ઈસાયલમાં આહાબનો અમલ
(ફાધર વગીર્સ પોલ)

યહદ
ૂ ા અને ઈસાયલ એમ બે રાજયમાં ઈસાયલની રાજાશાહીનુ ં િવભાજન થયા પછી ઈયાલની ગાદી પર આહાર સાતમા રાજા તરીકે
આવે છે . પોતાના િપતા ઓમરી પછી આહાબે ઈસવીસન પ ૂવેર્ 874-853 સુધી બાવીસ વષર્ રા ય કયુ.ર્ં ઈસાયલના ઉ ર ભાગમાં
પોતાના િપતા ઓમરીએ થાપેલા રાજયવંશને મજબ ૂત કરવામાં અને િવકસાવવામાં આહાબનો ન ધપાત્ર ફાળો છે .

આહાબે દિક્ષણના યહદ
ૂ ી રા ય સાથે સહઅિ ત વમાં જીવવા તેમજ િફિનિશયનો સાથે દિરયા ખેડવામાં ભાગીદારી થાપવામાં સફળ
રાજનીિત અપનાવી હતી. વળી આહાબ ઉ ર પ ૂવર્નાં દમા ક્રસ અને અરામ રા યોને એમની હદમાં રાખી શક્યો હતો. આમ, આહાબ
ઈસાયલના રાજાઓમાં ઉ ચ હો ાનો હકદાર બની શકત. પરં ત ુ પોતાના ધમર્ પ્ર યેની એની બેદરકારી અને ઢીલાપણાને કારણે ઈસાયલી
પ્રજાના ધાિમર્ક ઈિતહાસમાં આહાબ પોતાની િસિ ઓ પ્રમાણેન ુ ં થાન મેળવી શક્યો નથી.

આહાબના રા યકાળ દરિમયાન પયંગબર એિલયાએ આહાબ સામે બાલદે વની પ ૂજા કરવા અશેરાદે વીની મ ૂિતર્ ઊભી કરવા બદલ જાણે
રીતસર જાહેર ધમર્ય ુ જ માંડ ું હતુ.ં પિરણામે આહાબ િવશે બાઈબલ ન ધે છે કે, “આહાબ િબન ઓમરીએ પ્રભુની નજરમાં અયોગ્ય
ગણાય એવુ ં આચરણ કયુર્ં અને પોતાના બધા પ ૂવર્જો કરતાં પણ તે નાબેતર નીવડયો.”

અધ ૂરામાં પ ૂરું. આહાબે િન ઠાથી ઈસાયલી પ્રજાના સાચા પ્રભુને અનુસરવાને બદલે િસદોનના િવધમીર્ રાજા અથબાલની કુંવરી ઈઝબેલ
સાથે લગ્ન કયુર્ં અને પ ની ઈઝબેલ માટે તેણે રાજધાની શમ નમાં જ બાલદે વનુ ં એક મંિદર બંધાવી તેમાં તેને માટે વેદી ચણાવી. આ
રીતે બાઈબલ કહે છે તેમ, આહાબે તેની પહેલાંના ઈસાયલના બધા રાજાઓ કરતાં પણ વધુ ઈસાયલના ઈ ર પ્રભુનો રોષ વહોરી લીધો.

બાઈબલના સમયમાં દિરયાિકનારે આવેલા ત ૂર અને િસદોનના સમતલ પ્રદે શમાં (હાલના લેબનોન રા ય) િફની યન લોકો રહેતા હતા.
તેઓ કુશળ વહાણ ચાલકો અને દિરયામાગર્ના સાહિસહ વેપારીઓ હતા. રાજા દાિવદે એમની સાથે સારો સંબધ
ં રાખ્યો હતો. એટલે ત ૂરના
રાજા િહરામે દાિવદને દે વતરુન ુ ં લાકડું અને સુથારો તથા કિડયા મોકલી આ યા અને તેણે દાિવદ માટે મહેલ બાં યો હતો. દાિવદ પછી
સોલોમને અને આહાબના િપતા ઓમરી પણ િફિન યાના લોકો સાથે વેપાિરક સંબધ
ં રાખતા હતા. આહાબે આ સંબધ
ં ને િસદોનના રાજા
અથબાલની કુંવરી ઈઝબેલ સાથે લગ્ન કરીને વધુ સુદઢય કય હતો.

પરં ત ુ આહાબની િવધમીર્ પ ની ઈઝબેલ જ આહાબની પડતીનુ ં િનિમ

બની હતી. ઈઝબેલ એક ખ ૂબ પ્રભાવશાળી

તે પોતાની સાથે ઈસાયલમાં બાલદે વની પ ૂજા લાવી અને બાલદે વના ચારસો

ી અને રાણી હતી.

ટલા પયગંબરોને પણ નભાવતી હતી. વળી તેણે

રાજધાની શમ નમાં બાલદે વ માટે મંિદર પણ બંધા યુ ં હતુ.ં આમ રાણી ઈઝબેલ એક જ પ્રભુ ઈ રની ભિક્ત માટે સમિપર્ત થયેલી ઈ રી
પ્રજા વ ચે િફની યાના ધમર્ અને સં કૃિતને ઈસાયલી લોકો ઉપર ઠોકી બેસાડવા લાગી.

આવી બધી બાબતોમાં બાઈબલે આહાબનો સિક્રય ફાળો હોવાનુ ં ન યુ ં છે . બાઈબલના શ દોમાં કહીએ તો, આહાબે “શમ નમાં બાલ માટે
એક મંિદર બંધા યુ.ં તેમાં તેને માટે વેદી ચણાવી. આહાબે અશેરાદે વીની પણ એક મ ૂિતર્ ઊભી કરી.”

પરં ત ુ રાજા આહાબ અને રાણી ઈઝબેલનાં આવાં બધાં કુકમ નો સામનો કરે છે િગ યાદમાં આવેલા િત બેના વતની પયગંબર એિલયા.
તેને રાજાનો સામનો કરી ક ું કે એમના કુકમ ને કારણે “હવેનાં વષ માં મારા ક ા િસવાય ઝાકળ કે વરસાદ પડવાનાં નથી.” આવી
ભિવ યવાણી ભાખીને પોતાનુ ં જીવન બચાવવા માટે પયગંબર એિલયા યદર્ ન નદી પાર કરીને પ ૂવેર્ આવેલા કરીથનાં કોતરમાં ભાગી
ગયા.

બે વષર્ પછી ઈ રની પ્રેરણાથી પયગંબર એિલયા રાજા આહાબને મળવા ગયા. પયગંબરને જોઈને આહાબે ક ,ું “ઈસાયલને રં જાડનાર
તુ ં જ ને ?”

એિલયાએ ક ,ું “ઈસાયલીને રં જાડનાર હુ ં નથી, તુ ં અને તારું કુટુંબ છે ઃ કારણ તમે પ્રભુની આજ્ઞો યાગ કરી બાલની પ ૂજા કરો છો.”

પછી એિલયાના કહેવાથી આહાબે બધા ઈસાયલીઓને અને બાલના ચારસો પચાસ તેમજ ઈઝરે લનુ ં અ

ખાનાર અશેરાદે વીના ચારસો

નબીઓને પણ કામેલર્ પવર્ત ઉપર એિલયા પયંગબર સમક્ષ ભેગા કયાર્. કામેલર્ પવર્ત પર એિલયાએ ઈ ર પ્રભુને નામે ખ ૂબ નાટકીય
રીત બાલદે વના બધા દે શી પ ૂજારીઓનો સામનો કરી ખતમ કરી નાખ્યા અને તેણે ખ ૂબ િનણાર્ યક રીતે ઈસાયલના એકે રવાદને
પુનઃ થાિપત કય . આ પ્રસંગ પછી ઈસાયલમાં ભારે વરસાદ પડયો અને રાજા આહાબ ભારે વરસાદમાં પોતાના રથમાં બેસીને
રાજમહેલમાં પરત ગયો.

ઈઝબેલને કામેલર્ પવર્ત પરની વાતની જાણ થઈ યારે તેણે કાસદ મોકલીને એિલયાને મારી નાખવાની ધમકી આપી. આ સાંભળીને
એિલયા ડરી ગયો અને જીવ લઈને યાંથી નાઠો.

યાર પછી નાબોથના બગાચીવાળા પ્રસંગમાં રાજા આહાબ પર રાણી ઈઝબેલની અનૈિતક અસર અને પ્રભાવ છતાં થાય છે . નાબોથ
નામના માણસનો દ્રાક્ષનો બગીચો ઈઝરે લમાં શમ નના રાજા આહાબના મહેલની બાજુમાં આવેલો હતો. આહાબને એ બગીચો જોઈતો
હતો. પરં ત ુ નાબોથે પોતાના બાપદાદાથી ઊતરી આવેલી જમીન તરીકે આ દ્રાક્ષની વાડી રાજાને આપવા ચોખ્ખી ના પાડી દીધી.

આ બાબતમાં ગુ સે અને ઉદાસ થયેલા આહાબને જોઈને ઈઝબેલે નાબોથના િવરુ

એક કાવતરું ર યુ ં અને નાબોથ ઉપર રાજાને અને

ઈ રને શાપ આ યાનો ગુનો ચઢાવીને એન ઈંટાળી કરીને મારી નખાવડા યો.

નાબોથ મરી ગયો છે એમ ઈઝબેલ પાસેથી જાણીને આહાબ નાબોથના બગીચાનો કબજો લેવા ગયો. યાં એિલયાએ આહાબને મળીને
પ્રભુની વાણી સંભળાવતાં ક ,ું “તેં તારી વેરીનુ ં ખ ૂન તો કયુર્ં જ છે અને હવે તુ ં તેની િમલકત પચાવી પાડે છે ? આ પ્રભુનાં વચન છે ઃ

યાં

કૂતરાઓએ નાબોથનુ ં લોહી ચાટયુ ં હતુ ં યાં જ કૂતરાઓ તારું લોહી પણ ચાટશે.” પછી એિલયાએ આહાબના સમગ્ર કુટુંબ ઉપર
આવીપડનાર આપિ ઓની પણ ભિવ યવાણી ભાખી.

નબીનાં વચનો સાંભળીને આહાબે પ ાતાપથી કપડાં ફાડી નાખ્યાં. શોક-કંથા પહેરી અને અ જળનો યાગ કય . તે શોક-કંથા પહેરી સ ૂઈ
જતો અને ચુપચાપ બધે ફરતો.

એવામાં િત બેના એિલઆએ પ્રભુની વાણી સંભળાઈઃ “આહાબ મારી સમક્ષ કેવો નમ બની ગયો છે તે જોયુ?ં તે આમ નમ બ યો છે .
એટલે હુ ં એના જીવતાં એના કુટુંબ ઉપર આફત નિહ ઉતારું, પણ એના દીકરાના વખતમાં ઉતારીશ.”

થોડા વખત પછી યહદ
ૂ ાની ગાદી પર આવેલા રાજા યહોશાફટ આહાબને મળવા શમ ન આ યો. અગાઉ તેણે લગ્ન મારફતે આહાબ સાથે
સંબધ
ં બાંઘ્યો હતો. આહાબે યહોશાફાટ અને તેના રસાલાને માટે મોટી િમજબાની ગોઠવીને તેને રામોથ-િગ યાદ ઉપર હુમલો કરવા
સમજા યો. યહોશાફાટ આહાબને યુ માં સાથ આપવા તૈયાર થયો.

પછી યહોશાફાટની સ ૂચના મુજબ આહાબે નબી િમખાયને બોલાવીને યુ અંગે ભિવ ય ભાખવાનુ ં ક ,ું િમખાયાએ યુ અંગે ભિવ ય
ભાખતાં ક ું કે, “મેં બધા ઈસાયલીઓને ભરવાડ વગરનાં ઘેટાંની

મ પવર્તો ઉપર વેરિવખેર થઈ ગયેલા જોયા છે .”

પણ િમખાયાની ખરાબ ભિવ યવાણીમાં મા યતા િવના એને કેદમાં પ ૂરી દઈને આહાબ યહદ
ૂ ાના રાજા યહોશાફાટ સાથે રામોથ-િગ યાદ
ઉપર ચઢાઈ કરવા ઊપડી ગયા.

આરામના રાજા સામેના યુ માં ઈસાયલના રાજા આહાબે વેશપલટો કય અને યહદ
ૂ ાના રાજા યહોશાફાટને બાદશાહી પોશાક પહેરી
રાખવાનુ ં જણા યુ.ં યુ માં બાદશાહી પોશાક પહેરેલા યહોશાફાટને ઈસાયલના રાજા સમજીને અરામ રાજાના રથીઓએ એનો પીછો કય .
પણ આ ઈસાયલના રાજા નથી એમ ખબર પડતાં જ તેમણે તેનો પીછો કરવો છોડી દીધો.

પણ એક યો ાએ અમ તુ ં જ બાણ છોડયુ ં અને તેણે ઈસાયલના રાજાને બખતરના સાંધા આગળથી વીંધી નાખ્યો. યુ વધુ ને વધુ
ભીષણ બનતુ ં ગયુ.ં આહાબ ઘવાયેલા હોવા છતાં પોતાના યો ાઓને નૈિતક િહંમત આપવા માટે સાંજ સુધી અરામીઓ તરફ મ રાખીને
રથમાં ટ ાર બેસી ર ો. સુરજ આથમતાં તેણે દે હ છોડયો. યહોશાફાટ સહીસલામત પોતાની રાજધાની યરુશાલેમ પાછો ગયો.

આહાબને શમ ન લઈ ગયા અને યાં દફના યો. શમ નના તળાવડામાં તેનો રથ ધોવામાં આ યો અને કૂતરાં તેન ુ ં લોહી ચાટી યાં અને
વે યાઓએ તેમાં નાન કયુ,ર્ં આમ, પ્રભુની વાણી સાચી પડી.

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-03-2007)
(ફરી બદલવાની તારીકઃ 16-03-2007)
ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007

