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હઝ કયેલ
લેખક
આ ુસ્તકના લેખક તર કે ૂઝ ના ુત્ર, યાજક અને પ્રબોધક

હઝ કયેલને કારણ ૂત માનવમાં આવે છે. તેનો ઉછેર યરુશાલેમમાં
એક યાજક ય કુટુબમાં થયો હતો અને દેશ નકાલ દરમ્યાન તે બા બલમાં
યહૂદ ઓ સાથે જી ો હતો. હઝ કયેલની યાજક ય કુળપરપરા તેની
પ્રબોધની સમગ્ર સેવામાં પ્રકાશમાન છે. તે ઘણી વાર ભ ક્ત ાન,
યાજકપદ, પ્ર ુનો મ હમા અને બ લદાનોની વ ા રચના જવેા
વષયો માટે કાળજી ક્ત કરે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 593 થી 570 વચ્ચેનો છે.
હઝ કયેલેઆ ુસ્તકબા બલમાંથી લ ું, પણતેની પ્રબોધવાણીઓ

ઇઝરાયલ, મસર અને પાડોશી ઘણા દેશો સંબં ધત હતી.

વાંચકવગર્
દેશમાંના અને દેશ નકાલ થયેલા ઇઝરાયલીઓ અને ત્યાર બાદના

બધા જ બાઇબલ વાંચકો.
હે ુ
હઝ કયેલે તેની પેઢ ની સેવા કર કેજેઅ ત પાપરૂપઅને તદ્દન નકામી

હતી. તેની પ્રબોધની સેવા દ્વારા તેણે તેઓ પાસે તાત્કા લક પ ાતાપ
કરાવવા અને દૂરના ભ વષ્યની આશા આપવા પ્રયત્ન કય . તેણે
શીખ ું કે ઈ ર માનવીય સંદેશવાહકો દ્વારા કામ કરે છે. પરાજયઅને
નરાશામાં પણ ઈ રના લોકોએ ઈ રના સાવર્ભૌમત્વ ું સમથર્ન કર ું
જરૂર છે. ઈ ર ું વચન કદા પ નષ્ફળજ ું નથી. ઈ ર હાજરાહજૂર
છે અને તેમની આરાધના ગમે ત્યાં થઈ શકે છે. હઝ કયેલ ું ુસ્તક
આપણને અંધકારભયાર્ સમયોમાં કે ારે આપણને લાગે કે આપણે
ખોવાઈ ગયા છે ત્યારે પ્ર ુને શોધવા ું, આપણા પોતાના જીવનોને
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તપાસવા ું અને એક માત્ર સાચા ઈ ર સાથે આપણી જાતોને સંરે ખત
કરવા ું યાદ કરાવે છે.

ુદ્રાલેખ
પ્ર ુનો મ હમા

રૂપરેખા
1. હઝ કયેલ ું તેડુ— 1:1-3:27
2. યરુશાલેમ, યહૂદા અને ભ ક્ત ાન વરુદ્ધ પ્રબોધવાણીઓ—
4:1-24:27

3. દેશો વરુદ્ધ પ્રબોધવાણીઓ— 25:1-32:32
4. ઇઝરાયલીઓ વષે પ્રબોધવાણીઓ— 33:1-39:29
5. ુનઃ ાપના ું દશર્ન— 40:1-48:35

ઈ ર ું રા ાસન
1 ત્રીસમા વષર્ના ચોથા મ હનાની પાંચમીએ એ ું બન્ ું કે, ારે હુ

બંદ વાનોની સાથે કબાર નદ ની પાસે હતો. તે સમયે આકાશ ઊઘડ
ગ ુ,ં મને ઈ ર ું સંદશર્ન થ ુ.ં 2 યહોયાક ન રાજાના બંદ વાસના
પાંચમા વષર્માં, મ હનાના પાચમાં દવસ,ે 3ખાલદ ઓના દેશમાં કબાર
નદ ની પાસે ૂઝ ના દ કરા હઝ કયેલ યાજક પાસે યહોવાહ ું વચન
આ ું;અને યહોવાહનો હાથ તેના પર હતો.

4 ત્યારે મેં જો ુ,ં તો ઉ રમાંથી એક આંધીરૂપ મોટુ વાદ ું આવ ું
હ ુ,ં તેમાં અ ચમકતો હતો, તેની આસપાસ પ્રકાશ હતો,અ માંથી
ૃણમ ણના જે ું અજવા ું આવ ું હ ુ.ં 5 તેની મધ્યમાંથી ચાર જીવંત

પ ુઓ જે ું દેખા ુ.ં તેઓનો દેખાવ આવો હતો: તેઓ ું સ્વરૂપ
માણસના જે ું હ ુ.ં 6 તે પ ુઓમાંના દરેકને ચાર ુખ તથા ચાર પાંખો
હતી.

7 તેઓના પગ સીધા હતા, પણ તેઓના પગના પંજા વાછરડાના
પગના પંજાજવેા હતા. અને તે કાંસાની માફક ચળકતા હતા. 8તેઓની
પાંખો નીચે ચારે બાજુએ માણસના જવેા હાથ હતા. તે ચારેયનાં ુખ
તથા પાંખો આ પ્રમાણે હતા:ં 9 તેઓની પાંખો એકબીજાની પાંખોને
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અડકતી હતી. તેઓ ચાલતાં ચાલતાં આમ કે તેમ ફરતાં નહોતાં; દરેક
સીધાં આગળ ચાલતાં હતા.ં

10 તેઓના ચહેરાનો દેખાવ માણસના ચહેરા જવેો હતો. ચારેયને
જમણી બાજુએ સહ ું ુખ અને ડાબી બાજુએ બળદ ું ુખ હ ું.
તેઓને ગરુડ ું ુખ પણ હ ુ,ં 11તેઓના ુખ એ પ્રમાણે હતા.ં તેઓની
પાંખો ઉપરની તરફ પ્રસારેલી હતી, દરેકની બે પાંખો બીજા પ ુને
જોડાયેલી હતી,બાક ની બે પાંખો તેઓના શર રને ઢાંકતી હતી. 12 દરેક
પ ુ સી ું ચાલ ું હ ુ,ં આત્માને ાં જ ું હોય ત્યાં તેઓ જતાં હતા,ં
ચાલતાં તેઓઆડાઅવળાં વળતાં ન હતાં.

13આપ ુઓનો દેખાવ અ ના બળતા કોલસા જવેો તથા તેજસ્વી
મશાલ જવેો હતો. પ ુઓ વચ્ચે ચળકતો અ ચઢઊતર કરતો
હતો, તેમાંથી વીજળ ના ચમકારા થતા હતા. 14 પ ુઓ વીજળ ના
ચમકારાની જમે આગળ દોડતા તથા પાછળ જતાં હતા.ં

15 હુ એ તેઓને જોતો હતો, ત્યારે મેં દરેક પ ુની પાસે એક એમ
ચાર પૈડાં જમીન પર જોયાં. 16આપૈડાંઓનો રગ પીરોજના રગ જવેો
હતો. તથા તેઓનો આકાર એક સરખો હતો: ચારે એક સરખાં હતા;ં
એક પૈડાની અંદર બીજુ પૈડુ હોય તે ું દેખા ું હ ું.

17તેઓ ચાલતાં હોય ત્યારે, તેઓ ચારે દશામાં આડાંઅવળાં વ ા
વગર ચાલતા.ં 18 ચારેય પૈડાની ધારો ઊંચી તથા ભયંકર હતી. એ
ચારેયની વાટો ચારેબાજુ આંખોથી ભરેલી હતી.

19 ારે પ ુઓ ચાલતાં ત્યારે પૈડાં તેઓની સાથે ચાલતાં. ારે
પ ુઓ ૃથ્વી પરથી ઊંચે જતાં ત્યારે પૈડાં પણ ૃથ્વી પરથી ઊંચે જતા.ં
20 ાં ાં આત્મા જતો ત્યાં ત્યાં તેઓ પણ જતા;ં પૈડાં તેઓની
સાથે ઊંચે ચઢતા,ં કેમ કે, પ ુઓનો આત્મા પૈડા પર હતો. 21 ારે
પ ુઓ ચાલતાં ત્યારે પૈડાં પણ ચાલતા,ં તેઓ ઊભાં રહેતાં ત્યારે પૈડાં
પણઊભાં રહેતાં; પ ુઓ ૃથ્વી પરથીઊંચે જતાં ત્યારે પૈડાં પણ તેમની
સાથે ઊંચે જતાં હતાં કેમ કે, પ ુઓનો આત્મા પૈડામાં હતો.

22 તેઓનાં માથાં ઉપર ઊંચે, આકાશના ૂમટ જવેો અદ્દ ુત
સ્ફ ટકના તેજ જવેો ચમકતો ૂમટ તાણેલો હતો. 23 તે ૂમટની નીચે
પ ુઓની પાંખો સીધી ફેલાયેલી હતી. અને બીજી બે પાંખોથી દરેક ું
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શર ર ઢકાયે ું હ ું. દરેકની બે પાંખો તેઓના શર રની એક બાજુને
ઢાંકતી અને બે પાંખો બીજી બાજુને ઢાંકતી.

24 તેઓ ઊડતાં ત્યારે તેઓની પાંખોનો અવાજ ધસમસતા પાણીના
અવાજ જવેો તથા સવર્શ ક્તમાનના અવાજ જવેો સંભળાતો હતો.

ારે તેઓ હલનચલન કરતાં ત્યારે તેઓનો અવાજઆંધીના અવાજ
જવેો થતો હતો. તે સૈન્યના કોલાહલ જવેો હતો. ારે તેઓ ઊભાં
રહેતાં ત્યારે તેઓ પોતાની પાંખો નીચે નમાવી દેતાં. 25 ારે તેઓ
ઊભાં રહેતા,ં ત્યારે તેઓના માથા પરના ૂમટમાંથી અવાજ નીકળતો
અને તેઓ તેમની પાંખો નીચે તરફ નમાવી દેતાં.

26તેઓના માથા પરના ુમટ પર નીલમજવેા દેખાવની રા ાસનની
પ્ર તમા દેખાઈ. આ રા ાસન પર એક મ ુષ્ય જવેા દેખાવનો માણસ
હતો.

27 તેની કમરની ઉપરનો ભાગ ચળકતી ધા ુ જવેો દેખાતો હતો,
કમરની નીચેના ભાગનો દેખાવ અ ના જવેો હતો. તેની આસપાસ
ચળકાટ હતો. 28 તે ચળકાટ ચોમાસામાં થતા મેઘધ ુષના અજવાળા
જવેો હતો. આ યહોવાહના ગૌરવ ું પ્ર તમાનો દેખાવ હતો. ારે મેં
તે જો ુ,ં ત્યારે હુ ઊંધો પડ ગયો.અને કોઈ બોલ ું હોય એવો અવાજ
મારા સાંભળવામાં આ ો.

2
પ્રબોધક થવા હઝ કયેલને ઈ ર ું તેડુ

1 તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા પગ પર ઊભો રહે, એટલે હુ
તાર સાથે વાત કર શ.” 2તે માર સાથે વાત કરતો હતો ત્યારેઆત્માએ
મારામાં પ્રવેશીને મને પગ પર ઊભો કય ; માર સાથે વાત કરનારની
વાણી મેં સાંભળ . 3 તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, હુ તને જે બંડખોર
પ્રજાએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ તેની પાસે એટલે ઇઝરાયલ પ્રજા પાસે
મોક ું છુ, તેઓ તથા તેઓના પ ૃઓ આજ દવસ ુધી માર વરુદ્ધ
પાપ કરતા આ ા છે.

4 તેઓના વંશજો ઉદ્ધત તથા હઠ લા હૃદયના છે. તેઓની પાસે હુ
તને મોક ું છુ. ું તેઓને કહેજે કે, પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે કે, 5ભલે
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પછ તેઓ સાંભળે કે ન સાંભળે. તેઓ બંડખોર પ્રજા છે, તોપણ તેઓ
જાણશે કે તેઓની વચ્ચે એક પ્રબોધક થઈ ગયો છે.

6 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારે તેઓથી કે તેઓનાં વચનોથી બી ું ન હ. ભલે
તારે ઝાંખરાં તથા કાંટાઓવચ્ચે રહે ું પડ,ે તારે વીંછ ઓસાથે રહે ું પડ,ે
તોપણ ું તેઓનાથી બીશ ન હ. જો કે તેઓ બંડખોર પ્રજા છે તોપણ
તેઓના શ ોથી તારે ગભરા ું ન હ, કે તેઓના ચહેરાથી ભયભીત થ ું
ન હ.

7જોકે તેઓ મારા શ ો સાંભળે કે ન સાંભળે, તોપણ તારે તેઓને
મારા વચન કહ સંભળાવવા, કેમ કે તેઓ તો બંડખોર પ્રજા છે.

8 હે મ ુષ્ય ુત્ર, હુ જે કહુ છુ તે સાંભળ. બંડખોર પ્રજાની જમે ું
બંડખોર થઈશ ન હ. તારુ ુખ ઉઘાડ અને હુ તને આ ું છુ તે ું ખાઈ
જા!”

9 ત્યારે મેં જો ુ,ં તો જુઓ, એક હાથ મારા તરફ લાંબો કરવામાં
આ ો; તેમાં એક ુસ્તક ું ઓ ળ ું હ ુ.ં 10 તેમણે તે માર આગળ
ુલ્ ું ક ;ુ તેનીઆગળની બાજુ તથા પાછળની બાજુ લખે ું હ ું, તેમાં
વલાપ, શોક તથા દઃુખ લખેલા હતા.ં

3
1 પછ તેણે મને ક ુ,ં “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તને જે મળે છે તે ખા. જો,આ

ઓ ળ ું ખા, પછ જઈને ઇઝરાયલી લોકો સાથે વાત કર.” 2 તેથી મેં
મારુ ુખ ઉઘા ું અને તેણે મને ઓ ળ ું ખવડા ુ.ં 3 તેણે મને ક ું,
“હે મ ુષ્ય ુત્ર, આ ઓ ળ ું જે હુ તને આ ું છુ તે ખા અને તારુ પેટ
ભર.” મેં તે ખા ું અને તે મારા ુખમાં મધ જે ું મીઠુ લાગ્ ુ.ં

4 પછ તેણે મને ક ુ,ં “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકો પાસે જઈને
મારા શ ો તેઓને કહે. 5 તને વ ચત્ર બોલી તથા ુશ્કેલ ભાષાવાળા
લોકની પાસે ન હ, પણઇઝરાયલી પ્રજાપાસે મોકલવામાંઆવે છે. 6 હુ
તને કોઈઅજાણી બોલી તથા ુશ્કેલ ભાષા બોલનાર શ ક્તશાળ પ્રજા
કે જઓેના શ ો ું સમજીશકતો નથી તેઓની પાસે હુ તને મોકલત તો
તેઓ અવશ્ય તારુ સાંભળત. 7 પણ ઇઝરાયલી લોકો તારુ સાંભળવા
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ઇચ્છતા નથી, કેમ કે, તેઓ મારુ પણ સાંભળવા ઇચ્છતા નથી. કેમ કે
ઇઝરાયલી લોકો કઠોર તથા હઠ લા હૃદયના છે.

8 જો, હુ તારુ ુખ તેઓના ુખ જટે ું કઠણ અને તારુ કપાળ
તેઓના કપાળ જટે ું કઠોર કર શ. 9 મેં તારુ કપાળ ચકમક કરતાં વજ્ર
જે ું કઠણ ક ુ છે. જો કે તેઓ બંડખોર પ્રજા છે, તોપણ ું તેઓથી
બીશ ન હ, તેમ જ તેમના ચહેરાથી ગભરાઈશ ન હ.”

10પછ તેણે મને ક ુ,ં “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મારાં સવર્ વચનો જે હુ તને કહુ
તે તારા હૃદયમાં સ્વીકાર અને તારા કાને સાંભળ! 11પછ બંદ વાસીઓ
એટલે તારા લોકો પાસે જઈને તેઓનીસાથે વાત કર ને તેઓને કહે; ‘પ્ર ુ
યહોવાહ એ ું કહે છે; પછ તો તેઓ સાંભળે કે ન સાંભળે.’ ”

12 પછ આત્માએ મને ઉપર ઊંચક લીધો, મેં માર પાછળ
યહોવાહના ાનમાંથી, “યહોવાહના ગૌરવને ધન્ય હો.” એવા મોટા
ગડગડાટનો અવાજ સાંભ ો. 13 પેલા પ ુઓની પાંખો એકબીજા
સાથે અથડાતાં તેનો અવાજ સાંભ ો, તેઓની પાસેનાં પૈડાંનો તથા
ગડગડાટનો અવાજ સાંભ ો.

14 પછ આત્મા મને ઊંચે ચઢાવીને દૂર લઈ ગયો; હુ દ:ુખી થઈને
તથા મારા આત્મામાં ક્રોધી થઈને ગયો, કેમ કે, યહોવાહનો હાથ પ્રબળ
ર તે મારા પર હતો. 15 હુ તેલ-આબીબ કબાર નદ ને કનારે રહેતા
બંદ વાનોની પાસે ગયો, હુ સાત દવસ ુધી તેઓની વચ્ચે સ્તબ્ધ થઈને
બેસી ર ો.

હઝ કયેલ ઈ રનો ચોક દાર
16 સાત દવસ ૂરા થયા પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું

અને મને ક ું, 17 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં તને ઇઝરાયલી લોકો પર ચોક દાર
તર કે નીમ્યો છે; તેથી મારા ુખમાંનાં વચન સાંભળ અને મારા તરફથી
તેઓને ચેતવણી આપ. 18 ારે હુ દુ ને કહુ કે, ‘ ું ન ે માય જશ’ે
જો ું તેને ન હ ચેતવે કે, તેને બચાવવા સારુ તેને તેનાં દુ કાય થી
ફરવાની ચેતવણી ન હ આપ,ે તો તે દુ તેના પાપને કારણે મરશ,ે પણ
તેના રક્તનો જવાબ હુ તાર પાસેથી માગીશ. 19 પણ જો ું તે દુ
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માણસને ચેતવે, તે પોતાની દુ તાથી કે પોતાના દુ કાય થી પાછો ન
ફરે, તો તે પોતાના પાપમાં મરશ,ે પણ તેં તો તારા આત્માને બચા ો છે.

20અને જો કોઈ ન્યાયી માણસ પોતાની નેક થી પાછો ફરે અને દષુ્કમર્
કરે, ત્યારે હુ તેની આગળ ઠેસ ૂકુ, તો તે માય જશ,ે કેમ કે તેં તેને
ચેતવણી નથી આપી. તે પોતાના પાપને લીધે મરશ.ે તેણે કરેલાં સારાં
કાય ું સ્મરણ કરવામાં આવશે ન હ, પણ તેના રક્તનો જવાબ હુ તાર
પાસે માગીશ. 21પણજો ું ન્યાયી માણસને ચેતવે કે તે પાપ ન કરે અને
તે પાપ ન કરે તો તે ન ે જીવતો રહેશે, કેમ કે તેણે ચેતવણી ધ્યાનમાં
લીધી છે અને તેં પોતાને બચા ો છે.”

હઝ કયેલ ૂંગો થઈ જશે
22 ત્યાં યહોવાહનો હાથ મારા પર હતો, તેમણે મને ક ું, “ઊઠ,

બહાર મેદાનમાં જા, ત્યાં હુ તાર સાથે વાત કર શ!” 23 તેથી હુ ઊઠ ને
બહાર મેદાનમાં ગયો,જે ગૌરવ મેં કબાર નદ ની પાસે જો ું હ ું તે ું જ
યહોવાહ ું ગૌરવ ત્યાં ઊ ું હ ું; હુ ઊંધો પડ ગયો.

24ઈ રનોઆત્મા માર પાસે આ ો અને મને મારા પગ પર ઊભો
કય ; તેણે માર સાથે વાત કર ને મને ક ું, “ઘરે જઈને પોતાને ઘરની
અંદર પ્રવેશી જા. 25 કેમ કે હવ,ે હે મ ુષ્ય ુત્ર, તેઓ તને દોરડાં વડે
બાંધી દેશે, જથેી ું તેઓ મધ્યે જઈ શકે ન હ.

26 હુ તાર જીભને તારા તાળવે ચોંટાડ દઈશ,જથેી ું ૂક થઈજશે;
તેઓને ઠપકોઆપી શકશે ન હ; કેમ કે તેઓ બંડખોર પ્રજા છે. 27પણ
હુ તાર સાથે બોલીશ, ત્યારે હુ તારુ ુખ ખોલીશ, ું તેઓને કહેજે કે,
‘પ્ર ુ યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે.’ જનેે સાંભળ ું હોય તે સાંભળે, ન
સાંભળ ું હોય તે ન સાંભળે, કેમ કે તેઓ બંડખોરપ્રજા છે.”

4
યરુશાલેમના ઘેરાની સંકેતથી આગાહ

1 વળ હે મ ુષ્ય ુત્ર, એક ઈંટ લઈને તાર આગળ ૂક. તેના પર
યરુશાલેમ ું ચત્ર દોર. 2પછ તેની સામે ઘેરો ઘાલીને કલ્લા બાંધ. તેની
સામે હુમલો કરવા માટે રસ્તા બનાવ અને તેની સામે છાવણીઓ પણ
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ઊભી કર. ચારેબાજુ કોટનો નાશ કરવાના યંત્રો ગોઠવ. 3 ું લોખંડનો
એક તવો લે, તાર અને નગરની વચ્ચે લોખંડની દ વાલ તર કે ૂક. ું
તારુ ુખ શહેરની તરફ ફેરવ, તેનો ઘેરો ઘાલવામાં આવશ.ે ું તેની
વરુદ્ધ ઘેરો ઘાલશ!ે આઇઝરાયલી લોકો માટે ચ રૂપ થશે.
4 પછ , ું તારે ડાબે પડખે ૂઈ જા. અને ઇઝરાયલી લોકોનાં પાપ

તેઓના પોતાના પર ૂક; ું જટેલા દવસ ડાબે પડખે ૂઈ રહેશે તેટલા
દવસ માટે તારે ઇઝરાયલનાં પાપોનો બોજ ઉઠાવશે. 5 મેં ઠરા ું છે કે
તેઓનાં પાપોના વરસો તેટલાં દવસો ુધી, ત્રણસોને ને ું દવસ ુધી
ું ઇઝરાયલી લોકોના પાપનો બોજ ઉઠાવશે.
6 તે દવસો ૂરા કયાર્ પછ , ફર ું તારા જમણા પડખા પર ૂઈ

જા, ું ચાલીસ દવસ યહૂ દયાના લોકોના પાપનો બોજ ઉઠાવ. દરેક
વરસને માટે એક દવસ એ પ્રમાણે તારે માટે મેં ચાલીસ દવસ ઠરા ા
છે. 7 પછ ું તારો હાથ ુલ્લો રાખીને યરુશાલેમના ઘેરા તરફ તારુ
ુખ ફેરવ. તારે તે શહેરની વરુદ્ધ ભ વષ્ય ભાખ ુ.ં 8 કેમ કે જો, હુ તને

દોરડાં વડે બાં ું છુ, ઘેરાના દવસ ૂરા થતાં ુધી ું એક પડખેથી બીજે
પડખે ફર ન હ શકે.

9 તારે પોતાને સારુ ઘઉં, જવ, વટાણા, મ ૂર, બાજર તથા મઠ
લે. બાજર નો લોટ લઈને એક જ વાસણમાં નાખી તેના રોટલા બનાવ.
જટેલા દવસ ું તારા પડખા પર ૂઈ રહે એટલે ત્રણસોને ને ું દવસ
ુધી તારે તે રોટલા ખાવા. 10આતારો ખોરાક છે જે તારે તોળ ને ખાવો.

રોજના વીસ તોલા પ્રમાણે ખા ું. નય મત સમયે તારે તે ખા ું. 11 તારે
પાણી પણ માપીને જ પી ું,એટલે એક હનના છઠ્ઠા ભાગ જટે ુ.ં તારે
તે નય મત પી ું.

12 તારે તે જવની રોટલીની માફક ખા ું, પણ તારે તે મ ુષ્ય વ ાથી
શેક ું. 13 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે “હુ જે પ્રજાઓમાં તેઓને હાંક
કાઢ શ તેઓમાં ઇઝરાયલી લોકોઆ ર તે અ ુદ્ધ થયેલો ખોરાક ખાશે.”

14પણ મેં ક ું, “અરેરે, પ્ર ુ યહોવાહ, મેં મારાઆત્માને અ ુદ્ધ કય
નથી, મેં બાળપણથી તે આજ ુધી ૃત્ ુ પામે ું કે પ ુએ માર નાખે ું
પ ુ ખા ું નથી, નાપાક માંસ મારા ુખમાં પ્રવેશ્ ું નથી. 15 ત્યારે તેમણે
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મને ક ું, “જો મેં તને મ ુષ્ય વ ાને બદલે ગાય ું છાણ આપ્ ું છે કે
જથેી ું ગાયના છાણ પર રોટલી શેક શકે.”

16 વળ તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, જો, હુ યરુશાલેમના
અનાજનો ભંડાર ખાલી કર શ, તેઓ તોળ ને તથા સંભાળ રાખીને
રોટલી ખાશ,ે માપીને તથા બીને પાણી પીશે. 17 કેમ કે તેઓને ખોરાક
તથા પાણીની અછત થશે, પછ તેઓ હતાશ થઈને પોતાના ભાઈઓ
સામે જોશે અને તેઓના અન્યાયને કારણે ઝૂર ઝૂર ને તેઓનો નાશ
થશે.”

5
હઝ કયેલ તલવારથી પોતાના વાળ કાપે છે

1 હે મ ુષ્ય ુત્ર, હજામના અ ા જવેી ધારદાર તલવાર ું લ.ે અને
તેને તારા માથા પર અને તાર દાઢ પર ફેરવ, પછ ત્રાજવાથી વજન
કર ને તારા વાળના ભાગ પાડ. 2 ઘેરાના દવસ ૂરા થાય ત્યારે ત્રીજા
ભાગના વાળ નગરની મધ્યમાં બાળ નાખવો. બીજાએક ત્રીજાભાગને
નગરની આસપાસ તલવારથી કાપી નાખ. વળ વાળના ત્રીજા ભાગને
પવનમાં ઉડાવી દેવા,અને હુ લોકોની પાછળ તલવાર ખેંચીશ.

3 પણ તેઓમાંથી થોડ સં ામાં વાળ લઈને તાર બાયમાં બાંધ.
4 પછ તેમાંથી થોડા વાળ લઈને અ માં નાખી બાળ દે. તે અ
ઇઝરાયલ લોકોમાં ફર વળશ.ે”

5 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: “આ યરુશાલેમ છે તેને મેં પ્રજાઓની
મધ્યે ાપ્ ું છે, ાં મેં તેને ાપ્ ું છે, તેની આજુબાજુ બીજા
દેશો આવેલા છે. 6 પણ તેણે દુ તા કર ને મારા હુકમોની વરુદ્ધ
બીજી પ્રજાઓ કરતાં વધારે બંડ અને મારા વ ધઓની વરુદ્ધ તેની
આસપાસના મારા દેશો કરતા વધારે બંડ ક ુ છે. તેણે મારા કાયદાઓનો
અનાદર કય છે અને લોકો મારા વ ધઓ પ્રમાણે ચાલ્યા નથી.”

7 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: “કેમ કે તમાર આસપાસની
પ્રજાઓ કરતાં તમે વધારે હુલ્લડખોર છો; તમે મારા કાયદા પ્રમાણે
ચાલ્યા નથી અને મારા નયમો ું પાલન ક ુ નથી; કે તમાર આસપાસની
પ્રજાઓના નયમો ું પણ પાલન નથી ક ;ુ 8 તેથી, પ્ર ુ યહોવાહ એ ું
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કહે છે કે, “જુઓ! હુ તમાર વરુદ્ધ છુ! હુ અન્ય પ્રજાઓના દેખતાં
તમાર પર ન્યાયશાસનનો અમલ કર શ.

9તમારાં બધાં તરસ્કારપાત્ર કૃત્યોને કારણે હુ તમનેએવી સજાકર શ
કે જવેી મેં કદ કર નથી અને ફર કદ કર શ ન હ. 10 માટે તમારા
લોકોમાં પતા પોતાના દ કરાને ખાશે, દ કરો પોતાના પતાને ખાશ;ે હુ
તારા પર ન્યાયશાસનનો અમલ કર શ અને તારા બાક રહેલા સવર્ને હુ
ચારે દશાઓમાં વેર વખેર કર નાખીશ.

11એમાટે પ્ર ુ યહોવાહ પોતાનાજીવના સમખાઈને કહે કે,” તે તાર
તરસ્કારપાત્ર વસ્ ુઓથી તથા ધ ારપાત્ર વતર્નથી મારા પ વત્ર ાનને
અ ુદ્ધ ક ુ છે, તેથી હુ તને સં ામાં ઓછો કર શ, હુ ખામોશી રાખીશ
ન હ કે દયા બતાવીશ ન હ. 12 તારો ત્રીજો ભાગ મરક થી માય
જશે, તેઓ તાર મધ્યે દકુાળથી નાશ પામશે. તાર આસપાસ ત્રીજો
તલવારથી માય જશે. ત્રીજા ભાગને હુ ચારે દશામાં વેર વખેર કર
નાખીશ, તલવારથી તેમનો પીછો કર શ.

13 એ ર તે મારો ક્રોધ ૂરો થશે. હુ તેઓના પર મારો રોષ સમાપ્ત
કર શ, ત્યારે જ મને શાં ત થશ.ે મારો ક્રોધ હુ તેઓના પર ૂરો કર શ
ત્યારે તેઓ જાણશે કે, હુ યહોવાહ આવેશમાં બોલ્યો છુ. 14 તાર
આસપાસની પ્રજાઓ પાસે થઈને જનારાની નજરમાં હુ તને વેરાન તથા
નદારૂપ કર દઈશ.
15 હુ ારે તાર વરુદ્ધ ક્રોધમાં તથા આવેશમાં, સખત

ધમક થી તારા પર ન્યાયશાસનનો અમલ કર શ ત્યારે યરુશાલેમ તેની
આસપાસની પ્રજાઓને નદારૂપ, હાંસીપાત્ર, ચેતવણી રૂપ તથા ભયરૂપ
થઈ પડશ.ે” હુ યહોવાહ આ બોલ્યો છુ. 16 દકુાળરૂપી તેજ-બાણો
ચલાવીને હુ તમારો નાશ કર શ. હુ તમારા પર દકુાળની ૃ દ્ધ કર શ.
અને તમારા આજી વકા ૃક્ષને ભાંગી નાખીશ. 17 હુ તમાર સામે દકુાળ
તથાઆફત મોકલીશ, કે જથેી તમે ન:સંતાન રહો. મરક તથા રક્તપાત
તારા પર ફર વળશ,ે હુ તારા પર તલવાર લાવીશ. હુ યહોવાહ આ
બોલ્યો છુ.”
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6
ૂ ત ૂજા માટે પ્ર ુનો શાપ

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ઇઝરાયલના પવર્તો તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને ભ વષ્યવાણી કર કે, 3 હે
ઇઝરાયલના પવર્તો, પ્ર ુ યહોવાહનાં વચનો સાંભળો: પ્ર ુ યહોવાહ
આ પવર્તોને, ડુગરોને, પ્રવાહોને તથા ખીણોને કહે છે, જુઓ, હુ તમાર
વરુદ્ધ તલવાર લાવીશ અને તમારાં ઉચ્ચ ાનોનો નાશ કર શ.
4 તમાર વેદ ઓ ઉજ્જડ થશે અને તમારા સ્તંભોનો નાશ થશે,

હુ તમારા ૃતદેહોને તમાર ૂ તઓ આગળ નીચે ફેંક દઈશ. 5 હુ
ઇઝરાયલી લોકોના ૃતદેહો તેઓની ૂ તઓ આગળ ૂક શ, તમારાં
હાડકાં તમાર વેદ ઓની આસપાસ વખેર નાખીશ.

6 તમારા નવાસ ાનોનાં નગરો ઉજ્જડ કર દેવામાં આવશે અને
ઉચ્ચ ાનોનો નાશ કરવામાં આવશે, જથેી તમાર વેદ ઓનો દુ ર્ય
કર ને ઉજ્જડ કરવામાં આવ.ે પછ તેઓને ભાંગી નાખવામાં આવે અને
તેઓનો અંત આવ,ે તમારાં સ્તંભો કાપી નાખવામાં આવે અને તમારા
કાય નો નાશ થાય. 7 ૃત્ ુ પામેલાઓ તમાર મધ્યે પડશે, ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ!

8 પર ુ હુ તમારામાંના કેટલાકને જીવતા રહેવા દઈશ, એટલે તમે
જુદાજુદા દેશોમાં વખેરાઈ જશો ત્યારે તમારામાંના કેટલાક ત્યાંની
પ્રજાઓ મધ્યે તલવારથી બચી જશ.ે 9 પછ તમારામાંના જઓે બચી
જશે તેઓ જે પ્રજાઓમાં તેઓને બંદ વાન તર કે લઈ જવામાં આવશે
તેઓમાં, મને યાદ કરશે અને મારાથી ફર ગયેલાં તેમનાં હૃદયથી તથા
તેઓની ૂ તઓની પાછળ મો હત થતીઆંખોથી મારુ હૃદય દઃુખી થશે.
પોતે સવર્ તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો કર ને જે દુ તા તેઓએ કર છે તેને લીધે
તેઓ પોતાની નજરમાં તરસ્કારપાત્ર થશે. 10 તેથી તેઓ જાણશે કે હુ
યહોવાહ છુ. હુ તમારા પર વપ લાવીશ એ ું મેં તેઓને માત્ર કહેવા
ખાતર ક ું નહ ુ.ં

11 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: તાળ પાડ ને તથા પગ પછાડ ને કહે
કે, “ઇઝરાયલ લોકોનાં સવર્ ધ ારપાત્ર દુ કૃત્યોને લીધે અફસોસ!”
કારણ કે તેઓ તલવાર, દકુાળ અને મરક થી નાશ પામશે. 12 દૂર
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રહેનારા મરક થી માયાર્ જશ,ે નજીક રહેનારા તલવારથી માયાર્ જશે.
બાક ના જઓેને ઘેર લેવામાં આ ા છે તેઓ દકુાળમાં માયાર્ જશે;આ
ર તે હુ તેઓના પરનો મારો ક્રોધ ૂરો કર શ.

13 ારે તેઓના કતલ થયેલા માણસો તમાર મધ્ય,ે દરેક ઊંચી
ટેકર પર, પવર્તનાં શખરો પર, દરેક લીલા ૃક્ષ નીચે તથા ઘટાદાર
એલોન ૃક્ષ નીચ,ે એટલે જે જગાએ તેઓ પોતાની ૂ તઓ આગળ
ૂગંધીદાર ૂપ બાળતા હતા ત્યાં તેઓની વેદ ઓની આજુબાજુ

તેઓની ૂ તઓ સાથે ભેળસેળ થશ,ે ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ
છુ. 14 હુ મારુ સામથ્યર્ બતાવીને તેઓ ાં ાં રહે છે તે બધી
જગ્યાઓને દ બ્લાહ તરફનાઅરણ્ય કરતાં વધારે ઉજ્જડ કર નાખીશ.
ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!”

7
ઇઝરાયલનો અંત નજદ ક છે

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું કે, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
પ્ર ુ યહોવાહ ઇઝરાયલને આમ કહે છે કે,
દેશની ચારે સીમાઓનો અંત આ ો છે!
3હવે તારો અંતઆ ો છે, કેમ કે હુ તારા પર મારો રોષ રેડ શ, હુ તારા

માગ પ્રમાણે તારો ન્યાય કર શ;
હુ તારાં સવર્ ધ ારપાત્ર કામોનો બદલો વાળ શ.
4 કેમ કે માર આંખ તારા પર દયા કરશે ન હ; પણ હુ તારાં આચરણોનો

બદલો લઈશ, તારાં તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો તાર મધ્યે લાવીશ,
જથેી ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

5 પ્ર ુ યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે:
આફત! આફત પછ આફત! જુઓ તે આવે છે.
6અંત ન ે આવી ર ો છે. અંતે તાર વરુદ્ધજા ૃત થાય છે! જો, તે

આવે છે!
7 હે દેશના રહેવાસી તારુઆવી બન્ ું છે.
સમય આવી પહોંચ્યો છે, વપ નો દવસ નજીક છે, પવર્તો પર

આનંદનો ન હ પણ ખેદ કરવાનો દવસઆવી પહોંચ્યો છે.
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8 હમણાં જ હુ મારો રોષ તારા પર રેડ શ અને તારા પરનો મારો કોપ
ૂરો કર શ

હુ તારાં આચરણો પ્રમાણે તારો ન્યાય કર શ અને તારાં સવર્
તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો તારા પર લાવીશ.

9 કેમ કે માર આંખ તારા પર દયા કરશે ન હ કે, તને છોડશે ન હ. ું જે
પ્રમાણે વત્યાર્ છે તેવી ર તે હુ તાર સાથે વત શ;

હુ તારાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો તાર નજર સમક્ષ લાવીશ, ત્યારે ું જાણશે
કે હુ યહોવાહ શક્ષા કરનાર છુ.

10 જુઓ, દવસ આવે છે. તારો નાશ આવે છે, લાકડ ને મોર આ ો
છે, ગવર્ના ફણગા ટ નીક ા છે.

11 હસા વધીને દુ તાની લાકડ જવેી થઈ છે,
તેઓમાં ું, તેઓના સ ુદાયમાં ુ,ં તેઓના દ્ર માંથી કે તેઓના મહત્વ ું

કઈ બચશે ન હ!
12સમયઆવી ર ો છે, દવસ પાસે આવતો જાય છે,
ખર દનારે હરખા ું ન હ, વેચનારે શોક કરવો ન હ, કેમ કે, મારો કોપ તેના

આખા સ ુદાય પર છે.
13વેચનાર પોતાના વેચાયેલા ળે પાછોઆવશે ન હ,જોકે તેઓબંને

જીવતા હશે તોપણ,
કેમ કે,આસંદશર્ન તો આખા સ ુદાય વષે છે. તેઓ પાછા ફરશે ન હ,
કોઈ માણસ પોતાના પાપમાં પોતા ું જીવન સાથર્ક કરશે ન હ.
14 તેઓએ રણ શગડુ વગાડ ને સઘ ું તૈયાર ક ુ છે, પણ કોઈ ુદ્ધમાં

જ ું નથી, કેમ કે મારો રોષ આખા સ ુદાય પર છે.
15બહાર તલવાર છે,અંદર મરક તથા દકુાળ છે.
જે કોઈ ખેતરમાં હશે તે તલવારથી માય જશે,જઓે નગરમાં છે તેઓને

મરક તથા દકુાળ ગળ જશે.
ઇઝરાયલનાં પાપની શક્ષા

16 પણ તેઓમાંના અ ુક લોકો નાસી જઈને દરેક માણસ પોતાના
અન્યાયને કારણ,ે

શોક કરતા તેઓ ખીણમાંના ક ૂતરો જવેા પવર્તો પર જશે.
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17 દરેકના હાથ અશક્ત થઈ જશે અને દરેક ૂંટણ પાણીની જમે ઢ લા
થઈ જશે.

18 તેઓ શોકનાં વ ો પહેરશે અને ત્રાસ તેમને ઢાંક દેશે.
બધાના ચહેરા પર શરમ હશે અને તેઓ બધાનાં માથાં ૂંડાવેલા હશ.ે
19 તેઓ પોતા ું ચાંદ શેર ઓમાં ફેંક દેશે અને તેઓ ું સો ું અ ુદ્ધ

વસ્ ુના જે ું થઈ જશે.
કેમ કે યહોવાહના કોપને દવસે તેઓ ું સો ું કે ચાંદ તેઓને બચાવી

શકશે ન હ. તેઓનાં જીવનો બચશે ન હ.
તેઓ પોતાનાં પેટ પણ ભર શકશે ન હ, કેમ કે તેઓના અન્યાય તેઓને

ઠોકરરૂપ થયા છે.
20 તેઓનાં ુશો ભત આ ૂષણો તેઓ ું ગવર્ ું કારણ થયાં છે અને

તેઓવડે તેઓએપોતાની તરસ્કારરૂપ તથા ધ ારપાત્ર કૃત્યો
દશાર્વતી ૂ તઓની પ્ર તમા બનાવી છે,

તેથી મેં તે તેઓ ું સો ું અને ચાંદ અ ુદ્ધ વસ્ ુ જવેી બનાવી છે.
21 હુ તેને પરદેશીઓના હાથમાં ૂંટ તર કે અને ૃથ્વી પરના દુ ોને ૂંટ

તર કે આપીશ,
તેઓ એને ભ્ર કરશે.
22તેઓ મારા પ વત્ર ાનને ભ્ર કરશે ત્યારે હુ તેઓ તરફથી મારુ ુખ

ફેરવી લઈશ;
ૂંટારુઓ તેમાં પ્રવેશ કર ને તેને ભ્ર કરશે.

23સાંકળો બનાવો, કેમ કે દેશ રક્તના ન્યાયથી,
અને નગર હસાથી ભર ૂર છે.
24તેથી હુ સૌથી દુ પ્રજાને લાવીશ, તેઓઆલોકોનાં ઘર પર કબજો

કરશ.ે
હુ બળવાનોના ઘમંડનો અંત લાવીશ, તેઓનાં પ વત્ર ાનો ભ્ર

કરવામાં આવશે!
25ભયઆવશ,ે તેઓ શાં ત શોધશે પણ તે મળશે ન હ!
26આપ પરઆપ આવશ,ેઅફવા પર અફવા ચાલશ,ે
તેઓ પ્રબોધકો પાસેથી સંદશર્ન શોધશ,ે પણ યાજકોમાંથી

નયમશા નો અને વડ લોમાંથી ુ ધ્ધનો નાશ થશ.ે
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27 રાજા શોક કરશે અને રાજકુમારો પાયમાલીથી ઘેરાઈ જશે,
દેશના લોકોના હાથ ભયથી કાંપી ઊઠશે. તેઓનાં આચરણ પ્રમાણે હુ

તેઓને સજા કર શ!
હુ તેઓના ુણદોષ ુજબ તેઓનો ન્યાય કર શ. ત્યારે તેઓ જાણશે

કે હુ યહોવાહ છુ!”

8
યરુશાલેમમાં ૂ ત ૂજા

1છઠ્ઠા વષર્ના છઠ્ઠા મ હનાના પાંચમા દવસે હુ મારા ઘરમાં બેઠો હતો.
યહૂ દયાના વડ લો માર આગળ બેઠા હતા ત્યારે ત્યાં પ્ર ુ યહોવાહના
હાથે મને સ્પશર્ કય . 2મેં જો ું, તો જુઓ, મ ુષ્ય જવેી પ્ર તમા દેખાઈ,
તેની કમરથી નીચેનો ભાગઅ જવેો, કમરથી ઉપરનો ભાગ પ્રકાશમય
તથા ૃણમ ણના તેજ જવેો હતો.

3 તેણે હાથના જવેો આકાર લંબાવીને મારા માથાના વાળ પકડ્યા
પછ આત્માએ મનેઆકાશ તથા ૃથ્વીની વચ્ચે ઊંચક લીધો, ઈ રના
સંદશર્નમાં તે મને યરુશાલેમમાં પ્ર ુઘરના ઉ ર તરફના અંદરના
દરવાજા પાસે લા ો, ાં ઈ રને અદેખાઈ થાય એવી ૂ ત ું ાન
હ ુ.ં 4 ત્યાં ઇઝરાયલના ઈ ર ું ગૌરવ દેખા ુ,ં તેનો દેખાવ મેદાનમાં
સંદશર્ન જો ું હ ું તેના જવેો હતો.

5 ત્યારે તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તાર નજર કર ને ઉ ર
તરફ જો.” તેથી મેં માર નજર ઊંચી કર ને ઉ ર તરફ જો ુ,ં વેદ ના
ઉ ર તરફના પ્રવેશદ્વાર આગળ રોષજનક ૂ ત દેખાઈ. 6 તેથી તેમણે
મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તે લોકો ું કરે છે તે તેં જો ું? હુ મારા
પ વત્ર ાનથી દૂર થઈ જાઉં તેથી ઇઝરાયલીઓ જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો
અહ કરે છે તે ું જુએ છે. પણ ું ફરશે અને આનાથી પણ વ ુ અધમ
કૃત્યો જોશે.

7 પછ તે મને આંગણાના દ્વાર પાસે લા ો. અને મેં જો ું, તો
ત્યાં દ વાલમાં એક કાણું હ ુ.ં 8 તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, આ
દ વાલમાં ખોદ.” તેથી મેં દ વાલમાં ખો ું તો ત્યાં બારણું હ ું! 9 ત્યારે
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તેમણે મને ક ું, “જાઅને તે લોકો જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો અહ કરે છે તે
જો.”

10 તેથી મેં અંદર જઈને જો ું તો, જુઓ, દરેક જાતનાં પેટે ચાલનારાં
સજોવો તથા ૃણાજનકજાનવરો તથા ઇઝરાયલ લોકોની સવર્ ૂ તઓ
દ વાલ પર ચારેબાજુ કોતરેલી હતી. 11 ઇઝરાયલના સ ેર વડ લો
ત્યાં હતા, શાફાનનો દ કરો યાઝ નયા તેઓની મધ્યે હતો. તેઓ બધા
પ્ર તમાનીઆગળઊભા હતા, દરેકના હાથમાં પોતાની ૂપદાનીઓહતી
જથેી ૂપના ગોટેગોટા ઉપર ઊડતા હતા અને તેની ુગંધ બધે પ્રસરતી
હતી.

12 પછ તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, તેં જો ું કે ઇઝરાયલીઓના
દરેક વડ લો અહ અંઘારામાં પોતાની ૂ તવાળ ઓરડ ઓમાં ું કરે
છે? કેમ કે તેઓ કહે છે કે, ‘યહોવાહ અમને જોતા નથી. યહોવાહે
દેશને તજી દ ધો છે.’ 13અને તેમણે મને ક ું, “ ું ફર ને જોઈશ કે તેઓ
આના કરતાં પણ વ ુ ધ ારપાત્ર કૃત્યો કરે છે.”

14 ત્યાર પછ તે મને યહોવાહના સભા ાનના ઉ ર તરફના
દરવાજા પાસે લા ા, અને જુઓ, ત્યાં ીઓ તામ્ ૂઝ* અ ાદ
પ્રજાનો દેવ માટે રડતી બેઠેલી હતી. 15 તેથી તેમણે મને ક ું, “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ું તેં આ જો ું છે? પાછો ફર ને ું આના કરતાં વધારે
ધ ારપાત્ર કૃત્યો ું જોશે.”
16 પછ તે મને યહોવાહના સભા ાનના અંદરના આંગણામાં

લા ો, તો જુઓ, ત્યાં યહોવાહના સભા ાનના પ્રવેશદ્વાર આગળ,
પરસાળ તથા વેદ ની વચ્ચે આશરે પચીસ માણસો યહોવાહના
સભા ાનની તરફ પીઠ ફેરવીને તથા તેઓનાં ુખ ૂવર્ તરફ કર ને
ૂરજની ૂજા કરતા હતા.
17 તેમણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું તેં આ જો ું? જે ધ ારપાત્ર

કૃત્યો યહૂ દયાના લોકો અહ કરે છે તે નાની બાબત છે? કેમ કે તેઓએ

* 8:14 8:14 પ્રાચીન ૂવર્મા,ં લોકો તમ્ ુઝને દેવ તર કે માનતા હતા. જયારે એક વનસ્પ તનો
નાશ થયો ત્યારે તે દેવ પણ ૃત્ ુ પામ્યો, અને તે ૃત્ ુમાંથી ફર થી ઉદ્ભ ો હતો પછ ના વષ,

ીઓ તેમના ૃત્ ુ માટે દ:ુખી.
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સમગ્ર દેશને હસાથી ભર દ ધો છે, તેઓ નાકે ડાળ અડકાડ ને મને વ ુ
ુસ્સે કરે છે. 18 તેથી કોપાયમાન થઈને હુ પણ તેઓને શક્ષા કર શ.

માર આંખો તેઓના પર દયા કરશે ન હ તેમ જ હુ તેઓને છોડ શ ન હ.
તેઓ મોટા અવાજે મારા કાનમાં પોકારશે પણ હુ તેઓ ું સાંભળ શ
ન હ.”

9
યરુશાલેમને શક્ષા

1 પછ તેણે મોટા અવાજે મારા કાનમાં ક ું, “નગરના ચોક દારો
પોતપોતા ું વનાશક શ પોતાના હાથમાં લઈને પાસે આવો. 2 પછ
જુઓ, છ માણસો પોતાના હાથમાં પોતપોતા ું સંહારક શ લઈને
ઉ ર તરફ આવેલા ઉપરના દરવાજાથી આ ા. તેઓની મધ્યે શણનાં
વ પહેરેલો એક માણસ હતો. તેની કમર પર લ હયાનો શાહ નો
ખ ડયો લટકાવેલો હતો. તે બધા અંદર જઈને પ ળની વેદ આગળ
આવીને ઊભા ર ા.

3 ત્યારે ઇઝરાયલના ઈ રનો મ હમા કરુબો ઉપરથીઊઠ ને મં દરના
પ્રવેશદ્વાર પાસે ગયો. અને તેમણે કમરે લ હયાના ખ ડયો લટકાવેલા
તથા શણના વ ો પહેરેલા માણસને બોલા ો. 4 યહોવાહે તેને ક ું,
“યરુશાલેમમાં એટલે નગર મધ્યે સવર્ત્ર ફર અને જે માણસો તેઓની
આસપાસ નગરમાં ચાલતાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોને લીધે રડતા અને શોક
કરતા હોય તેઓના કપાળ પર ચ કર.”

5 પછ તેમણે બીજા માણસોને મારા સાંભળતાં ક ું, “નગરમાં
તેઓની પાછળ જઈને સવર્ત્ર ફર ને હત્યા કરો, તમાર આંખો દયા કરે
ન હ તથા તેઓને છોડશો ન હ. 6 ૃદ્ધ ુરુષોને, ુવાનોને, ુવતીઓન,ે
નાનાં બાળકોને તથા ીઓનો નાશ કરો. પણજઓેના કપાળ પર ચ
હોય તેવા કોઈની પાસે જશો ન હ. મારા પ વત્ર ાનથી જ શરૂઆત
કરો.” તેથી તેઓએસભા ાનઆગળઊભેલા વડ લોથી જ શરૂઆત
કર .

7 તેમણે તેઓને ક ું, “સભા ાનને ભ્ર કરો, ૃત્ ુ પામેલાંથી
આંગણાને ભર દો. આગળવધો, તેથી તેઓએજઈને નગર પર હુમલો
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કય . 8 ારે તે લોકો હુમલો કરતા હતા ત્યારે હુ એકલો હતો. મેં ઊંધા
પડ ને પોકાર ને ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ! ું યરુશાલેમ પર તમારો રોષ
વરસાવતાં તમે ઇઝરાયલમાં બાક રહેલાઓનો નાશ કરશો?”

9 તેમણે મને ક ું: “ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના લોકોના અપરાધ
અ તશય મોટા છે. સમગ્ર દેશ રક્તપાત તથા અધમતાથી ભર ૂર છે.
તેઓ કહે છે કે ‘યહોવાહે દેશને છોડ દ ધો છે,’ ‘યહોવાહજોતા નથી.’ ”

10તેથી માર આંખ તેઓના પર દયા રાખશે ન હ કે હુ તેઓને છોડ શ
ન હ. પણ તેને બદલે હુ સઘ ું તેઓના માથા પર લાવીશ.” 11 અને
જુઓ, શણનાં વસ્રો પહેરેલો તથા કમરે શાહ નો ખ ડયો લટકાવેલો
માણસ પાછો આ ો. તેણે અહેવાલ આપીને ક ું, “તમારા હુકમ
પ્રમાણે મેં બ ું જ ક ુ છે.”

10
પ્ર ુના ગૌરવે મં દરનો ત્યાગ કય

1 પછ મેં જો ું તો, કરુબોના માથા ઉપર જે ૂમટ હતો, તેમાં તેના
પર નીલમ ણના જે ું કઈક દેખા ુ,ં અને તેનો દેખાવ સહાસન જવેો
હતો. 2 પછ યહોવાહે શણનાં વ પહેરેલા માણસ સાથે વાત કર ને
ક ું, “કરુબની નીચેનાં પૈડાંઓવચ્ચેજા, કરુબો વચ્ચેથી તારા બે હાથને
સળગતા કોલસાથી ભરઅને તેઓને નગર પર નાખ.” ત્યારે મારા દેખતાં
તે માણસ અંદર ગયો.

3 તે માણસ અંદર ગયો ત્યારે કરુબો સભા ાનની જમણી બાજુએ
ઊભા હતા,અંદર ું આંગણું વાદળથી ભરાઈ ગ ુ.ં 4 પછ યહોવાહનો
મ હમા કરુબો ઉપરથી ઊઠ ને સભા ાનના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભો
ર ો; સભા ાન વાદળથી ભરાઈ ગ ું અને આંગણું યહોવાહના
ગૌરવના તેજથી ભર ૂર થ ુ.ં 5 કરુબોની પાંખોનો અવાજ બહારના
આંગણા ુધી, સવર્શ ક્તમાન ઈ રના ુખમાંથી નીકળેલા અવાજ
જવેો સંભળાતો હતો.

6 ારે ઈ રે શણનાં વ પહેરેલા માણસને આજ્ઞા કર કે, “પૈડાં
વચ્ચેથી એટલે કરુબો વચ્ચેથી અ લે;” એટલે માણસ અંદર જઈને
પૈડાં પાસેઊભો ર ો. 7કરુબો વચ્ચેથીએક કરુબે પોતાનો હાથ કરુબો
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વચ્ચેના અ તરફ લંબાવીને શણનાં વ પહેરેલા માણસના હાથમાં
ૂ ો. તે લઈને તે બહાર ચાલ્યો ગયો. 8કરુબોની પાંખો નીચે માણસના

હાથ જે ું કઈ દેખા ુ.ં
9 તેથી મેં જો ું, કે એક કરુબની બાજુએ એક પૈડુ એમ ચાર કરુબો

પાસે ચાર પૈડાં હતાં અને તે પૈડાંઓનો દેખાવ પીરોજના પથ્થર જવેો
હતો. 10 દેખાવમાં તેઓમાંના ચારેનો આકાર એક સરખો હતો, એક
પૈડુ બીજા પૈડા સાથે ગોઠ ું હોય તેમ હ ુ.ં 11 તેઓ ચાલતાં ત્યારે
તેઓ ચારે દશામાં ફરતા, ચાલતાં ચાલતાં તેઓ આડાઅવળાં ફરતાં
ન હ પણ જે દશામાં મા ું હોય તે તરફ તેઓ જતા.ં ચાલતાં ચાલતાં
તેઓઆડાઅવળાં જતા ન હ.

12 તેઓ ું આ ું શર ર, તેઓની પીઠ અને તેઓની પાંખો,આંખોથી
ઢકાયેલી હતી. ચારે પૈડાં ચારેબાજુ આંખોથી ભર ૂર હતા.ં 13 મારા
સાંભળતાં “પૈડાને ફરતાં પૈડા” એ ું નામ આપવામાં આ ુ.ં 14 તેઓ
દરેકને ચાર ુખ હતા,ં પહે ું ુખ કરુબ ું હ ુ,ંબીજુ ુખ માણસ ું હ ું,
ત્રીજુ ુખ સહ ું તથા ચો ું ુખ ગરુડ ું હ ુ.ં

15 કરુબો ઊડ ને ઊંચે ચઢયા. કબાર નદ પાસે મેં જે પ ુઓ જોયાં
હતાં તેઆહતા.ં 16 ારે કરુબો ચાલતાં ત્યારે પૈડાં પણ તેઓની સાથે
ચાલતા. ારે કરુબો ૃથ્વી પરથી ઊડવાને પોતાની પાંખો ઊંચી કરતા
ત્યારે પૈડાંઓ તેઓની પાસેથી ખસી જતાં ન હ. 17 ારે કરુબો ઊભા
રહેતા ત્યારે પણ પૈડાં ઊભાં રહેતાં, ારે તેઓઊંચે ચઢતા ત્યારે પૈડાં
તેઓની સાથે ઊંચે ચઢતાં, કેમ કે, પૈડામાં પ ુઓનો આત્મા હતો.

18 પછ યહોવાહનો મ હમા સભા ાનના પ્રવેશદ્વારથી જઈને
કરુબો પર આવી ઊભો ર ો. 19 કરુબોએ પોતાની પાંખો પ્રસાર ને
તેઓ તથા તેઓની સાથેનાં પૈડાં મારા દેખતાં ૃથ્વી પરથી ઊંચે ચઢ ને
બહાર નીકળ આ ાં. તેઓ સભા ાનના ૂવર્ તરફના દરવાજા
આગળ ઊભાં ર ા.ં તેઓના ઉપર ઇઝરાયલના ઈ ર ું ગૌરવ હ ું.

20 કબાર નદ ના કનારે ઇઝરાયલના ઈ રની નીચે જે પ ુઓ મેં
જોયાં હતાં તે આ હતા,ં તેથી મેં જાણ્ ું કે તેઓ કરુબો હતા! 21 દરેકને
ચાર ુખ, દરેકને ચાર પાંખો હતી, તેઓની પાંખો નીચે માણસના જવેા



હઝ કયેલ 10:22 xx હઝ કયેલ 11:12

હાથ હતા. 22 તેમનાં ુખોનો દેખાવ કબાર નદ ને કનારે મેં દશર્નમાં
જોયેલાં ુખો જવેો હતો, તેઓમાંનો દરેક સીધો આગળ ચાલતો હતો.

11
યરુશાલેમ ઉપર ઊતરનાર આફત

1 પછ આત્મા મને ઊંચક ને યહોવાહના સભા ાનના ૂવર્ દરવાજે
લઈ ગયો, ૂવર્ તરફ, જુઓ, આ દરવાજાના બારણા આગળ પચ્ચીસ
માણસો હતા.ં મેં તેઓની મધ્યે લોકોના સરદાર આઝઝુરના દ કરા
યાઝ નયાને તથા બનાયાના દ કરા પલાટયાને જોયા.

2 ઈ રે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, દુ કમ કરવાની યોજના ઘડનાર
તથા આખા નગરમાં દુ સલાહ આપનાર માણસો પણ આ જ છે.
3 તેઓ કહે છે કે, ‘હમણાં ઘરો બાંધવાનો સમય નથી,આ નગર કઢાઈ
છે,આપણે માંસ છ એ.’ 4 માટે, તેઓની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર, હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર!”

5 ત્યારે યહોવાહનો આત્મા મારા પર આ ો અને તેમણે મને ક ું;
“બોલ, યહોવાહઆમકહે છે; હે ઇઝરાયલી લોકો, તમેઆપ્રમાણે કહો
છો, તમારા મનમાં જે વચારોઆવે છે તે હુ જાણું છુ. 6તમેઆ નગરમાં
માર નંખાયેલા લોકોની સં ા વધાર છે, તેની શેર ઓ ૃતદેહોથી ભર
દ ધી છે. 7 તેથી, પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે કે, માર નંખાયેલા લોકોને
યરુશાલેમની મધ્યે ના ા છે, તેઓ માંસ છે,આ નગર કઢાઈ છે. પણ
તમને આ નગરમાંથી બહાર લાવવામાં આવશે.

8 તમે તલવારથી ભય રાખતા હતા, તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે,
હુ તમારા ઉપર તલવાર લાવીશ” 9 “હુ તમને નગરમાંથી બહાર કાઢ
લાવીને તમને પરદેશીઓના હાથમાં સોંપી દઈશ, કેમ કે હુ તમાર વરુદ્ધ
ન્યાય લાવીશ. 10તમે તલવારથી પડશો. ઇઝરાયલની સરહદથી તમારો
ન્યાય કર શ ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ!

11આનગર તમાર કઢાઈરૂપ થશે ન હ અને તમે તેની અંદર માંસરૂપ
થશો ન હ. ઇઝરાયલની સરહદમાં હુ તમારો ન્યાય કર શ. 12 ત્યારે
તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ,જનેા વ ધઓ પ્રમાણે તમે ચાલ્યા નથી
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અને જનેા હુકમો ું તમે પાલન ક ુ નથી. પણ તેને બદલે તમે તમાર
આસપાસ રહેતી પ્રજાઓના હુકમો ુ પાલન ક ુ છે.

13 હુ ભ વષ્યવાણી કરતો હતો ત્યારે એ ું બન્ ું કે બનાયાનો દ કરો
પલાટયા મર ગયો. હુ ઊંધો પડ્યોઅને મેં મોટે અવાજે પોકાર ને ક ું કે,
“અરેરે, પ્ર ુ યહોવાહ, ું તમે ઇઝરાયલના બાક રહેલાઓનો ૂરે ૂરો
નાશ કરશો?”

બંદ વાસીઓને છુટકારા ું પ્ર ુ ું વચન
14 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 15 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,

તારા ભાઈઓને એટલે તારા ભાઈઓન,ે તારા કુળના માણસોને તથા
સવર્ ઇઝરાયલી લોકોને યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ ક ું છે કે, તેઓને
યહોવાહથી દૂર કાઢવામાંઆ ા છે;આદેશ તોઅમને અમાર મલકત
તર કે સોંપવામાં આ ો છે.’ ”

16 તેથી કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘જો કે મેં તેઓને દૂરની
પ્રજાઓમાં કાઢ ૂ ા છે, જો કે મેં તેઓને દેશો મધ્યે વખેર ના ા
છે, તોપણ જે જે દેશોમાં તેઓ ગયા છે ત્યાં હુ થોડા સમય ુધી
તેઓને માટે પ વત્ર ાનરૂપ થઈશ. 17 તે માટે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે
કે, ‘હુ લોકોમાંથી તમને ભેગા કર શ, જે જે દેશોમાં તમે વખેરાઈ ગયા
છો ત્યાંથી હુ તમને એકત્ર કર શ, હુ તમને ઇઝરાયલનો દેશ આપીશ.’
18 તેઓ ત્યાં આવીને સવર્ ધ ારપાત્ર બાબતો તથા તરસ્કારપાત્ર
વસ્ ુઓ તેમાંથી દૂર કરશે.

19 હુ તેઓને એક હૃદય આપીશ, જયારે તેઓ માર પાસે આવશે
ત્યારે હુ તેઓમાં નવોઆત્મા ૂક શ, હુ તેઓના દેહમાંથી પથ્થર ું હૃદય
લઈને, તેઓને માંસ ું હૃદય આપીશ, 20 જથેી તેઓ મારા વ ધઓ
પ્રમાણે ચાલ,ે તેઓ મારા નયમો ું પાલન કરે અને તેનો અમલ કરે.
ત્યારે તેઓ મારા લોક થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ. 21 પણ
જઓે પોતાની ધ ારપાત્ર બાબતો તથા તરસ્કારપાત્ર વસ્ ુઓ તરફ
ચાલે છે, તેઓની કરણીઓનો બદલો હુ તેઓને માથે લાવીશ. આપ્ર ુ
યહોવાહ ું વચન છે.”
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ઇ ર ું ગૌરવ યરુશાલેમ તજે છે
22 ત્યારે કરુબોએ પોતાની પાંખો પ્રસાર અને પૈડાં પણ તેઓની સાથે

હતા.ં ઇઝરાયલના ઈ ર ું ગૌરવ ઊંચે તેઓના પર હ ુ.ં 23યહોવાહ ું
ગૌરવ નગરમાંથી ઉપડ ને ૂવર્ બાજુએઆવેલા પવર્ત પર ઊ ું ર ું.

24 અને ઈ રનો આત્મા મને ઊંચક ને સંદશર્નમાં ખાલદ ઓના
દેશમાં બંદ વાનોની પાસે લા ો. અને જે સંદશર્ન મેં જો ું હ ું તે માર
પાસેથી જ ું ર ું. 25 પછ જે બાબતો યહોવાહે મને બતાવી હતી તે મેં
બંદ વાનોને કહ સંભળાવી.

12
હઝ કયેલ સંકેતરૂપે દેશવટો ભોગવે છે

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ું બંડખોર લોકો મધ્યે રહે છે. જોવાને માટે તેઓને આંખો હોવા છતાં

પણ તેઓ દેખતા નથી અને કાન હોવા છતાં પણ સાંભળતા નથી, કેમ
કે તેઓ બંડખોર લોકો છે.

3 તેથી, હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું દેશવટે જવાને માટે સામાન તૈયાર કર,
તેઓના દેખતાં દવસે ચાલી નીકળ, કેમ કે તેઓના દેખતાં ું તાર
જગ્યાએથીબીજેજગ્યાએજા. જોકે તેઓબંડખોર લોક છે પણકદાચ
તેઓ જુએ.

4 ું દવસે તેઓના દેખતાં તાર ુસાફર નો સામાન બહાર કાઢ લાવ.
લોકો બંદ વાનની જમે બહાર આવે તેમ સાંજે તેઓના દેખતાં ચાલી
નીકળ. 5 તેઓના દેખતા દ વાલમાં કાણું પાડ, તેમાંથી બહાર નીકળ.
6 તેઓના દેખતાં ું તારો સામાન ખભે ઊંચક ને અંધારામાં બહાર લઈ
જા. તારે તારુ ુખ ઢાંક દે ુ,ં જથેી ું જમીન જુએ ન હ, કેમ કે મેં તને
ઇઝરાયલી લોકોમાં ચ તર કે ઠરા ો છે.

7 તેથી મને જમે આજ્ઞા આપવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે મેં ક ુ. મેં
દેશવટે લઈજવાનો સામાન દવસે બહાર કાઢયો, સાંજે મેં મારા હાથથી
દ વાલમાં કાણું પા ું. મેં મારો સામાન અંધારામાંથી બહાર કાઢ્યો.
તેઓના દેખતાં તેને મારા ખભા પર ૂ ો.
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8 સવારમાં યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 9 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, આ ઇઝરાયલી લોકો, એટલે બંડખોર લોકોએ, તને ૂ ું
નથી કે, ‘ ું ું કરે છે?’ 10 ું તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે
કે: આ ભ વષ્યવાણી યરુશાલેમના સરદારને તથા તેમાં વસતા બધા
ઇઝરાયલી લોકો માટે છે.’ ”

11 ું તેઓને કહે કે, ‘હુ તમારે માટે ચ રૂપ છુ. મેં જે ક ુ છે, તેમ
જ કરવામાં આવશ,ે તેઓ પરદેશમાં તથા બંદ વાસમાં જશે. 12 તમાર
મધ્યે જે સરદાર છે તે અંધારામાં પોતાના ખભા પર પોતાનો સામાન
ઊંચક ને દ વાલમાંથી બહાર જશે. તેઓ દ વાલમાં કાણું પાડશે અને
પોતાનો સામાન બહાર લાવશ.ે તે પોતા ું ુખ ઢાંક દેશે જથેી તે પોતાની
આંખોથી દેશ જોઈ શકે ન હ. 13 હુ તેના પર માર જાળ ફેલાવીશ
અને તે માર જાળમાં પકડાઈ જશે; ત્યારે હુ તેને ખાલદ ઓના દેશમાં
બા બલમાં લાવીશ, પણ તે તે જોશે ન હ. તે ત્યાં ૃત્ ુ પામશે.

14 તેની આસપાસના સવર્ મદદગારોને અને તેના આખા સૈન્યને હુ
ચારે દશાઓમાં વખેર નાખીશ, હુ તેમની પાછળ તલવાર મોકલીશ.
15 હુ તેઓને ારે પ્રજાઓમાં તથા દેશોમાં વખેર નાખીશ, ત્યારે
તેઓ જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. 16 પણ હુ તેઓમાંના કેટલાક
માણસને તલવાર, દકુાળ તથા મરક ના ઉપદ્રવથી જીવતા રહેવા દઈશ,
જથેી તેઓ જે પ્રજાઓમાં હુ તેઓને લઈ જઈશ ત્યાં તેઓ પોતાનાં
ધ ારપાત્ર કૃત્યો કહ બતાવે, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.”

હઝ કયેલે આપેલી ૂજાર નો સંકેત
17 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ુજાર સ હત તાર રોટલી ખા. અને કપાર તથા ચતાસ હત તારુ

પાણી પી.
19 દેશના લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ યરુશાલેમના રહેવાસીઓ

તથા ઇઝરાયલના દેશ વષે આમ કહે છે: તેઓ ુજાર સ હત પોતાની
રોટલી ખાશે અને ચતા ુર થઈને પાણી પીશ,ે તેના દેશના સવર્
રહેવાસીઓની હસાને કારણે તેના દેશમાં જે બ ું હશે તેનો નાશ થશે.
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20 વસ તવાળાં નગરો વેરાન કરવામાં આવશે, દેશ ઉજ્જડ થઈ જશે;
ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”

ગમતી કહેવત અને અણગમતો સંદેશો
21 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 22 “હે

મ ુષ્ય ુત્ર, ‘ દવસોને વલંબ લાગે છે અને દરેક સંદશર્ન નષ્ફળ થાય
છે’ એવી કહેવત ઇઝરાયલ દેશમાં વધારે ચાલે છે તે ું છે? 23 માટે,
ું તેઓને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘હુ આ કહેવતનો અંત લાવીશ,

જથેી ઇઝરાયલી લોકો તેનો ફર થી ઉપયોગ કરે ન હ.’ તેઓને કહે કે,
“સમય નજીકઆ ો છે અને દરેક સંદશર્ન પ ર ૂણર્ થશે.”

24 કેમ કે હવે પછ ઇઝરાયલ લોકોમાં જૂઠાં સંદશર્ન તથા ુશકારક
શકુન જોવામાં આવશે ન હ. 25 કેમ કે હુ, યહોવાહ છુ, હુ બોલીશ,
હુ જે વચન બોલીશ તે ફળ ૂત થશે. તેનો વલંબ કરવામાં આવશે
ન હ. હે બંડખોર લોકો, હુ તમારા દવસોમાં આ વચનો બોલીશ, તેને હુ
ફળ ૂત કર શ. આપ્ર ુ યહોવાહનાં વચનો છે.

26 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું: 27 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર,જો! ઇઝરાયલી લોકો કહે છે કે, તને જે સંદશર્ન થ ું છે તે તો
હમણાંથી ઘણા દવસો પછ ના વખત ું છે, તે ઘણા દૂરના સમયો વષે
ભ વષ્ય કહે છે. 28 તેથી તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: મારાં
વચનો ૂરાં કરવામાં વલંબ થશે ન હ, પણ દરેક વચન જે હુ બોલ્યો છુ
તે ફળ ૂત થશ.ે’ આપ્ર ુ યહોવાહ ું વચન છે.

13
જૂઠા પ્રબોધકો સામે ચેતવણી

1 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલમાં ભ વષ્યવાણી કરનાર પ્રબોધકો વરુદ્ધ પ્રબોધ
કર ને કહે, જઓે પોતાના મનમાં કલ્પીને પ્રબોધ કરે છે તેઓને કહે,
યહોવાહ ું વચન સાંભળો. 3 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જે ૂખર્ પ્રબોધકો
પોતાના મનમાં આવે છે તેમ પ્રબોધ કરે છે, પણ તેઓ કઈ જોતા નથી
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તેઓને અફસોસ! 4 હે ઇઝરાયલ, તારા પ્રબોધકો ખંડરે જગ્યામાં વસતા
શયાળ જવેા છે.
5 યહોવાહને દવસે ુદ્ધમાં સામનો કરવા સારુ તમે દ વાલમાં પડલેા

કાણા આગળ ચઢ નથી ગયા. ઇઝરાયલી લોકને સારુ વાડ નથી કર .
6જઓેને યહોવાહે મોકલ્યા નથી તેમ છતાં તેઓ કહે છે કે ‘યહોવાહ
આમ કહે છે તેવા લોકોને થર્તા ું તથા જૂઠા શકુન ું સંદશર્ન થ ું છે.
તેઓએલોકોમાં એવીઆશા ઉત્પ કર છે કે તેઓનો સંદેશો ફળ ૂત
થશે. 7 હુ બોલ્યો નથી તોપણ તમે કહો છો કે, “યહોવાહઆમ કહે છે”
તો ું તમને થર્ સંદશર્ન થ ું નથી તથા તમે જૂઠા શકુન જોયા નથી?

8 માટે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, કેમ કે તમને જૂઠાં સંદશર્ન થયા છે
તથા તમે જૂઠ વાતો બોલ્યા છો, આ તમાર વરુદ્ધ પ્ર ુ યહોવાહ ું
વચન છે. 9 “જે પ્રબોધકો જૂઠાં સંદશર્ન જુએ છે તથા જૂઠા શકુન જુએ
છે તે પ્રબોધકો વરુદ્ધ મારો હાથ રહેશે. તેઓ મારા લોકોની સભામાં
રહેશે ન હ, ઇઝરાયલ લોકોના અહેવાલમાં નોંધવામાં ન હઆવે, તેઓ
ઇઝરાયલના દેશમાં જશે ન હ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ પ્ર ુ યહોવાહ
છુ.

10જોકે શાં ત નથી તોપણ તેઓએશાં ત છેએમ કહ ને મારા લોકોને
ભમા ા છે, તેઓ દ વાલ બાંધે છે કે તેઓ ૂનાથી તેને ધોળે.’ 11 ૂનો
ધોળનારાઓને કહે કે; ‘તે દ વાલ પડ જશે; ત્યાં ુશળધાર વરસાદ
વરસશ;ે મોટા કરા વરસશે અને તોફાની વાવાઝોડુ તેને પાડ નાખશે.
12 જો, દ વાલ પડ જશે. ું તમને બીજા લોકો ૂછશે ન હ કે, “તમે
ધો ો તે ૂનો ાં છે?”

13 એ માટે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘હુ મારા ક્રોધમાં તોફાની પવન
લાવીશ, મારા ક્રોધમાં ુશળધાર વરસાદ થશે અને કરા તેઓનો સં ૂણર્
નાશ કરશે. 14જે દ વાલને તમે ધોળો છો તેને હુ તોડ પાડ શ, હુ તેને
જમીનદોસ્ત કર નાખીશ અને તેના પાયા ુલ્લા થઈ જશે. તે પડ જશે
અને તમે બધા તેની નીચે કચડાઈને મર જશો. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ
યહોવાહ છુ.
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15 દ વાલ તથા તે પર ૂનો કરનારાઓનો હુ મારા ક્રોધમાં નાશ કર શ.
હુ તમને કહ શ કે, “દ વાલ તથા તેના પર ધોળનારાઓને પણ ટકશે ન હ.
16 ઇઝરાયલના જે પ્રબોધકો યરુશાલેમ વષે પ્રબોધ કરે છે અને શાં ત
ન હોવા છતાં શાં તના સંદશર્ન જુએ છે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

જૂઠ પ્રબો ધકાઓ સામે ચેતવણી
17 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા લોકની જે દ કર ઓમન ક લ્પત પ્રબોધ કરે છે

તેઓની વરુદ્ધ તારુ ુખ રાખ, તેઓની વરુદ્ધ પ્રબોધ કર. 18 તેઓને
કહે કે ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જે ીઓ કોણી પર કે કાંડા પર તાવીજ
બાંધે છે, લોકોને ફસાવવા માટે દરેક કદના ુરખા બનાવે છે, તેઓને
અફસોસ, ું તમે મારા લોકોના જીવનો શકાર કરશો, તમારા પોતાના
જીવ બચાવી રાખશો?

19મારા લોકો જે તમાર જૂઠ વાતો સાંભળે છે તેઓનીઆગળ જૂઠુ
બોલીને, જે લોકોને મર ું ન હ ું તેઓને તમે માર નાખીન,ે જે લોકોને
જીવ ું નહો ું તેઓના જીવ બચાવી રાખવાને તમે ુઠ્ઠ ભર જવ તથા
ટુકડો રોટલી લઈને મને મારા લોકોમાં અપ વત્ર કય છે.

20તેથી પ્ર ુ યહોવાહઆમકહે છે: તમે તમારા દોરાધાગાથી લોકોના
જીવોનો પક્ષીઓની માફક શકાર કરો છો તેઓની વરુદ્ધ હુ છુ. હુ
તેઓને તમારા હાથ પરથી ફાડ નાખીશ, જે લોકોને તમે પક્ષીઓની
માફક શકાર કરો છો તેઓને હુ છોડ ૂક શ. 21તમારા ુરખાઓને હુ
ફાડ નાખીશ અને મારા લોકોને તમારામાંથી છોડાવીશ, હવે પછ તેઓ
તમારા હાથમાં ફસાશે ન હ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

22 કેમ કે જે ન્યાયી માણસોને મેં દલગીર કયાર્ નથી તેઓનાં હૃદય
તમે જૂઠાણાથી નરાશ કયા છે. દુ માણસો પોતાનાં દુ આચરણોથી
પાછા ન ફરે અને પોતાના જીવન ન બચાવે, તે માટે તમે તેમના હાથ
બળવાન કયાર્ છે. 23 તેથી હવે પછ તમને થર્ સંદશર્ન થશે ન હ અને
તમે શકુન જોશો ન હ, હુ મારા લોકોને તમારા હાથમાંથી છોડાવીશ.
અને ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”
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14
ૂ ત ૂજા સામે પ્ર ુનો પ્રકોપ

1ઇઝરાયલના કેટલાક વડ લો માર પાસેઆવીને માર આગળબેઠા
હતા. 2 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું કે, 3 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
આ માણસોએ પોતાના હૃદયમાં ૂ તઓની ાપના કર છે, પોતાના
અન્યાયરૂપી ઠેસ પોતાના ુખ આગળ ૂક છે. ું હુ તેઓના પ્ર નનો
કઈ પણ જવાબઆ ુ?ં

4 એ માટે તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ઇઝરાયલ
લોકોનો દરેક માણસ જે પોતાના હૃદયમાં ૂ ત સંઘર રાખે છે, પોતાના
અન્યાયરૂપી ઠેસ પોતાના ુખ આગળ ૂકે છે અને જે પ્રબોધક પાસે
આવે છે, તેને હુ યહોવાહ તેની ૂ તઓની સં ા પ્રમાણે જવાબ
આપીશ. 5 હુ તેઓના મનમાં એ ું ઠસા ું છુ કે, તેઓ તેઓની ૂ તઓને
લીધે મારાથી દૂર થઈ ગયા હતા.’ ”

6 તેથી ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે:
પસ્તાવો કરો અને તમાર ૂ તઓથી પાછા ફરો. તમારા ુખ તમારાં
સવર્ ધ ારપાત્ર કૃત્યોથી ફેરવો.

7 ઇઝરાયલ લોકનો દરેક તથા ઇઝરાયલ લોકમાં રહેનાર
પરદેશીઓમાનો દરેક, જે મારો ત્યાગ કર ને પોતાના હૃદયમાં ૂ તઓને
સંઘર રાખતો હશે અને પોતાના ુખઆગળ પોતાના અન્યાયરૂપી ઠેસ
ૂકતો હશ,ે જે પ્રબોધક પાસે મને શોધવા આવે છે તેને હુ, યહોવાહ,

પોતે જવાબઆપીશ. 8 હુ મારુ ુખ તે માણસની વરુદ્ધ રાખીશ: તેને
ચ તથા કહેવતરૂપ કર શ, કેમ કે હુ મારા લોકો વચ્ચેથી તેને કાપી
નાખીશ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

9જો પ્રબોધક છેતરાઈને સંદેશો બોલ,ે તો મેં યહોવાહે તે પ્રબોધકને
છેતય છે; હુ તેની વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીશ, મારા ઇઝરાયલી લોકો
મધ્યેથી હુ તેનો નાશ કર શ. 10અને તેઓને પોતાના અન્યાયની શક્ષા
વેઠવી પડશ,ે પ્રબોધકના અન્યાય પણ તેની પાસે જનારના જટેલા જ
ગણાશે. 11 જથેી ઇઝરાયલી લોકો કદ મારાથી ભટક ન જાય અને
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ફર કદ પોતાનાં ઉલ્લંઘનો વડે પોતાને અપ વત્ર કરે ન હ. તેઓ માર
પ્રજા થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

દરેકની જવાબદાર પોતપોતાને માથે ૂહ, દા નયેલ,અને અ ૂબ
12યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું કે, 13 હે મ ુષ્ય ુત્ર,

જો કોઈ દેશ વ ાસઘાત કર ને માર વરુદ્ધ પાપ કરે, તો હુ મારો
હાથ તેની વરુદ્ધ લંબાવીને તેના આજી વકા ૃક્ષને ન કર શ. તેઓના
પર દકુાળ મોકલીશ, અને બ ેનો એટલે માણસો તથા પ ુઓનો નાશ
કર શ. 14જો કે ૂહ, દા નયેલ તથા અ ૂબ આ માણસો દેશમાં હોય
તોપણ તેઓ પોતાના ન્યાયથી પોતાનો જ જીવ બચાવશે.” આમ પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે.

15 “જો હુ હસક પ ુઓને તે દેશમાં સવર્ત્ર મોક ું અને તેઓ આ
દેશને એવો વેરાન કર ૂકે કે, પ ુઓને લીધે કોઈ માણસ ત્યાંથી પસાર
થઈ શકે ન હ. 16પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને કહે છે કે,”
જોકે આ ત્રણ માણસો તેમાં હોય, “તોપણ તેઓ પોતાના દ કરાઓને
કે દ કર ઓને બચાવી શકશે ન હ. ફક્ત પોતાના જીવ બચાવી શ ા
હોત. પણઆખો દેશ વેરાન થઈ જશે.

17અથવા,જો હુઆ દેશ વરુદ્ધ તલવાર લાવીને કહુ કે, ‘હે તલવાર,
જા દેશમાં સવર્ત્ર ફર વળ અને તેમાંથી બ ેનો એટલે માણસો તથા
પ ુઓનો સંહાર કર. 18 પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સોગન ખાઈને
કહે છે કે,” જો આ ત્રણ માણસો દેશમાં રહેતા હોય, તોપણ તેઓ
પોતાના દ કરા કે દ કર ઓને બચાવી ન હ શકે; તેઓ ફક્ત પોતાના જ
પ્રાણ બચાવશ.ે

19 અથવા જો હુ આ દેશ વરુદ્ધ મરક મોક ું અને મારો કોપ તે
પર લોહ રૂપે રેડ ને તેમાંના માણસો તથા પ ુઓનો સંહાર કરુ, 20 પ્ર ુ
યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને કહે છે કે” જોકે ૂહ, દા નયેલ
તથા અ ૂબ આ ત્રણ માણસો તે દેશમાં રહેતા હોય, તોપણ તેઓ
પોતાના દ કરા કે દ કર ઓને બચાવી શકશે ન હ; પોતાના ન્યાયીપણાને
કારણે તેઓ ફક્ત પોતાના પ્રાણ બચાવશે.”
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21 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “યરુશાલેમમાંથી હુ બ ેનો
એટલે માણસો તથા પ ુઓનો સંહાર કરવાને હુ તેના પર માર ચાર
સખત શક્ષાઓ એટલે દકુાળ, તલવાર, જગલી પ ુઓ તથા મરક
મોકલીશ.

22 તોપણ જુઓ, તેમાંના એક ભાગને જીવતો રાખવામાં આવશે,
તેઓને, દ કરા અને દ કર ઓને બહાર લઈ જવામાં આવશ.ે જુઓ,
તેઓ તમાર પાસે બહાર આવશે, તમે તેઓનાં આચરણ તથા કૃત્યો
જોશો,જે શક્ષા મેં યરુશાલેમ પર મોકલી છે તે વષ,ેએટલે જે સવર્ મેં
દેશ પર મોકલ્ ું છે તે વષે તમારા મનમાં સાંત્વના થશે. 23 ારે તમે
તેઓનાં આચરણ તથા કૃત્યો જોશો, ત્યારે તમારુ મન સાંત્વના પામશે,
ત્યારે તમે જાણશો કે જે સવર્ બાબતો મેં તેની વરુદ્ધ કર છે તે અમથી
કર નથી.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

15
દ્રાક્ષાવેલા ું રૂપક

1 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, દ્રાક્ષા ૃક્ષ એટલે જગલના ૃક્ષોમાં દ્રાક્ષવેલાઓ બીજા
કોઈ ૃક્ષની ડાળ કરતાં ું અ ધક છે? 3 ું લોકો ક ું બનાવવા
દ્રાક્ષવેલામાંથી લાકડ લે? ું માણસ તેના પર કઈ ભરવવાને માટે ખીલી
બનાવે? 4જો, તેને બળતણ તર કે અ માં નાખવામાં આવે છે ત્યારે
જો અ થી તેના બ ે છેડા અને તેનો વચ્ચેનો ભાગ પણસળગવા લાગે
છે. ું તે કામને માટે સારુ છે?

5 ારે તે આ ું હ ુ,ં ત્યારે તે કોઈ પણ વસ્ ુ બનાવવાને લાયક
નહો ું; હવે અ એ તેને બાળ ને ભસ્મ ક ુ છે, ત્યારે તેમાંથી ું
ઉપયોગી ચીજબની શકે?” 6તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે;જમેજગલની
દ્રાક્ષાની ડાળ ને મેં બળતણ તર કે અ ને આપી છે; તે પ્રમાણે હુ
યરુશાલેમના રહેવાસીઓ સાથે કર શ.

7 હુ મારુ ુખ તેઓની વરુદ્ધ કર શ. જોકે તેઓ અ માંથી બહાર
નીકળ જશે તોપણ અ તેઓને બાળ નાખશ.ે ારે હુ મારુ ુખ
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તેઓની વરુદ્ધ કર શ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. 8તેઓએ
પાપ ક ુ છે માટે હુ દેશને ઉજ્જડ કર શ.” એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!

16
બેવફા યરુશાલેમ

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
યરુશાલેમને તેનાં તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો વષે જણાવ. 3 તેને કહે કે, ‘પ્ર ુ
યહોવાહ યરુશાલેમ નગર ને આમ કહે છે: “તાર ઉત્પ તથા તારો
જન્મ કનાનીઓના દેશમાં થયેલાં છે; તારા પતા અમોર અને મા હ ી
હતી.

4 તારો જન્મ જે દવસે થયો તાર માએ તાર નાળ કાપી ન હતી,
કે તને પાણીથી ુદ્ધ કર ન હતી કે તને મીઠુ લગા ું ન હ ું, કે તને
વ ોમાં લપેટ ન હતી. 5આમાં ુ કોઈ પણ કામ કરવાની કોઈએ તારા
પર કૃપાદ્ર કર ન હ. જે દવસે તારો જન્મ થયો તે દવસે તને ખેતરોમાં
નાખી દેવામાં આવી હતી. ું તરસ્કૃત હતી.

6 પણ હુ ત્યાંથી પસાર થયો અને મેં તને તારા રક્તમાં આળોટતી
જોઈ; ત્યારે મેં તને ક ું, તારા રક્તમાં પડલેી ુ,ં ‘જીવ!’ 7મેં તને ખેતરમાં
ઊગેલા છોડની જમે ઉછેર . અને ું ૃ દ્ધ પામીને મોટ થઈ, તેં સૌદયર્
સંપાદન ક ,ુ તારાં સ્તન ઉપસીઆ ાં અને તારા વાળ પણ વધ્યા; તેમ
છતાં ું નવર્ ાવ ામાં હતી.

8 ફર તાર પાસેથી હુ પસાર થયો ત્યારે મેં તને જોઈ, તાર ઉંમર પ્રેમ
કરવા યોગ્ય હતી, તેથી મેં મારો ઝભ્ભો તારા પર પસાર ને તાર નવર્ ા
ઢાંક . મેં તાર આગળ સમ ખાધા અને તાર સાથે કરાર કય ,” “ ું માર
થઈ. આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

9 મેં તને પાણીથી નવડાવી અને તારા પરથી તારુ લોહ ધોઈ ના ું,
મેં તને તેલ લગા ું. 10વળ મેં તને ભરતકામનાં વ ો તથા તારા પગમાં
ચામડાનાં ચંપલ પહેરા ાં. મેં તાર કમરે શણનો કમરબંધ બાંધ્યો અને
તને રેશમી વ ો પહેરા ાં. 11 મેં તને કમતી આ ૂષણોથી શણગાર
હાથે બંગડ ઓ પહેરાવી અને તારા ગળામાં હાર પહેરા ો. 12 નાકમાં
વાળ અને કાનમાં ુટ્ટ પહેરાવી અને માથે ુંદર ુગટ ૂ ો.
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13 સોનાચાંદ થી તને શણગાર તને શણ, રેશમ તથા ભરતકામનાં
વ ો પહેરા ાં; તેં ઉ મ લોટ, મધ તથા તેલ ખાધાં, ું વધારે ુંદર
લાગતી હતી, ું રાણી થઈ. 14 તાર ુંદરતાને કારણે તાર ક ત સવર્
પ્રજાઓમાં ફેલાઈ ગઈ છે, કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે,જે મારા પ્રતાપથી
મેં તને વે ત કર હતી, તેથી કર ને તારુ સૌદયર્ પ ર ૂણર્ થ ું હ ુ.ં

15 “પણ તેં તાર પોતાની ુંદરતા પર ભરોસો કય છે, તાર ક તને
લીધે ભચાર ી થઈ, તેં પાસે થઈને જનાર દરેકની સાથે ભચાર
કય . 16તેં તારા વ ોમાંથી લઈને અલગઅલગ રગના વ ોથી પોતાને
માટે ઉચ્ચ ાનો બના ા,ં ત્યાં ભચાર કય . એ ું કદ થ ું ન હ ું
અને થશે પણ ન હ.

17 મારાં સોનાચાંદ નાં તારાં જે ઘરેણાં મેં તને આપ્યાં હતા,ં તે લઈને
તેં પોતાને માટે ૂતળાં બના ા,ં તેની સાથે ભચાર કય . 18 તેં તારા
ભરતકામનાં વ ો લઈને તેઓને ઓઢાડ્યા,ં મારુ તેલ તથા મારો ૂપ
તેઓને ચઢા ાં. 19અને મારા ઉ મ લોટની રોટલી, મધ તથા તેલ જે
તને ખાવા આપ્યાં હતા,ં તે તેં ુવા સત ુવાસને સારુ તેઓને ચઢાવી
દ ધા.ં એમ જ થ ુ!ં” એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

20 “વળ મેં તને જે દ કરા-દ કર ઓના દાન આપ્યાં તેઓને લઈને તેં
તેઓને બ લદાન તર કે આપ્યા.ં ું તારો આ ભચાર તને નાની વાત
લાગે છે? એટ ું જ ું તારે માટે ૂર ું નહો ું, 21 તેં મારાં બાળકોને
તેઓને માટે અ માં બ લદાન કર ને માર ના ાં. 22 તારાં સવર્
ધ ારપાત્ર કૃત્યો તથા ભચાર કરતી વખતે તાર જુવાનીના દવસો
વષે વચાર કય ન હ, તારા બાળપણમાં ું ન અને રક્તમાંઆળોટતી
હતી તેં તે દવસો ું સ્મરણ ક ુ ન હ.

યરુશાલેમ ું વેશ્યા જે ું જીવન
23 “માટે, તાર સવર્ દુ તાને કારણ,ે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે,

અફસોસ, તને અફસોસ!” 24 તેં તારા પોતાને માટે ૂમટ બંધા ો છે,
દરેક જગ્યાએ ભ ક્ત ાનો બના ા છે.

25 તેં રસ્તાના દરેક મથક આગળ સભા ાનો બંધા ા છે, પોતાની
ુંદરતાને કટાળોઆવે એ ું તેં કર ના ું છે, કેમ કે તેં પાસે થઈને જનાર

દરેકની આગળ પોતાના પગ ુલ્લા કર ને ભચાર કય છે. 26 તેં
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ુષ્કળ વલાસી ઇચ્છાવાળા મસરવાસીઓ સાથે ભચાર કય છે,
તેં મને ુસ્સે કરવા ઘણો બધો ભચાર કય છે.

27 તેથી જો, હુ તાર સામે મારો હાથ લંબાવીશ અને તારો ખોરાક
ઓછો કર નાખીશ. હુ તારુ જીવન તારા શ ુઓના હાથમાં સોંપી
દઈશ. પ લસ્તીઓની ુત્રીઓ તારાં શરમજનક કાય થી શરમાઈ ગઈ
છે. 28 તને સંતોષ ન થતાં તેં આશ્ ૂરના લોકોની સાથે પણ ભચાર
કય છે. તેઓની સાથે ભચાર કય છતાંય ું સંતોષ પામી ન હ.
29વળ તેં કનાન દેશથી માંડ ને ખાલદ દેશ ુધી તારો ભચાર વધાર
દ ધો તેમ છતાં તને ૃ પ્ત થઈ ન હ.

30 “ ું આવાં બધાં કાય એટલે સ્વચ્છદ ભચાર ીનાં કાય કરે
છે માટે તારુ હૃદય નબ ું પ ું છે? “એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 31 ું
તારો ૂમટ દરેક શેર ને મથકે બાંધે છે અને દરેક જગ્યાએ ું તારાં મં દરો
બાંધે છે, ું ખરેખર ગ ણકા નથી, કેમ કે ું તારા કામના પૈસા લેવા ું
ધ ારે છે.
32 ું ભચાર ી, ું તારા પ તને બદલે પરદેશીઓનો અંગીકાર

કરનાર . 33 લોકો દરેક ગ ણકાઓને પૈસા આપે છે, પણ ું તારુ
વેતન તારા પ્રેમીઓને તથા જઓે ચારેબાજુથી તાર સાથે ભચાર
કરવાને આવે છે તેઓને લાંચ તર કે આપે છે. 34 તેથી તાર અને બીજી
ગ ણકાઓવચ્ચે તફાવત છે, કેમ કે કોઈ તાર સાથે ૂવાને તાર પાછળ
આવ ું નથી, પણ ું તેઓને વેતન આપે છે, કોઈ તને આપ ું નથી.”

યરુશાલેમ સામે ઈ રનો ુકાદો
35 તેથી હે ગ ણકા, યહોવાહ ું વચન સાંભળ. 36 પ્ર ુ યહોવાહ

એ ું કહે છે: “તાર મ લનતા રેડવામાં આવી અને તારા પ્રેમીઓસાથેના
ભચારથી તાર નવર્ તા ઉઘાડ થઈ છે તેને કારણે તથા તારાં

બધા ધ ારપાત્ર કૃત્યોની બધી ૂ તઓને લીધે અને તારાં અપર્ણ કરેલાં
બાળકોના લોહ ને લીધ;ે 37 જો, હુ તારા પ્રેમીઓન-ેજઓેને ું મળ
હતી તેઓને, જે બધાઓને ું પ્રેમ કરતી હતી, જે બધાને ું ધ ારતી
હતી તેઓને પણ હુ ભેગા કર શ, તેઓને હુ ચારેબાજુથી ભેગા કર શ.
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તેઓની આગળ તને ઉઘાડ કર શ, જથેી તેઓ તારુ સવર્ ઉઘાડુપણું
જુએ.

38 ૂની તથા ભચાર ીને જે પ્રમાણે શક્ષા થાય છે તેવી શક્ષા
હુ તને કર શ. હુ તારા પર મારો ક્રોધ તથા આવેશ ઉતાર શ. 39 હુ તને
તેઓના હાથમાં આપી દઈશ જથેી તેઓ તારો ૂમટ પાડ નાખશે અને
તારાં મં દરો તોડ નાખશે, તેઓ તારાં વ તારા શર ર પરથી ઉતાર
લેશે. તારાં ુંદર ઘરેણાં લઈ લેશે; તેઓ તને નવર્ તથા ઉઘાડ ૂક
જશે.

40 તેઓ તાર સામે ટો ું લાવશે અને તને પથ્થરે મારશે અને પોતાની
તલવારથી તને કાપી નાખશે. 41 તેઓ તારાં મકાનો બાળ ૂકશે અને
ઘણી ીઓના દેખતાં તને સજા કરશે. આમ, હુ તારા ભચારનો
અંત લાવીશ અને ત્યાર પછ ું કોઈને કઈ પણ વેતન આપશે ન હ.
42 ત્યારે હુ તારા પરનો મારો રોષ શાંત કર શ; મારો ુસ્સો શમી જશે,
કેમ કે મને સંતોષ થશે અને ત્યાર પછ હુ ુસ્સો કર શ ન હ.

43પણ તેં તાર જુવાનીના દવસો યાદ ન કરતા,ંઆબધી બાબતોથી
મને ુસ્સો ચડા ો છે-જો, હુ તને તારાં કૃત્યો માટે સજા કર શ” એ ું
પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, “તારાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો ઉપરાંત ું તેં આ દુ
કામ નથી ક ?ુ

જવેી મા તેવી દ કર
44જો, કહેવતોનો ઉપયોગ કરનાર દરેક તારે માટે આ કહેવત કહેશે,

જવેી મા તેવી દ કર . 45 ું તાર માની દ કર છે. જણેે પોતાના પ તને
તથા પોતાના સંતાનોને ધ ાયા હતા.ં ું તાર બહેનોની બહેન છે,
જઓેએ પોતાના પ તને તથા સંતાનોને ધ ાયા હતા.ં તાર મા હ ી
તથા પતા અમોર હતા.

46 તાર મોટ બહેન સમરુન હતી, જે પોતાની દ કર ઓ સાથે તાર
ઉ ર બાજુએ રહે છે, તાર દ ક્ષણબાજુ રહેનાર તાર નાની બહેન તે
સદોમ તથા તેની દ કર ઓ છે. 47 તેઓને પગલે ચાલીને તથા તેઓનાં
જવેાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો કર ને ું ૃપ્ત થઈ નથી; તે નાની બાબતહોય તેમ
સમજીને ું તારા સવર્ માગ માં તેઓના કરતાં વધારે ભ્ર થઈ છે. 48પ્ર ુ
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યહોવાહ કહે છે કે, મારા જીવના સમ” સદોમ તથા તેની દ કર ઓએ,
તાર તથા તાર દ કર ઓના જટે ું દુ કાયર્ ક ુ નથી.

49 જો, તાર બહેન સદોમનાં પાપ આ પ્રમાણે હતા:ં અ ભમાન,
આળસ તથા અ ની ુષ્કળતા તથા જાહોજલાલીને લીધે તે તથા તેની
દ કર ઓઅ ભમાની થઈ ગઈ હતી. વળ તેઓ ગર બોને કે દ:ુખીઓને
કદ મદદ કરતી નહોતી. 50 તે અ ભમાની હતી અને માર આગળ
ધ ારપાત્ર કૃત્યો કરતી હતી, તેથી મને યોગ્ય લાગ્ ું તે પ્રમાણે મેં તેઓને
દૂર કર .

51 સમરુને તો તારાથી પ્રમાણમાં અડધા પાપ પણ કયાર્ નથી; પણ
તેં તેઓએ કયા તેના કરતાં વધારે ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયા છે, જે સવર્
ધ ારપાત્ર કૃત્યો તેં કયાર્ છે તેના કરતાં તેં તાર બહેનોને સાર બતાવી
છે. 52 તેં બતા ું છે કે તાર બહેનો તારા કરતાં ઉ મ છે, તેથી
ું લ જ્જત થા; કેમ કે તેં તારા પાપના લીધે તેઓના કરતાં વધારે
ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયાર્ છે. તાર બહેનો તારા કરતાં ઉ મ છે. ું,
લ જ્જતથા,આપ્રમાણે તેં બતા ું છે કે તારા કરતાં તાર બહેનો ઉ મ
છે.

સદોમ અને સમરૂન ુન: ા પત કરાશે
53 હુ સદોમ તથા તેની દ કર ઓની, સમરુન તથા તેની દ કર ઓની

આબાદ તેઓને પાછ આપીશ. તાર આબાદ તને પાછ આપીશ.
54 આને કારણે ું લ જ્જત થશે, તેં જે જે ક ુ છે, જથેી ું તેઓને
દલાસારૂપ થઈ છે. તે સવર્ને લીધે ું અપમા નત થશે. 55 તાર બહેનો
સદોમ તથા તેની દ કર ઓ પોતાની અગાઉની તમાં પાછ આવશે,
સમરુન તથા તેની દ કર ઓ પણ અગાઉની તમાં પાછ આવશે.
તેમ જ ું તથા તાર દ કર ઓ પણઅગાઉની તમાં પાછાં આવશો.

56તારા ઘમંડના દવસોમાં તેં તાર બહેન સદોમ ું નામ તારા ુખેથી
લી ું ન હ ુ,ં 57 પણ હવે અરામની દ કર ઓ અને પ લસ્તીઓની
દ કર ઓ જઓે ચારેબાજુ તને ધ ારે છે, તેઓએ તારુ અપમાન ક ુ
ત્યારે તાર દુ તા પ્રગટ થઈ છે. 58 ું તારાં શરમજનક કાય તથા તારાં
ધ ારપાત્ર કાય ની ફળ ભોગવે છે એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
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સદાકાળ ટકે તેવો કરાર
59 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, “તેં કરાર તોડ ને સમનો તરસ્કાર કય છે,

માટે હુ તને શક્ષા કર શ.
60 પણ હુ તાર જુવાનીમાં તાર સાથે કરેલો કરાર યાદ રાખીન,ે હુ

તાર સાથે સદાકાળનો કરાર ાપીશ. 61 ારે ું તારા માગ યાદ
કરશે અને શરમાશે, ત્યારે ું તાર મોટ બહેન તથા તાર નાની બહેનનો
સ્વીકાર કરશે.

62 હુ તાર સાથે મારો કરાર ાપીશ ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ
છુ. 63 ારે હુ તને તારાં બધાં કૃત્યોની માફ આપીશ ત્યારે તને તે બધાં
યાદ આવશે અને ું શરમના લીધે પોતા ું ુખ પણ ફર થી ન હ ખોલે.
“એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.”

17
ગરુડ ું ને દ્રાક્ષાવેલા ું રૂપક

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ઇઝરાયલી લોકોને ઉખાણું કહ ને તેઓને આ દ્ર ાંત આપ. 3 તેઓને
કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે,
મોટ પાંખોવાળો તથા લાંબા નખવાળો રગબેરગી પીંછાવાળો,
મોટો ગરુડઊડ ને લબાનોન પરઆ ોઅને તેણે દેવદાર ૃક્ષની ટોચની

ડાળ તોડ .
4 ૃક્ષની ટોચે રહેલી ડાળ ઓ તોડ ને તેને તે કનાન દેશમાં લઈ ગયો;
તેણે તે વેપાર ઓના નગરમાં રોપી.
5 તેણે જમીન પરથી કેટલાંક બીજ પણ લીધાં, તેને વાવણી માટે તૈયાર

જમીન પર વા ા.
તેણે તે દેશ ું બી લઈને ફળદ્રપ જમીનમાં મોટા જળાશય પાસે ઊગેલા

ૃક્ષની માફક રોપ્ ુ.ં
6 તે બીજમાંથી વેલો ઊગીને વધવા લાગ્યો અને તે વધીને નીચા કદનો

ફાલેલો દ્રાક્ષાવેલો બન્યો.
તેની ડાળ ઓ તેની તરફ વળ અને તેનાં ૂળ તેની નીચે હતા.ં
તે દ્રાક્ષાવેલો બન્યો, તેને ડાળ ઓઆવી અને કૂપળો ટ નીકળ .
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7 પણ બીજો મોટ પાંખવાળો તથા ઘણાં પીંછાવાળો એક ગરુડ હતો.
અને જુઓ, પેલા દ્રાક્ષવેલાએ પોતાના ૂ ળયાં ગરુડ તરફ વા ાં,
તેને જે ારામાં ઉગાવવામાં આ ો હતો ત્યાંથી તેની ડાળ ઓ ગરુડ

તરફ વળ , જથેી તે વધારે પાણી સચે.
8 તેને સાર જમીનમાં મોટા જળાશય પાસે રોપવામાં આ ો હતો,
જથેી તેને ુષ્કળ ડાળ ઓ ટે અને ફળ લાગ,ે તે મજાનો દ્રાક્ષાવેલો

બન!ે”
9લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે: ું તે ફાલશ?ે
ઘણું બળ કે ઘણાં લોકને કામે લગાડ્યા સવાય તે તેને સ ૂળગો ઉખેડ

ન હ નાખ?ે
તેનાં ૂળ ઉખેડ નાખીને અને તેનાં ફળો તોડ ને તેના બધાં લીલાં પાંદડાં

ચીમળાવી ન હ નાખ?ે
10હા જુઓ, તેને રોપ્યો છે તો ખરો પણ ું તે ફાલશે ખરો?

ારે ૂવર્નો પવન વાશે ત્યારે એ ુકાઈ ન હ જાય?
જે ારામાં તે ઊગ્યો છે ત્યાં તે ચીમળાઇ જશે.’ ”

ઉપરના રૂપકનો ુલાસો
11યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને મને ક ું, 12 “ ું બંડખોર

લોકોને કહે કે: આ વાતોનો અથર્ શો છે તે તમે જાણતા નથી? જુઓ,
ું તેઓને સમજાવ કે બા બલનો રાજા યરુશાલેમ આવીને તેના રાજાને

તથા રાજકુમારોને પકડ ને તેઓને પોતાની પાસે બા બલ નગરમાં લઈ
ગયો.

13તેણે રાજવંશમાંથી એક માણસ સાથે કરાર કય , તેની પાસે વચન
પણ લી ું. અને તે દેશના બળવાન લોકોને દૂર લઈ ગયો, 14તેથી રા
નબર્ળ થાય અને પોતે ઊ ું થઈ શકે ન હ. પણ તેની સાથે કરેલો કરાર
પાડ ને નભી રહે. માટે તે દેશના આગેવાનોને તે તેની સાથે લઈ ગયો.

15 યરુશાલેમના રાજાએ ઘોડાઓ તથા મોટુ સૈન્ય મેળવવા માટે
રાજદૂતોને મસર મોકલીને યરુશાલેમના રાજાએ તેની વરુદ્ધ બળવો
કય . ું તે સફળ થશે ખરા? આવાં કામો કર ને ું તે બચી જશે? ું તે
કરાર તોડ ને બચી જશે? 16પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને
કહે છે કે, ‘હુ ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે જે રાજાએ તેને રાજા બના ો
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છે,જનેા સોગનને તેણે ધ ાયાર્ છે,જનેા કરારનો તેણે ભંગ કય છે, તે
રાજાના દેશમાં એટલે બા બલમાં ૃત્ ુ પામશે.

17 ારે ઘણા લોકોનો સંહાર કરવા મોરચા ઉઠાવવામાંઆવશે તથા
કલ્લાઓબાંધવામાંઆવશ,ે ત્યારે ફારુન તથા તે ું મોટુ સૈન્ય તેની મદદ
કર શકશે ન હ. 18 કેમ કે રાજાએ કરાર તોડ ને સોગનને ુચ્છ ગણ્યા
છે. જુઓ, તેણે પોતાનો હાથ લંબાવીને કરાર કય છે, પણ તેણે આ
બધા કામો કયા છે. તે બચવાનો નથી.

19આથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘મારા જીવનના સમ ખાઈને કહુ છુ
કે, મારા સોગન જે તેણે તોડ્યા છે અને મારો કરાર તેણે ભાગ્યો છે?
તેથી હુ તેના પર શક્ષા લાવીશ. 20 હુ તેના પર માર જાળ નાખીશ,
તે મારા ફાંદામાં સપડાશે. હુ તેને બા બલમાં લાવીને તેણે માર સાથે
જે વ ાસઘાત કય તેને લીધે તેની સાથે વવાદ કર શ. 21 તેના નાસી
ગયેલા સવર્ લોકની ટુકડ તલવારથી પડશે,બાક રહેલાઓચારે દશામાં
વેર વખેર થઈ જશે. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ; હુ તે બોલ્યો
છુ.”

ઈ ર ું આશાભ ુ વચન
22 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “વળ હુ દેવદાર ૃક્ષની ટોચ પરની ડાળ

લઈને તેને રોપીશ, હુ તેની ઊંચી કૂપળોમાંથી કાપી લઈને ઊંચામાં ઊંચા
પવર્તના શખર પર રોપીશ. 23 હુ તેને ઇઝરાયલના ઊંચામાં ઊંચા
પવર્તની ટોચે રોપીશ, તેને ડાળ ઓ ટશ,ે ફળ બેસશે, તે પ્ર ાત દેવદાર
ૃક્ષ બનશ.ે તમામ પ્રકારનાં પક્ષીઓ તેની નીચે વાસો કરશે. તેઓ તેની

ડાળ ઓની છાયામાં માળા બાંધશ.ે
24 વનનાં સવર્ ૃક્ષો જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ, હુ ઊંચાં ૃક્ષોને નીચાં

કરુ છુ અને નીચાં ૃક્ષોને ઊંચાં કરુ છુ; હુ લીલાં ૃક્ષને ૂકવી ના ું છુ
અને હુ ૂકા ૃક્ષને લીલાં બના ું છુ, હુ યહોવાહ છુ; મેં તે ક ું છે અને
હુ તે કર શ!”

18
જવાબદાર પ્રત્યેકને પોતપોતાને માથે
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1 ફર યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “તમે શા
કારણથી, ઇઝરાયલ દેશ વષે આ કહેવતનો ઉપયોગ કરો છે?
‘ પતાઓએ ખાટ દ્રાક્ષા ખાધી છે અને છોકરાઓના દાંત ખટાઈ ગયા

છે?”
3 “પ્ર ુ યહોવાહ પોતાના જીવના સમ ખાઈને કહે છે” હવેથી

ઇઝરાયલમાં તમને આ કહેવતનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગ ન હ આવે.
4 જુઓ, એકેએક જીવ મારો છે, જમે પતાનો જીવ તેમ ુત્રનો જીવ
પણ મારો છે. જે માણસ પાપ કરશે તે ૃત્ ુ પામશે.

5 કેમ કે જો કોઈ માણસ ન્યાયી હશ,ે તે ન્યાયીપણા તથા
પ્રામા ણકપણે ચાલશ.ે 6જણેે પવર્તોનાં મં દરમાં ભોજન ક ુ ન હ હોય,
જણેે ઇઝરાયલી લોકોની ૂ તઓ તરફ પોતાની આંખો ઊંચી કર ન હ
હોય, પોતાના પડોશીની ીને ભ્ર કર ન હ હોય, મા સક ધમર્ સમયે
તે ી સાથે ગયો ન હ હોય.

7જો તેણે કોઈના પર જુલમ કય ન હોય, પણ દેણદારે ગીરો ૂકેલી
વસ્ ુ પાછ આપી હોય; ચોર થઈ ગયે ું લી ું ન હોય, પણ તેને બદલે
ૂ ાંને અ અને વ હ નને વ આપ્ ું હોય.
8જે ાજ લેતો ન હોય, કે અ તશય નફો લેતો ન હોય, દરુાચારથી

દૂર રહેતો હોય, વાદ પ્ર તવાદ વચ્ચે અદલ ન્યાય ૂકવતો હોઈ અને
માણસ-માણસ વચ્ચે વ ા ુપણું ા પત હોય, 9જે મારા વ ધઓ
પ્રમાણે ચાલતો હોય અને મારા કાયદાઓ ું વ ા ુપણાથી પાલન
કરતો હોય, તે માણસ ન્યાયી છે; તે જીવશ.ે” આ પ્ર ુ યહોવાહ કહે
છે.

10 પણ જો તેને એક એવો દ કરો હોય, જે ૂંટારો, ૂની તથા આ
કામોમાં ું કોઈ પણ કરનારો હોય, 11 પતાએ કદ ક ુ ન હોય એ ું બ ું
કરતો હોય; પણ પવર્તો પરની ૂ તઓના ભોજનમાંથી ખાતો હોય તથા
પડોશીની પત્નીને ભ્ર કર હોય.

12જો તે ગર બો તથા નરાધારો પર જુલમ ુજારતો હોય, ૂંટ કરતો
હોય, પોતાના દેણદારોની ગીરો ૂકેલી વસ્ ુ પાછ ન આપતો હોય,
ૂ તઓ તરફ પોતાની નજર કર હોય કે ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયાર્ હોય,

13 નાણાં ાજે આપતો હોય અને આકરો વટાવ લેતો હોય, તો ું તે
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જીવશ?ે તે ન હ જીવ!ે તેણે આ બધાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયા છે. તે
ન ે માય જશે; તે ું લોહ તેના શરે.
14 પણ જુઓ, તેને એક એવો દ કરો જન્મે કે જે પોતાના પતાનાં

કરેલાં સવર્ પાપો જોઈન,ે તે ઈ રથી બીતો હોય, એવાં કામ કરતો ન
હોય, 15 પવર્તો પરના સભા ાન ું ખાતો ન હોય, ઇઝરાયલી લોકોની
ૂ તઓ તરફ નજર કર ન હોય, પોતાના પડોશીની ીને ભ્ર કર ન

હોય.
16 તેણે કોઈના પર જુલમ કય ન હોય, ગીરવે ૂકેલી વસ્ ુ લીધી ન

હોય, ચોર કરેલી વસ્ ુ લીધી ન હોય, પણ ૂ ાઓને અ આપ્ ું હોય
તથા નવર્ ને વ ઓઢા ું હોય, 17ગર બને સતા ો ન હોય,જણેે
ાજ કે વટાવ લીધો ન હોય, માર આજ્ઞાઓ પાળ હોય અને મારા

વ ધઓ પ્રમાણે ચાલ્યા હોય, તો તે તેના પતાનાં પાપોને લીધે માય
જશે ન હ. તે ન ે જીવશે.

18તેના પતાએ કૂ્રરતા કર ને જુલમ કય હોય, પોતાના ભાઈને ૂંટ્યો
હોય, પોતાના લોકોમાં જે સારુ ન હ તે ક ુ હોય, તો જુઓ, તે પોતાના
અન્યાયને કારણે માય જશે.

19પણતમે કહોછો “શા માટે પતાનાં પાપોની શક્ષા દ કરોભોગવતો
નથી?” જો દ કરાએ નેક થી તથા પ્રમા ણકપણે મારા નયમો ું પાલન
ક ુ હશે, તે પ્રમાણે ક ુ હશ.ે તેથી તે ન ે જીવતો રહેશે. 20જે પાપ
કરશે તે માય જશે. દ કરો પોતાના પતાના અન્યાયની શક્ષા ભોગવશે
ન હ, કે પતા પોતાના દ કરાના અન્યાયની શક્ષા ભોગવશે ન હ. ન્યાયી
માણસની નેક તેને શરે અને દુ ની દુ તા તેને શરે.

21 પણ જો દુ પોતે પોતાનાં કરેલાં સવર્ પાપો કરવા ું છોડ દેશે
અને મારા બધા વ ધઓ પાળશ,ે નેક થી તથા પ્રામા ણકપણે વતર્શે તો
તે ન ે જીવશે, તે મરશે ન હ. 22 તેણે કરેલાં સવર્ ઉલ્લંઘનો ફર યાદ
કરવામાં આવશે ન હ. તે તેનાં કરેલા ન્યાયીપણાને લીધે જીવશે.

23એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે” “ ું દુ માણસના ૃત્ ુથી મને કઈ
આનંદ છે?” જો તે પોતાના માગર્થી પાછો ફર ને જીવતો રહે તો એના
કરતાં હુ વશેષ રાજી ન થાઉં?
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24પણજો ન્યાયી માણસ પોતાની નેક છોડ દઈને વ ાસઘાત કરે,
જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો દુ માણસ કરે છે તેઓ ું અ ુસરણ કરે, તો ું તે
જીવશ?ે તેણે કરેલાં નેક કામોમાં ું કોઈ પણ યાદ કરવામાં આવશે ન હ.
તેણે પોતે કરેલાં પાપોને લીધે તે ૃત્ ુ પામશે.

25પણ તમે કહો છો કે, ‘પ્ર ુનો વહાર અદલ નથી.’ હે ઇઝરાયલી
લોકો સાંભળો. ું મારો વહાર અદલ નથી? તમારા માગ અવળા
નથી ું? 26જો ન્યાયી માણસપોતાની નેક થી પાછો ફર જાય,અન્યાય
કરે અને તેના કારણે તે ૃત્ ુ પામ,ે તો તેણે પોતે કરેલા અન્યાયને કારણે
જ તે ૃત્ ુ પામ.ે

27 પણ જો દુ માણસ પોતે કરેલી દુ તાથી પાછો ફર ને ન્યાયથી
તથા પ્રામા ણકપણે વત તો તે પોતાનો જીવ બચાવશે. 28 તે વચાર
કર ને પોતે કરેલા સવર્ અપરાધોમાંથી પાછા ફરે. તેથી તે ન જીવશે,
તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.

29 પણ ઇઝરાયલી લોકો કહે છે કે, ‘પ્ર ુનો વહાર અદલ નથી.’
હે ઇઝરાયલી લોકો, ું મારો વહાર અદલ નથી? ું તમારા માગ
અવળા નથી? 30એ માટે, હે ઇઝરાયલી લોકો, “પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે
કે, હુ તમારા દરેકનો ન્યાય તમારાં આચરણ પ્રમાણે કર શ.” પસ્તાવો
કરો અને તમારાં ઉલ્લંઘનોથી પાછા ફરો, જથેી દુ તા તમારા વનાશ ું
કારણ થઈ પડશે ન હ.

31જે ઉલ્લંઘનો તમે કયાર્ છે તેને તમાર પાસેથી ફેંક દો; તમારે માટે
ન ું હૃદય તથા નવો આત્મા મેળવો. હે ઇઝરાયલી લોકો, તમે શા માટે
માયાર્ જાઓ છો? 32 પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે છે કે, મરનારના મોતથી
મને કઈ આનંદ થતો નથી.” માટે પસ્તાવો કરો અને જીવતા રહો!”

19
ઇઝરાયલ વષે વલાપ ગીત

1 “ ું ઇઝરાયલના આગેવાનો માટે વલાપ કર. 2અને કહે,
‘તાર માતા કોણ હતી? તે તો સહણ હતી, તે જુવાન સહોની સાથે

પડ રહેતી હતી;
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તે સહોનાં ટોળાંમાં રહ ને પોતાના સંતાન ઉછેરતી હતી.
3 તેણે પોતાનાં બચ્ચાંમાંના એકને ઉછે ુ અને તે જુવાન સહ બન્યો, તે

શકાર પકડતાં શી ો. તે માણસોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.
4બીજી પ્રજાઓએ તેના વષે સાંભ ુ.ં તે તેઓની જાળમાં સપડાયો,

તેઓ તેને સાંકળો પહેરાવીને મસરમાં લા ા.
5 ારે તેણે જો ું કે તેની આશાઓ રદ થઈ છે ત્યારે તેણે પોતાનાં

બચ્ચાંમાં ું બીજુ એક બચ્ ું લઈને તેને ઉછેર ને જુવાન સહ
બના ો.

6 તે સહોની સાથે ફરવા લાગ્યો. તે જુવાન સહ બન્યો અને તે શકાર
પકડતાં શી ો; માણસોનો ભક્ષ કરવા લાગ્યો.

7 તેણે વધવાઓ પર બળાત્કાર કયાર્, નગરોને ખં ડયેર બનાવી દ ધા.ં
અને તેની ગજનાના અવાજથી દેશ તથા તેની સ ૃ દ્ધ નાશ પામ્યા.ં
8 પણ વદેશી પ્રજાઓના લોકો આજુબાજુના પ્રાંતોમાંથી તેના પર ચઢ

આ ા.
તેઓએ તેના પર જાળ નાખી. તે તેઓના ફાંદામાં સપડાઈ ગયો.
9 તેઓએ તેને સાંકળે બાંધી પાંજરામાં ૂય અને તેને બા બલના રાજા

પાસે લા ા.
તેનો અવાજ ઇઝરાયલના પવર્તો પર સાંભળવામાં નઆવે માટે તેઓએ

તેને પવર્તોના કલ્લામાં રા ો.
10 તાર માતા તારા જવેી ુંદર અને પાણીના ઝરા પાસે રોપેલા દ્રાક્ષના

વેલા જવેી હતી.
ુષ્કળ પાણી મળવાથી તે ફળદ્રપ અને ડાળ ઓથી ભર ૂર હતી.

11સ ાધાર ઓના રાજદડોને લાયક તેને મજ ૂત ડાળ ઓ થઈ હતી.
તેની ડાળ ઓના જથ્થાસ હત તે ઊંચી દેખાતી હતી.
12 પણ તે દ્રાક્ષાવેલાને ઈ રના કોપને લીધે ઉખેડ નાખીને જમીનદોસ્ત

કરવામાં આ ો, ૂવર્ના પવનોએ તેનાં ફળો ૂકવી ના ા.ં
તેની ુકાઈ ગયેલી ડાળ ઓ ભાંગી નાખવામાં આવી અને તે ચીમળાઈ

ગઈ; તેને અ થી ભસ્મ કરવામાં આવી.
13હવે તેને અરણ્યમાં ૂકા તથા નજળ પ્રદેશમાં રોપવામાં આવી છે.
14 તેની મોટ ડાળ ઓમાંથી અ પ્રગટ ને તેનાં ફળોને ભસ્મ કયાર્.
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તેના પર મજ ૂત ડાળ રહ ન હ કે તેમાંથી સ ાધાર માટે રાજદડબને.’
આતો વલાપગાન છે અને વલાપ તર કે તે ગવાશ.ે”

20
પ્ર ુની ઇચ્છા અને માણસનો સામનો

1સાતમા વષર્ના પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે ઇઝરાયલના વડ લો
યહોવાહને સલાહ ૂછવા માર સમક્ષઆવીને બેઠા.

2 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 3 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ું ઇઝરાયલના વડ લોને આ પ્રમાણે કહે: ‘પ્ર ુ યહોવાહ
આમ કહે છે: તમે માર સલાહ ૂછવાઆવો છો? હુ મારા જીવના સમ
ખાઈને કહુ છુ કે, હુ તમને સલાહ ન હ આ ુ”ં પ્ર ુ યહોવાહ એ ું કહે
છે.

4 “હે મ ુષ્ય ુત્ર! ું ું તેઓનો ન્યાય કરશે? ું ું ન્યાય કરશ?ે
તેઓના પ ૃઓનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો વષે તેઓને જણાવ. 5 તેઓને
કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “જે દવસે મેં ઇઝરાયલને પસંદ કય ,
મેં યાકૂબના વંશજોની આગળ સમ ખાધા, હુ મસર દેશમાં તેઓની
આગળ પ્રગટ થયો, ારે મેં તેઓની આગળ સમ ખાધા હતા કે, ‘હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ’ 6 તે દવસે મેં તેઓની આગળ સમ ખાધા
હતા કે, હુ તેઓને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢ ને જે દેશ મેં તેઓને માટે
પસંદ કય છે તેમાં લાવીશ. તે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ છે; તે
બધા દેશો ું સૌથી ુંદર ઘરેણું છે.

7મેં તેઓને ક ું, ‘તમે બધા તમાર નજરમાં જે ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓ
છે તેઓને તથા મસરની ૂ તઓને ફેંક દો. તમાર જાતને અ ુદ્ધ ન
કરો; હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ”

8 પણ તેઓએ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ, મારુ વચન સાંભળવા ચા ું
ન હ. દરેક માણસે પોતાની નજરમાંથી ધ ારપાત્ર કૃત્યો ફેંક દ ધાં ન હ
કે મસરની ૂ તઓનો ત્યાગ કય ન હ. ત્યારે મેં વચા ુ કે હુ તેઓના
પર મારો ક્રોધ રેડ ને મસર દેશમાં મારો આક્રોશ ૂરો કર શ. 9 પણ
મસર દેશમાંથી તેઓને બહાર કાઢ લાવતાં, પ્રજાઓના દેખતાં તથા
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જઓે તેમની સાથે રહેતા હતા તેઓની નજરમાં તેને લાંછન લાગે એ ું
મેં મારા નામની ખાતર ક ુ ન હ.

10 આથી હુ તેઓને મસરમાંથી બહાર કાઢ ને અરણ્યમાં લા ો.
11 ત્યારે મેં તેઓને મારા નયમો આપ્યા અને માર આજ્ઞાઓ જણાવી.
જે માણસ તે ું પાલન કરે તે તેનાથી જીવન પામ.ે 12 મેં તેઓને માર
અને તેઓની વચ્ચે વશ્રામવારો ચ રૂપે આપ્યા, તેથી તેઓ જાણે કે,
હુ યહોવાહ તેમને પ વત્ર કરનાર ઈ ર છુ.

13 પણ ઇઝરાયલી લોકોએ અરણ્યમાં પણ માર વરુદ્ધ બંડ ક ુ.
તેઓ મારા નયમમાં ચાલ્યા ન હ; પણ, જે ું પાલન કરવાથી માણસ
જીવન પામે છે, તે મારા હુકમોનો ઇનકાર કય . તેઓએ ખાસ
વશ્રામવારોને અપ વત્ર કયા,આથી, મેં તેઓના પર મારો રોષ ઉતાર ને
અરણ્યમાં જ તેઓનો સંહાર કરવાનો નણર્ય કય . 14 પણ મેં મારા
નામની ખાતર એ ું ક ુ કે, જે પ્રજાઓના દેખતાં હુ તેને મસરમાંથી
બહાર કાઢ લા ો હતો તેમની નજરમાં મારુ નામ અપ વત્ર ન થાય.

15 આથી મેં સમ ખાધા કે, મેં તેઓને જે દેશ આપવા ું ન ક ુ
હ ુ,ં જે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ હતો અને જે સૌથી ુંદર
ઘરેણા જવેો હતો, તેમાં લઈ જઈશ ન હ. 16 કેમ કે, તેઓએ મારા
કા ૂનનો તરસ્કાર કય , મારા વ ધઓમાં ચાલ્યા ન હ, તેઓએ મારા
વશ્રામવારને અપ વત્ર કય છે, પણતેઓનાં હૃદય ૂ તઓતરફખેંચાતાં
હતા.ં 17પણ મેં તેઓના પર દયા કર ને તેઓનો નાશ ન કય ,અરણ્યમાં
તેઓનો ૂરે ૂરો સંહાર ન કય .

18 મેં તેઓનાં દ કરાઓને તથા દ કર ઓને અરણ્યમાં ક ું, ‘તમે
તમારા પતાઓના નયમો પ્રમાણે ચાલશો ન હ, તેઓના હુકમોને
અ ુસરશો ન હ કે તેઓની ૂ તઓથી તમાર જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ.
19 હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. મારા વ ધઓ પ્રમાણે ચાલો; માર
આજ્ઞાઓ પાળો અને તેમ ું પાલન કરો. 20 વશ્રામવારને પ વત્ર ગણો,
જથેી તે તમાર અને માર વચ્ચે ચ રૂપ બન,ે જથેી તમે જાણશો કે હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ”
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21પણ તેઓના દ કરાઓએતથા દ કર ઓએમાર વરુદ્ધબંડ ક ુ.
તેઓ મારા નયમો પ્રમાણે ચાલ્યા ન હ અને મારા કા ૂનોને અ ુસયાર્
ન હ, તેમ જ મારા કાયદાઓ ું પાલન કર ને તેનો અમલ કય ન હ. વળ
તેઓએમારા વશ્રામવારને અપ વત્ર કયાર્,જો કોઈ માણસતેઓને પાળે
તો તે તેઓ વડે જીવ,ે ત્યારે મેં તેઓ પર મારો કોપ રેડ ને તેઓના પર
મારો આક્રોશ ૂરો કય . 22 પણ મેં મારો હાથ પાછો ખેંચી લીધો, મારા
નામની ખાતર એ ું ક ુ, જે પ્રજાઓના દેખતાં હુ તેઓને મસરમાંથી
બહાર લા ો હતો તેઓની નજરમાં મારુ નામ અપ વત્ર ન ક .ુ

23 તેઓને પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર નાખવાને તથા દેશદેશ સવર્ત્ર
વખેર નાખવાન,ે મેં તેઓની આગળ અરણ્યમાં સમ ખાધા. 24 કેમ કે
તેઓએ મારા કા ૂનોનો અમલ કય નથી, તેઓએ માર આજ્ઞાઓનો
અનાદર કય છે, મારા વશ્રામવારોને અપ વત્ર કયા છે. તેઓના
પતાઓની ૂ તઓની તરફ તેઓની દ્ર હતી.
25મેં તેઓનેએવા નયમોઆપ્યા કેજેસારા ન હતા,એવીઆજ્ઞાઓ

આપી કે જઓે વડે તેઓ જીવે ન હ. 26 તેઓએ પોતાના પ્રથમ
જન્મેલાને અ માં ચલા ા, તેમ મેં તેઓને પોતાની ભેટો દ્વારા અ ુદ્ધ
કયા. હુ તેઓને ત્રાસઆ ું જથેી તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

27 માટે, હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે; ‘પ્ર ુ યહોવાહ
એ ું કહે છે કે: “તારા ૂવર્જોએ મારુ અપમાન કર ને અ વ ા ુ ર ાં
છે. તેઓએ આ પ્રમાણે ક ુ. 28 મેં તેઓને જે દેશ આપવાના સમ
ખાધા હતા તે પ્રમાણે હુ તેઓને દેશમાં લા ો. ત્યાં તેઓએ ઊંચા
પવર્તો તથા ઘટાદાર ૃક્ષો જોયાં, તેઓએ ત્યાં બ લદાનો, ુવા સત
ૂપ તથા પેયાપર્ણો અપર્ણ કર મને ક્રો ધત કય . 29 મેં તેઓને ક ું;

‘જે ઉચ્ચ ાને તમે અપર્ણ લાવો છો તેનો હે ુ શો છે?’ તેથી તે ું નામ
આજ ુધી બામાહ ઉચ્ચ ાન પ ું છે.’ ”

30 તેથી ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: “તમે
તમારા પતાઓની જમે પોતાને અ ુદ્ધ કેમ કરો છો? અને ગ ણકાની
જમે ધ ારપાત્ર કાય કેમ કરો છો? 31 ારે તમે તમારાં અપર્ણો
ચઢાવો છો અને તમારાં બાળકોને અ માં થઈને ચલાવો છો, ત્યારે તમે
તમાર સવર્ ૂ તઓથી આજ ુધી પોતાને અ ુદ્ધ કરો છો. તેમ છતાં
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હે ઇઝરાયલી લોકો, ું હુ તમારા પ્ર ોના ઉ ર આ ુ?ં હુ મારા જીવના
સમ ખાઈને કહુ છુ, હુ તમારા પ્ર ોના ઉ રઆપનાર નથી. 32તમે કહો
છો,અમે બીજી પ્રજાઓની જમે, બીજા દેશોના કુળોની જમે, લાકડાના
તથા પથ્થરના દેવોની ૂજા કર ું જે વચાર તમારા મનમાં આવે છે તે
સફળ થશે ન હ.

પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા
33પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે, હુ

મારો હાથ લંબાવીને અને મારા પરાક્રમી હાથ વડ,ે કોપ રેડ ને તમારા પર
શાસન ચલાવીશ. 34 તમે જે પ્રજાઓમાં વખેરાઈ ગયા છો ત્યાંથી હુ
તમારા પર મારો ક્રોધ રેડ ને તથા મારા પરાક્રમી હાથ વડે બહાર લાવીને
ભેગા કર શ. 35 હુ તમને વદેશી પ્રજાઓના અરણ્યમાં લાવીશ અને હુ
ત્યાં મોઢામોઢ તમારો વાદ કર શ.

36 જમે મેં મસરના અરણ્યમાં તમારા ૂવર્જોનો વાદ કય , તેમ હુ
તમાર સાથે વાદ કર શ પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે. 37 હુ તમને
માર લાકડ નીચેથી પસાર કર શ અને હુ તમને મારા કરારના બંધનમાં
લાવીશ. 38 હુ માર વરુદ્ધ બંડ કરનારાને તથા માર વરુદ્ધ અપરાધ
કરનારાઓને અલગ કર શઅને હુ તમારામાંથી તેઓને જુદા કર શ ાં
તેઓ બંદ વાન છે તે દેશોમાંથી હુ તેઓને બહાર લાવીશ, પણ તેઓ
ઇઝરાયલ દેશમાં પ્રવેશ કરશે ન હ. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ
છુ.

39હવ,ે હે ઇઝરાયલના લોકો, પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: “જાઓ,
તમે સવર્ પોતપોતાની ૂ તઓની સેવા કરો. જો તમે મારુ સાંભળવાનો
ઇનકાર કરો છો તો તમે ૂ તઓની ૂજા કરવા ું ચા ુ રાખો, પણ તમે
તમાર ૂ તઓથી તથા ભેટોથી મારા પ વત્ર નામને અ ુદ્ધ કરશો ન હ.

40 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે કે, “મારા પ વત્ર પવર્ત પર,
ઇઝરાયલના પ વત્ર પવર્ત પર, સવર્ ઇઝરાયલી લોકો માર સેવા કરશે.
ત્યાં હુ તેમનો સ્વીકાર કર શ, તમારાં અપર્ણો, તમાર ખંડણી તર કેનાં
પ્રથમફળો તમાર પ વત્ર વસ્ ુઓ સ હત માગીશ. 41 હુ તમને બીજી
પ્રજાઓમાંથી બહાર લાવીશ, તમે જે દેશોમાં વખેરાઈ ગયા હતા ત્યાંથી
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હુ તમને ભેગા કર શ, ત્યારે હુ તમને ુવા સત ૂપની જમે સ્વીકાર શ.
સવર્ પ્રજાઓના દેખતાં હુ તમાર મધ્યે પ વત્ર મનાઈશ.

42 હુ તમને ઇઝરાયલના દેશમાં એટલે જે દેશ તમારા પ ૃઓને
આપવાના મેં સમ ખાધા હતા તે દેશમાં હુ તમને લાવીશ. ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 43 ત્યાં તમને પોતાના આચરણ તથા જે
દુ કૃત્યો કર ને તમે પોતાને ભ્ર કયાર્ છે તે યાદ આવશ,ે તમે જે દુ
કૃત્યો કયા છે તેને લીધે તમે પોતાની નજરમાં પોતાને ધ ારશો. 44પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે કે, હે ઇઝરાયલી લોકો, તમારાં આચરણ તથા તમારાં
દુ કૃત્યો પ્રમાણ,ે હુ મારા નામની ખાતર તમાર સાથે આ ું ન હ કરુ!”
ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા
45 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 46 હે

મ ુષ્ય ુત્ર, ું તારુ ુખ દ ક્ષણ તરફ ફેરવીને દ ક્ષણ તરફ બોલ;
નેગેબના જગલ વરુદ્ધ ભ વષ્ય વાણી કર. 47 નેગેબના જગલને કહે
કે; ‘યહોવાહ ું વચન સાંભળ; પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે; જુઓ, હુ
તાર મધ્યે અ સળગાવીશ, તે તારાં દરેક લીલાં ૃક્ષને તેમ જ ૂકાં
ૃક્ષને ભસ્મ કર જશે. અ ની જ્વાળા હોલવાશે ન હ. દ ક્ષણથી

ઉ ર ુધીના સવર્ ુખો બળ જશે.
48 ત્યારે બધા માણસોજાણશે કે અ સળગાવનાર યહોવાહ હુ છુ

અને તે હોલવી શકાશે ન હ.’ 49 પછ મેં ક ું, “અરે! પ્ર ુ યહોવાહ,
તેઓ મારા વષે કહે છે કે, ‘ ું તે દ્ર ાંતો બોલનારો નથી?”

21
પ્ર ુની શક્ષા અને ક્ષમા

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
તારુ ુખ યરુશાલેમ તરફ ફેરવ, પ વત્ર ાન સામે બોલ; ઇઝરાયલ
દેશ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર. 3 ઇઝરાયલ દેશને કહે, યહોવાહ આમ
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કહે છે: જુઓ, હુ તાર વરુદ્ધ છુ. હુ માર તલવાર મ્યાનમાંથી ખેંચીને
તમારામાંથી ન્યાયી માણસોનો તથા દુ ોનો સંહાર કર શ.

4 તમારામાંથી ન્યાયી માણસોનો તથા દુ ોનો સંહાર કરવા માટે
માર તલવાર મ્યાનમાંથી બહાર નીકળ ને દ ક્ષણથી તે ઉ ર ુધી સવર્
માણસો ઉપર ધસીઆવશ.ે 5 ત્યારે સવર્ માણસોજાણશે કે મેં યહોવાહે
મ્યાનમાંથી માર તલવાર ખેંચી છે. તે કદ પાછ જશે ન હ!’ ”

6 હે મ ુષ્ય ુત્ર, નસાસા નાખ તાર કમર ભાંગવાથી તથા દ:ુખથી
તેઓનાં દેખતાં નસાસા નાખ. 7 ારે તેઓ તને ૂછે કે, ‘ ું શા માટે
નસાસા નાખે છે?’ ત્યારે તારે કહે ું, ‘જેઆવે છે તેના સમાચારને લીધે
એમ થશે કે, ત્યારે દરેક હૃદય ભાંગી પડશે અને સવર્ હાથ કમજોર થઈ
જશે. દરેક નબર્ળ થઈ જશે, દરેક ૂંટણ પાણી જવેાં ઢ લાં થઈ જશે.
જુઓ! પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે, તે આવે છે અને તે પ્રમાણે કરવામાં
આવશ.ે”

8 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું, 9 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ભ વષ્યવાણી કર ને કહે, પ્ર ુ આમ કહે છે,
હે તલવાર, હે તલવાર, હા, તને ધારદાર તથા ચમકતી બનાવવામાંઆવી

છે.
10 મોટો સંહાર કરવા માટે તને ધારદાર બનાવેલી છે. વીજળ ની જમે

ચમકારા મારવા માટે તેને ધારદાર બનાવી છે.
મારા દ કરાના રાજદડમાં ું આપણે આનંદ મનાવી ું? આવનાર

તલવાર દરેક રાજદડને ુચ્છકારે છે.
11 તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તલવાર ચકચકતી બનાવી છે.
સંહારકના હાથમાં સોંપવા માટે તેને ધારદાર તથા ચકચકતી બનાવી છે.
12 હે મ ુષ્ય ુત્ર, પોક ૂક તથા વલાપ કર, કેમ કે તલવાર મારા લોકો

પર આવી પડ છે. તે ઇઝરાયલના સવર્ આગેવાનો પર આવી
પડ છે

જઓેને તલવારને સ્વાધીન કરવામાં આ ા છે તેઓ મારા લોકો છે,
તેથી દઃુખમાં તાર જાંઘો પર થબડાકો માર.

13 કેમ કેઆતો કસોટ છે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે રાજદડનોઅંતઆવશે
તો ું?’
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14 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ભ વષ્યવાણી કર ને તારા હાથથી તાળ ઓ પાડ,
પ્રાણઘાતક ઘા કરનાર તલવારને ત્રણ ઘણી તેજ કર.

એ તો કતલ કરનાર તલવાર છે, ચારેબાજુ ઘા કરનાર તલવારથી
ઘણાંઓની કતલ થાય છે.

15 તેઓનાં હૃદય પીગળાવવા તથા તેઓનાં લથ ડયાં વધી જાય માટે,
મેં તેઓના દરવાજા સામે તલવાર ૂક છે. અને, તેને વીજળ
જવેી કરે છે અને સંહાર કરવાને સજ્જ છે.

16 હે તલવાર, ું તાર ડાબી બાજુ તથા તાર જમણી બાજુ સંહાર કર.
જે બાજુ તારુ ુખ રાખે ું હોય તે બાજુ જા.

17 હુ પણ મારા હાથથી તાળ પાડ શ અને મારા ક્રોધને શાંત પાડ શ, હુ
યહોવાહ આ બોલ્યો છુ.”

બા બલના રાજાની તલવાર
18 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 19 “હવે,

હે મ ુષ્ય ુત્ર, બા બલના રાજાની તલવાર આવવાને બે માગર્ ઠરાવ. તે
બ ે એક જ દેશમાંથી નીકળે, માગર્ના ુ નગરમાં જવાના માગર્માં
નશાન ૂક. 20 આમ્મોનીઓના નગર રાબ્બાહમાં બા બલીઓના
સૈન્યને આવવાનો એક માગર્ બનાવ. બીજો માગર્ યહૂ દયામાં એટલે
કોટવાળા યરુશાલેમમાં આવવાનો માગર્ બનાવ.

21 કેમ કે બા બલનો રાજા ાં રસ્તો ફટાય છે ત્યાં બે માગર્ના મથક
આગળ શકુન જાણવા ઊભો છે. તે આમતેમ તીર હલાવે છે અને
ૂ તઓની સલાહ લે છે. તે ઘર ૂ તઓ ું અવલોકન કરે છે.

22 તેના જમણા હાથમાં યરુશાલેમ સંબંધી શકુન આ ા હતા, ત્યાં
કલ્લો તોડવાનાં યંત્રો ગોઠવવા, હત્યાનો હુકમ કરવા ુખ
ઉઘાડવા.ં

મોટે ઘાંટે હોકારો પાડવા, દરવાજા તોડવાના યંત્રો ગોઠવવા, મોરચા
ઉઠાવવા, કલ્લાઓ બાંધવા!

23બા બલીઓએયરુશાલેમના સંબંધી સમખાધા છે તે તેમની નજરમાં
થર્ શકુન જવેા લાગશ,ે

પણ રાજા તેઓને સપડાવવા સારુ તેઓનો અન્યાય સ્મરણમાં લાવશે.
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24તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, કેમ કે તમે તમારાં પાપ મારા સ્મરણમાં
લા ા છો,

તમારા ઉલ્લંઘનો પ્રગટ કરવામાં આ ા છે. તારા એકેએક કાયર્માં તારા
પાપ પ્રગટ થાય છે.

તમે યાદ આ ા છો, તે માટે તમે તમારા દશુ્મનોના હાથથી પકડાશો.
25 હે ઇઝરાયલના અપ વત્ર અને દુ સરદાર, તાર શક્ષાનો અં તમ

દવસ આવી પહોંચ્યો છે, અન્યાય કરવાના સમયનો અંત આ ો છે.
26 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: તાર પાઘડ કાઢ નાખ અને ુગટ ઉતાર.
હવે અગાઉના જવેી ત રહેવાની નથી. જે નીચે છે તે ઊંચે જશે
અને જે ઊંચે છે તેને નીચે પાડવામાં આવશ.ે 27 હુ બધાનો વનાશ
કર શ. વનાશ, વનાશ, પણ આ નગર ને સજા કરવા માટે જે માણસ
ન થયો છે તે આવે ન હ ત્યાં ુધી આ બનવા ું નથી. હુ તે સવર્ તેને
આપીશ.”

તલવાર અને આમ્મોનીઓ
28 હે મ ુષ્ય ુત્ર,ભ વષ્યવાણી કર ને કહે કે,આમ્મોનીઓ વષે તથા

તેઓએ મારેલાં મહેણા વષે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, તલવાર,
તલવાર ઘાત કરવાને તાણેલી છે, તે કતલ કર ને નાશ કરે માટે તેને
ધારદાર બનાવી છે, જથેી તે વીજળ ની જમે ચમકે છે. 29 જે દુ ોને
પ્રાણઘાતક ઘા વાગેલા છે, જઓેની શક્ષાનો સમય તથા અન્યાયનો
સમય પાસે આવી પહોંચ્યો છે તેઓની ગરદન પર નાખવાને તેઓ થર્
સંદશર્નો કહે છે તથા જૂઠા શકુન જુએ છે.

30 પછ તલવારને મ્યાનમાં ૂક. તાર ઉત્પ ની જગાએ,
જન્મ ૂ મમા,ં હુ તારો ન્યાય કર શ. 31 હુ મારો કોપ તારા પર રેડ શ,
મારો કોપરૂપી અ હુ તમારા પર ક શ. સંહાર કરવામાં કુશળ તથા
પ ુવત માણસોના હાથમાં હુ તને સોંપી દઈશ.

32 ું અ માં બળવા ું બળતણથશે. તારુલોહ તારા દેશમાં રેડાશે.
તને યાદ કરવામાં આવશે ન હ, કેમ કે હુ યહોવાહ આ બોલ્યો છુ!”

22
યરુશાલેમનાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો
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1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું
ું ન્યાય કરશે? ું ૂની નગરનો ન્યાય કરશે? તેને તેના ધ ારપાત્ર

કૃત્યો જણાવ. 3 તારે કહે ું કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: હે પોતાનો
કાળ લાવવા સારુ પોતાની મધ્યે લોહ વહેવડાવનાર, પોતાને અ ુદ્ધ
કરવા ૂ તઓ બનાવનાર નગર!

4જે લોહ તેં વહેવડા ું છે તેથી ું દો ષત થ ું છે, તાર જબનાવેલી
ૂ તઓથી ું અ ુદ્ધ થ ું છે. ું તારો કાળ નજીક લા ું છે અને તારા

વષર્નો અંતઆવી પહોંચ્યો છે. તેથી જ મેં તને બધી પ્રજાઓની નજરમાં
મહેણારૂપ તથા બધા દેશોના આગળ હાંસીપાત્ર બના ું છે.

5 હે અ ુદ્ધ નગર, હે આબરૂહ ન તથા સં ૂણર્ ૂંચવણભયાર્ નગર,
તારાથી દૂરના તથા નજીકના તાર હાંસી ઉડાવશ.ે

6જો, ઇઝરાયલના સરદારો પોતાના બળથી લોહ વહેવડાવાને તાર
અંદર આવે છે. 7 તેઓએ તારા માતા પતાનો આદર કય નથી, તાર
મધ્યે વદેશીઓને ુરક્ષા માટે નાણાંઆપવા પડે છે. તેઓઅનાથો તથા
વધવાઓ ઉપર ત્રાસ ુજારે છે. 8 ું માર પ વત્ર વસ્ ુઓને ધ ારે
છે. અને મારા વશ્રામવારોને અપ વત્ર કયા છે. 9 તાર મધ્યે ચા ડયા
લોહ વહેવડાવનારા થયા છે, તેઓ પવર્ત પર ખાય છે. તેઓ તાર મધ્યે
જાતીય પાપો આચરે છે.

10 તાર અંદર તેઓએ પોતાના પતાઓની આબરૂ ઉઘાડ કર છે.
ીની અ ુદ્ધતા સમયે તેઓએ તે અ ુદ્ધ ી સાથે બળાત્કાર કય

છે. 11 માણસોએ પોતાના પડોશીની પત્નીઓ સાથે ધ ારપાત્ર કૃત્યો
કયા છે, તેઓએ લંપટતાથી પોતાની ૂત્રવ ુને ભ્ર કર છે; ત્રીજાએ
પોતાની બહેન સાથે એટલે કે પોતાના બાપની દ કર સાથે બળાત્કાર
કય છે. 12 તાર મધ્યે લોકોએ લાંચ લઈને લોહ વહેવડા ું છે. તેં
તેઓની પાસેથી ાજતથા નફો લીધા છે, તેં જુલમ કર ને તારા પડોશીને
ુકસાન ક ુ છે, મને ું ૂલી ગયો છે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
13 “તે માટે જો, અપ્રામા ણક લાભ તેં મેળ ો છે તથા તાર મધ્યે

લોહ વહેવડા ું છે, તેથી મેં મારો હાથ પછાડ્યો છે. 14 હુ તાર ખબર
લઈશ ત્યારે તારુ હૃદય દ્રઢ રહેશે? તારા હાથ મજ ૂત રહેશે? કેમ કે હુ
યહોવાહ તે બોલ્યો છુ અને હુ તે કર શ. 15 હુ તને બીજી પ્રજાઓમાં
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વેર વખેર કર નાખીશ અને દેશો મધ્યે તને વખેર નાખીશ. હુ તાર
મ લનતા તારામાંથી દૂર કર શ. 16બીજીપ્રજાઓઆગળ ું અપમા નત
થશે અને ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!”

ઈ રની ુદ્ધ કરનાર ભઠ્ઠ
17 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 18 “હે

મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકો મારે માટે નકામા કચરા જવેા છે. તેઓ
ભઠ્ઠ માં રહેલા પ ળ, કલાઈ, લોખંડ તથા સીસા જવેા છે. તેઓ તાર
ભઠ્ઠ માં ચાંદ ના કચરા જવેા છે. 19આથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, ‘તમે
બધા નકામા કચરા જવેા છો, માટે જુઓ, હુ તમને યરુશાલેમમાં ભેગા
કર શ.

20જમે લોકો ચાંદ , પ ળ, લોખંડ,સીસા તથા કલાઈને ભેગા કર ને
ભઠ્ઠ માં નાખીને અ સળગાવીને ગાળે છે, તેવી જ ર તે હુ તમને મારા
રોષમાં તથા ક્રોધમાં ભેગા કર ને ભઠ્ઠ માં નાખીનેઓગાળ શ. 21 હુ તમને
ભેગા કર શઅને મારો ક્રોધરૂપી અ તમારા પર ક શ,જથેી તમે મારા
રોષની ભઠ્ઠ માંઓગળ જશો. 22જમે ચાંદ ભઠ્ઠ માંઓગળ જાય છે,
તેમ તમને તેમાં પગળાવવામાંઆવશ,ે ત્યારે તમેજાણશો કે મેં યહોવાહે
મારો રોષ તમારા પર રેડ્યો છે!”

ઇઝરાયલના આગેવાનોનાં પાપ
23 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 24 “હે

મ ુષ્ય ુત્ર, તેને કહે: ‘ ું તો એક સ્વચ્છ ન હ કરાયેલો દેશ છે. કે જનેા
પર કોપના દવસે કદ વરસાદ વરસ્યો નથી. 25 શકાર ફાડ ખાનાર
ગજના કરતા સહની જમે તારા પ્રબોધકો એ તાર વરુદ્ધ ષડ્યંત્ર રચ્ ું
છે, તેઓએ ઘણા જીવોને ફાડ ખાધા છે અને તેઓએ કમતી દ્ર
લઈ લી ું છે. તેઓ બળજબર થી ખજાનો અને સંપ પડાવી લે છે.
તેઓએ તેમાં વધવાઓની સં ા વધાર છે.

26 તેના યાજકોએ મારા નયમશા નો ભંગ કય છે, તેઓએ માર
અ પત વસ્ ુઓને ભ્ર કર છે. તેઓએ પ વત્ર વસ્ ુ તથા અપ વત્ર
વસ્ ુ વચ્ચે તફાવત રા ો નથી. તેઓ ુદ્ધ અને અ ુદ્ધ વચ્ચેનો ભેદ
શીખવતા નથી. તેઓ મારા વશ્રામવાર તરફ નજર કરતા નથી તેથી હુ
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તેઓની વચ્ચેઅપ વત્રથયો છુ. 27તેના રાજકુમારો શકાર ફાડ ને લોહ
વહેવડાવનાર વરુઓ જવેા છે; તેઓ હસાથી લોકોને માર નાખીને
અપ્રામા ણક લાભ મેળવનારા છે. 28 તેઓ કહે છે, પ્ર ુ યહોવાહ
બોલ્યા ન હોય તોપણ “યહોવાહ બોલ્યા છે”એમ કહ ને થર્ સંદશર્નો
કહ ને તથા જૂઠા શકુનજોઈને તેઓના પ્રબોધકોએતેઓને ૂનાથી ધોળે
છે.

29 દેશના લોકોએ જુલમ ુજાય છેઅને ૂંટ કર છે, તેઓએગર બો
તથા જરૂરતમંદો સાથે દુ ર્વહાર કય છે, વદેશીઓને ન્યાયથી વં ચત
રાખીને તેઓની સાથે જુલમ કય છે.

30 મેં એવો માણસ શોધ્યો છે જે આડરૂપ થઈને માર તથા દેશની
વચ્ચે બાકોરામાં ઊભો રહ ને મને તેનો નાશ કરતા રોકે, પણ મને એવો
એકે માણસ મ ો ન હ. 31આથી હુ મારો ક્રોધ તેઓ પર રેડ દઈશ!
હુ મારા ક્રોધરૂપી અ થી તમને બાળ ને ભસ્મ કર શ. તેમણે તેઓએ
કરેલાં સવર્ દૂરાઆચરણો ું હુ તેઓને માથે લાવીશ.’ એ ું પ્ર ુ યહોવાહ
કહે છે.”

23
બે પ તતાઓ ું રૂપક

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
બે ીઓ, એક જ માતાની દ કર ઓ હતી. 3 તેઓએ મસરમાં
પોતાની જુવાનીમાં ભચાર કય . તેઓએ ત્યાં ભચાર કય . ત્યાં
તેઓના સ્તન દાબવામાં આ ા, અને ત્યાં તેઓની કુવાર અવ ાની
ડ ટડ ઓ છોલાઈ. 4 તેઓમાંની મોટ બહેન ું નામ ઓહોલાહ હ ું
અને નાની બહેન ું નામ ઓહોલીબાહ હ ુ.ં તેઓ બ ે માર થઈ અને
તેઓને દ કરાઓ તથા દ કર ઓ થયા.ં તેઓનાં નામોના અથર્ આ છે:
ઓહોલાહનો અથર્ સમરુન અને ઓહોલીબાહનો અથર્ યરુશાલેમ છે.

5 “ઓહોલાહ માર હતી, છતાં તેણે ગ ણકા ૃ ચા ુ રાખી. તે
પોતાના પ્રેમીઓ, એટલે આશ્ ૂરના યોદ્ધાઓ ઉપર મોહ પડ હતી.
6 તેઓજાં ુ ડયા રગના વ પહેરનારા રાજકતાર્ઓ તથા અમલદારો
હતા. જઓે મજ ૂત અને ૂબ ૂરત હતા, તેમાંના બધા ઘોડસેવારો
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હતા. 7તેણે તેઓનેએટલેઆશ્ ૂરના માણસોને પોતાનીજાતને ગ ણકા
તર કે સોંપી દ ધી, જે સવર્ વડે તે વલાસી થઈ હતી. તેઓ આશ્ ૂરના
સવ મ દલપસંદ ુરુષો હતા. તેણે તેઓની ૂ તઓ વડે પોતાને
અ ુદ્ધ કર .

8 ારે તે મસરમાંથી નીકળ ત્યારે પણ તેણે પોતાની ગ ણકા ૃ ત
છોડ ન હ, ારે તે નાની હતી ત્યારે માણસોએ તેની સાથે ૂઈને તેની
કુવાર અવ ાની ડ ટડ ઓછોલી નાખી, તેઓએતેની સાથે ભચાર
કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં 9 તેથી મેં તેને તેના પ્રેમીઓના હાથમા,ં એટલે
આશ્ ૂર ઓના માણસો જનેા માટે તે વલાસી હતી, તેઓના હાથમાં
સોંપી દ ધી. 10 તેઓએ તેની નવર્ તા ઉઘાડ કર . તેઓએ તેના
દ કરાઓ તથા દ કર ઓ લઈ લીધાં, તેઓએ તેને તલવારથી માર
નાખી, તે બીજી ીઓમાં શરમરૂપ થઈ ગઈ, કેમ કે તેઓએ તેનો ન્યાય
કર ને તેને શક્ષા કર .

11 તેની બહેન ઓહોલીબાહએઆબ ું જો ું, તેમ છતાં તે પોતાના
ભચારમાં વ ુ ભ્ર થઈ અને પોતાની બહેન કરતાં વ ુ ગ ણકા ૃ

કર . 12 તે આશ્ ૂર ઓ કે જઓે રાજકતાર્ઓ તથા અમલદારો હતા,
જઓેભભકાદાર પોશાક પહેરનારા તથા ઘોડસેવારો હતા. તેમાંના બધા
ૂબ ૂરત તથા મજ ૂત હતા તેમના પર મો હત થઈ. 13મેં જો ું કે તેણે

પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કર છે. તે બ ે બહેનોનો એક જ માગર્ હતો.
14 તેણે પોતાની ભચાર ું કામ વધાર . તેણે દ વાલ પર કોતરેલા

માણસો, એટલે લાલ રગથી કોતરેલી ખાલદ ઓની પ્ર તમા જોઈ,
15 તેઓએ કમરે કમરબંધ બાંધેલા હતા અને માથે ુંદર સાફા બાંધેલા
હતા. તેઓમાંના બધા દેખાવમાં રા અમલદારો જવેા લાગતા હતા.
તેઓની જન્મ ૂ મ ખાલદ દેશ છે, તે બા બલના વતની જવેા લાગતા
હતા.

16 તેણે જમે તેઓને જોયા કે તરત જ તેઓની આશક થઈ, તેથી
તેણે તેઓની પાસે ખાલદ દેશમાં સંદેશાવાહકો મોકલ્યા. 17 ત્યારે
બા બલવાસીઓ આ ા અને તે ીને લઈને પથાર માં ૂઈ ગયા,
તેઓએતેની સાથે ભચાર કર ને તેને ભ્ર કર , પછ તે ું મન તેઓના
પરથી ઊઠ ગ ુ.ં
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18 તેણે ુલ્લી ર તે ભચાર કય અને પોતાને ઉઘાડ કર ,
જમે મારુ મન તેની બહેન પરથી પણઊઠ ગ ું હ ુ,ં તેમ મારુ મન તેના

પરથી ઊઠ ગ ુ.ં
19 પછ તેણે મસર દેશમાં પોતાની જુવાનીમાં ભચાર કય હતો,
તે દવસો યાદ કર ને તેણે ુષ્કળ ભચાર કય .
20 તે પોતાના પ્રેમીઓ માટે પ્રેમીકા હતી,
જઓેની ઈં દ્રયો ગધેડાની ઈં દ્રયો જવેી હતી અને જઓે ું બીજ ઘોડાના

બીજ જે ું હ ુ.ં
21 ારે મસરવાસીઓથી તેની ડ ટડ ઓ છોલાઈ
ત્યારે તેણે પોતાની જુવાનીનાં લંપટતાના કાય યાદ કર ને ફર થી

શરમજનક કાયર્ ક .ુ
નાની બહેન પર ઈ રની શક્ષા

22 માટે, ઓહોલીબાહ, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘જો, હુ તારા
પ્રેમીઓને તાર વરુદ્ધ કર શ. જઓેના પરથી તારુ મન ઊઠ ગ ું
છે, તેઓને હુ ચારેબાજુથી તાર વરુદ્ધ લાવીશ. 23 એટલે હુ બધા
બા બલવાસીઓને તથા બધા ખાલદ વાસીઓને પેકોદન,ે શોઆને તથા
કોઆને તેમ જ બધા આશ્ ૂરવાસીઓન,ે બધા ૂબ ૂરત જુવાનોને,
રાજકતાર્ઓને તથા અ ધકાર ઓન,ે ઘોડસેવારોને તથા મંત્રીઓને ભેગા
કર શ. 24 તેઓ તાર વરુદ્ધ હ થયારો, રથો તથા ગાડાઓ, અને
લોકોનાં મોટાં ટોળાં સ હતઆવશ.ે તેઓ મોટ ઢાલો, નાની ઢાલો તથા
ટોપો પહેર ને તાર સામે આવીને તને ચારેબાજુથી ઘેર લેશ.ે હુ તેઓને
તને શક્ષા કરવાની તક આપીશ અને તેઓ પોતાનાં કાય થી તને શક્ષા
કરશે. 25 કેમ કે હુ તારા પર મારો કોપ રેડ દઈશ, તેઓરોષથી તાર સાથે
વતર્શ,ે તેઓ તારા નાક તથા કાન કાપી નાખશે, તારા બચેલા તલવારથી
નાશ પામશે! તેઓતારા દ કરા દ કર ઓને લઈ લેશ,ેજથેી તારા વંશજો
અ થી ભસ્મ થઈ જશ.ે

26તેઓ તારાં વ ો ઉતાર લેશે અને તારાં આ ૂષણો તાર પાસેથી
લઈ લેશે! 27 હુ તારામાંથી તારા શરમજનક કાય નો અને મસર દેશમાં
કરેલાં ભચારનો અંત લાવીશ. જથેી ું તાર નજર તેઓના તરફ
ઉઠાવશે ન હ અને મસરને સ્મરણમાં લાવશે ન હ.’ ”
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28 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘જો, જે લોકોને ું ધ ારે છે અને
જઓેના પરથી તારુ મન ઊઠ ગ ું છે તેઓના હાથમાં હુ તને સોંપી
દઈશ. 29 તેઓ તને ધ ારશ;ે તેઓ તાર બધી સંપ લઈ લેશે
અને તને ઉઘાડ કર ૂકશ.ે તારા ભચારની ભ્ર તા એટલે તારાં
શરમજનક કાય તથા તારો ભચાર ઉઘાડાં થશે.

30 તેં ગ ણકા જે ું કાયર્ ક ુ છે, પ્રજાઓની પાછળ જઈને તેમની
પ્રેમીકા થઈ છે અને તેઓની ૂ તઓથી તેં પોતાને અપ વત્ર કર છે, માટે
આ સવર્ દઃુખો તારા પર લાવવામાં આવશે. 31 ું તાર બહેનને પગલે
ચાલી છે, તેથી હુ તેની શક્ષાનો પ્યાલો તારા હાથમાં આપીશ.’
32 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ ું તાર બહેનનો પ્યાલો પીશ,ે તે ઊંડો

અને મોટો છે;
ું હાંસીપાત્ર થશે અને ું મજાકનો વષયબનશે તે પ્યાલામાં ઘણું સમાય

છે.
33 ું ભયાનક તથા વનાશના પ્યાલાથી, એટલે નશાથી તથા ચતાથી

ભરાઈ જશે.
આતાર બહેન સમરુનનો પ્યાલો છે!
34 ું પીશે અને તેને ખાલી કર નાખશે; પછ ું તેને ભાંગી નાખશે અને

તારાં સ્તનને કાપીને ટુકડા કર નાખશે.
35 માટે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘કેમ કે ું મને ૂલી ગઈ છે

અને મને તાર પીઠ પાછળ ફેંક દ ધો છે, તેથી ું તાર લંપટતા અને
ભચારની બોજ ઉઠાવશે.”
બંને બહેનો સામે ઈ રનો ુકાદો

36 યહોવાહે મને ક ુ,ં “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ું ઓહોલાહ અને
ઓહોલીબાહનો ન્યાય કરશે? તો તેઓએ જે ધ ારપાત્ર કૃત્યો કયા
છે તે તેઓને જણાવ. 37 તેઓએ ભચાર કય છે, તેઓના હાથમાં
લોહ છે. તેઓએ ૂ તઓ સાથે ભચાર કય છે, તેઓએ મારાથી
તેઓને થયેલા દ કરાઓને અ માં ભસ્મ થવા સારુ સોંપ્યા છે.

38 વળ તેઓએ સતત માર સાથે આ ક ુ છે; તેઓએ મારા
પ વત્ર ાનને અપ વત્ર ક ુ છે, તે જ દવસે તેઓએમારા વશ્રામવારોને
અ ુદ્ધ કયાર્ છે. 39 કેમ કે તેઓએ પોતાનાં બાળકો ૂ તઓને ચઢા ાં
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પછ તે જ દવસે તેઓ મારા સભા ાનને અ ુદ્ધ કરવાઆ ા જુઓ,
તેઓએ મારા સભા ાનની વચ્ચે જે ક ુ છે તે આ છે.

40 વળ તમે સંદેશાવાહકો મોકલીને દૂર દૂરથી માણસોને બોલા ા
હવે જુઓ,! તેઓ આ ા, તેઓને માટે તેં સ્નાન ક ુ, આંખોમાં
કાજળ લગા ું અને ઘરેણાંથી પોતાને ુશો ભત કર . 41અને ું ુંદર
ભભકાદાર પલંગ પર બેઠ અને તેની આગળ મેજ બછાવી. પછ તેં
તેના પર ૂપ તથા મારુ તેલ ૂ ું.

42 તમારા ઓરડામાંથી મોટ ઉજાણીના અવાજો સંભળાતા હતા.
અને અરણ્યમાંથી નશાથી ૂર લોકોને લાવવામાં આ ા હતા. તેઓએ
તેમના બંનેના હાથોમાં બંગડ ઓ પહેરાવી હતી અને તેઓના માથે ુંદર
ુગટો પહેરા ા હતા.
43 ત્યારે જે ભચાર કર ને ૃદ્ધ થઈ ગઈ હતી તેને વષે મેં વચાર

કય , ‘હવે તેઓ તેની સાથે ભચાર કરશે, હા તેઓ તેની સાથે
ભચાર કરશે.’ 44 જમે લોકો વેશ્યા પાસે જાય છે તેમ તેઓ તેની

પાસે ગયા, આ ર તે તેઓએ તે ગ ણકા ીઓ ઓહોલાહ તથા
ઓહોલીબાહ પાસે જવા ું ચા ું રા ું. 45પણ ન્યાયી માણસો તો તેમને

ભચાર તથા ૂની ીઓની સજાકરશે, કેમ કે, તેઓએ ભચાર
કય છે અને તેમના હાથમાં લોહ છે.”

46 પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: “હુ તેઓના ઉપર ચઢાઈ કરવા એક
સૈન્ય મોકલીશ, તેઓને ૂંટવા તથા ત્રાસરૂપ થવા સોંપી દઈશ. 47 તે
સૈન્ય તેઓને પથ્થરથી મારશે અને તલવારોથી તેમને કાપી નાખશે. તેઓ
તેઓના દ કરા તથા દ કર ઓને માર નાખશે અને તેઓના ઘરોને બાળ
ૂકશ.ે
48 હુ દેશમાંથી શરમજનક કાય નો અંત લાવીશ. જથેી બધી ીઓ

શસ્તમાં રહે અને તેઓ ગ ણકા ું કાયર્ કરે ન હ. 49 તેઓ તમારાં
શરમજનક કાય નો બદલો તમને આપશે. તમારે ૂ ત ૂજાના પાપનાં
ફળ ભોગવવા પડશે. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ પ્ર ુ યહોવાહ છુ.”

24
કાટ ચઢેલી કઢાઈ ું રૂપક
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1 નવમા વષર્ના દશમા માસના દશમા દવસે યહોવાહ ું વચન
માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું દવસ ું એટલે
આજના દવસ ું નામ લખ, કેમ કે,આજના દવસે બા બલના રાજાએ
યરુશાલેમનો ઘેરો ઘાલ્યો છે.

3આ બંડખોર પ્રજાને દ્ર ાંત આપીને સંભળાવ. તેને કહે કે, “પ્ર ુ
યહોવાહ આમ કહે છે:
કઢાઈ ચઢાવો, તેને ચઢાવીને તેમાં પાણી રેડો,
4 તેમાં માંસના ટુકડા,જાંઘ તથા ખભાના દરેક સારા ટુકડા નાખો.
સારાં હાડકાંથી તેને ભરો!
5 ટોળાંમાંથી એક ઉ મ ઘેટુ લો, પેલાં હાડકાં તેની નીચે નાખો,
તેને ૂબ ઉકાળો, હાડકાંને બફાવા દો.
6 માટે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: કઢાઈની માફક જનેી અંદર મેલ છે,
જમેાંથી મેલ કદ નીક ો નથી એવી ૂની નગર ને અફસોસ.
તેમાંથી ટુકડે ટુકડે લો, પણ તેના પર ચઠ્ઠ નાખવાની નથી.

7 કેમ કે તે ું લોહ તેની અંદર છે. તેણે તેને ુલ્લા ખડક પર પા ું છે,
તેણે તેને જમીન પર રે ું નથી જથેી તે ૂળથી ઢકાય જાય, 8 તે ઢકાય
ન હ માટે મેં તેને ુલ્લા ખડક પર રા ું છે. જથેી મારો કોપ સળગે અને
હુ વૈર વા ુ.ં

9 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ૂની નગર ને અફસોસ, હુ
લાકડાંનો મોટો ઢગલો પણ કર શ. 10લાકડાંને વધારો,અ સળગાવો,
માંસને બરાબર ઉકાળો. રસો જાડો કરો! હાડકાંને બળ જવા દો!

11પછ ખાલી કઢાઈને અંગારા પર ૂકો,જથેી તે ગરમ થાયઅને તે ું
પ ળ તપી જાય, તેની અંદરનો તેનો મેલ પીગળ ને તેનો કાટ પીગળ
જાય. 12 તે સખત પ રશ્રમથી કટાળ ગઈ છે, પણ તેનો કાટ એટલો
બધો છે કે તે અ થી પણ જતો નથી.

13 તાર અ ુદ્ધતામાં લંપટતા સમાયેલી છે, કેમ કે મેં ુદ્ધ કરવાનો
પ્રયત્ન કય , પણ ું ુદ્ધ થઈ ન હ. હુ તારા પર મારો ૂરો રોષ ઉતાર શ
ન હ ત્યાં ુધી ું ફર ુદ્ધ થશે ન હ.
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14 મેં, યહોવાહે તે ક ું છે અને તે પ્રમાણે થશે અને હુ તે ૂરુ કર શ,
હુ પીછેહઠ કર શ ન હ. દયા રાખીશ ન હ. તારાં આચરણ પ્રમાણે અને
તારાં કૃત્યો પ્રમાણે તેઓ ન્યાય કરશે.” એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

પ્રબોધક-પત્ની ું ૃત્ ુ
15 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 16 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,

જે તાર આંખોને પ્રય છે તેને હુ એક મરક મોકલીને તાર પાસેથી લઈ
લઈશ. પણ તારે રડ ું કે શોક કરવો ન હ, આં ુ પાડવાં ન હ. 17 ું
ૂપચાપ નસાસા નાખજ.ે ૃત્ ુ પામેલા માટે અં તમ યાત્રાની વ ા

કરતો ન હ. તારા માથે પાઘડ બાંધ અને તારા પગમાં ચંપલ પહેર. ું
તારા હોઠને ઢાંકતો ન હ કે જે માણસ પોતાની પત્ની ુમા ાને કારણે
શોક કરે છે તેની રોટલી ખાતો ન હ.”

18સવારમાં મેં મારા લોકોને ક ું, સાંજે માર પત્ની ૃત્ ુ પામી. મને
આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે મેં સવારે ક ુ.

19લોકોએ મને ૂ ુ,ં “ ું જે બાબતો કરે છે, તે બધાનો શો અથર્ છે
તે અમને ન હ કહે?” 20 ત્યારે મેં તેઓને ક ું, “યહોવાહ ું વચન માર
પાસે આ ું અને ક ુ,ં 21 ‘ઇઝરાયલી લોકોને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે
છે કે, જુઓ, મારુ પ વત્ર ાન,જે તમારા સામથ્યર્ ું ગવર્ છે,જે તમાર
આંખોની ઇચ્છા છે, જે તમારા આત્માની અ ભલાષા છે તેને હુ ભ્ર
કર શ. તમારા જે દ કરા તથા દ કર ઓને તમે પાછળ છોડ આ ા છો
તેઓ તલવારથી મરશ.ે

22 ત્યારે જમે મેં ક ુ છે તેમ તમે કરશો:. તમારા હોઠને ઢાંકશો ન હ
કે શોકની રોટલી ખાશો ન હ. 23 તમાર પાઘડ તમારા માથા પર,
તમારાં ચંપલ તમારા પગમાં હશ.ે શોક કરશો કે રડશો ન હ, તમે તમારા
અન્યાયમાં પીગળ જશો, દરેક માણસ પોતાના ભાઈને માટે નસાસા
નાખશે. 24હઝ કયેલ તમારે માટે ચ રૂપ થશ.ે ારે તે આવશે ત્યારે
જે સવર્ તેણે ક ુ તે પ્રમાણે તમે કરશો. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ પ્ર ુ
યહોવાહ છુ!”

25 “પણ હે મ ુષ્ય ુત્ર, જે દવસે હુ તેઓ ું સામથ્યર્, જે તેઓનો
આનંદ છે, તેઓનો ગવર્, જે તેઓ જુએ છે અને તેઓની ઇચ્છા છે તેને
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કબજામાં લઈ લઈશ અને તેઓના દ કરા તથા દ કર ઓને લઈ લઈશ.
26 તે દવસે એમ ન હ થશે કે, બચી ગયેલો તાર પાસે આવીને તને તે
સમાચાર કહ સંભળાવ.ે 27તે જ દવસે તારુ ુખ ૂલશે અને ું બચી
ગયેલાઓસાથે વાત કરશે. ત્યાર પછ ું શાંત રહેશે ન હ. ું તેઓ માટે
ચ રૂપ થશે ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!”

25
આમ્મોન વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
આમ્મોનીઓ તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને તેઓની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
કર.

3 આમ્મોન લોકોને કહે: ‘પ્ર ુ યહોવાહ ું વચન સાંભળો. પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે કે: ારે મારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ કરવામાં આ ું,

ારે ઇઝરાયલનો દેશ વેરાન થયો હતો ત્યારે તમે તેની હાંસી ઉડાવી
અને ારે યહૂ દયાના લોકો બંદ વાસમાં ગયા ત્યારે તમે તેઓની વરુદ્ધ
ક ું છે કે, “વાહ!” 4તેથી જુઓ! હુ તમને ૂવર્ના લોકોને તેઓના વારસા
તર કે આ ું છુ; તેઓ તમાર વચ્ચે છાવણી નાખશે અને તમારામાં
પોતાના તં ુઓ બાંધશે. તેઓ તમારાં ફળ ખાશે અને તેઓ તમારુ
દૂધ પીશે. 5 હુ રાબ્બા નગરને ઊંટોને ચરવાની જગ્યા કર શ અને
આમ્મોનીઓના દેશને ટોળાંઓને બેસવાની જગ્યા કર શ, ત્યારે તમે
જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ.

6 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે: તેં ઇઝરાયલ દેશની વરુદ્ધ હાથથી
તાળ ઓ પાડ છે ુશ થઈને નાચી છે, તેના પરની તાર સં ૂણર્ ઈષ્યાર્ને
લીધે ું મનમાં ુશ થઈ છે. 7તેથી જુઓ, હુ મારો હાથ લંબાવીને તમને
માર શ અને ૂંટ થવા માટે તમને પ્રજાઓના હાથમાં સોંપી દઈશ. હુ
બીજા લોકોમાંથી તમારો નાશ કર શ. હુ રા ોમાંથી તમારો નાશ કર શ
ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ!”

મોઆબ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
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8 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: કેમ કે મોઆબ તથા સેઈર કહે છે,
“જુઓ, યહૂ દયાના લોક તો બીજી પ્રજાઓ જવેા છે!” 9 તેથી જુઓ!
હુ મોઆબના ઢોળાવો, તેની સરહદ પરનાં નગરો એટલે બેથ-યશીમોથ,
બઆલ-મેઓન તથા કયાર્થાઈમ જે દેશની શોભા છે. 10 તે નગરોથી
માંડ ને હુ મોઆબના પડખામાં આમ્મોનીઓની વરુદ્ધ ૂવર્ના લોકોને
સારુ ખોલી આપીશ, હુ તેઓને વારસા તર કે આમ્મોનીઓને આપી
દઈશ, જથેી આમ્મોનીઓ ું નામ નશાન રહેશે ન હ. 11 એ ર તે હુ
મોઆબનો ન્યાય કર ને સજા કર શ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ
છુ!

અદોમ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
12 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “અદોમે યહૂ દયાના લોકો પર વૈર

વાળ ને તે ું ુકસાન ક ુ છે, ને તેના પર વૈર વાળ ને મોટો ુનો કય છે.”
13 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; “હુ અદોમ વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીને
તેનાં મ ુષ્યો તથા જાનવરોનો નાશ કર શ. હુ તેમાનથી માંડ ને દેદાન
ુધી તેને વેરાન કર શ. તેઓ તલવારથી મરશ.ે
14મારા ઇઝરાયલી લોકો દ્વારા હુ અદોમ પર મારુ વૈર વાળ શ, તેઓ

અદોમ સાથે મારા રોષ તથા ક્રોધ પ્રમાણે વતાર્વ કરશે, તેઓ મારા વૈરનો
અ ુભવ કરશ!ે” જાણશે કે મેં વૈર વા ું છે.” પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે
છે.

પ લસ્તીઓ વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
15 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “પ લસ્તીઓએ તેઓનાં હૃદયના

તરસ્કાર તથા જૂની દશુ્મનાવટને કારણે યહૂ દયા પર વૈર વાળ ને તેનો
નાશ કય છે. 16આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જુઓ! હુ પ લસ્તીઓ
વરુદ્ધ મારો હાથ લંબાવીશ, હુ કરેથીઓનો તથા દ રયા કનારાના
બાક ના ભાગનો નાશ કર શ. 17 હુ સખત ધમક ઓ સ હત તેઓના
પર વૈર વાળ શ. ારે હુ તેઓના પર મારુ વૈર વાળ શ ત્યારે તેઓ
જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!
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26
ૂર નગર વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

1અ ગયારમા વષર્મા,ં મ હનાના પ્રથમ દવસ,ે યહોવાહ ું વચન માર
પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ૂરે યરુશાલેમ નગર વરુદ્ધ
ક ું કે, “આહા, પ્રજાઓના દરવાજાભાંગી ગયા છે! તે માર તરફ વળ
છે;એના વનાશથી હુ સ ૃદ્ધ થઈશ.’ ”

3તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘હે ૂર,જો હુ તાર વરુદ્ધ છુ, હુ ઘણી
પ્રજાઓને સ ુદ્રના ઉછળતાં મોજાની જમે તારા વરુદ્ધ ઊભી કર શ!
4 તેઓ ૂરના કલ્લાઓનો નાશ કરશે અને ુરજો તોડ પાડશે. હુ તેની
બધી રેતીને દૂર કર શ અને ુલ્લા ખડક રહેવા દઈશ.

5 તે જાળો પાથરવાની જગા થશ,ે કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે,
‘પ્રજાઓતેને ૂંટ લેશ.ે 6તેની દ કર ઓજેખેતરમાં છે તેઓતલવારથી
મરશ,ે ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!

7 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જુઓ! હુ ૂરની વરુદ્ધ બા બલના
રાજા, રાજાઓના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને ઉ રમાંથી ઘોડાઓ, રથો,
ઘોડસેવારો તથા ઘણા લોકોનાં જૂથો સ હત લાવીશ. 8 તે તાર
દ કર ઓને ખેતરમાં તલવારથી નાશ કરશે અને તાર વરુદ્ધ દ વાલ
બાંધશે. તે મોરચા રચશે અને તાર વરુદ્ધ ઢાલ ઊંચી કરશે.

9 તે તાર દ વાલ વરુદ્ધ યંત્રોથી મારો ચલાવશે અને ઓજારોથી
તારા ુરજો તોડ પાડશ.ે 10 તેના ઘોડાઓ ઘણાં હોવાથી તેમની
ૂળ તને ઢાંક દેશે, નગરના દરવાજા પર હુમલો થાય છે ત્યારે જમે

લોકો તેમાં પેસી જાય છે, તેમ તે તારા દરવાજાઓમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે
ઘોડસેવારોના, રથોનાં પૈડાંના અવાજથી તાર દ વાલ કપી ઊઠશ.ે 11તે
ઘોડાઓની ખર ઓથી તાર સવર્ શેર ઓને કચડ નાખશે; તે તલવારથી
તારા લોકોને માર નાખશે અને તારા મજ ૂત સ્તંભો જમીનદોસ્ત થઈ
જશે.

12 આ ર તે તેઓ તાર સંપ અને તારો માલ ૂંટ લેશ,ે તેઓ
તાર દ વાલ તોડ પાડશે અને તારા વૈભવશાળ ઘરોને તોડ પાડવામાં
આવશ.ે તારા પથ્થરોને, લાકડાંને અને ૂળને પાણીમાં નાખી દેશે. 13 હુ
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તારાં ગીતોનો અવાજ બંધ કર દઈશ અને તાર વીણાના અવાજ ફર
કદ સંભળાશે ન હ. 14 કેમ કે હુ તને ઉઘાડો ખડક બનાવી દઈશ, ું
જાળ પાથરવાની જગા થશ.ે તેને ફર થી કદ બાંધવામાં આવશે ન હ,
કેમ કે હુ યહોવાહ તે બોલ્યો છુ!” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

15 “પ્ર ુ યહોવાહ ૂરને કહે છે: તારામાં ભયાનક કતલ થયાથી
ઘાયલ થયેલા નસાસા નાખશે, તારા પતનથી દ્વ પો ન હ કાંપશ?ે
16 કેમ કે સ ુદ્રના બધા સરદારો તેઓની રાજગાદ પરથી નીચે ઊતરશે
અને પોતાના ઝભ્ભાઓ કાઢ નાખશે અને પોતાનાં ભરતકામનાં વ ો
ઉતારશ,ે તેઓ બીકનાં વ ો પહેરશે, તેઓ જમીન પર બેસશે અને ું
નરતર ૂજશે અને તારા વષે વસ્મય પામશ.ે
17 તેઓ તારે માટે વલાપ કરશે અને કહેશે,
ું એક વ ાત નગર હતી! તારામાં ખલાસીઓ રહેવાસીઓ હતા, ું

અને તારા વતનીઓ સ ુદ્રમાં પરાક્રમી હતા.
તેમણે તેમાં રહેતા દરેક પર ધાક બેસાડ્યો છે,
18 તારા પતન વખતે દ્વ પો ૂજી ઊઠશે,
સ ુદ્રના બધા દ્વ પો તારા સવર્નાશથી ભયભીત થશે.

19 પ્ર ુ યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે, ારે હુ તને વસ્તી વગરનાં
નગરોની માફક ઉજ્જડ કર શ, ારે હુ તાર વરુદ્ધ ઊંડાણોને ફેરવી
વાળ શ, મહાજળાશય તને ઢાંક દેશે, 20 ત્યારે હુ તને નીચે નાખી
દઈને કબરમાં ઊતર જનારા,એટલે પ્રાચીન કાળના લોકો ભેગો કર શ,
તને પાતાળમાં પ્રાચીન કાળથી ઉજ્જડ પડલેી જગાઓમા,ં કબરમાં
ઊતર ગયેલાઓ ભેગો વસાવીશ કે, ફર થી તારામાં વસ્તી નથાય,
જીવતાઓની ૂ મમાં તારુ ગૌરવ ાપીશ ન હ. 21 હુ તારા પરઆફત
લાવીશ, તારુ અ સ્તત્વ રહેશે ન હ. જો કોઈ તાર શોધ કરે તોપણ ું
ફર કદ મળશે ન હ.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

27
ૂર વષે ૃત્ ુગાણું
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1 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હવે, હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ું ૂર વષે વલાપ કર, 3અને ૂરને કહે, ‘હે સ ુદ્રના તટ પર
રહેનારા, ઘણા ટા ુઓના લોકોના વેપાર , પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે:
હે ૂર, તેં ક ું છે કે હુ સૌંદયર્માં સં ૂણર્ છુ.’
4 તાર સરહદો સ ુદ્રમાં છે; તારા બાંધનારાઓએ તારુ સૌંદયર્ સં ૂણર્

ક ુ છે.
5 તેઓએ તારાં પા ટયાં સનીર પવર્તના સરુના બના ાં છે;
તારા માટે ડોલ બનાવવા માટે તેઓએ લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષો લીધાં

હતા.ં
6 તેઓએ તારાં હલેસાં બાશાનના એલોનકા નાં બના ાં હતા;ં
તારુ ૂતક સાયપ્રસ બેટોથી સરળ કા ની તથા હાથીદાંતથીજ ડત

બનાવવામાં આ ું હ ું.
7 તારાં સઢ મસરના રગીન શણમાંથી બના ાં હતાં,
તે તાર નશાનીની ગરજ સારતો હતો, તાર છત એલીશા ટા ુઓના

નીલ તથા જાં ુ ડયાં વ ની હતી.
8 તારાં હલેસાં મારનારા સદોન તથા આવાર્દના રહેવાસીઓ હતા.
તારામાં જે ૂરના કુશળ ુરુષો હતા તેઓ તારા ખલાસીઓ હતા.
9ગેબાલથી આવેલા કુશળ કાર ગરો તારુ સમારકામ કરતા હતા.
દેશપરદેશથી સ ુદ્રના બધાં વહાણો તથા ખલાસીઓ તારે ત્યાં વેપાર

કરવા માટે આવતા હતા.
10ઇરાન, ૂદ તથા ૂટના તારા સૈન્યમાં તારા યોદ્ધા હતા.
તેઓએતાર અંદર ઢાલઅને ટોપ લટકા ા હતાઅને તેઓતાર શોભા

વધારતા હતા!
11 તારા સૈન્ય સાથે આવાર્દ તથા સ સલના માણસો તારા કલ્લાની

ચારેબાજુ હતા.
ગામ્માદ ઓ તારા ુરજોમાં હતા! તેઓએ પોતાની ઢાલો તાર દ વાલો

પર ચારેબાજુ લટકાવેલી હતી,
તેઓએ તારુ સૌંદયર્ સં ૂણર્ ક ુ છે.

12તાર પાસે સવર્ પ્રકારની ુષ્કળસ ૃ દ્ધહોવાથી તાર સાથે તાશ શ
વેપાર કર ું હ ુ:ં તેઓ તારા માલના માટે ચાંદ , લોખંડ, કલાઈ તથા
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સી ું લાવતા હતા. 13 યાવાન, ુબાલ તથા મેશેખથી તેઓ તાર
સાથે વેપાર કરતા હતા, તેઓ ુલામો તથા પ ળનાં વાસણો આપીને
બદલામાં તારો માલ લઈ જતા હતા.

14બેથ તોગામાર્ના લોકો તારા માલના બદલામાં ઘોડા, ુદ્ધઘોડાઓ
તથા ખચ્ચર આપતા હતા. 15 દેદાનવાસીઓ તથા ટા ુઓ તાર સાથે
વેપાર કરતા હતા. માલ તારા હાથમાં હતો, તેઓ હાથીદાંત તથા
અબ ૂસ નજરાણાં તારે સારુ લાવતા.

16 તાર પાસે બનાવેલો માલ ઘણો હોવાને લીધે અરામ તાર સાથે
વેપાર કર ું હ ુ.ં તેઓ નીલમ ણ, ૂલ્યવાન જાં ુ ડયાં રગના વ ો,
ભરતકામનાં વ ો, બાર ક શણ, મોતી તથા માણેક આપીને તારો માલ
લેતા હતા. 17 યહૂ દયા તથા ઇઝરાયલી લોકો તાર સાથે વેપાર કરતા
હતા. તેઓ મ ીથનાં ઘઉં, બાજર , મધ, તેલ, ઔષધ તથા બોળ
આપતા હતા. 18 તાર સવર્ પ્રકારની ુષ્કળ સ ૃ દ્ધને લીધે દમસ્કસ
તાર સાથે વેપાર કર ું હ ુ,ં તાર પાસે કાર ગર નો ઘણો માલ હતો તેને
બદલે હેલ્બોનનો દ્રાક્ષારસ તથા સફેદ ઊનઆપતા હતા.

19 ઉઝાલથી દાન તથા યાવાન તને ઘડતર ું લોઢુ, દાલચીની તથા
ૂતરનો માલ આપતાં હતા.ં આ માલ તારો હતો. 20 દેદાન તાર સાથે

સવાર ના ધાબળાનો વેપાર કરતો હતો. 21અરબસ્તાનના તથા કેદારના
સવર્ આગેવાનો તાર સાથે વેપાર કરતા હતા; તેઓ હલવાનો, ઘેટાં તથા
બકરાનો વેપાર કરતા હતા.

22 શેબા તથા રામાહના વેપાર ઓ સવર્ પ્રકારના ઉ મ જાતના
તેજાના, રત્નો તથા સો ું આપીને તારો માલ લઈ જતા. 23 હારાન,
કા ેહ તથાએદેન,શેબા,આશ્ ૂર તથા ખલ્માદના વેપાર ઓતાર સાથે
વેપાર કરતા હતા.

24 તારા માલની સાથે તેઓ ઉ મ વસ્ ુઓ, નીલ તથા ભરતકામનાં
વ ો, દોરડાથી બાંધેલા, એરેજકા ની બનાવેલી કમતી વ ની
પેટ ઓથી તાર સાથે વેપાર કરતા હતા. 25 તાશ શનાં વહાણો તારા
માલનાં પ રવાહકો હતાં.
ું ભરસ ુદ્રમાં સ ૃદ્ધ હતો.

26 તારા હલેસાં મારનારા તને ભરસ ુદ્રમાં લા ા છે; ૂવર્ના પવનોએ
તને સ ુદ્રની વચ્ચે ભાંગી ના ું છે.
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27 તારુ દ્ર , તારો માલ, તારો વેપાર, તારા ના વકો, તારા ખલાસીઓ
તારા મરામત કરનારાઓ,

તારા માલનો વેપાર કરનારાઓ અને તાર અંદરના યોદ્ધાઓ,
તારા સવર્ સૈ નકો તારા નાશના દવસે સ ુદ્રના ઊંડાણોમાં ગરક થઈ

જશ.ે
28 તારા ના વકોની ૂમોથી દ રયા કનારો કપી ઊઠશે.
29 તારા હલેસાં મારનારાઓ પોતપોતાનાં વહાણો પરથી ઊતર જશે;
ના વકો તથા ખલાસી સવર્ કનારા પર ઊભા રહેશે.
30 તેઓ તારુ દ:ુખ જોઈને વલાપ કરશે અને દ:ુખમય રુદન કરશે;
તેઓ માથા પર ૂળ નાખશે અને રાખમાં આળોટશ.ે
31 તેઓ તારે લીધે પોતાના માથાં ૂંડાવશે. તેઓ પોતાના શર ર પર ટાટ

પહેરશે,
પોતે હૈયાફાટ તથા દઃુખમય વલાપ કર ને તારા માટે રડશ.ે
32 તેઓ તારા માટે રુદન કરશે અને વલાપગીત ગાશ,ે
ૂર સ ુદ્રમાં શાંત કર નંખા ું છે, તેના જે ું કોણ છે?

33 ારે તારો માલ સ ુદ્રમાંથી ઊતરતો ત્યારે ું ઘણી પ્રજાઓને
સંતોષ ું હ ુ.ં

તારા માલથી તથા ુષ્કળ દ્ર થી રાજાઓ ધનાઢ્ય થતા હતા.
34 ારે સ ુદ્રનાં મોજાંઓએ તને ભાંગી ના ુ,ં
ત્યારે તારો બધો માલ તથા તારા બધા માણસો તાર સાથે નાશ પામ્યા

છે.
35દ્વ પોના સવર્ રહેવાસીઓ તાર દશા જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે,
તેઓના રાજાઓ ભયભીત થઈ ગયા છે અને તેઓના ચહેરાઓ પર

ગભરાટ છવાયેલો છે.
36 પ્રજાઓના વેપાર ઓ ડર ને ૂમો પાડે છે; ું ભયરૂપ થ ું છે, ું ફર

કદ હયાતીમાં આવશે ન હ!”

28
ૂરના રાજા વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ૂરના અ ધકાર ને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: તારુ મન ગ વ



હઝ કયેલ 28:3 lxvi હઝ કયેલ 28:15

થ ું છે! તેં ક ું છે, “હુ ઈ ર છુ! હુ ભરસ ુદ્ર પર ઈ રના આસન
પર બેઠો છુ.” જોકે તેં તારા મનને દેવને દરજ્જે બેસા ું છે, તોપણ ું
માણસ છે, ઈ ર ન હ. 3 ું એમ માને છે કે ું દા નયેલ કરતાં જ્ઞાની છે.
તને આ યર્ પમાડે એ ું ક ું અજાણ્ ું નથી.

4 તેં ડહાપણથી તથા ુ દ્ધથી સ ૃ દ્ધ મેળવી છે, તેં સોનાચાંદ ના
ભંડાર ભયા છે. 5 તારા ુષ્કળ ડહાપણથી તથા તારા વેપારથી, તેં તાર
સ ૃ દ્ધ વધાર છે, તાર સ ૃ દ્ધને લીધે તારુ મન ગ વ થ ું છે.

6 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: તેં તારુ મન ઈ રના મન જે ું ક ુ છે.
7તેથી હુ પરદેશીઓને, દુ પ્રજાઓને તાર વરુદ્ધ લાવીશ. તેઓ તારા
ડહાપણની શોભા વરુદ્ધ તલવાર ખેંચશ,ે તેઓ તારા વૈભવને અપ વત્ર
કરશે.

8 તેઓ તને ખાડામાં નાખશ,ે સ ુદ્રમાં કતલ થયેલાઓના જમે મોત
પામશે. 9 ત્યારે પણ ું ું તને માર નાખનારને એમ કહ શ કે, “હુ ઈ ર
છુ?” પણ તને વધ કરનારાઓનાં હાથમાં ું તો માણસ છે, ઈ ર નથી.
10 ું બે ુ તીઓની જમે પરદેશીઓના હાથે ૃત્ ુ પામશ.ે કેમ કે પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે!.’ હુ તે બોલ્યો છુ.”

ૂરના રાજા ું પતન
11 ફર થી યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 12 “હે

મ ુષ્ય ુત્ર, ૂરના રાજાને માટે વલાપગીત ગા. તેને કહે કે, ‘પ્ર ુ
યહોવાહઆમકહે છે: ું સં ૂણર્તાનો ન ૂનો હતો, ું ડહાપણથીભર ૂર
અને સૌદયર્માં સં ૂણર્ હતો. 13 ું ઈ રના એદન બગીચામાં હતો,
ું બધી જાતનાં ૂલ્યવાન રત્નો, હ રા, માણેક, પોખરાજ, નીલમ ણ,

પીરોજ, ગોમેદ, યાસ પસ, લીલમ ણ તથા અ મ ણથી આ ૂ ષત
હતો. તારાં આ ૂષણો સોનાનાં હતા.ં તારા જન્મ દવસે તારે માટે
બનાવવામાં આ ાં હતા.ં

14 ું રક્ષણ કરનાર અ ભ ષક્ત કરુબ હતો; મેં તને ઈ રના પ વત્ર
પવર્ત પર ાપ્યો હતો. અ ના ચળકતા પથ્થરો પર ચાલતો હતો.
15 તાર ઉત્પ તના દવસથી તારામાં દુ તા મા ૂમ પડ ત્યાં ુધી તારુ
આચરણ નષ્કલંક હ ું.
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16 તારા વધતા જતા ાપારથી ું હસાખોર થઈ ગયો, તેં પાપ ક ુ.
આથી મેં તને ભ્ર ગણીને ઈ રના પ વત્ર પવર્ત પરથી ફેંક દ ધો છે.
હે રક્ષણ કરનાર કરુબ, અ ના પથ્થરોમાંથી મેં તારો વનાશ કય છે.
17 તારા સૌદયર્ને કારણે તારુ મન ગ વ થ ું હ ું; તારા વૈભવને કારણે
તેં તાર ુ દ્ધ ભ્ર કર છે. મેં તને જમીનદોસ્ત કર ના ો છે! બીજા
રાજાઓ તને જુએ માટે મેં તને તેઓની આગળ બેસાડ્યો છે.

18 તારાં ઘણાં પાપોથી અને તારા વેપારમાં દગા કર ને, તેં તારા
પ વત્ર ાનો ભ્ર કયા છે! આથી, મેં તારામાં અ સળગા ો છે;
તે તને ભસ્મ કરશ.ે તને જોનારા સૌની નજરમાં મેં તને રાખ કર ના ો
છે. 19 જે પ્રજાઓ તને ઓળખે છે તે બધી તને જોઈને કપી ઊઠશે;
તેઓ ભયભીત થશે, સદાને માટે તારો નાશ થશે.’ ”

સદોન વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી
20 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 21 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ું તારુ ુખ સદોન તરફ ફેરવ અને તેની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર ને

કહે. 22 કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: જુઓ, હે સદોન, હુ તાર
વરુદ્ધ છુ. કેમ કે હુ તારામાં મારો મ હમા પામીશ, હુ તેનો ન્યાય કર ને
સજા કર શ ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. હુ તારામાં પ વત્ર
મનાઈશ.

23 હુ તાર અંદર મરક તથા તાર શેર ઓમાં ૂનામરક મોકલીશ,
હત્યા કરાયેલા તેમાં પડશે. ારે તલવાર તાર વરુદ્ધ ચારેબાજુથી
આવશ,ે ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ! 24 ઇઝરાયલી લોકોનો
તરસ્કાર કરનાર આજુબાજુની પ્રજાઓહવે કદ તેઓને ભોંકાતા કાંટા
કે ઝાંખરાંની જમે હેરાન ન હ કરે, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ પ્ર ુ યહોવાહ
છુ!’ ”

ઇઝરાયલ પર ઈ રનો આશીવાર્દ
25 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ઇઝરાયલી લોકો જે પ્રજાઓમાં

વેર વખેર થઈ ગયેલા છે, તેમાંથી હુ તેઓને એકત્ર કર શ,અને ારે હુ
પ્રજાઓના દેખતાં તેઓમાં પ વત્ર મનાઈશ, ત્યારે તેઓ પોતાના દેશમાં
એટલે જે દેશ મેં મારા સેવક યાકૂબને આપ્યો હતો તેમાં ઘરો બનાવશે.
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26 તેઓ તેમાં ુર ક્ષત રહેશે અને ઘરો બાંધશ,ે દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે,
તેઓની સાથે દુ ર્વહાર કરનાર આજુબાજુની પ્રજાઓનો ન્યાય કર ને
હુ સજા કર શ; ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ!”

29
મસર વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી

1દશમા વષર્ના દશમા મ હનાના બારમા દવસે યહોવાહ ું વચન માર
પાસે આ ું અને ક ુ,ં 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના રાજા ફારુન તરફ ુખ
ફેરવ; તેની અને તેના આખા મસરની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર.
3અને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે:
જો, હે મસરના રાજા ફારુન,
હે નદ માં પડ રહેનાર,
“આ નદ માર છે, મારે પોતાને માટે બનાવી છે.” એ ું કહેનાર મોટા

અજગર, હુ તાર વરુદ્ધ છુ!
4 કેમ કે હુ તારા જડબામાં આંકડ પરોવીશ, તાર નીલ નદ ની

માછલીઓ તારાં ભગડાને ચોંટાડ શ; તારા ભગડાંમાં ચોંટેલી તાર
નદ ની બધી માછલીઓ સાથે હુ તને નદ માંથી બહાર ખેંચી કાઢ શ.
5 હુ તને તથા તાર સાથેની નદ ની બધી માછલીઓને અરણ્યમાં ફેંક

દઈશ.
ું ખેતરની જમીન ઉપર પડ રહેશે. કોઈ તાર ખબર કરશે ન હ કે કોઈ

તને ઊંચકશે ન હ.
મેં તને ૃથ્વીનાં જીવતાં પ ુઓને તથા આકાશના પક્ષીઓને ખોરાક

તર કે આપ્યો છે.
6 ત્યારે મસરના બધા રહેવાસીઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ,
તેઓ ઇઝરાયલીઓને માટે બરુની લાકડ ના ટેકા જવેા થયા છે.
7 ારે તેઓએ તને હાથમાં પકડ્યો ત્યારે ું નાસી છૂટ્યો, તેં સવર્ના

ખભા ચીર ના ા.
ારે તેઓએ તારા પર ટેકો લીધો, ત્યારે તેં તેઓના પગ ભાગી ના ા

અને તેઓની કમરો ઢ લી કર નાખી.
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8 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: હે, મસર, હુ તાર વરુદ્ધ
તલવાર ઉઠાવીશ; તારામાંથી માણસ તથા જાનવરો બંનેનો નાશ કર શ.
9 મસર દેશ વેરાન તથા ઉજ્જડ થઈ જશ;ે ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ
યહોવાહ છુ, કેમ કે તે બોલ્યો છે કે “નદ માર છે અને મેં તે બનાવી છે.”
10તેથી,જો, હુ તાર અને તાર નદ ની વરુદ્ધ છુ, હુ મસરને મગ્દોલથી
સૈયેને ુધી એટલે છેક કૂશની સરહદો ુધી વેરાન તથા ઉજ્જડ બનાવી
દઈશ.

11 કોઈ માણસનો પગ તેમાં ફરશે ન હ, કોઈ પ ુનો પગ તેમાં
ફરશે ન હ, અને ચાળ સ વષર્ ુધી તેમાં કોઈ વસ્તી પણ રહેશે ન હ.
12 રહેવાસીઓના દેશો વચ્ચે હુ મસર દેશને ઉજ્જડ બનાવીશ, તેનાં
નગરો પાયમાલ થઈ ગયેલાં નગરોની જમે ચાળ સ વષર્ ુધી ઉજ્જડ
થઈજશે, હુ મસરવાસીઓને પ્રજાઓમાં વખેર નાખીશ,અને તેઓને
દેશોમાં વેર નાખીશ.

13 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ચાળ સ વષર્ને અંતે મસર ઓ જે
પ્રજાઓમાં વેર વખેર થઈ ગયેલા હશે તેઓમાંથી તેઓને પાછા એકત્ર
કર શ. 14 હુ મસરનીજાહોજલાલી ુન: ા પત કર શઅને હુ તેઓને
પાથ્રોસ દેશમા,ં તેઓની જન્મ ૂ મમાં પાછા લાવીશ. ત્યાં તેઓ એ
નબળા રા માં રહેશે.

15 તે સૌથી ની ું રા હશ,ે અને તે કદ બીજી પ્રજાઓ સામે
ઊં ું કરવામાં આવશે ન હ. હુ તેઓને એવા ઘટાડ દઈશ કે તેઓ
બીજી પ્રજાઓ પર રાજ કર શકશે ન હ. 16 તેઓ કદ ઇઝરાયલી
લોકોને ભરોસાપાત્ર થશે ન હ, અન્યાય ું સ્મરણ કર ને તેઓ પોતાનાં
ુખ મસર તરફ ફેરવશે. ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ પ્ર ુ યહોવાહ છુ!”

ન ૂખાદનેસ્સાર મસરને જીતી લેશે
17 સ ાવીસમા વષર્ના પહેલા મ હનાના પહેલા દવસે યહોવાહ ું

વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારે પોતાના સૈન્ય પાસે ૂરના સૈન્ય વરુદ્ધ સખત મહેનત
કરાવી છે. તેઓના વાળ ખર પડ્યા અને તેઓના ખભા છોલાઈ ગયા.
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તેમ છતાં ૂરની વરુદ્ધ તેઓએ જે સખત મહેનત કર તેના બદલામાં
તેને કે તેના સૈન્યને ૂર પાસેથી ક ું વેતન મ ું ન હ.

19 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે કે, જુઓ, હુ મસરનો દેશ
બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને આપીશ, તે તેની સવર્ સંપ લઈ
લેશે, તેની ૂંટનો કબજો કરશે, તેને જે મ ું છે તે બ ું લઈ લેશ;ે તે
તેના સૈન્ય ું વેતન થશ.ે 20 તેણે જે કામ ક ુ છે તેના બદલામાં મેં તેને
મસરનો દેશ આપ્યો છે. “આ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે. 21 “તે દવસે
ઇઝરાયલી લોકોમાં એક શગડાં ટ નીકળશે એ ું હુ કર શ, હુ તેઓ
મધ્યે તને બોલતો કર શ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.”

30
મસરને પ્ર ુ તરફથી થનાર શક્ષા

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર અને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે:
‘આવનાર દવસ દઃુખમય છે!’ એ ું ૂમો પાડ ને કહો,
3 તે દવસ, એટલે યહોવાહનો દવસ નજીક છે. તે મેઘોમય દવસ છે,

તે પ્રજાઓ માટે આફતનો દવસ થશે.
4 મસર વરુદ્ધ તલવાર આવશ,ે માર નંખાયેલા લોકો મસરમાં પડશે,
ત્યારે કૂશમાં દઃુખ થશે ત્યારે તેઓ તેની સંપ લઈજશે અને તેના પાયા

તોડ પાડવામાં આવશ.ે
5 કૂશ, ૂટ તથા ૂદ અને બધા પરદેશીઓ, તેમ જ તેઓની સાથે

કરારથી જોડાયેલા લોકો પણ તલવારથી પડ જશે.”
6 યહોવાહ આમ કહે છે:

મસરને ટેકો આપનારાઓ પડ જશે અને તેઓના સામર્થ્ય ું અ ભમાન
ઊતર જશે.

મગ્દોલથી તે સૈયેને ુધી તેઓના સૈ નકો તલવારથી પડ જશે.” આમ
પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

7ઉજ્જડથઈગયેલા દેશોની જમે તેઓઉજ્જડથશે, વેરાન થઈગયેલા
દેશની જમે તેઓ વેરાન થઈ જશે.
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8 હુ મસરમાં અ સળગાવીશ અને તેના બધા મદદગારો નાશ
પામશે, ત્યારે તેઓ જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ! 9 તે દવસે ન ત
રહેનારા કૂશીઓને ભયભીત કરવા માટે સંદેશાવાહક માર આગળથી
વહાણોમાં જશે, મસરના દવસે આફત આવી હતી તેમ તેઓ મધ્યે
આફતઆવી પડશ.ે તે દવસઆવી ર ો છે.

10 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “હુ બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારને હાથે મસરના સ ુદાયનો અંત લાવીશ. 11 તે
તથા તેની સાથે ું તે ું સૈન્ય,જે પ્રજાઓ માટે ત્રાસરૂપ છે, તેઓને દેશનો
નાશ કરવા માટે લાવવામાં આવશ;ે તેઓ મસર સામે પોતાની તલવાર
ખેંચશે અને ૃત્ ુ પામેલા લોકોથી દેશને ભર દેશે.

12 હુ નદ ઓને ૂકવી નાખીશ અને હુ દેશને દુ માણસોના હાથમાં
વેચી દઈશ. હુ દેશને તથા તેની અંદર જે છે તે બધાને પરદેશીઓને હાથે
વેરાન કર દઈશ. હુ યહોવાહ તે બોલ્યો છુ.”

13 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “હુ ૂ તઓનો નાશ કર શ, હુ નોફના
ૂતળાંઓનો અંત લાવીશ. ત્યાર પછ મસર દેશમાં કોઈ રાજકુમારો

ન હ રહે, હુ મસર દેશમાં ભય ૂક દઈશ. 14 હુ પાથ્રોસને વેરાન કર શ
અને સોઆનમાં અ સળગાવીશ, નોનો ન્યાય કર ને સજા કર શ.

15 હુ મસરના સૌથી મજ ૂત કલ્લા સીન પર મારો કોપ રેડ દઈશ,
નોનો સ ુદાયનો નાશ કર શ. 16 હુ મસરમાં અ સળગાવીશ,સીનમાં
ભારેઆફતઆવશ,ે નોનો ભાંગી પડશે. નોફને દશુ્મનો રાત દવસ હેરાન
કરશે.

17 આવેનના તથા પી-બેસેથના જુવાનો તલવારથી માયાર્ જશે,
તેઓનાં નગરો ુલામગીર માં જશે. 18 ારે હુ તાહપન્હેસમાં મસરે
ૂકેલી ઝંૂસર ઓ તોડ ભાંગી નાખીશ, ત્યારે તેના સામથ્યર્ ું અ ભમાન

સમાપ્ત થઈ જશે. ત્યાં વાદળ તેને ઢાંકશે, તેની દ કર ઓ ુલામીમાં
જશે. 19 હુ મસરનો નાશ કર ને તેને સજા કર શ ત્યારે તેઓજાણશે કે
હુ યહોવાહ છુ.”

મસરના રાજા ું બળ હણા ું



હઝ કયેલ 30:20 lxxii હઝ કયેલ 31:4

20 અ ગયારમા વષર્ના પહેલા મ હનાના સાતમા દવસે યહોવાહ ું
વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 21 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં મસરના રાજા
ફારુનનો હાથ ભાંગી ના ો છે. જુઓ, તને ફર થી તલવાર પકડ જશે
એવો મજ ૂત કરવા સારુ દવા લગાડ ને તેના પર પાટો બાંધી લીધો
નથી.”

22 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, કે “જુઓ, હુ મસરના રાજા
ફારુનની વરુદ્ધ છુ. હુ તેના બ ે હાથ એટલે મજ ૂત તથા ભાંગેલો
હાથ ભાંગી નાખીશ, તેના હાથમાંથી તલવાર પાડ નાખીશ. 23 હુ
મસર ઓને પ્રજાઓમાં વખેર નાખીશ અને દેશોમાં વેર વખેર કર
નાખીશ. 24 હુ બા બલના રાજાના હાથ બળવાન કર શ અને તેના
હાથમાં માર તલવાર આપીશ જથેી હુ ફારુનના હાથ ભાંગી નાખીશ.
પ્રાણઘાતક ઘા વાગેલો માણસ જમે નસાસા નાખે તેમ તે બા બલના
રાજાની આગળ નસાસા નાખશે.

25 કેમ કે હુ બા બલના રાજાના હાથ બળવાન બનાવીશ, ફારુનના
હાથ નીચા પડશે, હુ બા બલના રાજાના હાથમાં માર તલવારઆપીશ,
તે તેનાથી મસર દેશ પર હુમલો કરશે, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ
છુ. 26 હુ મસર ઓને પ્રજાઓમાં વખેર નાખીશ અને દેશોમાં સવર્ત્ર
વેર વખેર કર નાખીશ. ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.”

31
મસરને કપાયેલા એરેજ ૃક્ષની ઉપમા

1 અ ગયારમા વષર્ના, ત્રીજા મ હનાના, પહેલા દવસે યહોવાહ ું
વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના રાજા
ફારુનને તથા તેના ચાકરોને કહે,
‘તમારા જવેો બીજો મોટો કોણ છે?
3જો,આશ્ ૂર લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષજવેો હતો, તેની ડાળ ઓ ુંદર,

તેની છાયા ઘટાદાર, તે ું ઊંચાઈ ઘણી હતી!
અને તે ૃક્ષની ટોચ ડાળ ઓ કરતાં ઉપર હતી.
4 ઘણાં પાણીઓએ તેને ઊં ું ક ;ુ જળાશયોએ તેને વધા .ુ
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નદ ઓ તેના રોપાઓની આસપાસ વહેતી હતી,
તેના વહેળાથી ખેતરનાં સવર્ ૃક્ષોને પાણી મળ ું હ ું.
5 તેની ઊંચાઈ ખેતરના બીજા ૃક્ષો કરતાં ઘણી ઊંચી હતી,
તેને ુષ્કળ ડાળ ઓ થઈ;
તેની ડાળ ઓ ટ ત્યારે ુષ્કળ પાણી મ ાથી તે લાંબી વધી.
6આકાશના પક્ષીઓ તેની ડાળ ઓ પર માળા બાંધતાં હતા,ં
તેનાં પાંદડાં નીચે દરેક ખેતરનાં સવર્ પ ુઓ પોતાનાં બચ્ચાંને જન્મ

આપતાં હતા.
તેની છાયામાં ઘણી પ્રજાઓ રહેતી હતી.
7 તે પોતાના મહત્વમાં તથા પોતાની ડાળ ઓની લંબાઈમાં ુંદર હ ું,

તેનાં ૂળો મહા જળ પાસે હતા.ં
8ઈ રના બગીચામાંના એરેજ ૃક્ષો તેને ઢાંક શકતા ન હતા.
દેવદાર ૃક્ષો તેની ડાળ ઓ સમાન પણ ન હતા,ં પ્લેન ૃક્ષો પણ તેની

ડાળ ઓ સમાન ન હતા.ં
ુંદરતામાં પણ ઈ રના બગીચામાં ું એક પણ ૃક્ષ તેની સમાન ન હ ું!

9 મેં તેને ઘણી ડાળ ઓથી એ ું ુંદર બના ું હ ું કે;
ઈ રના બગીચામાંના એટલે એદનનાં સવર્ ૃક્ષો તેની અદેખાઈ કરતાં

હતા.ં’ ”
10 માટે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “કારણ કે તે ઊં ું હ ું, તેણે

પોતાની ટોચ વાદળ ુધી પહોંચાડ છે અને તે ું હૃદય કદમાં ઊં ું થ ું
છે. 11 તેથી હુ તેને પ્રજાઓમાં જે પરાક્રમી છે તેના હાથમાં સોપી દઈશ.
અ ધકાર તેની વરુદ્ધપગ ું ભરશે મેં તેને તેની દુ તાને લીધે હાંક કા ું
છે.

12પરદેશીઓજેબધી પ્રજાઓમાટે ત્રાસરૂપ છે,એવા પરદેશીઓએ
તેનો સંહાર કય છે, તેને તજી દ ું છે. તેની ડાળ ઓ પવર્તો પર તથા
ખીણોમાં પડલેી છે, તેની ડાળ ઓ ઝરણાંઓ પાસે ભાંગી પડલેી છે.
પછ ૃથ્વીની સવર્ પ્રજાઓએ તેની છાયામાંથી જતા રહ ને તેને છોડ
દ ું છે.
13આકાશના સવર્ પક્ષીઓ તેનાં ભાંગી ૂટેલા અંગો પરઆરામ કરે છે,
ખેતરનાં સવર્ પ ુઓ તેની ડાળ ઓ પર રહેશે.



હઝ કયેલ 31:14 lxxiv હઝ કયેલ 32:3

14એ ું બને કે પાણી પાસેનાં ૃક્ષો તથા પાણી પીનારાં સવર્ ૃક્ષોમાંના
કોઈ પણ કદમાં ઊંચા ન થઈ જાય, પોતાની ટોચ વાદળ ુધી ના
પહોંચાડ,ે કેમ કે પાણી પીનારા ૃક્ષ બીજા ૃક્ષ કરતાં કદ ઊંચે ન હ
થાય. કેમ કે તેઓ બીજા મ ુષ્યો સાથે કબરમાં ઊતર જનારાઓના
ભેગા મોતને અધોલોકને સ્વાધીન કરવામાં આ ા છે.”

15પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: “તે દવસે ારે તે શેઓલમાં ઊતર
ગયો ત્યારે મેં ૃથ્વી પર શોક પળા ો. મેં તેના પર ઊંડાણ ઢાં ું, મેં
સ ુદ્રના પાણી રો ા.ં અને મહાજળ થંભ્યા, મેં તેને લીધે લબાનોન
પાસે શોક પળા ો. તેને લીધે ખેતરનાં સવર્ ૃક્ષો ૂ છત થઈ ગયા.ં

16 ારે મેં તેને કબરમાં ઊતર જનારાઓની સાથે શેઓલમાં ફેંક
દ ધો ત્યારે તેના પતનથી મેં પ્રજાઓને ુજાવી દ ધી, સવર્ પાણી પીનારા
એદનનાં તથા લબાનોનનાં ર ળયામણાં તથા શ્રે ૃક્ષો અધોલોકમાં
દલાસો પામ્યા.ં
17 જઓે તેના બળવાન હાથરૂપ હતા, જઓે પ્રજાઓની છાયામાં

રહેતા હતા, તેઓ પણ તેની સાથે શેઓલમાં તલવારથી કતલ
થયેલાઓની પાસે ગયા. 18 મ હમામાં તથા મોટાઈમાં એદનનાં ૃક્ષોમાં
તારા જે ું કોણ હ ુ?ં કેમ કે ું એદનનાં ૃક્ષોની સાથે અધોલોકમાં પડશે,
ું તલવારથી કતલ થયેલાઓની સાથે બે ુ તીઓમાં પડ્યો રહેશે. એ

ફારુન તથા તેના ચાકરો છે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.

32
જળ-અજગર સાથે મસરના રાજાની ુલના

1 ત્યારબાદ એ ું થ ું કે બારમા વષર્ના બારમા માસની પહેલીએ
યહોવાહ ું વચન માર પાસેઆ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના
રાજાફારુન વષે વલાપ કર ને તેને કહે કે, ‘ ું પ્રજાઓમધ્યે જુવાન સહ
જવેો છે,
ું સ ુદ્રમાંના અજગર જવેો છે; તેં પાણીને હલાવી ના ાં છે,

તેં તારા પગથી પાણીને ડહોળ ને તેઓનાં પાણી ગંદાં કયા છે!”
3 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે કે:



હઝ કયેલ 32:4 lxxv હઝ કયેલ 32:14

“હુ ઘણા લોકોની સભામાં માર જાળ તારા પર પ્રસાર શ, તેઓ તને
માર જાળમાં બહાર ખેંચી લાવશ.ે

4 હુ તને જમીન પર પડતો ૂક શ, હુ તને ખેતરમાં ફેંક દઈશ,
આકાશના સવર્ પક્ષીઓને તાર પર બેસાડ શ; ૃથ્વીનાં બધા જજીવતાં

પ ુઓ તારાથી ૃપ્ત થશ.ે
5 કેમ કે હુ તારુ માંસ પવર્ત પર નાખીશ, તારા બચી ગયેલાંઓથી ખીણો

ભર દઈશ.
6 ત્યારે હુ તારુ લોહ પવર્ત પર રેડ શ,
નાળાઓને તારા રક્તથી ભર દઈશ.
7 હુ તને હોલવી દઈશ ત્યારે હુ આકાશને ઢાંક દઈશ અને તારાઓને

અંધકારમય કર નાખીશ.
હુ ૂયર્ને વાદળોથી ઢાંક દઈશ અને ચંદ્ર પ્રકાશશે ન હ.
8 હુ આકાશના બધાં નક્ષત્રોને અંધકારમય કર દઈશ,
તારા દેશમાં અંધકાર ફેલાવીશ.” એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

9 ારે જે પ્રજાઓને ું જાણતો નથી તેઓના દેશોમાં હુ તારો
વનાશ કર શ, ત્યારે હુ ઘણા લોકોનાં હૃદયોને પણ ત્રાસ પમાડ શ.
10તારા વષે હુ ઘણા લોકોને આઘાત પમાડ શ, ારે હુ માર તલવાર
તેઓની આગળ ફેરવીશ, ત્યારે તેઓના રાજાઓ તારે લીધે ભયથી
કાંપશે. તારા પતનના દવસે તેઓ બધા સતત કાંપશે.”

11 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; “બા બલના રાજાની તલવાર તાર
સામે આવશ.ે
12 હુ તારા ચાકરોને યોદ્ધાઓની તલવારથી પાડ શ, તેઓ પ્રજાઓમાં

સૌથી દુ છે.
આયોદ્ધાઓ મસર ું ગૌરવ ઉતારશે અને તેના લોકોનો નાશ કરશે.
13 કેમ કે હુ મહાજળ પાસેથી તેનાં બધાં પ ુઓનો પણ નાશ કર શ;
માણસનો પગ પાણીને ડહોળશે ન હ કે પ ુઓની ખર ઓ તેઓને

ડહોળશે ન હ!
14 ત્યારે હુ તેઓની નદ ઓને શાંત કર દઈશ અને તેઓની નદ ઓને

તેલની જમે વહેવડાવીશ.”
આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!
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15 હુ મસર દેશને ૂરે ૂરો ઉજ્જડતથા તજીદ ધે ું ાન બનાવી દઈશ;
ારે હુ તેના બધા રહેવાસીઓ પર હુમલો કર શ, ત્યારે તેઓજાણશે

કે હુ યહોવાહ છુ.
16આ ગીત ગાઈને તેઓ વલાપ કરશે. પ્રજાની દ કર ઓ વલાપગાન

ગાઈને રૂદન કરશ;ે
તેઓ મસર માટે વલાપ કરશે.
તેઓઆખા સ ુદાય માટે વલાપ કરશે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

ૃત્ ુલોક
17વળ બારમા વષર્માં, તે મ હનાના પંદરમા દવસે યહોવાહ ું વચન

માર પાસે આ ું અને ક ું,
18 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, મસરના આખા સ ુદાય માટે રુદન કર.
તેને તથા તેની પ્ર ાત પ્રજાની દ કર ઓને શેઓલમાં નીચે

ઉતારનારાઓની સાથે ું તેઓને અધોલોકમાં નાખ.
19તેઓને કહે, ‘ ું ું ખરેખર બીજા કરતાં અ ત ુંદર છે? નીચે જાઅને

બે ુ તીઓની સાથે ૂઈ જા!’
20 તેઓ તલવારથી કતલ થયેલાઓની મધ્યે જઈ પડશે. મસર

તલવારને આપવામાં આવે છે; તેના દશુ્મનો તેને તથા તેના
સ ુદાયને ખેંચી લઈ જશે.

21 પરાક્રમીઓમાં જઓે બળવાન છે તેઓ તેની તથા તેના સાથીઓની
સાથે શેઓલમાંથી બોલશે:

‘તેઓ અહ નીચે આ ા છે! તેઓ તલવારથી માર નંખાયેલા
બે ુ તીઓ સાથે ૂઈ ગયા છે.

22આશ્ ૂર પોતાના લોકોની સાથે ત્યાં છે! તેની કબરો તેની આસપાસ
છે.

તેઓ સવર્ની તલવારથી કતલ થઈ હતી.
23 તેઓની કબરો નીચે નરકમાં છે અને તેનો સ ુદાય તેની કબરની

આસપાસ છે.
જઓે ૃથ્વી પર ત્રાસદાયક હતા,
જઓે તલવારથી કતલ થઈને પડ્યા તેની આસપાસ તેની કબરો છે.
24 તેની કબરોની આસપાસ એલામ તથા તેનો સ ુદાય છે: તેઓમાંના

બધા માયાર્ ગયા છે.



હઝ કયેલ 32:25 lxxvii હઝ કયેલ 32:32

જઓે ૃથ્વી પર માણસોમાં ત્રાસદાયક હતા, તેઓ બધા તલવારથી
કતલ થઈ પડ્યા છે,

તેઓ બે ુ ત તમાં અધોલોકમાં ઊતર ગયા છે, કબરમાં ઊતર
જનારાઓની સાથે લ જ્જત થયા છે.

25 તેની આસપાસ તેની કબરો છે. તેઓએ એલામ તથા તેના સ ુદાય
માટે કતલ થયેલાઓની વચમાં પથાર કર છે;

તેઓમાંના બધા બે ુ તીઓ તથા તલવારથી કતલ થયેલા છે. તેઓ
ૃથ્વીમાં ત્રાસ લા ા હતા.

તેઓ કબરમાં ઊતર જનારાઓની સાથે લ જ્જત થશે. તેઓને માર
નંખાયેલા મધ્યે ૂકવામાં આ ા છે.

26મેશેખ, ુબાલ તથા તેનો સ ુદાય પણ ત્યાં છે! તેની આસપાસ તેની
કબરો છે.

તેઓમાંના બધા બે ુ ત તથા કતલ થયેલા છે, કેમ કે તેઓ દેશમાં હસા
લા ા હતા!

27બે ુ તીઓમાં જે યોદ્ધાઓ માયાર્ ગયા છે, તેઓ પોતાના ુદ્ધશ ો
સ હત શેઓલમાં ઊતર ગયા છે,

અને પોતાની તલવારો પોતાના માથા નીચે ૂક છે. તેઓના ભાલાઓ
પોતાના હાડકા પર ૂ ા છે?

કેમ કે તેઓ ૃથ્વી પર માણસોમાં ૂરવીરો ત્રાસદાયક હતા.
28 હે મસર, તારો પણબે ુ તીઓની સાથે નાશ થશે. તલવારથી કતલ

થયેલાઓની સાથે ું પડ્યો રહેશ.ે
29 અદોમ પોતાના રાજાઓ તથા સેનાપ તઓ સ હત ત્યાં છે.

તેઓ પરાક્રમી હતા. પણ તેઓ કતલ થયેલાઓની સાથે પડ્યા છે,
બે ુ તીઓ સાથે તથા કબરમાં ઊતરનારાઓ સાથે પડ રહેશે.

30 ત્યાં ઉ રના સવર્ રાજકુમારો છે તથા સદોનીઓ જઓે ૃત્ ુ
પામેલાઓની સાથે નીચે ગયા છે. તેઓ પરાક્રમી હતા અને બીજાને ભય
પમાડતા હતા, પણ તેઓ લ જ્જત થયા છે, તેઓ બે ુ ત તમાં
તલવારથી કતલ થયેલાઓની સાથે પડલેા છે. તેઓ કબરમાં ઊતર
જનારાઓની સાથે લ જ્જત થયા છે.

31 ફારુન તેઓને જોઈને તલવારથી માયાર્ ગયેલા પોતાના સ ુદાય
માટે દલાસો પામશે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 32 મેં ૃથ્વી પરનાં
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માણસોમાં મારો ત્રાસ બેસાડ્યો છે, પણજઓે તલવારથી માયાર્ ગયેલા
છે તેવા બે ુ તીઓની મધ્યે ૂઈ જશે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે!

33
ઇ ર હઝ કયેલને ચોક દાર સોંપે છે
હઝ. 3:16-21

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું
તારા લોકો સાથે વાત કર ને કહે, ‘ ારે હુ કોઈ દેશ સામે તલવાર લા ુ,ં
ત્યારે તે દેશના લોકો પોતામાંના એક ુરુષને પસંદ કર ને તેને પોતાના
ચોક દાર તર કે નીમ.ે 3 જો તે તલવારને દેશ પર આવતી જોઈને તે
લોકોને ચેતવણી આપવા સારુ રણ શગડુ વગાડ.ે 4 ત્યારે જો કોઈ
રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળ ને ધ્યાન ન આપે અને તલવાર આવીને
તેને માર નાખે તો તે ું લોહ તેને પોતાને માથ.ે

5 જો કોઈ રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળ ને ધ્યાન ન આપ,ે તો
તે ું રક્ત તેને માથે; પણ જો કોઈ ધ્યાન આપશે, તો તે પોતાનો જીવ
બચાવશે.

6પણજો તલવારનેઆવતીજોઈને ચોક દાર રણ શગડુ વગાડે ન હ,
લોકોને ચેતવણી મળે ન હ, જો તલવાર આવીને કોઈનો જીવ લ,ે તો તે

ક્ત પોતાના પાપને લીધે ૃત્ ુ પામશે, પણ હુ તેના લોહ નો બદલો
ચોક દાર પાસેથી માંગીશ.’ ”

7 હે મ ુષ્ય ુત્ર, મેં તને ઇઝરાયલી લોકો માટે ચોક દાર બના ો છે;
મારા ુખથી વચન સાંભળ ને માર વતી તેને ચેતવણી આપ. 8જો હુ
કોઈ દુ ક્તને કહુ, હે દુ માણસ, ું ન ે ૃત્ ુ પામશ.ે’ પણ જો
ું દુ માણસને પોતાના દરુાચરણથી ફરવા ચેતવણી નઆપ,ે તો તે દુ

માણસ પોતાના પાપમાં મરશ,ે પણ હુ તેના લોહ નો બદલો તાર પાસેથી
માગીશ. 9 પણ જો, ું દુ માણસને પોતાના દરુાચરણથી ફરવાની
ચેતવણી આપ,ે જથેી તે તેનાથી પાછો ફરે, જો તે તેના દરુાચરણથી
પાછો ન ફરે, તો તે પોતાના પાપમાં ૃત્ ુ પામશે, પણ ું પોતાનો જીવ
બચાવશે.

કરે તે ભોગવે
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10વળ , હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘તમેઆ પ્રમાણે કહો
છો કે: અમારાં ઉલ્લંઘનો તથા અમારાં પાપ અમારા માથા પર આવી
પડ્યાં છે, અમે તેમાં ક્ષીણ થતા જઈએ છ એ, અમે શી ર તે જીવી ુ?ં’
11 તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે મારા જીવના સમ, દુ
માણસના ૃત્ ુથી મને આનંદ થતો નથી, પણ દુ માણસ દરુાચરણથી
પાછો ફરે, તો તે જીવતો રહે. પાછા ફરો, તમારાં દરુાચરણથી પાછા ફરો,
હે ઇઝરાયલી લોકો, તમે શા માટે ૃત્ ુ પસંદ કરો છો?’ ”

12 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા લોકોને કહે કે, ‘ન્યાયી માણસ પાપ કરશે તો
તે ું ન્યાયીપણું તેને બચાવશે ન હ,જો દુ માણસપોતાના પાપથી પાછો
ફરે તો તેની દુ તાને લીધે તેનો નાશ થશે ન હ. તેમ જ ન્યાયી માણસ
પાપ કરશે તો તે પોતાના ન્યાયીપણાથી જીવશે ન હ. 13જો હુ ન્યાયી
માણસને કહુ કે, “તે ન ે જીવશે.” અને જો તે પોતાના ન્યાયીપણામાં
ભરોસો રાખીને અન્યાય કરે, તો હુ તે ું ન્યાયીપણું યાદ કર શ ન હ; તેણે
કરેલી દુ તાને લીધે તે માય જશ.ે

14 અને જો હુ દુ માણસને કહુ કે, “ ું ન ે ૃત્ ુ પામશ.ે” પણ
જો તે પોતાના પાપોથી પાછો ફરે અને જે ન્યાયસંગત તથા સા ું છે તે
કરે. 15જો તે ાજે ૂકેલી વસ્ ુ પાછ આપ,ે તેણે જે કઈ ચોર લી ું
છે તે પાછુ આપ,ેજો તે જીવનઆપનાર નયમો પ્રમાણે ચાલે અને પાપ
ન કરે, તો તે ન ે જીવશ,ે તે મરશે ન હ. 16 તેણે કરેલાં કોઈ પણ પાપ
સ્મરણમાં આવશે ન હ. કેમ કે તે ન્યાયપણાથી તથા સચ્ચાઈથી વત્ય
છે;એટલે તે ન ે જીવશ.ે

17 પણ તારા લોકો કહે છે કે, “પ્ર ુ યહોવાહનો માગર્ અદલ નથી!”
પણ તેઓના માગ અદલ નથી. 18 ારે ન્યાયી માણસ પોતાના
ન્યાયીપણાથી પાછો ફર ને પાપ કરે, તો તે તેમાં ૃત્ ુ પામશ.ે 19અને

ારે પાપી માણસ પોતાની દુ તાથી પાછો ફર ને ન્યાય તથા ની ત
પ્રમાણે વત, તો તેની તે બાબતોને કારણે તે જીવશે. 20 પણ તમે
લોકો કહો છો, “પ્ર ુનો માગર્ અદલ નથી.” હે ઇઝરાયલી લોકો, હુ
તમારામાંના દરેકનો તમારા આચરણ પ્રમાણે ન્યાય કર શ.’ ”

યરુશાલેમના પતનના સમાચાર
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21 અમારા બંદ વાસના બારમા વરસના દસમા મ હનાના પાચમા
દવસે યરુશાલેમથી નાસી છૂટેલા એક માણસે માર પાસે આવીને ક ું,
“નગર કબજે કરવામાં આ ું છે.” 22 નાસી છૂટેલો માણસ આવે તે
પહેલાં સાંજે યહોવાહનો હાથ મારા પર હતો, સવારમાં તે માર પાસે
આવે તે પહેલાં મારુ ુખ ુલ્ ું હ ુ.ં અને હવે પછ હુ ૂંગો નહોતો.

લોકોનાં પાપ
23 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 24 હે

મ ુષ્ય ુત્ર, જઓે ઉજ્જડ થયેલા ઇઝરાયલ દેશમાં વસેલા છે તેઓ
એમ કહે છે, ‘ઇબ્રા હમ એકલો માણસ હતો, છતાં તેણે દેશનો કબજો
મેળ ો. પણ અમે તો ઘણા છ એ, અમને દેશ વારસામાં આપવામાં
આ ો છે.’ ”

25 માટે તેઓને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: “તમે લોહ પીઓ
છો, તમે તમાર નજર ૂ ત તરફ ઉઠાવી છે, તમે લોકો ું લોહ વહેવડાવો
છો. છતાં ું તમે દેશ ું વતન પામશો? 26 તમે તલવાર પર આધાર
રા ો છેઅને ધ ારપાત્ર કાય કયા છે, દરેક માણસે પોતાના પડોશીની
પત્નીને ભ્ર કર છે, છતાં ું તમે દેશનો વારસો પામશો?”

27 ું તેઓને કહે; “પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે કે, મારા જીવના સમ
કે,જઓે ઉજ્જડ નગરોમાં રહે છે, તેઓ તલવારથી માયાર્ જશે. જઓે
ખેતરોમાં રહે છે તેઓને હુ જીવતાં પ ુઓ માટે ખોરાક તર કે આપીશ,
જઓે ગઢમાં તથા ુફાઓમાં રહે છે તેઓ મરક થી ૃત્ ુ પામશે.
28 હુ આ દેશને ઉજ્જડ તથા ત્રાસરૂપ કર શ અને તેના સામથ્યર્ના
અ ભમાનનો અંત આવશ,ે ઇઝરાયલના પવર્તો વેરાન થશે, તેમાં થઈને
કોઈ પસાર થશે ન હ.’ 29 તેઓએ કરેલાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોને કારણે
હુ દેશને વેરાન તથા ઉજ્જડ બનાવી દઈશ ત્યારે લોકો જાણશે કે હુ
યહોવાહ છુ.

લોકો સંદેશા સાંભળે છે, પણ અમલ કરતા નથી
30 હે મ ુષ્ય ુત્ર, તારા લોકો તારા વષે ભીંતો પાસે તથા ઘરના

બારણા પાછળ વાતો કરે છે; તેઓ એકબીજાને-દરેક પોતાના ભાઈને
કહે છે, “ચાલો જઈને યહોવાહ તરફથી આવે ું વચન પ્રબોધક દ્વારા



હઝ કયેલ 33:31 lxxxi હઝ કયેલ 34:8

સાંભળ એ.” 31 મારા લોકો વારવાર કરતા હોય તે પ્રમાણે તાર પાસે
આવે છે, તાર આગળ બેસીને તારુ સાંભળે છે, પણ તેઓ તે પાળતા
નથી. તેઓના ુખમાં સાચા શ ો છે પણ હૃદય ખોટા લાભ પાછળ
જાય છે.

32 કેમ કે ું તેઓને કોઈ ુંદર અવાજવાળો અને કુશળ ર તે વા જત્ર
વગાડનારો હોય તેના જવેો લાગે છે. તારા સંદેશાઓ તેઓના માટે
મનોરજન જવેા હોય છે. કારણ કે તેઓ તારાં વચનો સાંભળે છે, પણ
તેઓમાંના કોઈ તેનો અમલ કરતો નથી. 33 પણ ારે આ બ ું થશે
જુઓ, તે થશ!ે ત્યારે તેઓ જાણશે કે તેઓની મધ્યે એક પ્રબોધક થઈ
ગયો છે.

34
ઇઝરાયલના પાળકો

1 ત્યારે યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલના ઘેંટાપાળકોની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર ને
તેમને કહે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ ઘેંટાપાળકોને કહે છે, “ઇઝરાયલના
ઘેંટાપાળકોને અફસોસ, કેમ કે તેઓ પોતા ું પોષણ કરે છે. ું
ઘેંટાપાળકોએ તેઓના ટોળાંઓ ું પોષણ ન કર ું જોઈએ? 3 તમે
ચરબીવાળો ભાગ ખાઓ છો અને ઊનનાં વ પહેરો છો. તમે
ચરબીવાળા ટોળાંઓનો સંહાર કરો છો, પણ તમે તેને ચરાવતા નથી.

4 તમે રો ગ ને બળવાન કયા નથી, તમે બીમારને સાજાં કયા નથી.
તમે ભાંગી ગયેલાને પાટો બાંધ્યો નથી, નસાડ ુકાયેલાને તમે પાછાં
લા ા નથી કે ખોવાઈ ગયેલાંની શોધ કર નથી: પણ તેઓના પર
બળજબર તથા સખતાઈથી શાસન ચલા ું છે. 5 તેઓ ઘેંટાપાળક
વના વખેરાઈ ગયા,ં તેઓ વખેરાઈ ગયાથી તેઓ ખેતરનાં પ ુઓનો
ખોરાક બન્યાં છે. 6 મારાં ટો ું દરેક પવર્તો પર તથા દરેક ટેકર ઓ પર
રખડતાં ફરે છે, તે ઘેટાં આખી ૃથ્વીની સપાટ પર વેર વખેર થઈ ગયાં
છે. તેઓને શોધનાર કોઈ નથી.”

7 માટે હે ઘેંટાપાળકો, યહોવાહ ું વચન સાંભળો: 8 પ્ર ુ યહોવાહ
કહે છે, “મારા જીવના સમ” “મારાં ઘેટાં જગલી પ ુઓનો શકાર બન્યાં
છે, ખેતરનાં સવર્ પ ુઓનો ખોરાક બન્યાં છે, કારણ, તેઓનો કોઈ
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ઘેંટાપાળક નહોતો અને મારા ઘેંટાપાળકોએ મારાં ઘેટાં માટે પોકાર કય
નથી, પણ ઘેંટાપાળકોએ પોતા ું રક્ષણ ક ુ છે, મારાં ટોળાં ું પોષણ ક ુ
નથી.”

9 તેથી હે ઘેંટાપાળકો, તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો, 10 પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે, જુઓ! હુ ઘેંટાપાળકોની વરુદ્ધ છુ, હુ મારા ટોળાંની
જવાબદાર તેમના હાથમાંથી લઈ લઈશ. મારા ઘેટાંને પાળવા ું કામ
તેમની પાસેથી લઈ લઈશ; જથેી ઘેંટાપાળકો પોતા ું પોષણ કર શકે
ન હ, હુ મારા ઘેટાંઓને તેમના ુખમાંથી લઈ લઈશ, જથેી મારા ઘેટાં
તેમનો ખોરાક બનશે ન હ.”

ભલો ભરવાડ
11 કેમ કે પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: “જુઓ, હુ પોતે જ મારાં ટોળાંને

શોધી કાઢ શ અને તેઓની સંભાળ રાખીશ. 12જમે ભરવાડ તે દવસે
પોતાનાં વેર વખેર થયેલાં ટો ું સાથે હોય તેમ દવસે પોતાના ટોળાને
શોધી કાઢશે. હુ મારાં ઘેટાંને શોધીશઅને વાદળવાળા તથા અંધકારમય
દવસે તેઓ ાં ાં વખેરાઈ ગયાં હશે તે સવર્ જગ્યાએથી તેઓને
છોડાવીશ. 13 ત્યારે હુ તેઓને લોકો મધ્યેથી બહાર લાવીશ; હુ
તેમને અન્ય દેશોમાંથી ભેગાં કર ને પોતાના દેશમાં લાવીશ. હુ તેમને
ઇઝરાયલના પવર્તો પર, ઝરણાં પાસે તથા દેશની દરેક વસ તવાળ
જગ્યાઓમાં ચરાવીશ.

14 હુ તેઓને સાર જગ્યાઓમાં ચરાવીશ; ઇઝરાયલના ઊંચા પવર્તો
તેઓની ચરવાની જગ્યાઓથશ.ે ત્યાં તેઓસાર ચરવાની જગ્યાઓમાં
ૂઈ જશ,ે તેઓ ઇઝરાયલના પવર્તો પર ચરશ.ે 15 હુ પોતે મારાં ટોળાંને

ચાર શ, હુ તેઓને ુવાડ શ.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 16 હુ
ખોવાયેલાની શોધ કર શ, કાઢ ૂકેલાંને હુ પાછુ લાવીશ. હુ ઈજા
પામેલાં ઘેટાંને પાટો બાંધીશ, માંદાંને સાજાં કર શ. અને ુ તથા
બળવાનનો નાશ કર શ. હુ તેઓ ું ન્યાયથી પોષણ કર શ.

17 હે મારાં ટો ું,” પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે” જુઓ, “હુ ઘેટા,ં તથા
બકરાંઓ વચ્ચે ન્યાય કર શ. 18 સારો ચારો ચર ને બાક નો બચેલો
ચારાવાળો ભાગ પગ નીચે ૂંદવો, અથવા સ્વચ્છ પાણી પીને બાક ું
પાણી પગથી ડહોળ નાખ ું એ ું નાની બાબત છે? 19પણ મારાં ટો ું
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તમારા પગનો કચડલેો ચારો ખાય છે અને તમારા પગથી ડહોળે ું પાણી
પીવે છે.”

20 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ તેઓને કહે છે: “જો, હુ પોતે આ ુ તથા
પાતળાં ઘેટાં વચ્ચે ન્યાય કર શ, 21 કેમ કે તમે પાસાથી તથા ખભાથી
ધ ો માર ને તથા માંદાંને શગડાં માર ને દૂર ુધી નસાડ ૂ ાં છે.

22તેથી હુ મારાં ટોળાંને બચાવીશ; હવે પછ તેઓને કોઈ ૂંટશે ન હ.
અને ઘેટાં વચ્ચે ન્યાય કર શ. 23 હુ તેઓના પર એક ઘેંટાપાળક ઊભો
કર શ, મારો સેવક દાઉદ તેઓ ું પોષણ કરશે. તે તેઓ ું પોષણ કરશે;
તે તેઓનો ઘેંટાપાળક બનશે. 24 કેમ કે હુ, યહોવાહ, તેઓનો ઈ ર
થઈશ અને મારો સેવક દાઉદ તેઓની મધ્યે સરદાર થશે. હુ યહોવાહ
આમ બોલ્યો છુ.

25 હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર કર શ અને દેશમાંથી જગલી
પ ુઓને હાંક કાઢ શ,જથેી મારાં ઘેટાં ુલ્લાઅરણ્યમાં ુર ક્ષત રહેશે
અને શાં તથીજગલમાં ૂઈજશે. 26 હુ તેઓની તથા માર આસપાસની
ટેકર પર આશીવાર્દ લાવીશ, વળ હુ ઋ ુ પ્રમાણે વરસાદ મોકલીશ.
આ આશીવાર્દનો વરસાદ થશે. 27 પછ ખેતરનાં ૃક્ષોને ફળ આવશે
અને ૃથ્વી પોતાની ઊપજ આપશે. મારાં ઘેટાં પોતાના દેશમાં ુર ક્ષત
રહેશ;ે ારે હુ તેઓની ઝંૂસર ભાંગી નાખીશ અને તેઓને ુલામોના
હાથમાંથી છોડાવીશ ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

28હવે પછ કદ તેઓ પ્રજાઓની ૂંટ કરશે ન હ, હવે પછ ૃથ્વીનાં
જગલી પ ુઓ તેઓને ખાઈ જશે ન હ, કેમ કે તેઓ ન ત રહેશે અને
બીશે ન હ. 29 હુ તેઓને ફળદ્રપજગ્યામાં ાપીશ કે તેઓ ફર ૂખથી
ૂખે મરશે ન હ, કે કોઈ વદેશી પ્રજા તેઓ ું અપમાન કરશે ન હ.
30 ત્યારે તેઓજાણશે કે, હુ, યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ, હુ તેઓની

સાથે છુ. ઇઝરાયલી લોકો મારા લોકો છે.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા
છે. 31 “કેમ કે તમે મારાં ઘેટાં છો, મારા ચારાના ટો ું અને મારા લોકો
છો, હુ તમારો ઈ ર છુ.” આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.’ ”



હઝ કયેલ 35:1 lxxxiv હઝ કયેલ 35:13

35
અદોમને ઈ રની સજા

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
સેઈર પવર્ત તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને તેની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર,
3 તેને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, હે સેઈર પવર્ત, હુ તાર વરુદ્ધ
છુ, હુ મારો હાથ તાર વરુદ્ધ ઉગામીશ અને તને વેરાન તથા ત્રાસરૂપ
કર શ.

4તારાં નગરોને ઉજ્જડબનાવી દઈશઅને ું તદ્દન વેરાન થઈજઈશ;
ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ. 5 કેમ કે તેં ઇઝરાયલી લોકો
સાથે સતત દશુ્મનાવટ રાખી છે. ઇઝરાયલી લોકોની આપ ના સમયે,
તેઓની મોટ સજાના સમયે, તમે તેઓને તલવારને સ્વાધીન કયાર્ છે.
6 તેથી પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, મારા જીવના સમ’ ‘હુ તને રક્તપાત માટે
તૈયાર કર શ, રક્તપાત તાર પાછળલાગશે. તેં રક્તપાતનો ધ ાર કય
નથી, માટે રક્તપાત તાર પાછળ લાગશ.ે

7 હુ સેઈર પવર્તને વેરાન કર દઈશ અને ત્યાંથી પસાર થનારા અને
પાછા આવનારનો સંહાર કર શ. 8અને હુ તેના ડુગરોને ૃત્ ુ પામેલાથી
ભર દઈશ. તારા ડુગરો, ખીણો તથા તારા ઝરણામાં તલવારથી કતલ
થયેલાઓ પડશે. 9 હુ તને સદાને માટે વેરાન બનાવી દઈશ. તારા
નગરોમાં વસ્તી થશે ન હ, ત્યારે ું જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.

10 “ ારે યહોવાહ ત્યાં તેઓની સાથે હતા, ત્યારે તમે ક ું આ બે
પ્રજા તથા આ બે દેશો મારા છે, અમે તેનો કબજો મેળવી ું. 11 માટે
પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, મારા જીવના સમ, તેં તારા તરસ્કારને લીધે જે
રોષ તથા ઈષ્યાર્ તેઓના પ્રત્યે કયા છે, તે પ્રમાણે હુ તાર સાથે વત શ,

ારે હુ તેઓનો ન્યાય કર શ, ત્યારે હુ તેઓ મધ્યે પ્રગટ થઈશ.
12 ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ! ઇઝરાયલના પવર્તોની

વરુદ્ધ જે દભુાર્ષણો કર ને ું બોલ્યો છે, તેં ક ું છે, “તેઓ વેરાન છે,
તેઓ અમને ભક્ષ થવાને આપવામાં આ ા છે.” 13 તમે તમારા ુખે
માર વરુદ્ધ બડાશ માર છે, માર વરુદ્ધ ઘણું બ ું બોલ્યા છો. તેં મેં
સાંભ ું છે.’ ”
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14 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘ ારે આખી ૃથ્વી આનંદ કરતી
હશે ત્યારે હુ તને વેરાન કર શ. 15 જમે ું ઇઝરાયલને ઉજ્જડ થ ું
જોઈને આનંદ કરતો હતો, એ ું જ હુ તાર સાથે પણ કર શ. હે સેઈર
પવર્ત, ું વેરાન થશ,ેઆ ું અદોમ પણ વેરાન થશ,ે ત્યારે તેઓજાણશે
કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”

36
ઇઝરાયલ ઉપર ઈ રનો આશીવાર્દ

1 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ઇઝરાયલના પવર્તોને ભ વષ્યવાણી કર ને કહે; હે
ઇઝરાયલના પવર્તો યહોવાહ ું વચન સાંભળો, 2 પ્ર ુ યહોવાહ આમ
કહે છે; દશુ્મન તમારે વષે “વાહ, વાહ” કહે છે અને “આ પ્રાચીન
ઉચ્ચ ાનો અમારા કબ્જામાં છે.’ 3 માટે ભ વષ્યવાણી કર ને કહે કે,
‘પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે, તમારો પ્રદેશ ઉજ્જડ થઈ ગયો તેને કારણે,
ચારેબાજુથી તમારા પર થયેલા હુમલાને કારણે તથા બીજી પ્રજાઓએ
તમારો કબજો લીધો,એટલે તમે લોકો વષે નદા કરનાર હોઠ તથાજીભ
બની ગયા છો.

4 માટે, હે ઇઝરાયલના પવર્તો, પ્ર ુ યહોવાહ ું વચન સાંભળો.
પવર્તો તથા ઊંચી ટેકર ઓ, ઝરણાં તથા ખીણો, ઉજ્જડ મેદાનો તથા
તજી દેવાયેલાં નગરો જે તેઓની આસપાસની પ્રજાઓને ૂંટ તથા
હાંસીરૂપ થઈ પડ્યાં છે, તેઓને પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે, 5 માટે પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે, બાક રહેલી પ્રજાઓ તથા આ ું અદોમ જઓેએ
દ્રષે ુ દ્ધથી મારા દેશને ૂંટ લેવા માટે તેને પોતાના હૃદયના ૂરા હષર્થી
પોતાને માટે વતન તર કે ઠરા ો છે, તેઓની વરુદ્ધ હુ ન ઈષ્યાર્ના
આવેશથી બોલ્યો છુ. 6તેથી ઇઝરાયલ દેશ વષે ભ વષ્યવાણી કરઅને
ઇઝરાયલના પવર્તોને તથા ઊંચી ટેકર ઓન,ેખીણોને તથા ઝરણાંને કહે
કે: પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: જુઓ! તમે પ્રજાઓ ું અપમાન સહન
ક ુ છે, માટે હુ મારા ક્રોધમાં તથા રોષમાં બોલ્યો છુ.

7માટે પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે, મેં સમ ખાઈને ક ું કે જે પ્રજાઓ
તાર આસપાસની છે તેઓને ન ે મહેણાં મારવામાં આવશ.ે
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8પણ, હે ઇઝરાયલના પવર્તો, તમારાં ૃક્ષોને ડાળ ઓ ટશે અને તમે
મારા ઇઝરાયલી લોકો માટે ફળ આપશો, તેઓ ઉતાવળે તમાર પાસે
પાછાઆવશ.ે 9 કેમ કે જો, હુ તમારા પક્ષમાં છુ, હુ તમાર તરફ ફર શ,
તમારામાં ખેડાણ તથા વાવેતર થશે.

10 હુ તમાર સાથે ઘણાં માણસોને વસાવીશ, ઇઝરાયલના આખા
કુળને, બધાંને હુ વસાવીશ. શહેરોમાં ફર વસ્તી થશે અને ઉજ્જડ
જગાઓ ફર બાંધવામાં આવશે. 11 હુ તમાર સાથે મ ુષ્યોની તથા
પ ુઓની વસ્તી વધાર શ, તેઓફળદ્રપ થશ.ે હુ તમને તમાર અગાઉની

ત પ્રમાણે વસાવીશ, ૂતકાળમાં તમે જે ક ુ તેના કરતાં હુ તમને
વધારે સ ૃદ્ધ બનાવીશ, ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 12 હુ
માણસોને, મારા ઇઝરાયલી લોકોને તમારા પર ચઢાઈ કરાવીશ. તેઓ
તમારો કબજો કરશે અને તમે તેઓનો વારસો થશો, હવે પછ કદ તમે
તેઓનાં સંતાનોને મારશો ન હ.

13પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: કેમ કે તેઓતને કહે છે, “તમે લોકોનો
નાશ કરશો, તાર પ્રજાનાં સંતાનો મર જશ,ે” 14 માટે હવે ું મ ુષ્યોનો
નાશ કર શ ન હ, તાર પ્રજાને તેઓનાં સંતાનોના ૃત્ ુને કારણે શો કત
કર શ ન હ. એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 15 હવે પછ હુ તને કદ
પ્રજાઓ ું અપમાન સાંભળવા દઈશ ન હ; ું ફર કદ લોકોની નદાને
સહન કર શ ન હ કે તાર પ્રજાને ફર થી કદ ઠોકર ખવડાવીશ ન હ.’
આમ પ્ર ુ યહોવાહ બોલ્યા છે.

ઇઝરાયલ ું નવ નમાર્ણ
16 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 17 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
ારે ઇઝરાયલી લોકો પોતાના દેશમાં રહેતા હતા, ત્યારે તેઓએ

પોતાના આચરણથી તથા પોતાના કાય થી તેને અ ુદ્ધ કય છે. માર
આગળ તેઓનાં આચરણ મા સક ધમર્વાળ ીના જવેાં અ ુદ્ધ હતા.ં
18 તેઓએ જે લોહ દેશ પર વહેવડા ું હ ું તેને લીધે તથા તેઓએ
તેને પોતાની ૂ તઓ વડે અ ુદ્ધ કય હતો. તેથી મેં મારો રોષ તેઓ પર
રેડ્યો.
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19 મેં તેઓને પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર ના ા; તેઓ આખા દેશમાં
વખેરાઈ ગયા. હુ તેઓનાં આચરણ તથા કૃત્યો પ્રમાણે ન્યાય કર શ.
20 પછ તેઓ પ્રજાઓમાં ગયા. ાં ાં તેઓ ગયા, ત્યાં તેઓએ
મારા પ વત્ર નામને અપ વત્ર ક ુ છે, લોકો તેઓ વષે કહેતા હતા કે,
‘ ું આ ખરેખર યહોવાહના લોકો છે? કેમ કે તેઓ પોતાના દેશમાંથી
કાઢ ૂકવામાં આ ા છે.’ 21 ઇઝરાયલી લોકો જે પ્રજાઓમાં ગયા
ત્યાં તેઓએ મારા નામને અ ુદ્ધ ક ુ છે, માટે હુ મારા પ વત્ર નામની
ચતા કરુ છુ.
22 માટે ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘હે

ઇઝરાયલી લોકો, હુ તમાર ખાતર આ કરતો નથી, પણ મારા પ વત્ર
નામની ખાતર કરુ છુ, જે જે પ્રજાઓમાં તમે ગયા હતા તેઓની વચ્ચે
તમે મારા નામને અ ુદ્ધ ક ુ છે. 23 કેમ કે તમે મારા મહાન પ વત્ર
નામને, પ્રજાઓમાં અપ વત્ર ક ુ છે, હા પ્રજાઓમાં તેને અપ વત્ર ક ુ
છે. યહોવાહ કહે છે, ારે હુ તે પ્રજાઓની નજર આગળ તમારામાં
પ વત્ર મનાઈશ, ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ પ્ર ુ યહોવાહ છુ.

24 હુ તમને પ્રજાઓમાંથી લઈને તથા દરેક દેશમાંથી ભેગા કર ને,
તમારા પોતાના દેશમાં પાછા લાવીશ. 25 હુ તમારા પર ુદ્ધ પાણી
છાંટ શ, તમે તમાર બધીઅ ુ દ્ધઓથી ુદ્ધ થશો. અને હુ તમને તમાર
સવર્ ૂ તઓથી ુદ્ધ કર શ.

26 હુ તમને ન ું હૃદય આપીશ, તમારામાં હુ નવો આત્મા ૂક શ. હુ
તમારામાંથી પથ્થર સમાન હૃદય દૂર કર શ કેમ કે હુ તમને માંસ ું હૃદય
આપીશ. 27 હુ તમારામાં મારો આત્મા ૂક શ અને તમને મારા નયમો
પ્રમાણે ચલાવીશ, તમે માર આજ્ઞાઓ પાળશો, તેમને અમલમાં ૂકશો.
28 તમારા ૂવર્જોને આપેલા ઇઝરાયલ દેશમાં વસશો. તમે મારા લોક
થશો અને હુ તમારો ઈ ર થઈશ.

29 કેમ કે હુ તમને સવર્ અ ુ દ્ધઓથી બચાવીશ. હુ અનાજને આજ્ઞા
કર શઅને તેની ૃ દ્ધ કર શ. હુ તમારે ત્યાં દકુાળ કદ પડવા દઈશ ન હ.
30 હુ ૃક્ષોનાં ફળઅને ખેતીની પેદાશમાં ૃ દ્ધ કર શ તેથી લોકોમાં તમારે
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કદ દકુાળ ું મહેણું સાંભળ ું પડે ન હ. 31 ત્યારે તમને તમારાંઆચરણો
તથા તમારાં કાય જેસારાં નથી તે યાદઆવશ,ે તમારાં પાપો તથા તમારા
ધ ારપાત્ર કૃત્યોને લીધે તમે પોતાને ધ ારશો.
32 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, હુ તમાર ખાતર એ ન હ કરુ.’ ‘એ

તમે જાણજો. હે ઇઝરાયલી લોકો, તમારાં આચરણોને કારણે તમે
શરમજનક તથા કલંકરૂપ થાઓ.’ 33પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘તે દવસે હુ
તમને તમારા અન્યાયોથી ુદ્ધ કર શ, હુ તમને નગરોમાં વસાવીશ અને
ઉજ્જડ જગાઓમાં બાંધીશ. 34 વળ જે ૂ મ વેરાન પડ હતી અને
તેની પાસેથી પસાર થનારા સવર્ની નજરમાં વેરાન લાગતી હતી, તોપણ
તેમાં ફર ખેડાણ થશે.

35 ત્યારે તેઓ કહેશ,ે “આ ૂ મ વેરાન હતી, પણ તે હમણાં
એદનવાડ જવેી થઈ ગઈ છે; ઉજ્જડ તથા વેરાન નગરોની આસપાસ
કોટ બાંધેલો છે તથા તેમાં લોકો વસે છે.” 36 ત્યારે તાર આસપાસની
પ્રજાઓ જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ, મેં ઉજ્જડ નગરોને ફર બાંધ્યાં છે
અને વેરાન જગ્યાઓમાં વાવેતર ક ુ છે. હુ યહોવાહ છુ. હુ તે બોલ્યો
છુ અને હુ તે કર શ.’ ”

37 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: ‘ઇઝરાયલી લોકોની વનંતી સાંભળ ને
હુ તેઓના માટે આ પ્રમાણે કર શ, હુ તેઓનાં ઘેટાંના ટોળાંની જમે
લોકોની ૃ દ્ધ કર શ. 38 યજ્ઞના ટોળાની જમે, ઠરાવેલા પવ ને સમયે
યરુશાલેમમા ટોળાની જમે, વેરાન નગરો લોકોનાં ટોળાંથી ભરાઈ જશે,
ત્યારે તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.’ ”

37
ખીણનાં ૂકાં હાડકાં ું દશર્ન

1 યહોવાહનો હાથ મારા પર આ ો, તે યહોવાહના આત્મા દ્વારા
મને બહાર લઈ ગયો, મને નીચે એક ખીણમાં ૂ ો, તે ખીણ હાડકાંથી
ભરેલી હતી. 2 તેમણે મને તે હાડકાંની આજુબાજુ ફેર ો, જુઓ,
ખીણમાં તે ઘણાં બધાં હતાં. તેઓ ઘણાં ૂકાં હતા.ં 3 તેણે મને ક ું,
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“હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું આ હાડકાં ફર થી જી વત થશે?” તેથી મેં ક ું, “પ્ર ુ
યહોવાહ, તમે એકલા જ જાણો છો!”

4 તેણે મને ક ું, “ ું આ હાડકાંઓને ભ વષ્યવાણી કર ને તેમને કહે.
‘હે ૂકાં હાડકાંઓ, તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો. 5 પ્ર ુ યહોવાહ
આ હાડકાંઓને કહે છે: “જુઓ, ‘હુ તમારામાં આત્મા ૂક શ અને તમે
જીવતા થશો. 6 હુ તમારા પર સ્ના ુઓ ૂક શ, તમારા પર માંસ લાવીશ.
હુ તમને ચામડ થી ઢાંક દઈશ અને તમારામાં ાસ ૂર શ એટલે તમે
જીવતાં થશો. ત્યારે તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ!”

7 તેથી મને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે મેં ક ુ; હુ
ભ વષ્યવાણી કરતો હતો ત્યારે એક અવાજ આ ો, ધરતીકપ થયો.
ત્યારે હાડકાં જોડાઈ ગયાં દરેક હાડકુ તેને લગતા બીજા હાડકા સાથે
જોડાઈ ગ ુ.ં 8 હુ જોતો હતો, તો જુઓ, તેમના પર સ્ના ુઓ દેખાયા,
માંસઆવી ગ ુ.ં અને તેમના પર ચામડ ઢાંક દેવામાં આવી, પણ હજુ
તેમનામાં જીવનઆ ું ન હ ું.

9 પછ યહોવાહે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું પવનને ભ વષ્યવાણી
કર, ું પવનને કહે કે, પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, હે પવન, ચારે
દશામાંથી આવ અને આ ૃતદેહોમાં ક માર જથેી તેઓ ફર થી
જીવતા થાય.’ ” 10 તેથી મને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે મેં
ભ વષ્યવાણી કર ; તેમનામાં ાસ આ ો અને તેઓ જીવતાં થયાં.
બહુ મોટુ સૈન્ય થઈને તેઓ પોતાના પગ પર ઊભાં થયાં.

11 અને પ્ર ુના આત્માએ મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, આ બધા તો
ઇઝરાયલી લોકો છે. જો, તેઓ કહે છે, ‘અમારાં હાડકાં ુકાઈ ગયાં
છે, અમાર આશા નાશ પામી છે, અમારો વનાશ થયો છે.’ 12 તેથી
પ્રબોધ કર ને તેઓને કહે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: હે મારા લોક, જુઓ,
‘હુ તમાર કબરો ખોલીશ અને તમને તેમાંથી ઊભા કર ને બહાર કાઢ
લાવીશ અને હુ તમને ઇઝરાયલ દેશમાં પાછા લાવીશ.

13 હે મારા લોક, હુ તમાર કબરો ખોલીને તમને બહાર કાઢ લાવીશ
ત્યારે તમેજાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. 14 હુ મારોઆત્મા તમારામાં ૂક શ
અને તમેજીવતા થશો, તમે તમારા પોતાના દેશમાંઆરામ પામશો, ત્યારે
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તમે જાણશો કે હુ યહોવાહ છુ. હુ બોલ્યો છુ અને તે કર શ.’ આમ પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે.

યહૂ દયા અને ઇઝરાયલ ફર એક બનશે
15 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 16 “હવે, હે

મ ુષ્ય ુત્ર, તારા માટે એક લાકડ લે અને તેના પર લખ કે; ‘યહૂ દયાના
લોકો માટે તથા તેના સાથી ઇઝરાયલી લોકો માટે. પછ બીજી લાકડ
લઈને તેના પર લખ કે, ‘એફ્રાઇમની ડાળ જે ૂસફ તથા તેના સાથી
ઇઝરાયલી લોકોને માટે.’ 17 પછ તેઓ બ ેને જોડ ને એક લાકડ
બનાવ એટલે તેઓ તારા હાથમાં એક જ લાકડ થઈ જાય.

18 તારા લોકો તાર સાથે વાત કર ને તને ૂછે કે, ું એ લાકડ ઓ
વડે ું દશાર્વવા માગે છે તે ું ું અમને ન હ કહે? 19 ત્યારે તેઓને
કહેજે કે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: જુઓ,એફ્રાઇમના હાથમાં જે ૂસફની
ડાળ છે તેને તથા તેના સાથી જે ઇઝરાયલના કુળ છે તેને હુ લઈશઅને
તેમને યહૂ દયાની ડાળ સાથે જોડ ને,એક ડાળ બનાવીશ, તેઓ મારા
હાથમાં એક થઈ જશે.’ 20 જે લાકડ ઓ પર ું લખે છે તેમના તારા
હાથમાં રાખીને તેઓની નજરઆગળ રાખ.

21 પછ તેઓને કહે, ‘પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે, જુઓ, જે
પ્રજાઓમાં ઇઝરાયલી લોકો ગયા છે ત્યાંથી હુ તેઓને લઈશ. હુ તેઓને
આસપાસના દેશોમાંથી એકત્ર કર શ. હુ તેઓને પોતાના દેશમાં પાછા
લાવીશ. 22 હુ તેઓને પોતાના દેશમાં, ઇઝરાયલના પવર્ત પર એક પ્રજા
બનાવીશ; તે બધાનો એક રાજા થશે. તેઓ ફર કદ બે પ્રજા થશે
ન હ; તેઓ ફર કદ બે રા ોમાં વહેંચાશે ન હ. 23 તેઓ ફર કદ
પોતાની ૂ તઓથી, પોતાની ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓથી, કે તેઓનાં કોઈ
પણ પાપોથી પોતાને અપ વત્ર કરશે ન હ. કેમ કે હુ તેઓને તેઓનાં સવર્
અ વ ાસી કાય કે જનેાથી તેઓએ પાપ ક ુ તેનાથી બચાવી લઈશ,
હુ તેઓને ુદ્ધ કર શ, ત્યારે તેઓ મારા લોક થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર
થઈશ.

24 મારો સેવક દાઉદ તેઓનો રાજા થશે. તે જ બધાનો એક પાળક
થશે, તેઓમાર આજ્ઞાઓઅ ુસાર ચાલશ,ે મારા વ ધઓપાળશે અને
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તેમ ું પાલન કરશે. 25 વળ મારા સેવક યાકૂબને મેં જે દેશઆપ્યો હતો
અને જમેાં તમારા ૂવર્જો રહેતા હતા તેમાં તેઓ રહેશે. તેઓ તથા
તેઓનાં સંતાનો અને તેઓનાં સંતાનોના સંતાન તેમાં સદા રહેશે. મારો
સેવક દાઉદ સદાને માટે તેઓનો સરદાર થશે.

26 હુ તેઓની સાથે શાં તનો કરાર ાપીશ. તે તેઓની સાથે સદાનો
કરાર થશે. હુ તેઓને લઈને તેમની ૃ દ્ધ કર શઅને તેઓની મધ્યે સદાને
માટે મારુ પ વત્ર ાન ાપીશ. 27 મારુ નવાસ ાન તેઓની સાથે
થશે; હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશે. 28 “ ારે
મારુ પ વત્ર ાન તેઓ મધ્યે સદાને માટે થશે ત્યારે પ્રજાઓજાણશે કે,
ઇઝરાયલને પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ છુ!”

38
ગોગ ું ઇઝરાયલ સામે આક્રમણ અને ઇ રથી તેનો નાશ

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને ક ું, 2 “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
માગોગ દેશનો ગોગ, જે મેશેખ તથા ુબાલનો ુ સરદાર છે તેની
તરફ તારુ ુખ ફેરવ અને તેની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર. 3 તેને કહે કે,
પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે, હે મેશેખ તથા ુબાલના સરદાર ગોગ,જો,
હુ તાર વરુદ્ધ છુ.

4 હુ તને પાછો ફેરવીશ અને તારા જડબામાં આંકડ નાખીને તને
બહાર ખેંચી કાઢ શ અને તારાં સવર્ સૈન્ય, ઘોડા, ઘોડસેવારો, ૂરા
શ સજ્જ, નાનીમોટ ઢાલોથી સજ્જ થયેલો મોટો સ ુદાય, જમેાંના
બધા હાથમાં તલવારો છે તેઓ, 5 તેઓની સાથે ઇરાન, કૂશ તથા ૂટના
માણસો બધા ઢાલ તથા ટોપથી સજ્જ છે. 6 ગોમેર તથા તેના સવર્
સૈ નકો, ઉ રનો ઘણો દૂરનો ભાગ બેથ તોગામાર્ તથા તે ું આ ું સૈન્ય!
ઘણાં લોકો પણ તાર સાથે છે તે બધાંને હુ બહાર કાઢ શ.

7 તૈયાર કર, હા, ું તથા તાર સાથે એકત્ર થયા છે તેઓને
તૈયાર કર ને, ું તેઓનો સેનાપ ત થા. 8 લાંબા સમય પછ તને યાદ
કરવામાં આવશ,ે ઘણાં વષ પછ ું તલવારથી બચી ગયેલા તથા ઘણી
પ્રજાઓમાંથી ભેગા થયેલા લોકોના દેશમાં,એટલે ઇઝરાયલના ઉજ્જડ
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પડલેા પવર્તો પર આવશ.ે પણ દેશના લોકોને વદેશીઓમાંથી બહાર
કાઢ લાવેલા છે, તેઓ નભર્ય રહેશે! 9 ું, તારુ સઘ ું સૈન્ય તથા તાર
સાથેના ઘણા સૈ નકોઆવશે, ું તોફાનની જમેઆવશ,ે દેશમાં વાદળની
જમે છવાઈ જશે.

10પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે; તે સમયે તારા મનમાં કેટલાક વચારો
આવશે અને ું દુ યોજના યોજીને.’ 11 ું કહે કે, હુ ુલ્લા દેશ પર
એટલે જઓે કોટ વગરના ળે રહે છે,જમેને દ વાલો કે દરવાજા નથી
પણ શાં ત તથા સલામતીમાં રહેતા લોકો પર હુ ચઢાઈ કરુ. 12 કે જથેી
હુ તેઓને ૂંટ લઉં તથા પકડ લઉં,જે ઉજ્જડ નગરોમાં વસ્તી થયેલી
છે, પ્રજાઓમાંથી ભેગા કરવામાં આવેલા લોકો જઓેને જાનવર તથા
મલકત પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા છે અને જઓે ૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં
રહે છે તેઓના વરુદ્ધ હુ મારો હાથ લા ુ.ં

13શેબા, દેદાન, તાશ શના વેપાર ઓ તથા તેઓના જુવાન યોદ્ધાઓ
તને ૂછશ,ે ‘ ું ું ૂંટ ચલાવવા આ ો છે? ું તેં સો ું, ચાંદ ,જાનવરો
તથા સંપ લઈ જવાને,ભારે ૂંટ કરવાને તારુ સૈન્ય એકત્ર ક ુ છે?’ ”

14તેથી હે મ ુષ્ય ુત્ર,ભ વષ્યવાણી કર ને ગોગને કહે, પ્ર ુ યહોવાહ
કહે છે: ારે મારા ઇઝરાયલી લોકો ુર ક્ષત રહેશે, તે દવસે તને
ખબર ન હ પડ.ે 15 ું ઉ રના સૌથી દૂર આવેલા ાનેથી આવશ,ે ું
તથા મોટુ સૈન્ય, સવર્ ઘોડસેવાર મોટો સ ુદાય થઈને તથા મોટુ સૈન્ય
બનીને આવશ.ે 16 ું મારા ઇઝરાયલી લોકો ઉપર દેશને ઢાંક દેનાર
વાદળની જમે ચઢ આવશે. પાછલા દવસોમાં હુ તને મારા દેશની
વરુદ્ધ મોકલીશ, ત્યારે ગોગ માર પ વત્રતા જોશે અને પ્રજાઓ મને
જાણશ.ે

ગોગને ઈ રની સજા
17પ્ર ુ યહોવાહઆમ કહે છે: મારા સેવકો, ઇઝરાયલના પ્રબોધકો,

જઓે તે સમયે એ ું ભ વષ્ય કહેતા હતા કે વષ ુધી હુ તને તેઓના
પર આક્રમણ કરાવીશ, તેઓની મારફતે પ્રાચીન કાળમાં હુ જનેા વષે
બોલ્યો હતો તેઓમાંનો ું એક નથી? 18 યહોવાહ મારા પ્ર ુ કહે છે:
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તે દવસ,ે ારે ગોગ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરશે, ત્યારે મારા રોષનો
ુમાડો ઊંચે ચઢ ને મારા નસકોરામાં પેસશ.ે
19 મારા રોષમાં તથા મારા ક્રોધા માં હુ પ્ર તજ્ઞા કરુ છુ કે, તે દવસે

ઇઝરાયલમાં ભયંકર ધરતીકપ થશે. 20સ ુદ્રની માછલીઓ,આકાશના
પક્ષીઓ,જગલનાં પ ુઓ તથા પેટે ચાલનારાજીવો તેમ જ ૃથ્વી પરનાં
બધાં માણસો માર આગળ ૂજી ઊઠશે. પવર્તો ૂટ પડશે અને ખડકો
ધસી પડશે અને ભીંત પડ ને જમીનદોસ્ત થઈ જશે.

21 કેમ કે હુ તલવારનેઆજ્ઞાઆપીને મારા સવર્ પવર્તો પર તેની વરુદ્ધ
બોલાવીશ, એ ું પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે; ‘દરેક માણસની તલવાર તેના
ભાઈની વરુદ્ધ થશે. 22 હુ મરક , લોહ , ૂર તથા અ ના કરાથી તેને
શક્ષા કર શ. હુ તેની ઉપર તેના સૈન્ય ઉપર, તેની સાથેના બધા લોકો
ઉપર ગંધક વરસાવીશ. 23 “હુ મારુ માહાત્મય તથા માર પ વત્રતા
બતાવીશ અને ઘણી પ્રજાઓની દ્ર માં પોતાને પ્રગટ કર શ ત્યારે તેઓ
જાણશે કે હુ યહોવાહ છુ!”

39
ગોગનો પરાજય

1 “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ગોગની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી કર ને કહે, ‘પ્ર ુ
યહોવાહ આમ કહે છે, હે મેશેખ તથા ુબાલના સરદાર ગોગ, જો,
હુ તાર વરુદ્ધ છુ. 2 હુ તને પાછો ફેરવીને દોર લઈ જઈશ; હુ તને
ઉ રના દૂરના ભાગોમાંથી ઇઝરાયલના પવર્તો પર લાવીશ. 3 હુ તારા
ડાબા હાથમાં ું ધ ુષ્ય તોડ પાડ શ અને તારા જમણા હાથમાંનાં તારાં
બાણ પાડ નાખીશ.

4 ું, તારુ આ ું સૈન્ય તથા તાર સાથેના બધા સૈ નકો ઇઝરાયલના
પવર્તો પર માયાર્ જશ.ે હુ તને શકાર પક્ષીઓ તથા જગલી પ ુઓને
ખોરાક તર કે આપીશ. 5 ું ુલ્લી જમીન પર ૃત્ ુ પામેલો પડશે, કેમ
કે હુ તે બોલ્યો છુ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 6 ારે હુ માગોગ
પર તથા સ ુદ્ર કનારે ુર ક્ષત વસેલા લોકો પર અ વરસાવીશ, ત્યારે
તેઓજાણશે કે હુ યહોવાહ છુ.
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7 હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોમાં મારુ નામ પ વત્ર છે તે જણાવીશ, હુ
હવે કદ મારુ નામ અપ વત્ર થવા દઈશ ન હ; ત્યારે પ્રજાઓ જાણશે
કે હુ યહોવાહ, ઇઝરાયલનો પ વત્ર ઈ ર છુ. 8 જુઓ, જે દવસ વષે
હુ બોલ્યો છુ તે આવે છે, તે અમલમાં આવશ.ે’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ
બોલ્યા છે.

9 ઇઝરાયલનાં નગરોના રહેવાસીઓ બહાર આવીને, ુદ્ધશ ો,
નાની ઢાલો, મોટ ઢાલો, ધ ુષ્યો, તીરો, હાથભાલા તથા ધ ુષ્યોને
અ થી સળગાવી દેશે અને તેઓ તેને સાત વરસ ુધી બાળશે.
10તેઓવનમાંથી લાકડાં ભેગાં કરશે ન હઅને જગલમાંથી કાપી લાવશે
ન હ, તેઓ હ થયારો બાળશ;ે તેઓને ૂંટનારાઓને તેઓ ૂટશે અને
પાયમાલ કરનારાઓને પાયમાલ કરશે. આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

ગોગનાં ૃત લશ્કરો ું કબ્રસ્તાન
11તે દવસે ઇઝરાયલમાં કબરને માટે ગોગને સ ુદ્રને ૂવ કનારે થઈને

જનારાઓની ખીણ હુઆપીશ; તે ત્યાં થઈને જનારાઓનો રસ્તો રોકશે.
તેઓ ત્યાં ગોગ તથા તેના સમગ્ર સ ુદાયને દફનાવશ.ે તેઓ હામોન
ગોગની ખીણના નામથી ઓળખાશે.

12 વળ દરેકને દફનાવતાં તથા દેશને ુદ્ધ કરતાં ઇઝરાયલીઓને
સાત મ હના લાગશ.ે 13 કેમ કે દેશના સવર્ લોકો તેઓને દફનાવશે;
પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, ારે હુ મ હમાવાન થઈશ.’ ત્યારે તે દવસ
તેઓના માટે યાદગાર દવસ થશે.

14 ‘તેઓ અ ુક માણસોને જુદા કરશ,ે ત્યાં થઈને જનારાઓના જ
ૃતદેહો ૃથ્વીની સપાટ પર રહ ગયા હોય તેઓને દફનાવીને દેશને

સવર્ત્ર ુદ્ધ કરે. તેઓ આ કાયર્ સાત મ હના પછ કરે. 15 દેશમાં
સવર્ત્ર ફરનારા માણસો જો કોઈ મ ુષ્ય ું હાડકુ જુએ તો તેમણે હાડકા
પર ચ કર ું, પછ કબર ખોદનારાઓ આવીને તેને હામોન ગોગની
ખીણમાં દફનાવી દે. 16 ત્યાં જે નગર છે તે હામોનાહ કહેવાશે. આમ
તેઓ દેશને ુદ્ધ કરશે.

17 હે મ ુષ્ય ુત્ર, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, દરેક જાતનાં પક્ષીઓને
તથા જગલી પ ુઓને કહે, “તમે એકત્ર થઈને આવો, તમારે માટે હુ
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જે બ લદાન, મહા બ લદાન, ઇઝરાયલના પવર્તો પર કરુ છુ, ત્યાં માંસ
ખાવાને તથા લોહ પીવાને ચારેબાજુથીઆવો. 18તમે યોદ્ધાઓ ું માંસ
ખાઓ અને ૃથ્વીના સરદારો ું લોહ પીઓ; મેંઢાંઓ ુ,ં હલવાનો ું,
બકરાઓ ું તથા બળદો ું લોહ પણ પીઓ. તેઓ બાશાનનાં ુ
પ ુઓ છે.

19જે બ લદાન મેં તમારે સારુ ક ુ છે, તેની ચરબી તમે ૃપ્ત થાઓ
ત્યાં ુધી ખાઓ; ાં ુધી નશો ચઢે ત્યાં ુધી તમે લોહ પીઓ.
20 તમે મારા જમણમાં ઘોડાઓ, રથો, ૂરવીર તથા દરેક યોદ્ધાઓથી
ૃપ્ત થશો.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.
ઇઝરાયલનો ુનરોદ્ધાર

21 ‘હુ પ્રજાઓ મધ્યે મારો મ હમા પ્રગટ કર શ. સવર્ પ્રજાઓ કે
જઓેનો ન્યાય કર ને મેં તેઓને શક્ષા કર છે તે તથા તેઓના પર મેં
હાથ નાખેલો છે તે જોશે. 22તે દવસથી ઇઝરાયલી લોકો જાણશે કે હુ
યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ.

23 બધી પ્રજાઓ જાણશે કે ઇઝરાયલી લોકો જઓેએ માર સાથે
વ ાસઘાત કય છે તેઓ તેઓના અન્યાયને લીધે બંદ વાસમાં જશે,
તેથી હુ મારુ ુખ તેઓનાથી અવ ું ફેરવીશ અને તેઓને તેમના
શ ુઓના હાથમાં સોંપી દઈશ જથેી તેઓ બધા તલવારથી માયાર્ જાય.
24 તેઓની અ ુદ્ધતા તથા પાપોને પ્રમાણે મેં તેઓની સાથે ક ુ અને
તેઓનાથી મેં મારુ ુખ અવ ું ફેર ું.’ ”

25 માટે પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: હુ યાકૂબની હાલત ફેરવી
નાખીશ, ઇઝરાયલી લોકો પર કરુણા કર શ, હુ મારા પ વત્ર નામ વષે
આવેશી થઈશ. 26 તેઓ શરમથી તથા માર આગળ કરેલા પોતાના
અન્યાયને ૂલી જશ.ે તેઓ પોતાના દેશમાં સલામતીથી રહેશે અને
તેમનાથી કોઈ ત્રાસ પામશે ન હ. 27 ારે હુ તેઓને પ્રજાઓ મધ્યેથી
પાછા લાવીશ અને તેઓને તેઓના શ ુઓના દેશમાંથી ભેગા કર શ,
ત્યારે હુ સવર્ પ્રજાઓ સમક્ષ પ વત્ર મનાઈશ.

28 ત્યારે મારા લોકો જાણશે કે હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ, કેમ કે,
મેં તેઓને અન્ય પ્રજાઓમાં બંદ વાસમાં મોકલ્યા હતા અને હુ તેઓને
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પોતાના દેશમાં ભેગા કર ને પાછો લા ો. હુ કોઈને પડતા ૂક શ ન હ.
29 હુ ઇઝરાયલી લોકો પર મારો આત્મા રેડ શ. તે પછ ફર કદ
તેઓનાથી મારુ ુખ અવ ું ફેરવીશ ન હ.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે
છે.”

40
હઝ કયેલને ઈ ર યરુશાલેમ લાવે છે

1અમારા બંદ વાસના પચીસમા વષ તે વષર્ની શરૂઆતના મ હનાના
દસમા દવસે એટલે નગરનો પરાજય થયા પછ ચૌદમા દવસે
યહોવાહનો હાથ મારા પરઆ ો અને તે મને ત્યાં લા ો. 2સંદશર્નમાં
ઈ રે મને ઇઝરાયલ દેશમાં લા ા. ઊંચા પવર્ત પર દ ક્ષણે એક નગર
જે ું મકાન હ ું તેના પર મને બેસાડ્યો.

3 તે મને ત્યાં લા ા. જુઓ, ત્યાં પ ળની જમે એક ચળકતો
માણસ હતો. તેના હાથમાં માપવા માટે શણની દોર તથા માપદડ હતા,ં
તે નગરના દરવાજા આગળ ઊભો હતો. 4 તે માણસે મને ક ું, “હે
મ ુષ્ય ુત્ર, તાર આંખોથી જો, કાનથી સાંભળ, હુ તને જે કઈ બતા ું
તેના પર તારુ મન લગાડ, કેમ કે, હુ તને તે બતા ું એ માટે હુ તને અહ
લા ો છુ. ું જે જુએ છે તે બ ું ઇઝરાયલી લોકોને જણાવ.”

ૂવર્નો દરવાજો
5 સભા ાનની ચારે તરફ દ વાલ હતી. એનો માપદડ માણસના

હાથમાં હતો, એક હાથ અને ચાર આંગળાનો એક, એવા છ હાથનો
લાંબો માપવાનો માપદડ તે માણસના હાથમાં હતો; તેણે તે દ વાલની
પહોળાઈ માપી, તે એક લાકડ જટેલી હતી, ઊંચાઈ પણ એક લાકડ
જટેલી હતી. 6 ત્યાર બાદ તે ૂવર્ તરફના દરવાજે ગયો અને તેના
પગ થયાં ચઢ ને તેણે ઉંબરા ું માપ લી ું તો તે એક માપ પહોળો હતો.
7 રક્ષકોની ખંડ એક માપ દડ જટેલી લાંબી અને એક માપ દડ જટેલી
પહોળ હતી. રક્ષક ખંડોની વચ્ચે પાંચ હાથ ું અંતર હ ુ,ં સભા ાન
તરફ જતી અંદરની પરસાળ એક માપ દડ લાંબી હતી.

8 તેણે દરવાજાની પરસાળ માપી. અને તે એક માપ દડ લાંબી
હતી. 9 પછ તેણે દરવાજાની મોટ પરસાળ માપી; તે આઠ હાથ થઈ.



હઝ કયેલ 40:10 xcvii હઝ કયેલ 40:21

અને તેના થાંભલા બે હાથ લંબાઈ જટેલા જાડા હતા. આ પરસાળ
સભા ાન તરફ જતી હતી. 10 રક્ષકોની ખંડો આ બાજુએ ત્રણ અને
બીજીબાજુએ ત્રણહતી, તે એકજ માપની હતી, તેમની દ વાલો ું માપ
પણ બધી બાજુએ સર ું હ ું.

11 તે પછ તેણે દરવાજાના પ્રવેશ ભાગની પહોળાઈ માપી, તે દસ
હાથ તથા તેની લંબાઈ તેર હાથ હતી. 12 દરેક ખંડ આગળ એક હાથ
ઊંચીઅને એક હાથ પહોળ પાળ હતી. ખંડોઆબાજુ છ હાથ લાંબા
અને છ હાથ પહોળા હતા. 13પછ તેણે દરવાજોએકખંડના છાપરાથી
તે બીજી ખંડના છાપરા ુધી માપ્યો,એક દરવાજાથી સામેના દરવાજા
ુધી ું માપ પચીસ હાથ હ ું.
14 તેણે દ વાલ બનાવી હતી, તે સાઠ હાથની હતી; તે ું આંગણું

દ વાલ ુધી પહોંચે ું હ ું, તે દરવાજાનીઆસપાસ હ ું. 15 દરવાજાના
આગળના ભાગથી પરસાળના છેડા ુધી ું માપ, પચાસ હાથ હ ું.
16 પરસાળની બ ે તરફ તથા ખંડની ચારે તરફ જાળ ઓ હતી. તે
પરસાળને પણ હતી, અંદરની બાજુએ બાર ઓ હતી. ત્યાં દ વાલો
પર ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.ં

બહાર ું આંગણું
17 ત્યાર બાદ તે માણસ મને સભા ાનના બહારના આંગણાંમાં

લા ો. તો જુઓ, આંગણાંની ચારેબાજુ ઓરડ ઓ તથા ફરસબંધી
બનાવેલી હતી ફરસબંધી પર ત્રીસ ઓરડ ઓ હતી. 18 ફરસબંધી
દરવાજાની બાજુ હતી, તેની પહોળાઈ દરવાજાની લંબાઈ જટેલી હતી.
આનીચલી ફરસબંધી હતી, 19 નીચલા દરવાજાની આગળના ભાગથી
તે અંદરના દરવાજાની આગળ ભાગ ુધી ું તેણે અંતર માપ્ ુ;ં તે ૂવર્
તરફ સો હાથ હ ુ,ં ઉ ર તરફ પણ સર ું હ ુ.ં

ઉ રનો દરવાજો
20 ત્યારે તેણે બહારના આંગણાનો દરવાજો જે ું ુખ ઉ ર તરફ છે

તે માપ્યો, તેની લંબાઈ તથા તેની પહોળાઈ તેણે માપી. 21તેની ખંડોઆ
બાજુએ ત્રણઅને બીજી બાજુએ ત્રણ હતા, દરવાજાઅને પરસાળનાં
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માપ ૂવર્ તરફના દરવાજાના માપ પ્રમાણે જ હતા,ં લંબાઈ પચાસ હાથ
અને પહોળાઈ પચીસ હાથ હતી.

22 તેની બાર ઓ, પરસાળ, ખંડ તથા તેના ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી,
ૂવર્ના દરવાજાના જવેી હતી. ત્યાં સાત પગ થયાં ચઢ ને જવા ું

હ ુ,ં તેની પરસાળ તેમની આગળ હતી. 23 અંદરના આંગણાને
દરવાજો હતો, તે ઉ રના તથા ૂવર્ના દરવાજાની સામે હતો; તેણે એક
દરવાજાથી બીજા દરવાજા વચ્ચે ું અંતર માપ્ ું તે સો હાથ હ ુ.ં

દ ક્ષણનો દરવાજો
24 પછ તે માણસ મને દ ક્ષણના દરવાજે લા ો, તેની દ વાલો તથા

પરસાળ ું માપ બીજા દરવાજાઓના માપજટે ું હ ુ.ં 25તેમાં અને તેની
પરસાળમાં પણ બીજા દરવાજાઓની જમે બાર ઓ હતી. દ ક્ષણનો
દરવાજો તથા તેની પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ અને પહોળાઈ
પચીસ હાથ હતી.

26 ત્યાં સાત પગ થયાં ચઢ ને જવા ું હ ુ,ં તેની આગળ પરસાળ
હતી. દ વાલો પર ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.ં 27 દ ક્ષણ તરફ
અંદરના આંગણાંમાં દરવાજો હતો. પેલા માણસે આ બીજા દરવાજા
ુધી ું અંતર માપ્ ું તો તે સો હાથ હ ુ.ં

અંદરના ચોકનો દ ક્ષણ દરવાજો
28 ત્યાર બાદ તે માણસ મને દ ક્ષણના દરવાજામાં થઈને અંદરના

આંગણાંમાં લા ો. તેણે તે દરવાજો માપ્યો તો તે ું માપ બીજા દરવાજા
જટે ું જ હ ુ.ં 29 આ દરવાજાની ખંડો, દ વાલો તથા પરસાળ ું
માપ બીજા દરવાજા પ્રમાણે હ ુ;ં પરસાળની આસપાસ બાર ઓ
હતી. અંદરનો દરવાજો તથા તેની પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ અને
પહોળાઈ પચીસ હાથ હતી. 30 ચોગરદમ પરસાળ હતી. દરેક પચીસ
હાથ લાંબી અને પાંચ હાથ પહોળ . 31 તેની પરસાળ ું ુખ બહારના
આંગણાં તરફ હ ું તેના પર પણ ખજૂર ૃક્ષ કોતરેલાં હતા.ં ત્યાં આઠ
પગ થયાં ચઢ ને જવા ું હ ુ.ં

અંદરના ચોકનો ૂવર્ દરવાજો
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32પછ તે મને અંદરનાઆંગણાંમાં ૂવર્ તરફ લા ો; તેણે તે દરવાજો
માપ્યો; તે ઉપરના માપ પ્રમાણે થયો. 33 તેની ખંડો, દ વાલો અને
પરસાળ ું માપ બીજા દરવાજાના માપ જટેલાં જ હતા,ં તેનીઆસપાસ
બાર ઓ હતી. અંદર દરવાજાની અને પરસાળની લંબાઈ પચાસ હાથ
અને પહોળાઈ પચીસ હાથ હતી. 34 તેની પરસાળ ું ુખ બહારના
આંગણાંની સામે ું હ ુ.ં તેની બ ે બાજુ ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.ં
આઠ પગ થયાં ચઢ ને ઉપર જવા ું હ ુ.ં

અંદરના ચોકનો ઉ ર દરવાજો
35પછ તે માણસ મને ઉ ર તરફના દરવાજે લા ો. તેણે તે માપ્યો;

તે ું માપ બીજા દરવાજાઓના માપ પ્રમાણે હ ુ.ં 36તેની ખંડો, દ વાલો,
પરસાળ પણ બીજા દરવાજાના માપ પ્રમાણે હતા, તેની આસપાસ
બાર ઓહતી. આદરવાજાની લંબાઈ પણ પચાસ હાથઅને પહોળાઇ
પચીસ હાથ હતી. 37 પરસાળ ું ુખ બહારના આંગણાની સામે હ ું;
અને તેની બ ે તરફ ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી હતી. ત્યાં આઠ પગ થયાં
ચઢ ને જવા ું હ ુ.ં

ઉ ર દરવાજા પાસેની ઇમારતો
38અંદરના દરવાજા પાસે પ્રવેશદ્વારવાળ એક ઓરડ હતી. ાં

દહનીયાપર્ણ ધોવામાંઆવતાં હતા,ં 39 ત્યાં દરેકઓસર નીઆબાજુએ
બે અને પેલી બાજુએ બે મેજ એમ ચાર મેજ હતા,ં તેની ઉપર
દહનીયાપર્ણ, પાપાથાર્પર્ણ તથા દોષાથાર્પર્ણ કાપવામાં આવતાં હતા.

40 આંગણાની દ વાલ પાસે, ઉ રના દરવાજે ચઢ જવાની સીડ
આગળ બે મેજ હતી. બીજી બાજુએ દરવાજાની ઓસર માં બે મેજ
હતી. 41 દરવાજાની આ બાજુએ ચાર મેજ અને પેલી બાજુએ ચાર
મેજ; એમ દરવાજાની બાજુએ કુલ આઠ મેજ હતી. જનેા ઉપર
પ ુઓને કાપવામાં આવતાં હતાં.

42 ત્યાં દહનીયાપર્ણ માટે ઘડલેા પથ્થરની ચાર મેજ હતી. તે દોઢ
હાથ લાંબી, દોઢ હાથ પહોળ અને એક હાથ ઊંચી હતી. તેના
ઉપર દહનીયાપણ તથા બ લદાન કાપવાનાં હ થયારો ૂકાતાં હતા.ં
43 પરસાળની ભીંતે એક વેંત લાંબી કડ ઓ લગાડલેી હતી અને મેજ
ઉપર અપર્ણ માટે ું માંસ હ ુ.ં
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44 અંદરના દરવાજાની પાસે, અંદરના આંગણામાં ગાયકોને સારુ
ઓરડ ઓ હતી. એક ઓરડ ઉ ર બાજુ અને બીજી ઓરડ દ ક્ષણ
બાજુ હતી. 45 પેલા માણસે મને ક ું, “દ ક્ષણ તરફના ુખવાળ
ઓરડ ઘરમાં સેવા કરનાર યાજકો માટે છે.

46 ઉ ર તરફ ુખવાળ ઓરડ વેદ ની સંભાળ રાખનાર યાજકો
માટે છે, તેઓ સાદોકના વંશજો છે,જઓે યહોવાહની સેવા કરવા પાસે
જઈ શકે છે, તેઓ લેવીના વંશજો છે.”

અંદરનો ચોક અને મં દરની ઇમારત
47 પછ તેણે આંગણું માપ્ ું તે સો હાથ લાં ુ અને સો હાથ પહો ું

હ ુ.ં સભા ાનની આગળ વેદ હતી.
48 પછ તે માણસ મને સભા ાનની ઓસર માં લા ો અને તેની

બારસાખો માપી તો તે પાંચ હાથ લાંબી તથા પાંચ હાથ પહોળ હતી.
દરેક બાજુની દ વાલ ત્રણ હાથ પહોળ હતી. 49 ઓસર ની લંબાઈ
વીસ હાથ તથા પહોળાઇઅ ગયાર હાથ હતી. ત્યાં પગ થયાં પર ચઢ ને
જવા ું હ ુ.ં તેની બ ે બાજુએ એક એક થાંભલો હતો.

41
1 પછ તે મને પ વત્ર ાનમાં લા ો અને પ્રવેશદ્વારની બારસાખ ું

માપ લી ું તો તે એક બાજુએ છ હાથ પહો ું અને બીજી બાજુએ છ
હાથ પહો ું હ ુ.ં 2 પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈ દસ હાથ હતી. દ વાલની
દરેક બાજુ પાંચ હાથ લાંબી હતી. તેણે લંબાઈ માપી તો ચાળ સ હાથ
હતી અને પહોળાઈ વીસ હાથ હતી.

3 પછ તે અંદરના ભાગમાં ગયો એટલે પ વત્ર ાનમાં ગયો. તેણે
પ્રવેશદ્વારના સ્તંભો માપ્યા. તે દરેક બે હાથ હતા; પ્રવેશદ્વાર છ હાથ
પહોળો હતો. તેની બ ે તરફની દ વાલ સાત હાથ પહોળ હતી.
4 પછ તેણે તેના ઓરડાની લંબાઈ માપી તો તે વીસ હાથ હતી. અને
તેની પહોળાઈ પણ વીસ હાથ હતી. પછ તેણે મને ક ું, “આ
પ વત્રા તપ વત્ર ાન છે.”

મં દરના કોટની અડોઅડઓરડ ઓ
5 ત્યાર પછ તેણે સભા ાનની દ વાલની જાડાઈ માપી તો તે છ

હાથ હતી. તેની ચારેબાજુના ઓરડાની પહોળાઈ ચાર હાથ હતી. 6 તે
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ઓરડ ઓ હારબંધ એમ ત્રીસ હતી. તેમના ત્રણ માળ હતા. ચારેબાજુ
ઓરડ ઓને માટે સભા ાનની જે દ વાલ હતી તે તેની અંદર ૂસેલી
હતી,એ માટે કે તેમના પર તેનો આધાર રહે અને સભા ાનની દ વાલ
પર તેમનો આધાર ન રહે. 7 ઓરડ ની ચારેબાજુની દ વાલ જમે જમે
ઊંચી થતી તેમ તેમ વધારે પહોળ થતી હતી. સભા ાન જમે જમે
ઊં ું થ ું તેમ તેમ પહો ું થ ું હ ુ.ં તેથી નીચેના માળથી વચલા અને
ઉપલા માળે જઈ શકા ું હ ુ.ં

8 મેં જો ું કે સભા ાનની ચારેબાજુ ઊંચો ઓટલો હતો.
ઓરડ ઓના પાયાની ઊંચાઈ ું માપ છ હાથ હ ું. 9આ ઓરડ ઓની
બહારની દ વાલ પાંચ હાથ હતી. જે જગા ુલ્લી પડ રહેતી હતી તે
સભા ાનની આજુબાજુની ઓરડ ઓ હતી.

10આઓરડ ઓની તથા યાજકોની ઓરડ ઓ વચ્ચે સભા ાનની
ચારેબાજુ વીસ હાથ પહોળ ુલ્લીજગ્યા હતી. 11ઓરડ ઓનાં બાક
રહેલાં બારણાં ઓટલા તરફ હતા,ંએટલે એક બારણું ઉ ર તરફ અને
બીજુ દ ક્ષણતરફ. અને ફાજલ પડલેી જગ્યાની પહોળાઈ ચોતરફ પાંચ
હાથ હતી.

પ મ તરફની ઇમારત
12 અલગ જગાની સામેની ઇમારત જે પ મ દશા તરફ હતી તે

સ ેર હાથ પહોળ હતી. તે ઇમારતની ચોતરફનો ઓસર પાંચ હાથ
હતો, તેની લંબાઈ ને ું હાથની હતી.

મં દર ું ૂરુ માપ
13 તે માણસે સભા ાન ું માપ લી ુ,ં તે સો હાથ લાં ુ હ ું. અને

અલગજગા, તેની દ વાલઅનેઆંગણા ું માપ પણસો હાથ લાં ું હ ું.
14વળ મં દરમાં મોખરાની તથા ૂવર્ તરફ અલગજગાની પહોળાઈ સો
હાથ હતી.

મં દરના બાંધકામની વગતો
15 પછ તેણે પ વત્ર ાનની પાછળની ઇમારતની લંબાઈ માપી,

તેની આ બાજુની તથા બીજી બાજુની ઓસર માપી તો તે સો હાથ
હતી. પ વત્ર ાન તથા દ્વારમંડપ, 16અંદરની દ વાલો, બાર ઓ તથા
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પરસાળની સામેના અને ઓસર ના ત્રણ માળ તે ચારેબાજુ જમીનથી
તે બાર ઓ ુધી તકતીઓ જડલેી હતી. બાર ઓ ઢાંકેલી હતી.
17 પ વત્ર ાનના પ્રવેશદ્વાર પર અને તેની ચારેબાજુની દ વાલ પર
કરુબો તથા ખજૂર નાં ૃક્ષો કોતરેલાં હતા.

18 પા ટયા ખજૂર નાં ૃક્ષો તથા કરુબોથી શણગારેલાં હતા;ં દરેક
કરુબ વચ્ચે એકએક ખજૂર ું ૃક્ષ હ ુ.ં અને દરેક કરુબને બે ુખ
હતા:ં 19 માણસ ું ુખ એક બાજુના ખજૂર ના ૃક્ષ તરફ હ ું અને
જુવાન સહ ું ુખ બીજી બાજુના ખજૂર ના ૃક્ષ તરફ હ ુ.ં આ ું
ઘર ચારેબાજુ શણગારે ું હ ુ.ં 20 જમીનથી તે બારણાના ઉપર ુધી
સભા ાનની દ વાલો ઉપર કરુબો તથા ખજૂર નાં ૃક્ષો શણગારેલાં
હતા.ં

લાકડાની વેદ
21 પ વત્ર ાનનાં બારણાંની બારસાખો ચોરસ હતી. અને તેઓ

બધા દેખાવમાં એક જવેા હતા. 22 પરમપ વત્ર ાનમાં લાકડાની વેદ
હતી, તે દરેક બાજુથી ત્રણ હાથ ઊંચી અને બે હાથ પહોળ હતી. તેના
ૂણા, તે ું ત ળ ુ,ં તથા તેના ચોકઠાં લાકડાનાં બનેલાં હતા.ં તે માણસે

મને ક ું કે, “આયહોવાહની હજૂરની મેજ છે.”
બારણાં

23 પ વત્ર ાન તથા પરમપ વત્ર ાનને બે બારણાં હતાં. 24 પ્રત્યેક
બારણાને બે કમાડ હતા,ં બે ફરતાં કમાડ હતા;ંએક બારણાને બે કમાડ,
બીજા બારણાને પણ બ.ે

25 પ વત્ર ાનના દરવાજા પર, જમે દ વાલો પર કોતરેલાં હતા,ં તેમ
કરુબો તથા ખજૂર ઓ કોતરેલાં હતા,ં ઓસર ની આગળની બાજુએ
લાકડાનાજાડાભારોટ યા હતા. 26તેઓસર ની બ ે બાજુએબાર ઓ
હતી અને બ ે તરફ ખજૂર ૃક્ષની કોતરણી હતી. સભા ાનની
બાજુની ઓરડ ઓ પર પણજાડા ભારો ટયા હતા.

42
મં દર પાસેની બે ઇમારતો
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1 પછ પેલો માણસ મને ઉ ર તરફના બહારના આંગણામાં
લા ો. અને ઉ ર બાજુના મકાન તરફના બહારનાઆંગણાની સામેના
ઓરડાઓમાં લા ો. 2 આ ઓરડાની પહોળાઇ પચાસ હાથ અને
લંબાઈ સો હાથ હતી. 3 અંદરનાં આંગણા પ વત્ર ાનથી વીસ હાથ
દૂર હતા.ં બહારનાં આંગણાંની સામે ઓસર માં ત્રણ માળ હતા.

4ઓરડ ની આગળ એક રસ્તો હતો તે દસ હાથ પહોળો તથા તેની
લંબાઈસો હાથ હતી. ઓરડાના દરવાજાઉ રબાજુ તરફ હતા. 5પણ
ઉપરનાઓરડા નાના હતા, ઇમારતની ત ળયાનીઓરડ ઓતથા વચલી
ઓરડ ઓમાંથી ઘણીબધી જગ્યા ઓસર એ રોક હતી. 6 તેમને ત્રણ
માળ હતા, આંગણાને જમે થાંભલા હતા તેમ તેમને થાંભલા ન હતા.
ઉપરનો માળ નીચેના માળ તથા વચ્ચેના માળ કરતા કદમાં નાનો હતો.

7 જે દ વાલ ઓરડ ની બહારના આંગણામા,ં એટલે ઓરડ ના
આગળના ભાગના આંગણા તરફ હતી, તે પચાસ હાથ લાંબી હતી.
8 બહારના આંગણા તરફ આવેલી ઓરડ ની લંબાઈ પચાસ હાથ
હતી, પ વત્ર ાન તરફ આવેલ ઓરડ ઓની લંબાઈ સો હાથ હતી.
9 બહારના આંગણામાથી ઓરડ ઓમાં આવતા નીચે થઈને ૂવર્
બાજુએ જવા ું હ ુ.ં

10બહારનાઆંગણાની ૂવર્ તરફ, પ વત્ર ાનનાઆગળના ભાગના
આંગણામાં ઓરડ ઓ હતી. 11 તેમની આગળનો માગર્ ઉ ર તરફની
ઓરડ ઓ જવેો લંબાઈમાં અને પહોળાઈમાં સરખો હતો. તેઓનાં
સવર્ દ્વારો તેમના ઘાટ પ્રમાણે તથા તેમના દરવાજા પ્રમાણે હતા.ં
12 ઓરડ ઓના દ ક્ષણ તરફનાં બારણાં જવેા જ ઉ ર તરફ હતા.ં
અંદરના માગ બારણું હ ુ,ં તે માગર્ અલગ અલગ ઓરડ ઓમાં ૂલતો
હતો. ૂવર્ તરફ માગર્ના અંતે બારણું હ ુ.ં

13તે માણસે મને ક ુ,ં “ઉ ર તરફનીઓરડ ઓતથા દ ક્ષણતરફની
ઓરડ ઓ પ વત્રઓરડ ઓ છે, ાં યહોવાહની સેવા કરનાર યાજકો
પરમપ વત્રઅપર્ણો ખાય છે. તેઓ ત્યાં અ ત પ વત્ર વસ્ ુઓઅપર્ણ કરે
છે એટલે ખાદ્યાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો તથા દોષાથાર્પર્ણો, કેમ કે તે પ વત્ર

ાન છે. 14યાજકોએ તેમાં પ્રવેશ કયાર્ પછ તેઓએપ વત્ર ાનમાંથી
બહારના આંગણાંમાં જ ું ન હ, સેવા કરતી વખતે પહેરવાનાં વ ો
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તેઓએ ત્યાં જ રાખવા,ં કેમ કે તેઓ પ વત્ર છે. જથેી તેઓએ લોકોની
પાસે જતા પહેલાં બીજાં વ ો પહેરવા.”

મં દરના વસ્તાર ું માપ
15 ારે તેણે અંદરના ભાગ ું માપ લેવા ું ૂરુ ક ુ તે પછ , મને ૂવર્

તરફના ુખવાળા દરવાજામાંથી બહાર લા ો અને ચારે બાજુ ું માપ
લી ું.

16 તેણે માપદડ લીધો અને ૂવર્ બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી.
17 તેણે માપદડથી ઉ ર બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી. 18 તેણે
માપદડથી દ ક્ષણબાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી. 19તેણે માપદડથી
પ મ બાજુ માપી; તે પાંચસો હાથ હતી. 20 તેણે ચારેબાજુ માપી.
પ વત્ર તથા અપ વત્ર ભાગોને જુદા પાડવા માટે તેને ચારેબાજુ એક
દ વાલ હતી, જનેી લંબાઈ પાંચસો હાથ અને પહોળાઈ પાંચસો હાથ
હતી.

43
પ્ર ુનો મં દરમાં ુન:પ્રવેશ

1 પછ પેલો માણસ મને ૂવર્ તરફ ૂલતા દરવાજે લા ો, 2 જુઓ,
ઇઝરાયલના ઈ રનો મ હમા ૂવર્ તરફથીઆ ો, તેમનો અવાજ ઘણાં
પાણીના અવાજ જવેો હતો અને ૃથ્વી ઈ રના મ હમાથી પ્રકાશતી
હતી.

3જે સંદશર્ન મને થ ું હ ું, એટલે હુ નગરનો નાશ કરવાને આ ો,
મેં કબાર નદ ને કનારે જે સંદશર્ન જો ું હ ુ,ં તેના જવેાં તે સંદશર્નો
હતાં ત્યારે હુ ઊંધો પડ્યો! 4 તેથી યહોવાહનો મ હમા ૂવર્ તરફ
ૂલતા દરવાજથેી ઘરમાં આ ો. 5પછ આત્મા મને ઊંચક ને અંદરના

આંગણામાં લઈ ગયો. જુઓ, યહોવાહના મ હમાથી આ ું ઘર ભરાઈ
ગ ું હ ુ.ં

6 મેં સાંભ ુ કે સભા ાનની અંદરથી માર સાથે કોઈ વાત કર
ર ું હ ુ.ં તે માણસ માર બાજુમાં ઊભો હતો. 7 તેણે મને ક ું,
“હે મ ુષ્ય ુત્ર,આ મારુ સહાસન તથા મારા પગના ત ળયાની જગ્યા
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છે. ાં હુ ઇઝરાયલી લોકો વચ્ચે સદાકાળ ુધી રહ શ. ઇઝરાયલી
લોકો ફર કદ મારા પ વત્ર નામને અપ વત્ર કરશે ન હ, તેઓ કે તેઓના
રાજાઓ તેઓના ભચારથી તથા તેઓના રાજાઓના ૃતદેહોથી
ભ્ર કરશે ન હ. 8 તેઓએ પોતાના ઉંબરા મારા ઉંબરા પાસે તથા
પોતાની બારસાખો માર બારસાખો પાસે બેસાડ હતી. માર તથા
તેમની વચ્ચે માત્ર એક જ દ વાલ હતી. તેઓએ પોતાનાં ધ ારપાત્ર
કૃત્યોથી મારા પ વત્ર નામને અપ વત્ર ક ુ છે, તેથી હુ તેઓને મારા ક્રોધમાં
નાશ કર શ.

9 હવે તેઓ પોતાનો ભચાર તથા તેઓના રાજાઓના ૃતદેહોને
માર આગળથી દૂર કરે તો હુ તેઓની મધ્યે સદાકાળ વસીશ.

10 હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું ઇઝરાયલી લોકોને આ સભા ાન વષે બતાવ
જથેી તેઓ પોતાના અન્યાયથી શરમાય. તેઓ આ વણર્ન વષે વચાર
કરે. 11 જો તેઓએ જે ક ુ તેને લીધે તેઓ શરમાતા હોય તો ું
તેઓને સભા ાનની આકૃ ત, તેની યોજના, તેના દાખલ થવાના તથા
બહાર નીકળવાના દરવાજા, તે ું બંધારણ તથા તેના બધા નયમો તથા
વ ધઓ તેઓને જણાવ. આ બ ું ું તેઓના દેખતાં લખી લે, જથેી
તેઓ તેની રચના તથા તેના બધા નયમો ું પાલન કરે.

12આસભા ાનનો નયમ છે: પવર્તનાં શખરો પરની ચારેબાજુની
સરહદો પરમપ વત્ર ગણાય. જો,આસભા ાનનો નયમ છે.

વેદ
13 વેદ ું માપ હાથ ુજબ નીચે પ્રમાણે છે: એક હાથ અને ચાર

આંગળાનો સમજવો; વેદ ના પાયાની ચારેબાજુ એક હાથ ઊંડ અને
એક હાથ પહોળ નીક હતી. તેની ચારેબાજુની કનાર પર એક વેંત
પહોળ કોર હતી. 14જમીનના નીચેના ભાગથી તે પાયા ુધી ું માપ
બે હાથ હ ુ.ં તે પછ વેદ ના નાના પાયા ું તથા મોટા પાયા ું માપ ચાર
હાથ હ ુ,ં મોટો પાયો એક હાથ પહોળો હતો.

15 વેદ ું મથા ું કે જનેા ઉપર દહનીયાપણર્ ચઢાવવામાં આવ ું હ ું
તે ચાર હાથ ઊં ું હ ુ.ં તેના મથાળા ઉપર ચાર શગડાં હતા. 16 વેદ ું
મથા ું બાર હાથ લાં ુ તથા પહોળાઇ બાર હાથ સમચોરસ હતી.
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17 તેની કનાર ચારે બાજુ ચૌદ હાથ લાંબી તથા ચૌદ હાથ પહોળ
હતી, તેની કનાર અડધો હાથ પહોળ . તેની નીક ચારેબાજુ એક હાથ
પહોળ હતી, તેનાં પગ થયાં ૂવર્ બાજુએ હતા.ં”

વેદ ની પ્ર ત ા ક્રયા
18 પછ તેણે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર, પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, વેદ

બનાવવામાં આવે તે દવસે તેના ઉપર દહનીયાપર્ણ ચઢાવવા વષે તથા
તેના પર રક્ત છાંટવા વષે આ નયમો છે” 19 પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે,
સાદોકના વંશજોના લેવી યાજકો જે માર આગળસેવા કરવાઆવે તેને
તમારે પ ુઓમાંથી એક બળદ પાપાથાર્પર્ણને સારુઆપવો. પ્રાય ત
બ લ તર કે ચઢાવવા તેઓને એક વાછરડો આપવો.

20 તારે તેમાંથી કેટ ુંક રક્ત લઈને વેદ નાં ચાર શગડાને તથા વેદ ના
ચાર ૂણાને તથા તેની કનાર ને લગાડ ુ.ં આ ર તે તારે તેને ુદ્ધ કર ને
તેના માટે પ્રાય ત કર ુ.ં 21 ત્યાર પછ તારે પાપાથાર્પર્ણનો બળદ લેવો
અને તેને સભા ાનની બહાર ન કરેલી જગ્યાએ બાળ દેવો.

22બીજે દવસે તારે ખોડખાંપણ વગરનો બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે
ચઢાવવો, જમે બળદના રક્તથી વેદ ને ુદ્ધ કર હતી તેમ યાજકોએ
વેદ ને ુદ્ધ કરવી. 23 વેદ ને ુદ્ધ કર ર ા પછ તારે ખોડખાંપણ
વગરનો વાછરડો તથા ટોળાંમાંથી ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો અપર્ણ
કરવો. 24 તેઓને યહોવાહ સમક્ષ અપર્ણ કરવા, યાજકોએ તેમના પર
મીઠુ ભભરાવ ું અને તેમ ું યહોવાહના દહનીયાપર્ણ તર કેઅપર્ણ કર ું.

25સાત દવસ ુધી રોજ તમારે ખોડખાંપણ વગરનો જુવાન બકરો
પાપાથાર્પર્ણ તર કે તૈયાર કરવો, યાજકોએ ટોળાંમાંથી ખોડખાંપણ
વગરનો વાછરડો તથા ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો અપર્ણ કરવા. 26સાત
દવસ ુધી તેઓ વેદ ને સારુ પ્રાય ત કર ને તેને ુદ્ધ કરે, આ ર તે
તેઓ તેની પ્ર ત ા કરે. 27 તેઓ તે દવસો ૂરા કર રહે પછ ,આઠમા
દવસથી અને ત્યારથી દરરોજ યાજકો વેદ પર તમારા દહનીયાપર્ણો
શાંત્યપર્ણો ચઢાવે અને હુ તેઓનો સ્વીકાર કર શ. આમ પ્ર ુ યહોવાહ
કહે છે.
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44
ૂવર્ના દરવાજથેી પ્રવેશવાનો પરવાનો

1 પછ તે માણસ મને પાછો સભા ાનની ૂવર્ તરફ જે ું ુખ છે તે
પ વત્ર ાનના બહારના દરવાજાઆગળલા ો. તે દરવાજોબંધ હતો.
2 યહોવાહે મને ક ું, “આ દરવાજો બંધ રહે; તે ઉઘાડવો ન હ. કોઈ
માણસ તેમાં થઈને અંદર ન આવે, કારણ, કે ઇઝરાયલના ઈ ર તેમાં
થઈને અંદર આ ા હતા તેથી તે બંધ રાખવામાં આવે. 3 ઇઝરાયલનો
સરદાર યહોવાહની આગળ રોટલી ખાવાને તેમાં બેસ.ે તે દરવાજાની
ઓસર ને માગ પ્રવેશ કરે અને તે જ માગ બહાર નીકળે.”

મં દર પ્રવેશના નયમો
4 પછ તે માણસ મને ઉ રના દરવાજથેી સભા ાનની આગળ

લા ો. મેં જો ું તો જુઓ યહોવાહના ગૌરવથી સભા ાન ભરાઈ
ગ ું હ ુ.ં હુ ઊંધો પડ્યો. 5 ત્યારે યહોવાહે મને ક ું, “હે મ ુષ્ય ુત્ર,
હુ તને યહોવાહના સભા ાનના નયમો તથા સવર્ વ ધઓ વષે કહુ
તે બ ું બરાબર ધ્યાનમાં લે. તાર નજરથી જો, તારા કાનોથી સાંભળ.
ઘરમાં પ્રવેશ કરવાના તથા પ વત્ર ાનના બહાર નીકળવાના દરેક માગર્
પર પણ ખાસ ધ્યાન આપ.

6આ બંડખોર ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે ‘પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે: હે
ઇઝરાયલી લોકો તમે તમારાં ધ ારપાત્ર કૃત્યોમાં જે કમર્ ક ુ છે તે
બંધ કરો તો સારુ, 7 તમે રોટલી, ચરબી તથા રક્ત અપર્ણ કરતી વખતે
વદેશીઓને કે, જઓે હૃદયમાં તથા શર રમાં બે ુ ત છે, તેવા લોકોને
મારા પ વત્ર ાનમાં લાવીને સભા ાનને અ ુદ્ધ ક ુ છે, મારા કરારનો
ભંગ કર ને તમારાં ધ ારપાત્ર કાય માં વધારો કય છે.

8 તમે મારા પ્રત્યેની તમાર ફરજમાં જવાબદાર ૂવર્ક કામ ક ુ નથી,
તમે મારા પ વત્ર ાનની સંભાળ રાખવા ું કામ બીજાને સોંપી દ ું છે.
9 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ઇઝરાયલી લોકોમાં જે વદેશીઓ છે,
તેઓમાંનો કોઈ પણ હૃદયમાં તથા શર રમાં બે ુ ત હોય તે મારા ઘરમાં
પ્રવેશ ન કરે.

ભટકેલા લેવીઓ યાજકપદ ન ભોગવે
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10 ારે ઇઝરાયલીઓ મારાથી દૂર ગયા, ત્યારે લેવીઓ પણ
મારાથી દૂર જતા ર ા, મારાથી દૂર જઈને પોતાની ૂ તઓપાછળગયા,
માટે હવે તેઓને તેઓ ું પાપ ું બોજ ઉઠાવ ું પડશ.ે 11 તોપણ તેઓ
મારા પ વત્ર ાનમાં સેવકો થાય, સભા ાનના દરવાજાની આગળ
ચોક કરે અને ઘરમાં સેવા કરે. તેઓ લોકોને માટે દહનીયાપર્ણ તથા
બ લદાન ચઢાવ;ે તેઓ તેમની સેવા કરવા તેમની આગળ ઊભા રહે.
12 પણ તેઓએ તેઓની ૂ તઓ આગળ સેવા બજાવી હતી. તેઓ
ઇઝરાયલી લોકો માટે પાપરૂપી ઠેસરૂપ થયા હતા. તેથી પ્ર ુ યહોવાહ
કહે છે મેં તેઓની વરુદ્ધ સમ ખાધા છે, ‘તેઓને તેઓનાં પાપોના બોજ
ઉઠાવ ું પડશે.

13 મારા પ્રત્યે યાજકપદની સેવા બજાવવા તથા માર કોઈ પ વત્ર
વસ્ ુઓ પાસે, પરમ પ વત્ર વસ્ ુઓ પાસે આવવા તેઓ માર હજૂરમાં
ન હઆવ.ે પણ, તેઓ પોતાનાં દોષપાત્ર તથા ધ ારપાત્ર કૃત્યોનાં ફળ
ભોગવશ.ે 14 પણ હુ તેઓને તેઓની સઘળ ફરજો તથા તેમાં થયેલા
દરેક કામ વષે સભા ાનના રક્ષક તર કે રાખીશ.

યાજકો ું કામ
15 અને સાદોકના દ કરા, એટલે લેવી યાજકો, ારે ઇઝરાયલી

લોકો મારાથી વ ુખ થયા ત્યારે તેઓ માર હજૂરમાં આવીને માર સેવા
કરે, મને ચરબી તથા રક્ત ચઢાવવાને માર આગળ ઊભા રહે.’ આમ
પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 16 તેઓ મારા ઘરમાં આવશ;ે તેઓ માર સેવા
કરવાને માર મેજ પાસે આવે અને તેઓને સોંપેલી માર ફરજો બજાવે.

17 તેઓ ારે સભા ાનના અંદરના આંગણામાં પ્રવેશ કરે ત્યારે
માત્ર શણનાં વ ો પહેરે. સભા ાનના અંદરના આંગણામાં અથવા
મં દરમાં સેવા કરતી વખતે ઊનનાં વ ો પહેરે ન હ. 18 તેઓએ માથે
શણની પાઘડ પહેરવી અને કમરે શણની ઇજાર પહેરવી. જે વ ો
પહેરવાથી પરસેવો થાય તેવાં વ ો તેઓએ પહેરવાં ન હ.

19 ારે તેઓ બહારનાં આંગણામા,ં એટલે બહારના આંગણામાં
લોકો પાસે જાય, ત્યારે તેઓ સેવા કરતી વખતે પહેરેલાં વ ો ઉતાર ને
તેમને પ વત્રઓરડ માં ૂકે. જથેી તેઓનાં પોતાનાં ખાસ વ ોથી લોકો
પ વત્ર થઈ જાય ન હ.
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20તેઓ પોતાનાં માથાં ું ુંડન કરાવે ન હ કે પોતાના વાળને વધવા ન
દે, પણ તે પોતાના માથાના વાળ કપાવ.ે 21 કોઈ પણ યાજક દ્રાક્ષારસ
પીને આંગણામાં આવે ન હ, 22 તેઓ વધવા કે છૂટાછેડા લીધેલી

ી સાથે લ ન કરે; પણ ફક્ત ઇઝરાયલમાંથી કુવાર તથા અગાઉ
યાજકની સાથે લ કરેલી વધવા સાથે લ કર શકે.

23 તેઓ મારા લોકોને પ વત્ર તથા અપ વત્ર વચ્ચેનો ભેદ શીખવે;
તેઓએ ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધ વચ્ચેનો ભેદ સમજાવવો. 24તકરારમાં તેઓ
મારા કાયદા અ ુસાર ન્યાય કરવા ઊભા રહે; તેઓ મારા કા ૂનો પ્રમાણે
ન્યાય કરે. અને તેઓ દરેક ઉત્સવોમાં મારા નયમો તથા કા ૂનો પાળે;
તેઓ મારા વશ્રામવારો પાળે.

25 તેઓ માણસના ૃતદેહની પાસે જઈને પોતાને અ ુદ્ધ કરે ન હ,
તેમ જ તેઓના પતા, માતા, દ કરા, દ કર , ભાઈ કે બહેન પણ તે
માણસ સાથે ૂઈ ગયા ના હોય, ન હ તો તેઓ અ ુદ્ધ થશ.ે 26 યાજક
ુદ્ધ થયા પછ લોકો તેને માટે સાત દવસ ગણે. 27 જે દવસે તે

પ વત્ર ાનમાં આવ,ેએટલે અંદરના આંગણામાં પ વત્ર ાનમાં આવે,
ત્યારે તે પોતાના માટે પાપાથાર્પર્ણ લાવ.ે’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

28 ‘અને આ તેઓનો વારસો છે: હુ તેઓનો વારસો છુ, તમારે
તેઓને ઇઝરાયલમાં કઈ મલકતઆપવી ન હ; હુ તેઓની મલકત છુ!
29 તેઓ ખાદ્યાપર્ણ, પાપાથાર્પર્ણ તથા દોષાથાર્પર્ણ ખાય, ઇઝરાયલમાં
અપર્ણ કરેલી દરેક વસ્ ુ તેઓને મળે. 30 દરેક પેદાશમાંનાં પ્રથમ
ફળમાંનો ઉ મ ભાગ, દરેક હસ્સો, હા, સવર્ વસ્ ુઓનો હસ્સો
યાજકોનો થાય, તમારા અનાજનો ઉ મ ભાગ યાજકોનેઆપવો,જથેી
તમારા ઘર પર આશીવાર્દ રહે. 31 યાજકોએ ૃત્ ુ પામે ું કે ફાડ
નંખાયે ું પક્ષી કે પ ુ ન ખા ું.

45
દેશની ૂ મમાંથી પ્ર ુનો હસ્સો

1 ારે તમે ચઠ્ઠ નાખીને વારસો વહેંચી લો ત્યારે તમારે યહોવાહને
અપર્ણ ચઢાવ ું;એટલે કે તે દેશનો અ ુક ભાગ અપર્ણ કરવો. તે ભાગ
પચીસ હજાર હાથ લાંબો તથા દસ હજાર હાથ પહોળો હોય. તેની
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ચારે બાજુનો ભાગ પ વત્ર ગણાય. 2આમાંથી પ વત્ર ાનની ચારેબાજુ
પાંચસો હાથ લાંબી તથા પાંચસો હાથ પહોળ ચોરસજગા રાખવી તેની
આસપાસ પચાસ હાથ પહોળ જગા રાખવી.

3 આ ભાગમાંથી તારે પચીસ હાથ લાંબી અને દશ હાથ પહોળ
જગા માપવી તે તારે માટે પ વત્ર ાન એટલે પરમપ વત્ર ાન થાય.
4 તે જમીનનો પ વત્ર ભાગ છે. જઓે યહોવાહની સેવા કરવા સારુ
પાસે આવે છે, તે યાજકોને સારુ રહે. તે જગા તેઓનાં ઘરો માટે
તથા પ વત્ર ાનને સારુ થાય. 5 પચીસ હાથ લાંબી અને દશ હાથ
પહોળ જગા, લેવીઓ કે જઓે સભા ાનની સેવા કરતા લેવીઓ માટે
વતનરૂપી થાય.

6 “પ વત્ર ૂ મની પાસે લગોલગ પાંચહજાર હાથ પહોળો અને
પચીસહજાર હાથ લાંબો ભાગ નગરને માટે ન ુક્ત કરવો. આ નગર
બધા ઇઝરાયલી લોકો માટે છે.

ૂમીમાંથી સરદારનો ભાગ
7 સરદારને માટે પ વત્ર ાનની તથા નગરની બ ે બાજુએ તથા

પ મ દશાએ તથા ૂવર્ દશાએ જમીન હોય. લંબાઈમાં ભાગોમાંના
એકની બરાબર, પ મ તરફની સીમા ૂવર્ તરફની સીમા ુધી હોય.

8સરદારનેઆજમીન ઇઝરાયલમાં સંપ તર કે મળે, મારા સરદારો
ફર કદ મારા લોકો પર જુલમ કરે ન હ; પણ, તેઓ ઇઝરાયલી લોકોને,
તેઓનાં કુળ પ્રમાણે જમીન આપ.ે’ ”

સરદાર માટે નયમો
9 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘હે ઇઝરાયલના સરદારો, ‘આટ ું

બસ કરો, હસા તથા ઝઘડો દૂર કરો; યથાથર્ ઇનસાફ કરો! મારા લોકો
પરથી તમારો જુલમ બંધ કરો.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે. 10 ‘તમારે
સાચાં ત્રાજવા,ં સાચો એફાહ, સાચા બાથ રાખવા. 11 એફાહ તથા
બાથ એક જ માપના હોવા જોઈએ. બાથમાં હોમેરનો દસમો ભાગ
હોય, એફાહમાં હોમેરનો દસમો ભાગ હોય. તે ું માપ હોમેરના ભાગ
જટે ું હોય. 12એક શેકેલ વીસ ગેરાહનો હોય; માનેહ સાઠ શેકેલનો
હોવો જોઈએ. તમારો માનેહ વીસ શેકેલ, પચીસ તથા પચાસ શેકેલનો
હોવો જોઈએ.
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13 તમારે નીચે દશાર્ ા પ્રમાણે અપર્ણ કર ુ:ં દરેક હોમેર ઘઉંમાંથી
એફાહનો છઠ્ઠો ભાગ, દરેક હોમેર જવમાંથી છઠ્ઠો ભાગ તમારે આપવો.
14 તેલનો નીમેલો ભાગ આ પ્રમાણે એટલે દરેક કોર માટે, દરેક હોમેર
માટે તથા દર હોમેર એક દશાંશ બાથ તેલનો હોવો જોઈએ, કેમ કે દશ
બાથનો એક હોમેર થાય છે. 15 ઇઝરાયલના પાણીવાળા પ્રદેશમાંનાં
બસો ટોળાંમાંથી એક ઘેટુ કે બકરો ખાદ્યાપર્ણ તર કે, દહનીયાપર્ણ તર કે
અને શાંત્યપર્ણ તર કે લોકોને ુદ્ધ કરવા માટે આપ ુ.ં આમ પ્ર ુ
યહોવાહ કહે છે.

16 દેશના બધા લોકોએ ઇઝરાયલના સરદારને આ હસ્સો આપવો.
17 પવ મા,ં ચંદ્રદશર્નોમાં તથા વશ્રામવારોમા,ં ઇઝરાયલી લોકોના
ખાસ તહેવારોમાં દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો તથા પેયાપર્ણો આપવાં
એ સરદારોની જવાબદાર છે. તે ઇઝરાયલી લોકોનાં ુ દ્ધકરણ માટે
પાપાથાર્પર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો, દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણો ૂરા પાડશે.’ ”

પવ
નગર્. 12:1-20; લેવી 23:33-43

18 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘પહેલા મ હનાના પહેલા દવસે
તમારે ખોડખાંપણ વગરનો એક વાછરડો લેવો અને પ વત્ર ાનને માટે
પાપાથાર્પર્ણ ચઢાવ ું. 19 યાજક પાપાથાર્પર્ણ ું કેટ ુંક રક્ત લઈને
તે સભા ાનની બારસાખ પર, વેદ ના ચાર ૂણા પર તથા અંદરના
આંગણાના દરવાજે લગાડ.ે 20 દરેક ક્તએ અજાણતાંથી તથા
અજ્ઞાનતાથી પાપ ક ુ હોય તો તેણે તે મ હનાના સાતમા દવસે પણ
આ પ્રમાણે કર ું. સભા ાન માટે આ ર તે તમારે ુદ્ધ કર ુ.ં

21 પહેલા મ હનાના ચૌદમા દવસે તમારે પાસ્ખાપવર્ પાળ ું. સાત
દવસ ુધી પાસ્ખાપવર્ પાળ ું. તારે બેખમીર રોટલી ખાવી. 22 તે
દવસે સરદારે પોતાના તથા ઇઝરાયલી લોકોના પાપને માટે એક બળદને
પાપાથાર્પર્ણ તર કે તૈયાર કરવો.

23એ પવર્ના સાત દવસ સરદાર યહોવાહ માટે દહનીયાપર્ણ તૈયાર
કરે સાત દવસ ખોડખાંપણ વગરના સાત બળદો તથા ખોડખાંપણ
વગરના સાત ઘેટાને, પાપાથાર્પર્ણ તર કે દરરોજ એક બકરાને રજૂ કરે.
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24 સરદાર દરેક બળદ એક એફાહ તથા ઘેટા માટે એક એફાહ, દરેક
એફાહ એક હન તેલ ખાદ્યાપર્ણ તર કે રજૂ કરે.

25 સાતમા મ હનાના પંદરમા દવસ,ે સરદાર પવર્માં સાત દવસ એ
જપ્રમાણે કરે;એટલે પાપાથાર્પર્ણ, દહનીયાપર્ણ,ખાદ્યાપર્ણ તથા તેલનાં
અપર્ણ ચઢાવવાં.’ ”

46
સરદાર અને પવ વષેના નયમો

1 પ્ર ુ યહોવાહ આમ કહે છે: ‘અંદરના આંગણાંનો દરવાજો જે ું
ુખ ૂવર્ તરફ છે તે કામ કરવાના છ દવસ બંધ રહે, પણ વશ્રામવારને
દવસે અને ચંદ્રદશર્નને દવસે તે ખોલવામાં આવશે. 2સરદાર બહારના
દરવાજાની ઓસર ના માગ અંદર પ્રવેશ કર ને દરવાજાની બારસાખ
આગળઊભો રહે, યાજક તે ું દહનીયાપર્ણ તથા તેનાં શાંત્યપર્ણો તૈયાર
કરે. તે દરવાજાના ઉંબરા પરઊભો રહ ને ભજન કરે, પછ બહારજાય,
પણ દરવાજો સાંજ ુધી બંધ ન કરવો.

3 વશ્રામવારોના દવસે તથા ચંદ્રદશર્નના દવસે દેશના લોકો દરવાજા
આગળ ઊભા રહ ને યહોવાહ ું ભજન કરે. 4 વશ્રામવારને દવસે
સરદાર દહનીયાપર્ણ તર કે યહોવાહ આગળ ખોડખાંપણ વગરનાં છ
હલવાન તથા ખોડખાંપણ વગરનો એક ઘેટો ચઢાવ.ે 5 દરેક હલવાન
માટે એક એફાહ ખાદ્યાપર્ણ તથા દરેક હલવાન માટે ખાદ્યાપર્ણ પોતાની
શ ક્ત ુજબઆપ ું, દરેક એફાહ દ ઠ હ ન તેલ આપ.ે

6 ચંદ્રદશર્નના દવસે તે ખોડખાંપણ વગરનો એક વાછરડો,
ખોડખાંપણ વગરનાં છ હલવાનો તથા એક ઘેટો ચઢાવે. 7એક એફાહ
બળદ માટે તથા એક એફાહ મેંઢા માટે અને પોતાની શ ક્ત પ્રમાણે
હલવાનો માટે દરેક એફાહ દ ઠ એક હ ન તેલ અપર્ણ તર કે ચઢાવે.
8સરદાર પ્રવેશ કરે ત્યારે તેણે દરવાજાનીઓસર માં થઈને જ ું અને તે
જ રસ્તે બહાર નીકળ ુ.ં

9 પણ પવ ના દવસે ારે લોકો યહોવાહની આગળ આવે ત્યારે
જઓે ઉ રને દરવાજથેી ભજન કરવા પ્રવેશ કરે તે દ ક્ષણને દરવાજથેી
બહાર જાય,અને જઓે દ ક્ષણના દરવાજથેી પ્રવેશ કરે તેઓ ઉ રના
દરવાજથેી બહાર જાય, તે જે રસ્તેથી આ ો હોય તે રસ્તે પાછો ન
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જાય, પણ તે સીધો ચાલ્યો જઈને બહાર નીકળે. 10અને જયારે તેઓ
અંદર જાય ત્યારે સરદાર તેઓની સાથે અંદર જાય, તેઓ બહાર નીકળે
ત્યારે તે તેઓની સાથે બહાર નીકળે.

11 અને ઉજાણીઓમાં તથા ુકરર પવ માં ખાદ્યાપર્ણ તર કે બળદ
માટે એક એફાહ અને દરેક ઘેટા માટે એક એફાહ તથા હલવાન માટે
તેની શ ક્ત પ્રમાણે ચઢાવ ું. દર એફાહ દ ઠ એક હ ન તેલ હોય.
12 સરદાર ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે યહોવાહને સારુ દહનીયાપર્ણ તથા
શાંત્યપર્ણ ચઢાવ,ે ત્યારે તેને માટે ૂવર્ તરફનો દરવાજો એક ક્ત
ખોલે, તે વશ્રામવારના દવસે રજૂ કરે, તેમ તે પોતા ું દહનીયાપર્ણ તથા
શાંત્યાપર્ણ રજૂ કરે; પછ તે બહાર નીકળે અને તેના બહાર નીક ા
પછ તે દરવાજો બંધ કરે.

નત્યનાં અપર્ણ
13 દરરોજ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ તર કે ખોડખાંપણ વગરનો એક

વષર્નો હલવાન ચઢાવવો, રોજ સવારે આ અપર્ણ કર ું. 14અને રોજ
સવારે ખાદ્યાપર્ણ તર કે એક એફાહનો છઠ્ઠો ભાગ અને મેદાને મોવણ
માટે એક હ ન તેલનો ત્રીજો ભાગ, કાયમનાં વ ધ પ્રમાણે યહોવાહને
સારુ ખાદ્યાપર્ણ છે. 15 રોજ સવારે દહનીયાપર્ણ તર કે હલવાન,
ખાદ્યાપર્ણ તથા તેલ ચઢાવ.ે’ ”

સરદારની જાગીરનો વારસો
16પ્ર ુ યહોવાહ એમ કહે છે, ‘જો કોઈ સરદાર પોતાના દ કરાને કઈ

ભેટ આપ,ે તો તે તેનો વારસો છે. તે તેના દ કરાની સંપ થાય, તે તેનો
વારસો છે. 17 પણ જો તે પોતાના વારસામાંથી પોતાના કોઈ ચાકરને
ભેટ આપ,ે તો ુક્ત કરવાના વષર્ ુધી તે ચાકરની મા લક માં રહે, પછ
તે સરદારની પાસે પાછ આવે. તેનો વારસો તેના દ કરાઓને માટે જ
રહે. 18 સરદારે લોકોને વારસો લઈને તેઓને પોતાના વતનમાંથી કાઢ
ૂકવા નહ , તેણે પોતાના દ કરાઓને પોતાની સંપ માંથી જ વારસો

આપવો, જથેી મારા લોકો પોતાના વતનમાંથી વખેરાઈ જાય ન હ.
મં દરના રસોડાં

19 પછ તે માણસ મને દરવાજાના પ્રવેશ દ્વારથી ઉ ર તરફના
ુખવાળ ઓરડ ઓ જે યાજકોને સારુ હતી તેમાં લા ો, જુઓ ત્યાં
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પ મ તરફ એક ળ હ ુ.ં 20 “તેણે મને ક ું,આજગ્યાએ યાજકો
દોષાથાર્પર્ણ તથા પાપાથાર્પર્ણ બાફે અને ખાદ્યાપર્ણ પકાવ.ે તેઓ તેમને
બહારના આંગણામાં લાવે ન હ કે, રખેને લોકો પ વત્ર કર દેવાય.”

21પછ તે મને બહારનાઆંગણામાં લા ોઅને તેણે મનેઆંગણાના
ચારે ૂણામાં ફેર ો, જુઓ, ત્યાં બહારના આંગણાંના દરેક ૂણામાં
એકએકઆંગણું હ ું. 22બહારના આંગણાંના ચાર ૂણામાં આંગણાં
હતા; દરેક આંગણું ચાળ સ હાથ લાં ું અને ત્રીસ હાથ પહો ું
હ ુ.ં ૂણાઓમાંના ચાર આંગણાં એક જ માપનાં હતા. 23 તેઓ
ચારેની આસપાસ ઇમારતોની હાર હતી, ઇમારતોની હાર નીચે ખાવા
બનાવવાના ૂલા હતા. 24 તે માણસે મને ક ું, “આતે જગ્યા છે, ાં
સભા ાનના સેવકો લોકોનાં બ લદાનો બાફે.”

47
મં દરમાંથી વહેતાં પાણી

1 પછ તે માણસ મને સભા ાનના પ્રવેશદ્વાર પાસે પાછો લા ો,
મેં જો ું તો જુઓ, સભા ાનના ઉંબરા નીચેથી નીકળ ને પાણી ૂવર્
તરફ વહે ું હ ુ,ં કેમ કે તે સભા ાનનોઆગળનો ભાગ ૂવર્ તરફ હતો.
પાણી નીચેથી સભા ાનની જમણી બાજુએથી વહ ને વેદ ની દ ક્ષણે
આવ ું હ ુ.ં 2 પછ તે માણસ મને ઉ રને દરવાજથેી બહાર લા ો
અને ફેરવીને ૂવર્ તરફના દરવાજે લઈ ગયો. જુઓ, દ ક્ષણ બાજુએથી
પાણી વહ જતાં હતા.ં

3તે માણસ માપવાની દોર હાથમાં લઈને ૂવર્ તરફ ગયો,એક હજાર
હાથ ું અંતર માપ્ ું અને તેણે મને પાણીમાં ચલા ો. પાણી ૂંટણ ુધી
હતા.ં 4 પછ તેણે બીજા એક હજાર હાથ અંતર માપ્ ું અને ફર મને
પાણીમાં ચલા ો, પાણી ૂંટ ુધી હતાં. ફર થી તેણે એક હજાર હાથ
અંતર માપ્ ુ,ં મને પાણીમાં ચલા ો,અહ પાણી કમર ુધી હ ું. 5પછ
તેણે એક હજાર હાથ અંતર માપ્ ુ,ં ત્યાં એક નદ હતી હુ તેમાં થઈને
જઈ શકતો ન હતો, તે ઘણી ઊંડ હતી. તેમાં તર શકાય ન હ.
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6 તે માણસે મને ક ું “હે મ ુષ્ય ુત્ર, ું તેં આ જો ું?” તે મને બહાર
લા ો અને મને નદ કનારે ચલા ો. 7 હુ પાછો આ ો ત્યારે જુઓ
તો, નદ ને બ ે કનારે ુષ્કળ ૃક્ષો હતા.ં 8 તે માણસે મને ક ું, “આ
પાણી ૂવર્ તરફના પ્રદેશમાં અને નીચે અરાબા ુધીજશે; તે પાણી વહ ને
ખારા સ ુદ્રમાં જશે અને તેનાં પાણી મીઠાં થઈ જશે.

9 ાં તે પાણી વહેશે ત્યાં બધી જાતનાં પ ુઓનાં ટોળાં થશ.ે તેઓ
જીવતાં રહેશે. આ પાણીને કારણે તેમાં માછલાંઓ થશે, ખારા સ ુદ્ર ું
પાણી મીઠુ થઈ જશે. ાં ાં આ નદ ગઈ છે ત્યાં દરેક વસ્ ુમાં
ચૈતન્યઆવશ.ે 10અનેએ ું થશે કે પાણી પાસે માછ મારોઊભા રહેશે,
એન-ગેદ થી એન-એગ્લાઈમ ુધી જાળો પાથરવાની જગા થશે. ત્યાં
મહાસ ુદ્રની માછલીઓની જમે તેમાં વ વધ પ્રકારની માછલીઓ થશે.

11 પણ ખારા સ ુદ્રની ભેજવાળ જમીન તથા કાદવક ચડનાં પાણી
મીઠાં ન હ થાય, પણ તેમાંથી મીઠુ પકવવામાં આવશ.ે 12 નદ ના બ ે
કનારાઓ પર ખાવાલાયક ફળ આપનાર ૃક્ષ થશ.ે તેઓનાં પાંદડાં
કરમાશે ન હ અને તેમને ફળ આવતાં કદ બંધ થશે ન હ. દર મ હને
તેમને નવાં ફળ આવશે, કેમ કે, તેમને પાણી પ વત્ર ાનમાંથી મળે છે,
તેમના ફળ ખાવા માટે અને પાંદડાં સાજાપણા માટે છે.

દેશની સરહદો
13પ્ર ુ યહોવાહઆમકહે છે: ‘આરસ્તેથીઅમારે ઇઝરાયલનાં બાર

કુળો માટે જમીનનો વારસો વહેંચી લેવો: ૂસફને બે ભાગ મળે. 14અને
તમે તમારા ભાઈઓએ તે વારસો વહેંચી લેવો. કેમ કે તમારા પ ૃઓને
આ દેશઆપવાના મેં સમ ખાધા હતા અને તેઓને તેનો વારસો મળશે.

15 ૂ મની સરહદ ઉ ર બાજુએ મહા સ ુદ્રથી હેથ્લોન તથા લબો
હમાથથી સદાદ ુધી છે. 16હમાથ બેરોથાહ, દમસ્કસની સરહદ તથા
હમાથની સરહદ વચ્ચે ું સબ્રાઇમ હૌરાનની સરહદે આવેલા હાસેર-
હ ીકોન ુધી છે. 17સ ુદ્રથી સરહદ દમસ્કસની સરહદ પરના હસાર
એનોન ુધી છે, ઉ ર બાજુએ હમાથની સરહદ છે. આ ઉ ર બાજુ
છે.
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18 ૂવર્બાજુ, હૌરાન, દમસ્કસ, ગલ્યાદ તથા ઇઝરાયલના પ્રદેશ
વચ્ચે યદન નદ આવે છે. આ સરહદ છેક તામાર ુધી જાય છે.
19 દ ક્ષણ બાજુ, દ ક્ષણ તામારથી મર બા કાદેશના પાણી ુધી,
મસરનાં ઝરણાંથી મહા સ ુદ્ર ુધી હોય, આ દ ક્ષણ તરફની સરહદ
છે. 20પ મ સરહદ હમાથના ઘાટની સામે ુધી મહા સ ુદ્રઆવે ત્યાં
ુધી. આપ મ બાજુ છે.
21 આ ર તે ું તારાં અને ઇઝરાયલનાં કુળો માટે દેશ વહેંચી લે.

22 તમારા પોતાના માટે તથા તમાર મધ્યે વસતા પરદેશીઓ, જઓેને
તમારા દેશમાં સંતાન થશે અને જઓે તાર સાથે છે, એટલે ઇઝરાયલ
દેશના ૂળ વતનીઓજવેા, તેઓને માટેઆ દેશ વારસા તર કે ચઠ્ઠ ઓ
નાખીને વહેંચી લેવો. તમારે ઇઝરાયલનાં કુળો મધ્યે વારસા માટે
ચઠ્ઠ ઓ નાખવી. 23 ત્યારે એ ું થશે કે જે કુળમાં પરદેશી રહેતો હોય.
તમારે તેને વારસો આપવો.’ આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.”

48
કુળો પ્રમાણે દેશની વહેંચણી

1 કુળોનાં નામ આ પ્રમાણે છે. દાન ું કુળ દેશનો એક ભાગ પ્રાપ્ત
કરશે: તેની સરહદ ઉ રની સરહદથી હેથ્લોનના રસ્તાની બાજુએ લબો
હમાથ ુધી. દમસ્કસની સરહદ ઉપરના હસાર-એનાન ુધી અને
ઉ રે હમાથ ુધી, તે પ્રદેશની ૂવર્ તથા પ મ તરફનીઆ સરહદો છે.
2 દાનની સરહદની બાજુમાં ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગઆશેરનો
છે. 3આશેરની સરહદની લગોલગ ૂવર્ બાજુથી તે છેક પ મ બાજુ
ુધીનો એક ભાગ નફતાલીનો.
4 નફતાલીની સરહદની લગોલગ ૂવર્ બાજુથી પ મ બાજુનો એક

ભાગ મનાશ્શાનો. 5 મનાશ્શાની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ
ુધીનો એક ભાગ એફ્રાઇમનો છે. 6 એફ્રાઇમની સરહદની લગોલગ
ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ રુબેનનો છે. 7 રુબેનની સરહદની

લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ યહૂ દયાનો છે.
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દેશની વચ્ચે જમીનનો ખાસ ભાગ
8 યહૂ દયાની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો ભાગ તમારે

અપર્ણ કરવો; તે પચીસ હજાર હાથ પહોળો હતો. તેની લંબાઈ
વંશજોને આપેલા ભાગ જટેલી ૂવર્થી તે પ મ તરફ લાંબી હશે. તેની
મધ્યમાં સભા ાન આવશ.ે 9 યહોવાહને અપર્ણ કરે તે ૂ મ પચીસ
હજાર હાથ લાંબી તથા દસ હજાર હાથ પહોળ હશે.

10આ પ વત્ર હસ્સો યાજકોને મળશે. તે ઉ ર તરફ તેની લંબાઈ
પચીસ હજાર હાથ તથા પ મ તરફ તેની પહોળાઈ દસ હજાર હાથ,
ૂવર્ તરફ પહોળાઈ દસ હાથ, દ ક્ષણ તરફ લંબાઈ પચીસ હજાર હાથ

હોય, યહોવાહ ું સભા ાન તેની મધ્યેઆવશે. 11આસાદોકના વંશના
પ વત્ર થયેલા યાજકો જઓે માર સેવા કરતા હતા, ારે ઇઝરાયલી
લોકો ભટક ગયા ત્યારે જમે લેવીઓ ભટક ગયા તેમ ભટક ન ગયા,
તેઓને સારુ થાય. 12 તો ૂ મના અપર્ણમાંથી તેઓના હક ું પરમ
પ વત્ર અપર્ણ, લેવીઓની સરહદ લગોલગ થાય.

13યાજકોના દેશની સરહદની લગોલગ લેવીઓનો દેશ છે, તે પચીસ
હાથ લાંબોઅને દસ હજારહાથ પહોળો છે. તેનીઆખી લંબાઈ પચીસ
હજાર હાથ લાંબી અને વીસ હજાર હાથ પહોળ છે. 14 તેઓ તેનો
કોઈ ભાગ વેચે ન હ, તેમ જ બદલે ન હ; ઇઝરાયલ દેશ ું પ્રથમ ફળ
આ વસ્તારથી અલગ હશ,ે કેમ કે આ બ ું યહોવાહને પ વત્ર છે.

15બાક રહેલી ૂ મ પચાસ હજાર હાથ પહોળ અને પચીસ હજાર
હાથ લાંબી છે, પણ લોકોના સામાન્ય ઉપયોગ માટે છે. લોકો ત્યાં રહે
અને જમીનનો ઉપયોગ કરે; તેની મધ્યમાં શહેર છે. 16આનગર ું માપ:
તેની ઉ ર બાજુ ચાર હજાર પાંચસો હાથ લાંબી; તેની દ ક્ષણ બાજુ
ચાર હજાર પાંચસો લાંબી; તેની ૂવર્ બાજુ ચાર હજાર હાથ લાંબી;
તેની પ મ ચાર હજાર પાંચસો હાથ લાંબી.

17 નગરના ગૌચરો ઉ ર તરફ અઢ સો હાથ ઊંડાં, દ ક્ષણે અઢ સો
હાથ ઊંડા,ં ૂવ અઢ સો હાથ ઊંડાં તથા પ મે અઢ સો હાથ ઊંડાં
થશે. 18 પ વત્ર અપર્ણનો બચેલો ભાગ ૂવર્ તરફ દસ હજાર હાથ અને
પ મ તરફ દસ હજાર હાથ હોય. તે પ વત્ર અપર્ણની લગોલગ હોય,
તે નગરમાં કામ કરતા લોક માટે ખોરાકને અથ થાય.
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19 નગરમાં કામ કરતા લોકો, જઓે ઇઝરાયલ કુળના છે તેઓ તે
જમીન ખેડ.ે 20 આ બધી અપર્ણની લંબાઈ પચીસ હજાર હાથ અને
પહોળાઈ પચીસ હજાર હાથ હોય, આ ર તે ું બધા સાથે મળ ને
નગરની ૂ મ માટે પ વત્ર અપર્ણ કરે.

21પ વત્રઅપર્ણની બીજીબાજુની બાક ની ૂ મ તથા નગરનો ભાગ
તે સરદારનો ગણાશે. સરદારની ૂ મનો વસ્તાર ૂવર્બાજુ ૂવર્ સરહદ
ુધીનો પ્રદેશ પચીસ હજાર હાથ અને એ જ પ્રમાણે પ મ બાજુ

પ મ સરહદ ુધીનો પ્રદેશ પચીસ હજાર હાથ વધારવો. આ બ ે
પ્રદેશોની મધ્યમાં પ વત્ર મં દર અને પ વત્ર ૂ મ આવશ.ે 22લેવીઓની
સંપ તથા નગરની સંપ જઓે સરદારની મધ્યે છે તેઓમાંથી પણ
સરદારને યહૂ દયાની તથા બન્યામીનની સરહદની વચ્ચે મળે.

બાક નાં કુળોના હસ્સા
23 બાક નાં કુળોને આપવામાં આવેલો જમીનનો ભાગ આ પ્રમાણે

છે: ૂવર્ બાજુથી પ મ બાજુ ુધીનો એક ભાગ બન્યામીનનો.
24 બન્યામીનના સરહદની દ ક્ષણે ૂવર્ બાજુથી પ મ બાજુ ુધીનો
એક ભાગ શમયોનનો. 25 શમયોનની સરહદની લગોલગ, ૂવર્થી
પ મ ુધીનો એક ભાગ ઇસ્સાખારનો. 26 ઇસ્સાખારની સરહદની
લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ ઝ ુલોનનો.

27ઝ ુલોનની સરહદની લગોલગ ૂવર્થી પ મ ુધીનો એક ભાગ
ગાદનો. 28ગાદની દ ક્ષણસરહદની લગોલગ તામારથી મર બા કાદેશનાં
પાણી ુધી અને આગળ મસરના ઝરણાં ુધી અને મહાસ ુદ્ર ુધી
હોય. 29આએદેશ છેજનેા માટે તમે ચઠ્ઠ ઓનાખી હતી, તે ઇઝરાયલ
કુળનો વારસો છે. આતેમના હસ્સા છે. આમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે.

યરુશાલેમના દરવાજા
30નગરના દરવાજાઆપ્રમાણે છે: ઉ રની બાજુ ું માપ ચાર હજાર

પાંચસો હાથ લાં ું છે. 31નગરના દરવાજાનાં નામ ઇઝરાયલનાં કુળોનાં
નામો પ્રમાણે રાખવા;ં ઉ રે ત્રણ દરવાજા એક રુબેનનો દરવાજો,એક
યહૂ દયાનો દરવાજો, એક લેવીનો દરવાજો; 32 ૂવર્ બાજુની દ વાલ ું
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માપ ચાર હજાર પાંચસો હાથ હશે. તેના ત્રણ દરવાજાઓ: ૂસફનો
દરવાજો, બન્યામીનનો દરવાજો તથા દાનનો દરવાજો.

33 દ ક્ષણ બાજુની દ વાલની લંબાઈ ચાર હજાર પાંચસો હાથ છે.
તેના ત્રણ દરવાજા શમયોનનો દરવાજો, ઇસ્સાખારનો દરવાજો તથા
ઝ ુલોનનો દરવાજો. 34 પ મ બાજુની દ વાલની લંબાઈ ચાર હજાર
પાંચસો હાથ છે અને તેના ત્રણ દરવાજા ગાદનો દરવાજો, આશેરનો
દરવાજો,અને નફતાલીનો દરવાજો. 35નગરની ચારેતરફ ું માપ અઢાર
હજાર હાથ થાય, અને તે દવસથી તે નગર ું નામ ‘યહોવાહ શામ્માહ’
એટલે “યહોવાહ ત્યાં છે,”એ ું પડશે.
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