડ ના ાં.
20 હ લ્કયાન,ે શાફાનના ુત્ર અ હકામન,ે મખાના ુત્ર આ ોનને,

શા ી શાફાનને તથા રાજાના સેવક અસાયાને રાજાએ હુકમ કય કે,
21 “તમે જાઓ અને માર ખાતર તેમ જ ઇઝરાયલમાં તથા યહૂદામાં
બાક રહેલાઓને ખાતર મળ આવેલા આ ુસ્તકનાં વચનો સંબંધી
ઈ રની ઇચ્છા ૂછો. ઈ રનો રોષ આપણા ઉપર થયો છે, તે ભયંકર
છે, કારણ કેઆ ુસ્તકમાં જેજે લખે ું છે તે પ્રમાણેઆપણા પ ૃઓએ
ઈ ર ું વચન પા ું નથી.”

22 તેથી હ લ્કયા અને રાજાએ જે માણસોને આજ્ઞા આપી હતી તે
સવર્ પોશાકખાતાના ઉપર , હાસ્રાના ુત્ર, તોક્હાથના ુત્ર, શાલ્ ુમની
પત્ની હુલ્દા પ્રબો ધકા પાસે ગયા. તે તો યરુશાલેમના બીજા વભાગમાં
રહેતી હતી. તેઓએ તેની સાથે આ ર તે વાત કર .

23 તેણે તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, “જે માણસે
તમને મોકલ્યા છે તેને આમ કહો, 24 “ઈ ર કહે છે કે, ‘જુઓ, હુ આ
જગ્યા પર અને એના રહેવાસીઓ પરઆફત ઉતારનાર છુ, યહૂ દયાના
રાજા સમક્ષ વાંચવામાં આવેલા ુસ્તકમાં લખેલા બધા શાપો અમલમાં
હુ લાવનાર છુ. 25 કારણ, તે લોકોએ મને છોડ દઈને અન્ય દેવોની
આગળ ૂપ બા ો છે. અને પોતાનાં બધાં કૃત્યોથી તેઓએ મને રોષ
ચઢા ો છે. તેથી મારો રોષ આ જગ્યા પર સળગશે અને હોલવાશે
ન હ.’ ”

26 પણ આ બાબતમાં ઈ રને ૂછવા માટે તમને મોકલનાર
યહૂ દયાના રાજાને કહ દો: “ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે જે વાતો
તેં સાંભળ છે તે વષે 27 જયારે આ જગ્યા અને તેના રહેવાસીઓ
વરુદ્ધમાં મારાં વચનો તેં સાંભ ાં ત્યારે તારુ હૃદય પીગળ ગ ું હ ું
અને માર આગળ ું દ ન બન્યો હતો. તેં તારાં વ ફાડ્યાં અને માર
સમક્ષ ું રડ્યો તેથી મેં તાર અરજ સાંભળ છે - એમ ઈ ર કહે
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છે. 28 ‘જો, હુ આ જગ્યા અને તેના રહેવાસીઓ ઉપર જે આફતો
ઉતારનારો છુ તે ું તાર નજરે જોઈશ ન હ, તે પહેલાં ું તારા પ ૃઓ
સાથે ઊંઘી જશે અને શાં તથી કબરમાં જશ.ે’ ”આજવાબ લઈને તેઓ
રાજા પાસે પાછા ગયા.

કરારનાં વચન પાળવા યો શયાની પ્ર તજ્ઞા
2 રાજા. 23:1-20

29 પછ રાજાએ સંદેશાવાહકોને મોકલીને યહૂ દયા અને
યરુશાલેમના સવર્ વડ લોને એકત્ર થવાની આજ્ઞા કર . 30 પછ
રાજાએ, યહૂ દયાના સવર્ માણસો તથા યરુશાલેમના સવર્ રહેવાસીઓ,
યાજકો, લેવીઓઅને નાનામોટાં સવર્ લોકોને પોતાની સાથે યહોવાહના
ઘરમાં એકત્ર કયાર્. રાજાએ તેઓને સભા ાનમાંથી મળ આવેલા
કરારના ુસ્તકમાંથી વચનો વાંચી સંભળા ા.ં

31 રાજાએતેની જગાએઊભા રહ ને ઈ ર સમક્ષએવચનો પ્રમાણે
અ ુસરવાની, તેમની બધી આજ્ઞાઓ, તેમના સા યો અને વ ધઓ ું
ૂણર્ હૃદયથી પાલન કરવાની અને ુસ્તકમાં લખેલા કરારના બધા વચનો

પાળવાની પ્ર તજ્ઞા લીધી. 32 બન્યામીનના લોકો અને યરુશાલેમમાં
જઓે હાજર હતા તેઓની તેણે તેમાં સંમં ત લીધી. યરુશાલેમના
રહેવાસીઓએ ઈ રના એટલે પોતાના પ ૃઓના ઈ રના કરાર
પ્રમાણે ક ુ.

33 યો શયાએ ઇઝરાયલી લોકોના તાબામાં જે પ્રદેશ હતા ત્યાંથી
સવર્ પ્રકારની ૃણાસ્પદ વસ્ ુઓને દૂર કર . તેણે તેમના ઈ ર પ્ર ુની
આરાધના કરવાનીઆજ્ઞા કર . તેના બાક નાજીવનકાળ દર મયાન સવર્
લોકો તેઓના પ ૃઓના ઈ રના માગર્માંથી પાછા ફયાર્ ન હ.

35
યો શયા પાસ્ખાપવર્ પાળે છે
2 રાજા. 23:21-23

1 યો શયાએ યરુશાલેમમાં યહોવાહના માટે પાસ્ખાપવર્ પા ુ;ં અને
યો શયા સ હત લોકોએ પ્રથમ મ હનાના ચૌદમા દવસે પાસ્ખા ું
હલવાન કાપ્ ુ.ં 2તેણે યાજકોને પોતપોતાને ાને ફર ન ુક્ત કયાર્ અને
તેઓને ઈ રના ઘરમાં પોતાની ફરજ બજાવવા માટે ઉ ેજનઆપ્ ુ.ં
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3 તેણે ઈ રને માટે પ વત્ર થયેલા અને ઇઝરાયલને બોધ કરનાર
લેવીઓને ક ું કે, “ઇઝરાયલના રાજા દાઉદના ુત્ર ુલેમાને બંધાવેલા
ઘરમાં પ વત્ર કોશને ૂકો. તમારે તેને ખભા પર ઊંચકવો ન હ. હવે
તમે ઈ ર તમારા પ્ર ુની અને તેમના લોકો, ઇઝરાયલીઓની સેવા કરો;
4ઇઝરાયલના રાજાદાઉદઅને તેના ુત્ર ુલેમાનની ૂચનાઓમાં લ ા
પ્રમાણે તમે તમારા પ ૃઓના કુટુબો પોતપોતાના વભાગોમાં ગોઠવાઈ
જાઓ.

5 તમારા ભાઈઓના પ ૃઓના કુટુબોના વભાગો અને વંશજો
પ્રમાણે પ વત્ર ાનમાં ઊભા રહો. અને લેવીઓના પ ૃઓના જુદાં
જુદાં કુટુબોના વભાગ પ્રમાણે તમારુ ાન લો. 6 પાસ્ખા ું હલવાન
કાપો; અને પોતાને પ વત્ર કરો. ૂસા દ્વારા અપાયેલા ઈ રના વચન
પ્રમાણે તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ માટે પાસ્ખાની તૈયાર કરો.”

7પાસ્ખાનાં અપર્ણો માટે યો શયાએલોકોને ત્રીસહજારઘેટાંબકરાંના
હલવાનો અને લવારાં આપ્યા.ં વળ તેણે ત્રણ હજાર બળદો પણ
આપ્યા.ં તે સવર્ રાજાની સંપ માંથી પાસ્ખાના અપર્ણોને માટે
આપવામાં આ ા હતા.ં 8 તેના અ ધકાર ઓએ યાજકોન,ે લેવીઓને
અને બાક ના લોકોને ઐ ચ્છકાપર્ણો આપ્યા.ં ઈ રના સભા ાનના
અ ધકાર ઓ હ લ્કયા, ઝખાયાર્ અને યહ એલ યાજકોને પાસ્ખાનાં
અપર્ણો તર કે બે હજાર છસો ઘેટાંબકરાં તથા ત્રણસો બળદો આપ્યાં.
9કોનાન્યાએતથા તેના ભાઈઓએ,એટલે શમાયા તથા નથાનએલેઅને
લેવીઓના આગેવાનો હશાબ્યા, યેઈએલ તથા યોઝાબાદે લેવીઓને
પાસ્ખાપર્ણને માટે પાંચ હાજર ઘેટાંબકરાં તથા પાંચસો બળદો આપ્યાં.

10 એમ પાસ્ખા વ ધ સેવાની ૂવર્ વ ા ૂર થઈ અને રાજાની
આજ્ઞા પ્રમાણે યાજકો પોતાને ાને અને લેવીઓ પણ પોતપોતાનાં
વગ પ્રમાણે નયત ાને ઊભા ર ા. 11 તેઓએ પાસ્ખાનાં પ ુઓને
કાપ્યાં અને યાજકોએ તેઓના હાથમાંથી તેમ ું લોહ લઈને છા ું
અને લેવીઓએ તે પ ુઓનાં ચમર્ ઉતાયા. 12 ૂસાના ુસ્તકમાં લ ા
પ્રમાણે ઈ રને ચઢાવવા સારુ, લોકોનાં કુટુબોના વભાગો પ્રમાણે
તેઓનેઆપવા માટે તેઓએદહનીયાપર્ણોને અલગ કયા. બળદો ું પણ
તેઓએએમ જ ક .ુ
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13 તેઓએ પાસ્ખાનાં હલવાનો અ માં શે ાં. તેઓ પ વત્ર
અપર્ણોને તપેલાંમા,ં કઢાઈઓ તથા તાવડાઓમાં બાફ ને, તેમને લોકોની
પાસે ઉતાવળે લઈ ગયા. 14પછ તેઓએ પોતાને માટે તેમ જ યાજકોને
માટે તૈયાર ક ,ુ કેમ કે યાજકોજે હારુનના વંશજો હતા તેઓઆખીરાત
દહનીયાપર્ણ તથા મેંદાપર્ણ કરવામાં ૂબ સ્ત હતા, તેથી લેવીઓએ
પોતાને સારુ તથા યાજકો જે હારુનના વંશજો હતા તેઓને સારુ
પાસ્ખા તૈયાર ક .ુ

15 દાઉદ, આસાફ, હેમાન તથા રાજાના પ્રબોધકો યદૂ ૂનની આજ્ઞા
પ્રમાણે આસાફના વંશજો, એટલે ગાનારાઓ, પોતપોતાની જગ્યાએ
ઊભા હતા. દ્વારપાળો દરેક દરવાજે ઊભા હતા; તેઓને પોતાનાં
સેવા ાનેથી પાસ્ખા તૈયાર કરવા જવાની જરૂર નહોતી, કારણ કે
તેઓના ભાઈ લેવીઓ તેઓને માટે તૈયાર કરતા હતા.

16 તેથી તે સમયે યો શયા રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે પાસ્ખા પાળવાને
લગતી તથા ઈ રની વેદ ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવાને લગતી ઈ રની
સવર્ સેવા સમાપ્ત થઈ. 17 તે સમયે હાજર રહેલા ઇઝરાયલી લોકોએ
પાસ્ખા ું પવર્ તથા બેખમીર રોટલી ું પવર્ સાત દવસ ુધી પા ુ.ં

18 શ ુએલ પ્રબોધકના સમયથી આજ ુધી ઇઝરાયલમાં તેના
જે ું પાસ્ખાપવર્ આ ર તે ઊજવા ું નહો ું. તેમ જ આ જે ું
પાસ્ખાપવર્ યો શયાએ, યાજકોએ, લેવીઓએ, યહૂ દયાના લોકોએ,
હાજર રહેલા ઇઝરાયલીઓએ તથા યરુશાલેમના વતનીઓએ પા ું
તે ું પાસ્ખાપવર્ ઇઝરાયલના રાજાઓમાંના કોઈએ પણ અગાઉ પા ું
નહો ું. 19યો શયાના રા ને અઢારમે વષઆપાસ્ખાપવર્ ઊજવવામાં
આ ું હ ુ.ં

યો શયાના રા કાળનો અંત
2 રાજા. 23:28-30

20આબ ું બન્યા પછ , ારે યો શયા સભા ાન તૈયાર કર ર ો,
ત્યારે મસરનો રાજા નકોએ ુદ્ધ કરવા માટે ફ્રાતના કાંઠા પરના કાકમીશ
ઉપર ચઢ આ ો. યો શયા તેનો સામનો કરવા ગયો. 21 પર ુ નખોએ
તેની પાસે એલચીઓ મોકલીને કહેવડા ું કે, “ઓ યહૂ દયાના રાજા,
મારે અને તારે ું છે? આજે હુ તાર સાથે લડવા નથી આ ો, પણ
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જનેી સાથે માર દશુ્મનાવટ છે તે રાજા સાથે લડવા આ ો છુ. ઈ રે
મને ઉતાવળ કરવાની આજ્ઞા આપી છે, જે ઈ ર માર સાથે છે તેમની
ઇચ્છાની વરુદ્ધ દખલગીર કર શ ન હ, રખેને તે તારો પણ નાશ કરે.”

22 પણ યો શયાએ તે ું સાંભ ું ન હ અને તેની સાથે લડવા માટે
ુપ્તવેશ ધારણ કર ને ગયો. ઈ રના ુખમાંથી આવેલા નકોનાં વચન

તેણે કાન પર લીધાં ન હ અને મ ગદ્દોના મેદાનમાં તે ુદ્ધ કરવા ગયો.
23નખોના ધ ુધાર્ર ઓ સૈ નકોએ યો શયા રાજાને બાણ માયા. તેથી

રાજાએ તેના ચાકરોને ક ું, “મને લઈ જાઓ, કેમ કે હુ સખત ઘવાયો
છુ.” 24 તેના ચાકરો તેને તેના રથમાંથી ઉપાડ ને બીજા રથમાં ૂક ને
યરુશાલેમ લઈ ગયા. ત્યાં તે મરણ પામ્યો. તેને તેના ૂવર્જોની કબરોમાં
દફનાવવામાં આ ો. સમગ્ર યહૂ દયા તથા યરુશાલેમે યો શયાને માટે
વલાપ કય .
25 ય મયાએ યો શયા માટે વલાપ કય ; સવર્ ગાનારાઓએ તથા

ગાનાર ઓએ યો શયા સંબંધી આજ પયત ુધી વલાપનાં ગીતો ગાતા
રહેલાં છે. ઇઝરાયલમાં આ ગીતો ગાવાનો રવાજ હતો. આ ગીતો
વલાપના ુસ્તકમાં લખેલાં છે.
26 યો શયાનાં બાક નાં કૃત્યો તથા ઈ રના નયમશા માં લ ા

પ્રમાણે તેણે કરેલાં તેનાં ુકૃત્યો તથા 27 તેના બીજાં સેવાકાય વષે
પહેલેથી તે છેલ્લે ુધી ઇઝરાયલ તથા યહૂ દયાના રાજાઓના ુસ્તકમાં
લખેલાં છે.

36
યહૂ દયાની ગાદ એ યહોઆહાઝ
2 રાજા. 23:30-35

1 પછ દેશના લોકોએ યો શયાના ુત્ર યહોઆહાઝને તેના પતાની
જગ્યાએ યરુશાલેમમાં રાજા તર કે પસંદ કય . 2 યોઆહાઝ ારે
ગાદ એ આ ો ત્યારે તેની ઉંમર ત્રેવીસ વષર્ની હતી અને તેણે
યરુશાલેમમાં માત્ર ત્રણ મ હના ુધી રાજ ક ુર્.

3 મસરના રાજાએ તેને યરુશાલેમમાં પદભ્ર કય . અને દેશ ઉપર
સો તાલંત ચાંદ નો 3,400 કલોગ્રામ ચાંદ અને એક તાલંત સોનાનો
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34 કલોગ્રામ સો ું કર ઝ ો. એ ર તે દેશને દડ કય . 4 મસરના
રાજા નકોએ તેના ભાઈ એલ્યાક મને યહૂ દયાનો તથા યરુશાલેમનો
રાજા બના ો અને તે ું નામ બદલીને યહોયાક મ રા ુ.ં પછ તે
એલ્યાક મના ભાઈ યોઆહાઝને મસર લઈ ગયો.

યહૂ દયાની ગાદ એ યહોયાક મ
2 રાજા. 23:36-24:7

5 યહોયાક મ રાજા બન્યો ત્યારે તે પચીસ વષર્નો હતો અને તેણે
યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજય ક ુર્. તેણે ઈ રની દ્ર માં જે
ખરાબ હ ું તે ક .ુ 6 પછ બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર તેના ઉપર
ચઢ આ ો અને તેને સાંકળથી બાંધીને બા બલ લઈ ગયો. 7 વળ
ન ૂખાદનેસ્સાર ઈ રના સભા ાનની કેટલીક સામગ્રી પણ બા બલ
લઈ ગયો અને તેને પોતાના મહેલમાં રાખી.

8 યહોયાક મ સંબંધીના બનાવો, તેણે કરેલાં ૃણાજનક કાય અને
જનેે માટે તેને ુનેગાર ઠરાવવાંમાં આ ો હતો તે વષે બ ું વગતવાર
ઇઝરાયલનાઅને યહૂ દયાના રાજાઓનાં ુસ્તકમાં લખે ું છે. તેના પછ
તેનો ુત્ર યહોયાખીન રાજા થયો.

યહૂ દયાની ગાદ એ યહોયાખીન
2 રાજા. 24:8-17

9 યહોયાખીન જયારે રાજા બન્યો ત્યારે તે આઠ વષર્નો હતો. તેણે
માત્ર ત્રણ માસ અને દસ દવસ ુધી યરુશાલેમમાં રાજય ક ુર્. તેણે
ઈ રની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક ુ. 10વસંતઋ ુમાં ન ૂખાદનેસ્સાર
રાજાએ યરુશાલેમમાં માણસો મોકલ્યા. ત્યાંના ઈ રના સભા ાનની
કમતી વસ્ ુઓ ૂંટ લીધી. તે સાથે યહોયાખીનને પણ પકડ ને
બા બલમાં લઈ જવાયો. અને તેના ભાઈ* સદ કયાને યહૂ દયા અને
યરુશાલેમના રાજા તર કે ન ુક્ત કય .

યહૂ દયાની ગાદ એ સદ કયા
2 રાજા. 24:18-20; ય મ. 52:1-3

* 36:10 36:10 તેના ચચેરો ભાઈ
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11 સદ કયા રાજા બન્યો ત્યારે તે એકવીસ વષર્નો હતો અને તેણે
યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ ુધી રાજય ક ુર્. 12 તેણે તેના ઈ ર
પ્ર ુની દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે ક .ુ ઈ રનાં વચન બોલનાર પ્રબોધક
ય મયાની આગળ તે દ ન થયો ન હ.

યરુશાલેમ ું પતન
2 રાજા. 25:1-2; ય મ. 52:3-11

13 વળ ન ૂખાદનેસ્સાર રાજાએ તેને વફાદાર રહેવાને ઈ રના સમ
ખવડા ા હતા છતાં તેણે તેની સામે બળવો કય . તેણે તેની ગરદન
અ ડ કર અને ઇઝરાયલના ઈ ર વરુદ્ધ તે ું હૃદય કઠણ ક .ુ 14 તે
ઉપરાંત યાજકોના સવર્ આગેવાનો અને લોકોએ પણ બીજા લોકોની
જમે ધ ારપાત્ર કાય કર ને પાપ ક .ુ તેઓએ યરુશાલેમમાં આવેલા
ઈ રે પ વત્ર કરેલા સભા ાનને ભ્ર ક .ુ

15 તેઓના પ ૃઓના ઈ રે વારવાર પોતાના પ્રબોધકો મોકલીને
તેઓની મારફતે તેઓને ચેતવણીઆપી, કારણ કે પોતાના લોકો પરઅને
પોતાના નવાસ પર તેને દયા આવતી હતી. 16 પણ તેઓએ ઈ રના
સંદેશવાહકોની મશ્કર કર , તેના વચનોની ઉપેક્ષા કર અને પ્રબોધકોને
હસી કાઢ્યા,ં તેથી ઈ રને તેના લોકો પર એટલો બધો રોષ ચઢ્યો કે
આખરે કોઈ જ ઉપાય ર ો ન હ.

17 તેથી ઈ રે ખાલદ ઓના રાજાને તેમના ઉપર ચઢાઈ કરવા
મોકલ્યો. તેણે પ વત્ર ાનમાં તેઓના જુવાન માણસોને માર ના ા.
તેણે ુવાન, ુવતી, ૃદ્ધ કે પ્રૌઢ કોઈનાં પર દયા રાખી ન હ. ઈ રે તેઓ
સવર્ને તેના હાથમાં સોંપી દ ધા.ં

18 ઈ રના સભા ાનની નાનીમોટ બધી જ સામગ્રી તથા તેના
ખજાના અને રાજા તેમ જ તેના અ ધકાર ઓનાં ખજાના, એ બ ું તે
બા બલમાં લઈ ગયો. 19 તેઓએ ઈ રના સભા ાન બાળ ના ું.
યરુશાલેમનો કોટ તોડ પાડ ને જમીનદોસ્ત કર ના ો. તેના મહેલોને
બાળ ને ભસ્મ કયાર્. બધી જ કમતી વસ્ ુઓનો નાશ કય .

20જે લોકો તલવારની ધારથી બચી ગયા હતા, તે લોકોને તે બા બલ
લઈ ગયો. ઇરાનના રાજયના અમલ ુધી તેઓ તેના તથા તેના
વંશજોના ુલામ થઈને ર ા. 21આ ર તે ય મયાના ુખથી બોલાયે ું
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ઈ ર ું વચન ૂરુ થાય માટે દેશે પોતાના સાબ્બાથો ભોગ ા ત્યાં ુધી
એટલે કે સ ેર વષર્ ુધી દેશ ઉજ્જડ ર ો, તેટલાં સમય ુધી દેશે
વશ્રામ પા ો!

યહૂ દઓને પાછા જવા કોરેશની રજા
એઝ. 1:1-4

22 હવે ય મયા પ્રબોધક દ્વારા આપવામાં આવેલ યહોવાહ ું વચન
ૂણર્ થાય માટે ઇરાનના રાજા કોરેશના પહેલા વષર્માં ઈ રે કોરેશને

પ્રેરણા કર . કોરેશને થયેલી ઈ ર ય પ્રેરણા પ્રમાણે તેણે લ ખત
જાહેરાત કરાવી કે, 23 “ઇરાનનો રાજા કોરેશ એમ કહે છે કે,આકાશના
ઈ ર પ્ર ુએ મને ૃથ્વીના સવર્ રાજયોઆપ્યાં છે. યહૂ દયામાં આવેલા
યરુશાલેમમાં સભા ાન બાંધવાની તેમણે મને આજ્ઞાઆપી છે, તેમના
લોકમાંનો જે કોઈ તમારામાં હોય, તે ત્યાં જાય. તેમના ઈ ર પ્ર ુ તેમની
સાથે હોજો.”
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