
i

એઝરા
લેખક
યહૂદ પરપરા આ ુસ્તકના લેખક તર કેનો શ્રેય એઝરાને આપે છે.

એક ર તે અજ્ઞાત એવો એઝરા હારુન ુ યાજકનો પ્રત્યક્ષ વંશજ
હતો (7:1-5),અનેઆમ તે એક યાજકઅને પોતાના હક દ્વારા શા ી
હતો. ઈ રઅને તેમના નયમ માટેનાએઝરાના ઉત્સાહેઆતાર્હશાસ્તા
રાજાના ઇરાનના સામ્રા પરના રા કાળ દરમ્યાન તેને યહૂદ ઓના
એક જૂથને પાછા ઇઝરાયલ દોરવા પ્રેય હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 457 થી 440 વચ્ચેનો છે.
આ લખાણ બા બલથી પાછા ફયાર્ બાદ યહૂદામા,ં કદાચને

યરુશાલેમમાં લખા ું હ ું.
વાંચકવગર્
બંદ વાસમાંથી પાછા ફયાર્ બાદ યરુશાલેમમાંના ઇઝરાયલીઓ તથા

શા ના ભ વષ્યના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
ઈ રે એઝરાનો ઉપયોગ લોકોને શાર રક અથર્માં તેઓના વતનમાં

પાછા ફરવા દ્વારા અને આ ત્મક અથર્માં પાપના પ ાતાપ કરવા દ્વારા
પાછા ઈ ર સાથે ા પત કરવાના ઉદાહરણ તર કે કય . ારે
આપણે પ્ર ુ ું કામ કર એ છ એ ત્યારે અ વ ાસીઓ તથા આ ત્મક
પ રબળો તરફથી વરોધ તો થશે જ, અને જો આપણે અગાઉથી
તૈયાર કર એ તોઆપણે તે વરોધનો સામનો કરવા વ ુ સજ્જહોઈ ુ.ં
માગર્માં અવરોધો હોવાં છતાં વ ાસ દ્વારા આપણે આપણી પ્રગ ત
ચા ું રાખી ુ.ં એઝરા ું ુસ્તક આપણને જબરજસ્ત યાદ અપાવે છે
કે ઈ રની આપણાં જીવનો માટેની યોજનાને પ ર ૂણર્ કરવામાં નરાશા
અને ડર સૌથી મોટા અવરોધો છે.

ુદ્રાલેખ
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ુનઃ ાપના
રૂપરેખા
1. ઝરુબ્બાબેલની આગેવાનીમાં પ્રથમ જૂથ ું પાછા આવ ું —
1:1-6:22

2. એઝરાની આગેવાનીમાં બીજા જૂથ ું પાછા આવ ું — 7:1-
10:44

વતન જવા યહૂ દયોને કોરેશનો આદેશ
1 ઇરાનના રાજા કોરેશની કાર કદ ના પહેલા વષ, ઈ રે, ય મયાના
ુખેથી આપેલાં પોતાના વચનને ૂણર્ કરતાં, કોરેશ રાજાના મનમાં

પ્રેરણા કર . તેથી કોરેશે પોતાના આખા રા માં લે ખત અને શા ક
ફરમાન જાર ક ુ: 2 “ઇરાનના રાજા કોરેશ જાહેર કરે છે કે: યહોવાહ,
આકાશવાસી પ્ર ુએ મને ૃથ્વી પરનાં સવર્ રા ોઆપ્યાં છે અને તેમણે
મને યહૂ દયાના યરુશાલેમમાં ભ ક્ત ાન બાંધવાને નીમ્યો છે.

3 તેના સવર્ લોકોમાંના જે કોઈ તમારામાં હોય, તેઓની સાથે, તેમના
ઈ ર હો અને તે યહૂ દયામાંના યરુશાલેમમાં જઈને ઇઝરાયલના ઈ ર
પ્ર ુ ું ભ ક્ત ાન બાંધ.ે 4 તેઓ સવાયના, રા માં તેઓમાંના
બાક રહેતા લોકો યરુશાલેમમાં ઈ રના ઘરના બાંધકામને સારુ,
ઐ ચ્છકાપર્ણો તર કે ભ ક્ત ાનનાં બાંધકામને માટે સો ું અને ચાંદ ,
જરૂર સાધનો અને પ ુઓ અપર્ણ કર ને, તેઓને મદદ કરે.”

5 તેથી યહૂ દયા અને બન્યામીનના કુળના વડ લ આગેવાનો,
યાજકો, લેવીઓ અને ઈ રથી પ્રેરણા પામેલાઓ યરુશાલેમમાં
ઈ રના ભ ક્ત ાનનાં બાંધકામ માટે જવા તૈયાર થયા. 6 તેઓની
આજુબાજુના લોકોએ તેમને ઐ ચ્છકાપર્ણો ઉપરાંત સોનાચાંદ નાં
પાત્રો, જરૂર સાધનો,જાનવરો તથા ૂલ્યવાન દ્ર ો આપ્યા.ં

7 વળ ન ૂખાદનેસ્સાર* રાજાએ, યરુશાલેમના, યહોવાહના

* 1:7 1:7 ન ૂખાદનેસ્સાર બા બલના રાજા હતા જમેણે 605-562બી.સી.માં શાસન ક ુ.
તે 597 બી.સી.માં યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો હતો, 586 બી.સી.માં મં દરનો નાશ કય , ઘણા
લોકોને 597, 586 અને 582 બી.સી.માં યહૂદામાંથી દેશ નકાલ કય , અને મં દરના કમતી
ચીજોને 597 અને 586 બી.સી.માં ૂંટ લીધા. આ સાધનો બા બલના દેવતાઓની ૂજામાં
ઉપયોગ કરવામાં આ ું (જુઓ, ઉદાહરણ તર કે, નગર્. 5:1 - 4).
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ઘરમાંથી લાવીને પોતાના દેવોના મં દરોમાં જે વસ્ ુઓ ૂક હતી, તે
વસ્ ુ સામગ્રી કોરેશ રાજાએ મંગાવી લીધી. 8 કોરેશ રાજાએ તેના
ખજાનચી મથ્રદાથ પાસે તે વસ્ ુઓ મંગાવી અને યહૂ દયાનાઆગેવાન
શેશ્બાસારને ગણી આપી.

9 તેઓની સં ા આ પ્રમાણે છે: સોનાની ત્રીસ થાળ ઓ, ચાંદ ની
એક હજાર થાળ ઓ અને ઓગણત્રીસ અન્ય પાત્રો, 10સોનાના ત્રીસ
વાટકા, ચાંદ નાં અન્ય પ્રકારના એક હજાર વાટકાઓ તથા એક હજાર
અન્ય પાત્રો. 11 સોનાચાંદ નાં સવર્ પાત્રો મળ ને પાંચ હજાર ચારસો
હતા.ં ારે બંદ વાનો બા બલથી યરુશાલેમ આ ા ત્યારે આ બધાં
પાત્રો શેશ્બાસાર પોતાની સાથે લા ો.

2
બં દવાસમાંથી પાછા ફરેલાંની નામાવલી
નહે. 7:4-73

1બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના જે લોકોને બંદ વાન
કર ને બા બલ લઈગયો હતો, તેઓમાંના રાજાની ુલામીમાંથી જે ુક્ત
થઈને યરુશાલેમમાં તથા યહૂ દયામાં પોતપોતાનાં નગરમાં પાછાઆ ા
તે માણસોનાં નામ આ પ્રમાણે છે: 2 ઝરુબ્બાબેલ, યે ૂઆ, નહેમ્યા,
સરાયા, રએલાયા, મોદખાય, બલ્શાન, મસ્પાર, બગ્વાય, રહૂમ, તથા
બાનાહ.
ઇઝરાયલી લોકોની સં ા આ પ્રમાણે છે.
3 પારોશના વંશજો: બે હજાર એકસો બોતેર. 4શફાટયાના વંશજો:

ત્રણસો બોતેર. 5આરાહના વંશજો: સાતસો પંચોતેર. 6 યે ૂઆ તથા
યોઆબથી પાહાથ-મોઆબના વંશજો: બે હજારઆઠસો બાર.

7 એલામના વંશજો: એક હજાર બસો ચોપન. 8 ઝા ૂના વંશજો:
નવસો પસ્તાળ સ. 9 ઝાકકાયના વંશજો: સાતસો સાઠ. 10બાનીના
વંશજો: છસો બેતાળ સ.

11 બેબાયના વંશજો: છસો ત્રેવીસ. 12 આઝગાદના વંશજો:
એક હજાર બસો બાવીસ. 13 અદો નકામના વંશજો: છસો છાસઠ.
14 બગ્વાયના વંશજો: બે હજાર છ પન.
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15આદ નના વંશજો: ચારસો ચોપન. 16આટેરમાંના, હઝ કયાના
વંશજો: અઠ્ઠાણું. 17 બેસાયના વંશજો: ત્રણસો ત્રેવીસ. 18 યોરાના
વંશજો: એકસો બાર.

19 હા ુમના લોકો: બસો ત્રેવીસ 20 ગબ્બારના લોકો: પંચાણું.
21બેથલેહેમના લોકો: એકસો ત્રેવીસ. 22 નટોફાના લોકો: છ પન.

23અનાથોથના લોકો: એકસો અઠ્ઠાવીસ. 24આઝમાવેથના લોકો:
બેતાળ સ. 25 કયાર્થ-યાર મ, કફ રા અને બેરોથના લોકો: સાતસો
તેંતાળ સ. 26 રામા અને ગેબાના લોકો: છસો એકવીસ.

27 મખ્માશના લોકો: એકસોબાવીસ. 28બેથેલઅનેઆયના લોકો:
બસો ત્રેવીસ. 29 નબોના લોકો: બાવન. 30 માગ્બીશના લોકો: એકસો
છ પન.

31 બીજા એલામના લોકો: એક હજાર બસો ચોપન. 32 હાર મના
લોકો: ત્રણસો વીસ. 33 લોદ, હાદ દ અને ઓનોના લોકો: સાતસો
પચીસ.

34 યર ખોના લોકો: ત્રણસો પસ્તાળ સ. 35 સનાઆહના લોકો:
ત્રણ હજાર છસો ત્રીસ.

36 યાજકોનાં નામ આ પ્રમાણે છે: યે ૂઆના કુટુબના, યદાયાના
વંશજો: નવસો તોંતેર. 37 ઈમ્મેરના વંશજો: એક હજાર બાવન.
38 પાશહૂરના વંશજો: એક હજાર બસો ુડતાળ સ. 39 હાર મના
વંશજો: એક હજાર સ ર.

40લેવીઓના નામ આ પ્રમાણે છે: હોદા ાના અને યે ૂઆના તથા
કાદમીએલના વંશજો: ુંમોતેર. 41 ભ ક્ત ાનના ગાનારાઓ આ
પ્રમાણે છે: આસાફના વંશજો એકસો અઠ્ઠાવીસ. 42 ભ ક્ત ાનના
દ્વારપાળો: શાલ્ ુમ,આટેર, ટાલ્મોન,આ ુબ, હટ ટા અને શોબાયના
વંશજો: કુલ એકસો ઓગણચાળ સ. 43 ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા
માટે ન ુક્ત કરાયેલા: સીહા, હ ૂફા, ટાબ્બાઓથ, 44 કેરોસ, સીહા,
પાદોન, 45 લબાના, હગાબા, આ ુબ, 46 હાગાબા, શામ્લાય, અને
હાનાનના વંશજો.

47 ગદે્દલ, ગહાર, રાયા, 48 રસીન, નકોદા, ગાઝ્ઝામ, 49 ઉઝઝા,
પાસેઆ, બેસાઈ, 50આસના, મેઉનીમ, નફ સીમના વંશજો.
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51 બાક ુક, હાકૂફા અને હાહૂર, 52 બાસ્ ુથ, મ હદા, હાશાર્,
53બાક સ, સીસરા, તેમા, 54 નસીઆઅને હટ ફાના વંશજો.

55 ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: સોટાય, હાસ્સોફેદેથ, પરૂદા,
56 યાઅલાહ, દાક ન અને ગદે્દલ, 57 શફાટયા, હાટ્ટ લ, પોખરેથ-
હાસ્સબાઈમઅનેઆમીના વંશજો. 58ભ ક્ત ાનમાં સેવા કરવા માટે
ન ુક્ત કરાયેલા અને ુલેમાનના સેવકોના વંશજો: કુલ ત્રણસો બાણું
હતા.

59 તેલ-મેલાહ, તેલ હાશાર્, કરુબ, અદાન તથા ઈમ્મેરમાંથી પાછા
આવેલાજઓેઇઝરાયલીઓમાંના પોતાના ૂવર્જોની વંશાવળ સા બત
કર શ ા ન હ, તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: 60 દલાયા, ટો બયા,
અને નકોદાના વંશજો: છસો બાવન, 61 યાજકોના વંશજોમાંના:
હબાયાના વંશજો, હા ોસના વંશજો અને બા ઝલ્લાય કે જણેે
ગલ્યાદ બા ઝલ્લાયની દ કર ઓમાંથી એકની સાથે લ ક ુ હ ું
અને તેથી તે ું નામ બા ઝલ્લાય પ ું હ ું તેના વંશજો. 62 તેઓએ
સવર્ વંશાવળ માં તપાસ કર પણ તેઓનાં નામ મ ાં ન હ. તેઓએ
યાજકપદપણાને ભ્ર ક ુ તેથી 63 ૂબાએ તેઓને ક ું કે, ઉર મ અને
ુમ્મીમ દ્વારા મંજુર કરવામાં નઆવે ત્યાં ુધી પરમપ વત્રઅપર્ણોમાંથી

તેઓએ ખા ું ન હ.
64 સમગ્ર પ્રજાની કુલ સં ા બેતાળ સ હજાર ત્રણસો સાઠ હતી.

65તે ઉપરાંત તેઓનાં દાસો તથા દાસીઓસાત હજારત્રણસો સાડત્રીસ
હતા અને તેઓમાં ભ ક્ત ાનમાં ગાયક ી ુરુષોની સં ા બસો
હતી.

66 તેઓનાં જાનવરોમાં, સાતસો છત્રીસ ઘોડા, બસો પસ્તાળ સ
ખચ્ચરો, 67 ચારસો પાંત્રીસ ઊંટો અને છ હજાર સાતસો વીસ ગધેડાં
હતા.ં

68 જયારે તેઓ યરુશાલેમમા,ં યહોવાહના ઘરમાં ગયા, ત્યારે
પ ૃઓના કુટુબોમાંથી કેટલાક વડ લોએ, સભા ાનને તેની જગ્યાએ
ુનઃ ા પત કરવા માટે તેઓએ રાજી ુશીથી અપર્ણો આપ્યાં.

69તેઓએપોતાની શ ક્ત પ્રમાણે બાંધકામને માટે એકસઠહજાર દાર ક
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સો ું*, પાંચ હજાર માનેહ ચાંદ † અને યાજકના સો ગણવેશ આપ્યા.ં
70 યાજકો, લેવીઓ, બીજા કેટલાક લોકો, ગાનારાઓ, દ્વારપાળો

તથા ભ ક્ત ાનમાં સેવા માટે ન ુક્ત કરવામાં આવેલા સેવકોએ,
તેમના નગરોમાં વસવાટ કય . સવર્ ઇઝરાયલીઓ પોતપોતાનાં નગરોમાં
વસ્યા.

3
આરાધનાની ુન: ાપના

1 ઇઝરાયલી લોકો સાતમા માસમાં દેશ નકાલ પછ પોતાનાં
નગરોમાં પાછા આ ા, લોકો એક દલથી યરુશાલેમમાં ભેગા થયા.
2 યોસાદાકના દ કરા યે ૂઆ, તેના યાજક ભાઈઓ, શાલ્તીએલનો
દ કરો ઝરુબ્બાબેલ તથા તેના ભાઈઓએ, ઇઝરાયલના ઈ રની વેદ
બાંધી. જથેી ઈ રના સેવક ૂસાના નયમશા માં લ ા પ્રમાણે વેદ
પર તેઓ દહનીયાપર્ણો ચઢાવ.ે

3 તેઓએ તે વેદ અગાઉ જે જગ્યાએ હતી ત્યાં જ બાંધી, કેમ કે
તેઓને દેશના લોકોનો ભયહતો. ત્યાં દરરોજસવારે તથા સાંજે તેઓએ
ઈ રને દહનીયાપર્ણો ચઢા ાં. 4 તેઓએ નયમશા માં લખેલા
લેખ પ્રમાણે માંડવાપવર્ ઊજ ું અને દરરોજ નયમ પ્રમાણે વ ધ ૂવર્ક
દહનીયાપર્ણો ચઢા ાં. 5 પછ દૈ નક તથા મ હનાના દહનીયાપર્ણો,
યહોવાહનાં ન ુક્ત પ વત્ર પવ નાં તથા ઐ ચ્છકાપર્ણો, પણ ચઢા ાં.

6 તેઓએ સાતમા માસના પ્રથમ દવસથી ઈ રને દહનીયાપર્ણો
ચઢાવવા ું શરૂ ક ુ, પર ુ સભા ાનનો પાયો હજી નંખાયો ન હતો.
7તેથી તેમણે ક ડયાઓને તથા ુથારોને પૈસાઆપ્યા;ંઅને સદોન તથા
ૂરના લોકોને ખોરાક, પીણું તથા તેલ મોકલ્યા,ંએમાટે કે તેઓ ઇરાનના

રાજા કોરેશના હુકમ પ્રમાણે લબાનોનથી યાફાના સ ુદ્ર માગ, દેવદારનાં
કા લઈઆવે.

મં દર ફર બાંધવાની શરૂઆત
8 પછ તેઓ યરુશાલેમમા,ં ઈ રના ઘરમા આ ા. તેના બીજા

વષર્ના બીજા માસમા,ં શાલ્તીએલનો દ કરો ઝરુબ્બાબેલ, યોસાદાકનો
* 2:69 2:69 લગભગ 500 કલોગ્રામ † 2:69 2:69 લગભગ 2,800 કલોગ્રામ
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દ કરો યે ૂઆ, અન્ય તેઓના યાજકો, લેવી ભાઈઓ તથા જઓે
બંદ વાનમાંથી ુક્ત થઈને યરુશાલેમ પાછા આ ા હતા તે સવર્એ તે
કામની શરૂઆત કર . ઈ રના ઘરના બાંધકામની દેખરેખ રાખવા માટે
વીસ વષર્ના તથા તેથી વધારે ઉંમરનાં લેવીઓને નીમ્યા. 9 યે ૂઆએ,
તેના દ કરા તથા તેના ભાઈઓ, કાદમીએલે તથા યહૂ દયાના* વંશજોને
ઈ રના ઘર ું કામ કરનારાઓપર દેખરેખ રાખવા નીમ્યા. તેઓની સાથે
લેવી હેનાદાદના વંશજો તથા તેના ભાઈઓ પણ હતા.

10 બાંધનારાઓએ યહોવાહના સભા ાનનો પાયો ના ો ત્યારે
ઇઝરાયલના રાજા દાઉદના હુકમ પ્રમાણ,ે યહોવાહની સ્ ુ ત કરવા
માટે યાજકો રણ શગડાં સાથે ગણવેશમા,ં લેવી આસાફના દ કરાઓ
ઝાંઝ સાથ,ે ઊભા ર ા.ં 11 તેઓએ યહોવાહની સ્ ુ ત કરતા
આભારનાં ગીતો ગાયા, “ઈ ર ભલા છે! તેમના કરાર ું વ ા ુપણું
ઇઝરાયલીઓ પર સવર્કાળ રહે છે.” સવર્ લોકોએ ઊંચા અવાજે
યહોવાહની સ્ ુ ત કરતા હષર્નાદ કયાર્ કેમ કે ભ ક્ત ાનના પાયા

પાયા હતા.
12 પણ યાજકો, લેવીઓ, ૂવર્જોના કુટુબોના આગેવાનો તથા

વડ લોમાંના ઘણા ૃદ્ધો કે જમેણે અગાઉ ું ભ ક્ત ાન જો ું હ ું
તેઓની નજર આગળ જયારે આ ભ ક્ત ાનના પાયા ાપવામાં
આવી ર ાં હતા ત્યારે તેઓ પોક ૂક ને રડ્યા. પણ બીજા ઘણા
લોકોએ ઊંચા અવાજે હષર્નાદ તથા ઉ ે જત પોકારો કયા. 13લોકોના
પોકારો હષર્ના છે કે વલાપના, તે સમજી શકા ું નહો ું, કારણ કે લોકો
હષર્નાદ સાથે રડતા હતા અને તેઓનો અવાજ ઘણે દૂર ુધી સંભળાતો
હતો.

4
મં દર બાંધવા સામે વરોધ

1 હવે યહૂ દયાના તથા બન્યામીનના દશુ્મનોએ સાંભ ું કે
બંદ વાસમાંથી ુક્ત થયેલા લોકો, ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ ું
ભ ક્ત ાન બાંધે છે. 2 તેથી તેઓએ ઝરુબ્બાબેલ તથા તેઓના
ૂવર્જોના કુટુબનાં ુ વડ લો પાસે આવીને તેઓને ક ું, “અમને પણ

* 3:9 3:9 હોદા ાહ
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તમાર સાથે બાંધકામમાં સામેલ થવા દો, કારણ કે આશ્ ૂરનો રાજા
એસાર-હાદ્દોન જે અમને અહ લઈ આ ો તે દવસોથી, અમે પણ,
તમાર જમે તમારા ઈ રના ઉપાસક છ એ અને અમે તેમની આગળ
અપર્ણ કરતા આ ા છ એ.”

3 પણ ઝરુબ્બાબેલ, યે ૂઆ અને ઇઝરાયલના ૂવર્જોના કુટુબનાં
ુ વડ લોએ તેઓને ક ું, “તમારે ન હ, પણ અમારે અમારા ઈ ર ું

ભ ક્ત ાન બાંધ ું જોઈએ. જમે ઇરાનના રાજા કોરેશે આજ્ઞા આપી
છે તેમ,અમે પોતે જ એકત્ર થઈને ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહના માટે
એ બાંધકામ કર ું.”

4 તેથી તે ળના લોકોએ યહૂ દયાના લોકોને ડરાવી, તેઓને
બાંધકામ કરતાં અટકાવાનો પ્રયત્ન કય . 5 વ ુમાં તે ળના
લોકોએ, તેઓના ઇરાદાઓને નાસીપાસ કરવા માટે, ઇરાનના રાજા
કોરેશના સઘળાં દવસો દર મયાન તથા ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના
રા કાળ ુધી, સલાહકારોને લાંચ આપી. 6 પછ અહા ેરોશ
રાજાના રા કાળની શરૂઆતમાં તેઓએ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના
રહેવાસીઓ વરુદ્ધ તહોમત ૂક ને કાગળ લ ો.

યરુશાલેમ ફર બાંધવા સામે વરોધ
7 આતાર્હશાસ્તાના દવસોમા,ં બ ામ,ે મથ્રદાથે, તાબેલે તથા

તેના બીજા સાથીઓએ, ઇરાનના રાજા આતાર્હશાસ્તા ઉપર એક પત્ર
અરામી લ પમાં લ ો. તેનો અથર્ અરામી ભાષામાં દશાર્વેલો હતો.
8 *ન્યાય ખાતાના વડા રહૂમે તથા પ્રધાન શમ્શાય,ે યરુશાલેમ વરુદ્ધ
આતાર્હશાસ્તા રાજાને પત્ર લ ો.

9 રહૂમ, પ્રધાન શમ્શાય તથા તેના સાથીદારો; દનાયેઓ,
અફસાર્તકયેઓ, ટાપલાયેઓ, અફાસાર્યેઓ, આકવાયેઓ, બા બલ
વાસીઓ, ુસા, દેહાયેઓ તથા એલામીઓ 10 અને બાક ની બધી
પ્રજાઓ, જઓેને મોટા તથા ખાનદાન ઓસ્ના પારે લાવીને સમરુન
નગરમાં તથા નદ પારના બાક ના દેશમાં વસા ા હતા, તે સવર્ પત્ર
લખવામાં સામેલ હતા.
* 4:8 4:8એઝ: 4:8 થી 6:16અરા મક ભાષામાં લખે ું છે
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11 તેઓએ આતાર્હશાસ્તાને જે પત્ર લ ો તેની નકલ આ પ્રમાણે
છે: “નદ પારના આપના સેવકો આપને લખી જણાવે છે: 12 રાજા,
આપને મા ુમ થાય કે જે યહૂદ ઓ તમારા ત્યાંથી આ ા છે તેઓ,
બળવાખોર નગર યરુશાલેમના ુન: બાંધકામ કરવા દ્વારા અમાર સામે
થયા છે. તેઓ દ વાલો ું બાંધકામ ૂણર્ ક ુ છે અને પાયા ું સમારકામ
ક ુ છે.

13હવે આપને જાણ થાય કે જોઆ નગરની દ વાલ ું કાયર્ ૂણર્ થશે
અને નગર બંધાશે તો તેઓ ખંડણી કે કરવેરા આપશે ન હ પણ તેઓ
રાજાઓને ુકસાન કરશે.

14 ન ે અમે આપના મહેલ ું અ ખા ું છે તેથી આપ ું અપમાન
થાય તે જો ુ,ં અમને શોભ ું નથી. તેથી અમે સંદેશો મોકલીને આપને
જાણ કર એ છ એ 15 કે, આપના પતાના હેવાલને તપાસી ખાતર
કરવામાં આવે કે આ નગર બંડખોર છે, જે રાજાઓને તથા પ્રાંતોને
ુકસાન કરશ.ે આનગરે રાજાઓઅને પ્રાંતોને ૂબ તકલીફો પહોંચાડ

છે. ઘણાં સમયથી આ નગર બળવા ું ાન ર ું હ ું અને તે જ
કારણસર આ નગરનો નાશ કરવામાં આ ો હતો. 16 હે રાજા અમે
આપને જણાવીએ છ એ કે જો ફર થી આ કોટ તથા નગર બંધાશ,ે તો
પછ મહા નદ ની પાર આપની કઈ પણ હકૂમત રહેશે ન હ.”

17 એ વાંચીને રાજાએ રહૂમને, શમ્શાયને તથા સમરુનમાં તથા
નદ પરના બાક ના દેશમાં તેઓના જે બીજા સાથીઓ રહેતા હતા
તેઓને જવાબ મોકલ્યો કે, “તમે ક્ષેમકુશળ હો! 18 જે પત્ર તમે મને
મોકલ્યો હતો, તેને અ ુવા દત કરાવીને માર સમક્ષ સ્પ તા સાથે વાંચી
સંભળાવવામાં આ ો છે. 19પછ મેંઆદેશઆપી તપાસ કરાવી અને
મને જણા ું છે કે ૂતકાળમાં ઘણાં રાજાઓસામે તેઓએબળવો તથા
તોફાન કયાર્ હતા.ં

20 યરુશાલેમમાં જે પ્રતાપી રાજાઓએ નદ પારના આખા દેશ પર
હકૂમત ચલાવી છે, તેમને લોકો કર તથા જકાત આપતા હતા. 21 માટે
હવે તમારે એવો હુકમ ફરમાવવો જોઈએ કે, એ લોકોનાં કામ બંધ
કરવામાં આવે અને બીજી આજ્ઞા થતાં ુધી એ નગર બંધાય ન હ.
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22 સાવધાન રહેજો, આ બાબતની જરાપણ અવગણના કરશો ન હ.
રા ને ુકસાન થાય એ ું શા માટે થવા દે ું જોઈએ?”

મં દર ું બાંધકામ બંધ પ ું
23 ારે આતાર્હશાસ્તા રાજાનો આ પત્ર રહૂમ, શમ્શાય તથા

તેમના બીજા સાથીઓને વાંચી સંભળાવવામાં આ ો ત્યારે તેઓએ
ઝડપથી યરુશાલેમ આવીને જોરજુલમથી યહૂદ ઓને બાંધકામ કરતા
અટકા ા. 24 તેથી યરુશાલેમમાંના ઈ રના ઘર ું બાંધકામ અટક
ગ ુ.ં અને ઇરાનના રાજા દાયાર્વેશના શાસનકાળના બીજા વષર્ ુધી

ગત ર ું.

5
મં દર ું ફર ચા ુ થયે ું બાંધકામ

1 પછ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમમાં જે યહૂદ ઓ હતા તેઓને,
હાગ્ગાય તથા ઇદ્દોના ુત્ર ઝખાયાર્ પ્રબોધકોએ, ઇઝરાયલના પ્ર ુ
ઈ રના નામે પ્રબોધ કય . 2 શાલ્તીએલના દ કરા ઝરુબ્બાબેલે તથા
યોસાદાકના દ કરા યે ૂઆએ, પ્રબોધકો કે જઓેએ તેમને ઉ ેજન
આપ્ ુ,ં તેઓની સાથ,ે યરુશાલેમમાં ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બાંધવા ું શરૂ
કર દ ુ.ં

3 ત્યારે નદ પારના રા પાલ તા નાય, શથાર-બોઝનાય તથા
તેઓના સાથીદારોએ આવી તેમને ક ું, “આ ભ ક્ત ાન ફર થી
બાંધવાની અનેઆ દવાલોને ૂર કરવાની પરવાનગી તમને કોણેઆપી
છે?” 4 વળ તેઓએ ક ું, “જે માણસો આ ભ ક્ત ાન બાંધે છે
તેઓનાં નામ આપો” 5 પણ ઈ રની કૃપાદ્ર યહૂદ ઓના વડ લો પર
હતી તેથી તેઓ અટ ા ન હ. તેઓ દાયાર્વેશ રાજા તરફથી અ ધકૃત
ફરમાનની રાહ જોતા હતા.

6 તા નાય રા પાલ, શથાર-બોઝનાય તથા બીજા તેઓના સાથી
અ ધકાર ઓએ દાયાર્વેશ રાજા પર પત્ર મોકલ્યો: 7 તેમાં તેઓએ આ
પ્રમાણે દાયાર્વેશ રાજાને અહેવાલ લખી મોકલ્યો કે: “તમને શાં ત હો.
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8 આપને જાણ થાય કે અમે યહૂ દયા પ્રાંતના મહાન ઈ રના
ભ ક્ત ાનમાં ગયા હતા. તે મોટા પથ્થરોથી તથા ઈમારતી લાકડાથી
બંધાઈ ર ું હ ુ.ં આ કાયર્ ખંતથી કરાઈ ર ું છે અને તેઓને હાથે
સફળતા ૂવર્ક આગળ ધપી ર ું છે. 9 અમે વડ લોને ૂ ું, ‘આ
ભ ક્ત ાનબાંધવાની તથાઆકોટ ૂરો કરવાની પરવાનગી તમને કોણે
આપી છે?’ 10 વળ અમે તેઓના નામ પણ ૂછયા,ં જથેી તમે જાણી
શકો કે, કોણ તેઓને આગેવાની આપે છે.

11 તેઓએ ઉ ર આપ્યો કે, ‘અમે એક, એટલે જે આકાશ તથા
ૃથ્વીના ઈ ર છે, તેમના સેવકો છ એ, અને ઘણાં વષ અગાઉ

ઇઝરાયલના એક મહાન રાજાએબંધાવેલ સભા ાનને જઅમે ફર થી
બાંધી ર ાં છ એ.

12જો કે, જયારે અમારા ૂવર્જોએ આકાશના ઈ રને કોપાયમાન
કયાર્, ત્યારે તેમણે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં તેઓને
સોંપ્યા,ં કે જે આ સભા ાનનો નાશ કર ને લોકોને બા બલના
બંદ વાસમાં લઈ ગયો. 13 તેમ છતા,ં બા બલના રાજા કોરેશે પોતાના
રા ના પહેલા વષર્માં, ઈ રના એ સભા ાનને ુનઃ બાંધવા ું અમને
અ ધકૃત ફરમાન ક .ુ

14 ઈ રના સભા ાનની સોનાચાંદ ની વસ્ ુઓ, જે
ન ૂખાદનેસ્સાર યરુશાલેમના ભ ક્ત ાનમાંથી બા બલના મં દરમાં
લઈ ગયો હતો, તે બધી વસ્ ુઓ બા બલના મં દરમાંથી પાછ લઈને
કોરેશ રાજાએ શેશ્બાસારન,ે કે જનેે તેણે રા પાલ બના ો હતો,
તેને સોંપી. 15 તેણે તેને ક ુ,ં “આ સવર્ વસ્ ુઓ લઈને યરુશાલેમના
ભ ક્ત ાનમાં પાછ ૂક. ઈ રના સભા ાનને તેની ૂળ જગ્યાએ
ફર થી બંધાવ.

16 પછ શેશ્બાસારે આવીને ઈ રના એ સભા ાનનો પાયો
યરુશાલેમમાં ના ો;અને ત્યારથી તે ું બાંધકામ ચા ુ છે, પણ તે હજી
ૂરુ થ ું નથી.’ ”
17 હવે એ આપની દ્ર માં યોગ્ય લાગે તો, કોરેશ રાજાએ

યરુશાલેમમાં ઈ ર ું આ ભ ક્ત ાન બાંધવાનો હુકમ કય હતો કે



એઝરા 6:1 xii એઝરા 6:10

ન હ, તેની તપાસ આપના બા બલમાંના ભંડારમાં કરાવશો અને તે
બાબતે આપની ઇચ્છા પ્રમાણે હુકમ ફરમાવશો.”

6
સમ્રાટ કોરેશનો વટહુકમ મળ આ ો

1 તેથી દાયાર્વેશ રાજાએ બા બલના ભંડારોના કાયાર્લયમાં તપાસ
કરવાનો હુકમ કય . 2 માદાય પ્રાંતના એકબાતાનાના કલ્લામાંથી એક
લેખ મળ આ ો; તેમાં આ પ્રમાણે લખે ું હ ુ.ં

3 “કોરેશ રાજાએ પોતાના શાસનના પ્રથમ વષર્ દર મયાન
યરુશાલેમમાં આવેલા ઈ રના ભ ક્ત ાનના સંબંધમાં આ હુકમ
ફરમા ો હતો: ‘અપર્ણ કરવા ું ભ ક્ત ાન બાંધ ુ.ં તે દ વાલની
ઊંચાઈ સાઠ હાથ તથા પહોળાઈ સાઠ હાથ રાખવી. 4 મોટા
પથ્થરની ત્રણ હારો અને નવા લાકડાની એક હાર રાખવી. અને
તેનો ખચર્ રા ના ભંડારમાંથી આપવો. 5 તદપુરાંત યરુશાલેમના
ભ ક્ત ાનમાંથી ન ૂખાદનેસ્સાર સોનાચાંદ ના જે વાસણો બા બલના
મં દરમાં લઈ આ ો હતો, તે પાછાં યરુશાલેમમાંના ભ ક્ત ાનમાં
મોકલી,અસલ જગ્યાએ ૂકવા.’ ”

મં દર ું કામ ચા ુ રાખવા સમ્રાટ દાયાર્વેશનો હુકમ
6 હવે તા નાય,ે શથાર-બોઝનાયે તથા નદ ની પેલી પારના તેમના

સાથી અમલદારોએ દૂર રહે ું. 7ઈ રના એભ ક્ત ાનના બાંધકામને
તમારે છેડ ું ન હ. યહૂ દયાના શાસક તથા યહૂદ ઓના વડ લો ઈ ર ું
એ ભ ક્ત ાન ૂળ ાને ફર થી બાંધ.ે

8 યહૂદ ઓના વડ લોને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બાંધવામાં તમારે મદદ
કરવી એવો મારો હુકમ છે: રા ની મલકતમાંથી, એટલે નદ પારના
દેશની ખંડણીમાંથી,એમાણસોને બનતી તાક દે ખચર્આપવો કે તેઓને
બાંધકામમાં અટકાવ થાય ન હ. 9 તેઓને જે કોઈ ચીજની જરૂર હોય
ત,ેએટલેઆકાશના ઈ રનાં દહનીયાપર્ણો માટે જુવાન બળદો,બકરાં,
ઘેટાં તથા હલવાનો, તેમ જ યરુશાલેમના યાજકોના કહેવા પ્રમાણે ઘઉં,
મીઠુ, દ્રાક્ષારસ તથા તેલ દરરોજ અ ૂક આપવાં. 10આપ્રમાણે કરો કે
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જથેી તેઓઆકાશના ઈ રનીઆગળ ુવા સતયજ્ઞો કરેઅને રાજાના
તથા તેના ુત્રોના જીવનને માટે પ્રાથર્ના કરે.

11 વળ મેં એવો હુકમ કય છે કે જે કોઈ આ હુકમ ું ઉલ્લંઘન
કરે તેના ઘરમાંથી એક મોભની ૂળ બનાવીને તેના પર તેને ચઢાવી
દેવો. અને તેના ઘરનો ઉકરડો કર નાખવો. 12જે રાજાઓ કે પ્રજાઓ
યરુશાલેમના ઈ રના સભા ાનનો ફેરફાર કરવાનો કે વનાશ કરવાનો
પ્રયત્ન કરશે તેનો ઈ ર નાશ કરો. હુ દાયાર્વેશ, તમને આ હુકમ કરુ છુ.
તેનો ઝડપથી અમલ કરો!”

મં દરની પ્ર ત ા
13 પછ તા નાય,ે શથાર-બોઝનાયે તથા તેમના સાથીઓએ

દાયાર્વેશ રાજાએ ફરમા ા પ્રમાણે આ હુકમ ું પાલન ક .ુ 14 તેથી
યહૂદ ઓના વડ લોએ પ્રબોધકો હાગ્ગાય તથા ઇદ્દોના ુત્ર ઝખાયાર્નાં
પ્રબોધથી પ્રેરાઈને સભા ાન ું બાંધકામ ફર થી ચા ુ ક ુ. તેઓએ
ઇઝરાયલના ઈ રની આજ્ઞા ુજબ કોરેશ, દાયાર્વેશ અને ઇરાનના
રાજા આતાર્હશાસ્તાના ઠરાવ પ્રમાણે બાંધકામ સમાપ્ત ક ુ.
15 દાયાર્વેશ રાજાના રા ના છઠ્ઠા વષર્માં અદાર મ હનાના ત્રીજા
દવસે આ ભ ક્ત ાન ૂરે ૂરુ બંધાઈ ર ું.
16 ઇઝરાયલી લોકોએ, યાજકોએ, લેવીઓએ તથા બંદ વાસમાંથી

આવેલા બાક ના લોકોએ ઈ રના આ સભા ાન ું પ્ર ત ાપવર્
આનંદ ૂવર્ક ઉજ ુ.ં 17 ઈ રના એ ભ ક્ત ાનના પ્ર ત ાપવર્ પર
તેઓએ સો બળદો, બસો ઘેટા,ં ચારસો હલવાન તથા ઇઝરાયલી
લોકોનાં કુળોની સં ા પ્રમાણે બાર બકરાં સવર્ ઇઝરાયલીઓને માટે
પાપાથાર્પર્ણ તર કે ચઢા ા. 18 ૂસાના ુસ્તકમાં લ ા પ્રમાણે,
યરુશાલેમના ઈ રની સેવા કરવાને તેઓએયાજકોને તેઓના વભાગો
પ્રમાણે તથા લેવીઓને તેઓના વગ પ્રમાણે નીમ્યા.

પાસ્ખાપવર્ની ઉજવણી
19 બંદ વાસમાંથી આવેલા માણસોએ પહેલા મ હનાના ચૌદમા

દવસે પાસ્ખાપવર્ ઊજ ુ.ં 20 યાજકોએ તથા લેવીઓએ પોતા ું
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ુ દ્ધકરણ ક ુ હ ું અને બંદ વાસમાંથી આવેલા સવર્ લોકોને માટે તથા
પોતાને માટે લેવીઓએ પાસ્ખા કાપ્ ુ.ં

21 બંદ વાસમાંથી પાછા આવેલા ઇઝરાયલી લોકોએ તથા દેશના
ૂ ત ૂજકોની અ ુધ્ધતાથી અલગ થઈને ઇઝરાયલના પ્ર ુ ઈ રની

આરાધના કરવા માટે ભેગા થયેલા સવર્એ તે ખા ુ.ં 22સાત દવસ ુધી
તેમણે આનંદભેર બેખમીર રોટલી ું પવર્ ઊજ ુ,ં કેમ કે ઈ રે તેઓને
આનં દત કયાર્ હતા અને ઇઝરાયલના ઈ રના ભ ક્ત ાનના કામમાં
તેઓના હાથ પ્રબળ કરવા માટે, ઈ રે આશ્ ૂરના રાજાના* હૃદયમાં
તેઓ પ્રત્યે દયાભાવ ઉત્પ કય હતો.

7
એઝરા ું યરુશાલેમમાં આગમન

1 આ બાબતો પછ , આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસન દર મયાન
સરાયાનો ુત્ર એઝરા, હ લ્કયાના ુત્ર, અઝાયાર્, 2 શાલ્ ુમ, સાદોક,
અ હટૂબ, 3 અમાયાર્, અઝાયાર્, મરાયોથ, 4 ઝરાહયા, ઉઝઝ , ુ ,
5અબી ૂઆ, ફ નહાસ,એલાઝાર તથા ુ યાજક હારુન.

6 એઝરા બા બલથી ત્યાં આ ો. ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહે
આપેલા ૂસાના નયમશા માં તે પ્રવીણ શા ી હતો. તેના પર
યહોવાહની કૃપાદ્ર હતી તેથી રાજાએ તેની સવર્ અરજ મંજૂર રાખી.
7ઇઝરાયલી વંશજોમાંના કેટલાક યાજકો, લેવીઓ, ગાયકો, દ્વારપાળો
તથા ભ ક્ત ાનના, સેવકોની સાથે,આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનના
સાતમા વષર્ના પાંચમા માસમાં એઝરા યરૂશાલેમ ગયો.

8તે પોતાના ઈ રની કૃપાથી પાંચમાં માસના પ્રથમ દવસે યરુશાલેમ
આવી પહોંચ્યો. 9 એઝરાએ પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે બા બલથી
ઊપડવા ું ન ક ુર્ હ ુ,ંઅને પાંચમાં માસના પ્રથમ દવસે યરુશાલેમ
આવી પહોંચ્યો. ઈ રનો પ્રેમાળ હાથ તેના પર હતો. 10 એઝરાએ
પોતા ું મન યહોવાહના નયમોનો અભ્યાસ કરવામા,ં તેને પાળવામાં
તથા વ ધઓઅને હુકમો શીખવવામાં લગા ુ.ં

* 6:22 6:22 આશ્ ૂરના રાજાઓના સમય પછ ફારસના રાજાઓ શાસન કયાર્, જમે ું
સામ્રા બા બલના લોકો દ્વારા અને પછ ફારસીઓ દ્વારા વારસામાં મેળ ું હ ુ.ં
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સમ્રાટ આતાર્હશાસ્તાએ એઝરા દ્વારા પાઠવેલો વટહુકમ
11 એઝરા યાજક યહોવાહની આજ્ઞાઓનો તથા ઇઝરાયલીઓને

આપેલા પ્ર ુના વ ધઓનો શા ી હતો, તેને જે પત્ર આતાર્હશાસ્તા
રાજાએ આપ્યો હતો તેની નકલ આ ુજબ છે; 12 “સ્વગર્ના ઈ રના
નયમશા ના શા ી એઝરા યાજકને રાજા ધરાજ આતાર્હશાસ્તા
તરફથી કુશળતા આપવામાં આવી છે વળ ; 13 હુ એવો હુકમ ફરમા ું
છુ કે મારા રા માંના ઇઝરાયલી લોકોમાંના તેઓના યાજકો તથા
લેવીઓ, જે કોઈ પોતાની રાજી ુશીથી યરુશાલેમ જવા ઇચ્છે, તેઓ
તાર સાથે આવ.ે

14 હુ રાજા તથા મારા સાત સલાહકારો તને એ માટે મોકલીએ
છ એ કે તારા હાથમાં ઈ ર ું જે નયમશા તાર પાસે છે તે પ્રમાણે
યહૂ દયામાં અને યરુશાલેમમાં તેના સંબંધી ું તપાસ કર. 15 અને
યરુશાલેમમાં ઇઝરાયલના ઈ ર ું જે નવાસ ાન છે તેને માટે ચાંદ
અને સો ું અપર્ણને માટે લઈ જ ુ.ં 16 તે ઉપરાંત બા બલના સવર્
રા ોમાંથી યરુશાલેમના ઈ રના ભ ક્ત ાન માટે ચાંદ તથા સો ું
ઐ ચ્છકાપર્ણો તર કે યહૂદ ઓએઅને તેઓના યાજકોએ લઈ જવાં.

17અને એ નાણાથી બળદો, ઘેટા,ં હલવાન,ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ
ખર દ ને યરુશાલેમમાં તમારા ઈ રના સભા ાનની વેદ પર તેઓ ું
અપર્ણ કરવામાં આવે. 18 તેમાંથી જે સો ુ,ં ચાંદ વધે તેનો ઉપયોગ
તમારા ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે અને તને તથા તારા ભાઈઓને યોગ્ય
લાગે તે ર તે કરવો.

19 જે પાત્રો તારા ઈ રના સભા ાનની સેવા માટે તને આપવામાં
આ ાં છે, તે તારે યરુશાલેમમાં ઈ રની સમક્ષ રજૂ કરવા. 20 અને
જો તારા ઈ રના સભા ાનને માટે અન્ય કોઈ જરૂ રયાત હોય તો ું
રાજાના ભંડારમાંથી નાણાં મેળવીને ખર દ કર શકે છે.

21 હુ રાજા આતાર્હશાસ્તા ફ્રાત નદ પારના પ્રાંતના સવર્
ખજાનચીઓને હુકમ કરુ છુ કે, એઝરા યાજક જે આકાશના ઈ રના
નયમશા નો શા ી છે તે જે કઈ માગે તે તમારે તાક દે ૂરુ પાડ ું.
22 ત્રણ હજાર ચારસો કલો ચાંદ , દસ હજાર કલો ઘઉં, બે હજાર
લટર દ્રાક્ષારસ અને બે હજાર લટર તેલ અને જોઈએ તેટ ું મીઠુ પણ
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આપ ુ.ં 23આકાશના ઈ ર પોતાના સભા ાનને માટે જે કઈ આજ્ઞા
કરે તે બ ું તમારે ૂરા હૃદયથી કર ું. મારા રા પર અને મારા વંશજો
શા માટે ઈ રનો કોપ આવવા દેવો?

24 અને તને એ પણ જણાવવામાં આવે છે કે, કોઈ પણ વધારાની
જકાત કે ખંડણી યાજકો, લેવીઓ, ગાયકો, દ્વારપાળો કે ઈ રના
ભ ક્ત ાનના સેવકો કે અન્ય સેવકો પાસેથી લેવી ન હ. 25 વળ
તને એઝરા, ઈ રે જે જ્ઞાન આપ્ ું છે તે વડે ન્યાયાધીશો અને અન્ય
અ ધકાર ઓની પસંદગી કરજે અને ફ્રાત નદ ની પ મ તરફ વસતા
જે લોકો તારા ઈ રના નયમો જાણે છે તેઓ પર વહ વટ ચલાવવા
તેઓની નમ ૂક કરજ.ે જો તેઓ ઈ રના નયમશા ના જ્ઞાનથી
અજાણ હોય તો તારે તેઓને શીખવ ુ.ં 26 વળ જે કોઈ ઈ રના
નયમશા ું તથા રાજાના કાયદા ું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરે તેઓને
તારે ૃત્ ુદડ, દેશ નકાલ, મલકતની જપ્તી અથવા કેદની સજા કરવી.”

એઝરા ઈ રની સ્ ુ ત કરે છે
27 ત્યારે એઝરાએ ક ું, “અમારા ૂવર્જોના ઈ ર યહોવાહની

સ્ ુ ત હો! કારણ કે તેમણે રાજાના મનમાં એવી પ્રેરણા કર કે
યરુશાલેમમાં યહોવાહ ું જે ભ ક્ત ાન છે તેનો મ હમા* વધારવો.
28અને તેમણે રાજા, તેના સલાહકારો અને સવર્ પરાક્રમી સરદારો દ્વારા
મારા પર કૃપાદ્ર કર છે. મારા ઈ રનો હાથ મારા પર હતો તેથી હુ
બળવાન થયો,અને મેં ઇઝરાયલમાંથી માર સાથે યરુશાલેમ જવા માટે
આગેવાનોને એકત્ર કયાર્.”

8
એઝરા સાથે પાછા ફરેલાંની નામાવલી

1 આતાર્હશાસ્તા રાજાના શાસનકાળ દર મયાન બા બલથી માર
સાથે જઓે યરુશાલેમ આ ા હતા તેઓના ૂવર્જોના વડ લોની
વંશાવળ આ પ્રમાણે છે; 2 ફ નહાસનો વંશજ ગેશ મ; ઈથામારનો
વંશજ દા નયેલ; દાઉદના વંશજ શખાન્યાનો ુત્ર હા શ. 3શખાન્યાનો

* 7:27 7:27 સજાવટ કરવો
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વંશજ માં નો, પારોશનો વંશજ માં નો ઝખાયાર્; તેની સાથે વંશના એક્સો
પચાસ ુરુષો હતા.

4 પાહાથ-મોઆબના વંશજ ઝરાહયાનો ુત્ર એલીહોએનાય; તેની
સાથે બસો ુરુષો હતા. 5 શખાન્યાનો વંશજ યાહઝ એલ; તેની સાથે
ત્રણસો ુરુષો હતા. 6આદ નના વંશજ યોનાથાનનો ુત્ર એબેદ; તેની
સાથે પચાસ ુરુષો હતા. 7એલામના વંશજ અથાલ્યાનો ુત્ર યશાયા;
તેની સાથે સ ેર ુરુષો હતા.

8 શફાટયાના વંશજ મખાયેલનો ુત્ર ઝબાદ્યા; તેની સાથે એંસી
ુરુષો હતા. 9યોઆબના વંશજ યહ એલનો ુત્રઓબાદ્યા; તેની સાથે

બસો અઢાર ુરુષો હતા. 10શલોમીથના વંશજ યો સ ફયાનો ુત્ર તેની
સાથે એક્સો સાઠ ુરુષો હતા. 11બેબાયનો વંશજ ઝખાયાર્; તેની સાથે
અઠ્ઠાવીસ ુરુષો હતા.

12આઝગાદના વંશજ હાકાટાનનો ુત્ર યોહાનાન; તેની સાથે એક્સો
દસ ુરુષો હતા. 13 છેલ્લાં અદો નકામના વંશજો હતા; તેઓનાં નામ
આ પ્રમાણે છે; અ લફેલેટ, યેઈએલ, શમાયા અને તેઓની સાથે સાઠ
ુરુષો હતા. 14 બગ્વાયના વંશજ ઉથાય તથા ઝાબ્ ૂદ; તેઓની સાથે
સ ેર ુરુષો હતા.

મં દરની સેવા માટે મળેલા લેવીઓ
15આહવા નદ ને કનારે મેં તેઓને એકત્ર કયાર્ અને ત્યાં અમે ત્રણ

દવસ માટે છાવણી નાખી. તે દર મયાન મેં બંદ વાસમાંથી આવેલા
લોકોની યાદ તપાસી તો મને ખબર પડ કે તેમાં યાજકો હતા પણ
લેવીના વંશજોમાંના કોઈજોવામાંઆ ા ન હ. 16તેથી મેં એ લએઝેર,
અર એલ, શમાયા,એલ્નાથાન, યાર બ, નાથાન ઝખાયાર્ અને મ ુલ્લામ
જઓેઆગેવાનો હતા તેઓને તથા યોયાર બઅને એલ્નાથાન કે જઓે
શક્ષકો હતા તેઓને પણ બોલા ા.
17 અને તેમને આશ્ ૂરના યહૂદ સમાજના આગેવાન ઇદ્દો

પાસે મોકલ્યા અને તેમની મારફતે ઇદ્દોને અને આશ્ ૂરમાં રહેતા
ભ ક્ત ાનના તેના સાથી સેવક ભાઈઓને ક ું કે તેઓ અમારા
ઈ રના ભ ક્ત ાન માટે સેવકો મોકલી આપ.ે
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18 અમારા પર ઈ રની કૃપા હતી. એટલે તેઓએ અમાર પાસે
જે સેવકો મોકલ્યા તેઓ આ પ્રમાણે છે; ઇઝરાયલના ુત્ર લેવીના ુત્ર
માહલીનો વંશજ શેરેબ્યા, તેના ભાઈઓ અને તેના ુત્રો, કુલ અઢાર
ુરુષો હતા. શેરેબ્યા ૂબ હો શયાર માણસ હતો. 19મરાર ના વંશજો

હશાબ્યા અને યશાયા. તેના ભાઈઓ તથા તેઓના ુત્રો, કુલ વીસ
ુરુષો હતા. 20 દાઉદે તથા તેના સરદારોએ સભા ાનની સેવાને

માટે જે લેવીઓને નીમ્યા હતા, તેઓમાંના બસો વીસ; તેઓના નામ
દશાર્વવામાં આવેલા હતા.ં

સા ૂ હક પ્રાથર્ના અને ઉપવાસ
21અમે આહવા નદ ને કનારે હતા ત્યારે મેં ઉપવાસ કરવા ું જાહેર

ક ુ, કે અમે અમારા ઈ રની સમક્ષ પોતાને નમ્ર બનાવીએ;અને પ્રાથર્ના
કર ને અમારે માટે, અમારા બાળકો માટે તથા અમાર મલકતને માટે
તેમની પાસેથી સીધો રસ્તો શોધી લઈએ. 22 શ ુઓની વરુદ્ધ અમને
માગર્માં રક્ષણ કરવા માટે રાજા પાસે સૈ નકો અને ઘોડસેવારોની માગણી
કરતાં મને ક્ષોભ થયો. કારણઅમે રાજાને ક ું હ ું કે, “જે કોઈ ઈ રને
શોધે છે તેઓ પર ઈ રનો હાથ હતકારક છે પણ જે કોઈ તેના પ્રત્યે
વ ુખ હોય છે તેના પર તેમનો ભયંકર કોપ અને પરાક્રમ આવે છે.”
23 તેથી અમે ઉપવાસ કય અને ુર ક્ષત ુસાફર માટે ઈ રને પ્રાથર્ના
કર અને તેમણે અમાર પ્રાથર્ના સાંભળ .

મં દર માટેની ભેટો
24 પછ મેં યાજકોમાંથી બાર આગેવાનોને પસંદ કયાર્, શેરેબ્યા,

હશાબ્યા તથા તેના ભાઈઓમાંથી દસને પસંદ કયાર્. 25 મેં તેઓને
સો ું ચાંદ , પાત્રો અને અપર્ણો ઈ રના સભા ાનને માટે રાજાએ,
તેના સલાહકારોએ, અ ધકાર ઓએ અને ત્યાં હાજર રહેલા બધા
ઇઝરાયલીઓએઆપ્યાં હતા તે સવર્ તોળ ને આપ્યા.ં

26 મેં તેમને બાવીસ હજાર એક્સો કલો ચાંદ , ત્રણ હજાર ચારસો
કલો વજનના ચાંદ નાં વાસણો, ત્રણ હજાર ચારસો કલો સો ું,
27સોનાના વીસ ઘડાઓ, જે ું વજન સાડા આઠ કલો હ ું, પ ળના
બે વાસણો, જે સોના જટેલાં જ કમતી હતાં તે આપ્યા.ં
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28 પછ મેં તેઓને ક ું, “તમે યહોવાહને માટે પ વત્ર છો, તેમ આ
વાસણો પણ યહોવાહને માટે પ વત્ર છે. આ સો ું અને ચાંદ તમારા
પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહને માટે ઐ ચ્છકાપર્ણ છે.” 29મેં તેઓને ક ું,
“આખજાનાને કાળજી ૂવર્ક સંભાળજો;ભ ક્ત ાને પહોંચો ત્યાં ુધી
તે ું રક્ષણ કરજો. ત્યાં ઈ રના ભ ક્ત ાનના ભંડારના ઓરડાઓમાં
યાજકો, લેવીઓના આગેવાનો તથા યરુશાલેમમાં ઇઝરાયલીઓના
કુટુબનાં ૂવર્જોની સમક્ષ વજન કર ને સોંપી દેજો.” 30એમ યાજકોને
અને લેવીઓને યરુશાલેમમાં ઈ રનાભ ક્ત ાને લઈજવા માટે ચાંદ ,
સો ું અને અન્ય પાત્રો વજન કર આપ્યા.ં

આખરે યરુશાલેમ આ ા
31 અમે પહેલા માસના બારમે દવસે આહવા નદ થી યરુશાલેમ

આવવા પ્રયાણ ક .ુ અમારા પર ઈ રની કૃપાદ્ર હતી અને તેમણે
માગર્માં દશુ્મનોના હુમલાઓથી અને ચોર ૂંટારાઓથી અમારુ રક્ષણ
ક ુર્. 32 આ પ્રમાણે અમે યરુશાલેમ આવી પહોંચ્યા પછ અમે ત્યાં
ત્રણ દવસઆરામ કય .

33 ચોથે દવસ,ે યાજક ઉ રયાના ુત્ર મરેમોથને અમારા ઈ રના
ભ ક્ત ાનમાં ચાંદ , સો ું, અને અન્ય પાત્રો વજન કર આપ્યાં.
તેની સાથે ફ નહાસનો ુત્ર એલાઝાર, યે ૂઆનો ુત્ર યોઝાબાદ અને
બ ઇનો ુત્ર નોઆદ્યા લેવીઓપણહતા. 34દરેક વસ્ ુ ું ગણીને વજન
કરવામાં આ ું હ ું અને તે સમયે સોના અને ચાંદ ના કુલ વજનની નોંધ
કરવામાં આવી હતી.

35 ત્યાર પછ બંદ વાસમાંથી જે લોકો પાછા આ ા હતા, તેઓએ
ઇઝરાયલના ઈ રને બાર બળદો અપર્ણ કયાર્. છ ું ઘેટા,ં સ ોતેર
હલવાનો અને બાર બકરાઓ ું પાપાથાર્પર્ણ તર કે દહનીયાપર્ણ ક ુ.
તેઓએઆસવર્ ું ઈ રને દહનીયાપર્ણ ક .ુ 36પછ તેઓએનદ પાર
પ મ તરફના સવર્ રા ોમાં તેના સરદારોને તેમ જ હાકેમોને રાજા ું
ફરમાન કહ સંભળા ુ.ં તેઓએ લોકોને ઈ રના ભ ક્ત ાનના
બાંધકામમાં મદદ કર .
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9
બનયહૂ દઓ સાથેનાં લ ોનો પ્ર

1 આ બ ું ૂરુ થયા પછ કેટલાક સરદારોએ માર પાસે આવીને
ક ું કે, “ઇઝરાયલના લોકો, યાજકો અને લેવીઓ દેશમાં રહેતા
વદેશી લોકોથી જુદા પડ્યા નથી. તેઓ કનાનીઓ, હ ીઓ,
પ રઝ ઓ, ય ૂસીઓ, આમ્મોનીઓ, મોઆબીઓ, મસરવાસીઓ
અને અમોર ઓના પાત્ર ર ત રવાજો જે આપણે માટે અમાન્ય છે તે
પ્રમાણે વત છે. 2તેઓએપોતે અને તેઓના ુત્રોએઆલોકોની ીઓ
સાથે લ કયાર્ છે;આમપ વત્ર વંશના* લોકો અન્ય પ્રદેશના લોકો સાથે
મ શ્રત થઈ ગયા છે. આવા પાપચારો કરવામાં ુ ત્વે સરદારો અને
અમલદારો સૌથી આગળ છે.”

3 ારે આ મારા સાંભળવામાં આ ું ત્યારે મેં મારાં વ ફાડ્યાં,
મારા માથાના તથા દાઢ ના વાળ ખેંચી કાઢ્યાં. પછ હુ અ તશય
સ્તબ્ધ થઈ બેસી પડ્યો. 4આસમયે બંદ વાસવાળાઓના પાપને લીધે
ઇઝરાયલના ઈ રના વચનોથી જઓે ૂજતા હતા, તે સવર્ માર પાસે
આ ા. સાંજના સમયના અપર્ણ ુધી હુ સ્તબ્ધ થઈને બેસી ર ો.

5 સાંજના અપર્ણનો સમય થતાં હુ શોકમ થઈને ાં બેઠો હતો
ત્યાંથી ઊઠ્યો અને મારાં ફાટેલાં અન્ય વ ો અને ઝભ્ભા સાથે જ મેં
ૂંટ ણયે પડ ને મારા ઈ ર, યહોવાહ તરફ હાથ લંબા ા. 6 મેં ક ું,

“હે મારા ઈ ર, મારુ ુખ તમારા તરફ ઊં ું કરતાં મને શરમઆવે છે.
કારણ કે અમારા પાપોનો ઢગલો અમારા માથાથી પણ ઊંચો થઈ ગયો
છે અને અમારા અપરાધ છેક ઉપર આકાશ ુધી પહોંચ્યા છે.

7 અમારા પ ૃઓના સમયથી અમે ઘણા અપરાધ કયાર્ છે. અમે
અમારા રાજાઓએ તથા અમારા યાજકોએ અમારા અપરાધોને કારણે
અમાર જાતનેઆજગતના સ ાધીશોને હવાલે કર દ ધી છે અને અમે
તલવાર, બંદ વાસ, ૂંટફાટનો ભોગ બનીને આબરુહ ન થયા છ એ
અમને અપમા નત કરવામાં આ ા છે. આજે પણ અમાર એ જ દશા
છે.
* 9:2 9:2 પ વત્ર બીજ
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8 અમારે માટે બચેલો શેષ રાખવાને પોતાના પ વત્ર ાનમાં શાં ત
આપવાને, અમારા પ્ર ુ ઈ ર તરફથી કૃપા બતાવવામાં આવી છે. તે
માટે કે ઈ ર અમાર આંખોને પ્રકા શત કરે અને અમારા બંદ વાસમાંથી
અમને નવજીવન બક્ષે. 9 કારણ કે,અમે તો ુલામો હોવા છતાં અમારા
ઈ રે અમને અમાર ુલામીમાં પણ અમને તજી દ ધા નથી. તેમણે
ઇરાનના રાજાની મારફતે અમારા પર કૃપાદ્ર કર છે. કે જથેી અમે
નવજીવન પામીને ઈ ર ું ભ ક્ત ાન બનાવીએ. યહૂ દયામાં અને
યરુશાલેમમાં ઈ રે અમને સંરક્ષણઆપ્ ું છે.

10 પણ હવે, હે અમારા ઈ ર, અમે તમને ું મોં બતાવીએ?
અમે તો ફર થી તમાર આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે અને તમારાથી
દૂર ભટક ગયા છ એ. 11 જયારે તમે ક ું કે,’ જે ૂ મ અમને
વારસામા મળવાની છે તે દેશ ત્યાંના રહેવાસીઓની અ ુદ્ધતાને લીધે
તથા તેઓના ધ ારપાત્ર કૃત્યોને લીધે એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી
અ ુ ધ્ધથીભરેલો છે. ત્યારે ઈ રે, તેમના સેવકો, પ્રબોધકો દ્વારાઅમને
આજ્ઞાઓ આપી છે, 12 કે તમાર દ કર ઓનાં લ તેઓના દ કરાઓ
સાથે કરાવશો ન હ. અને તમારા દ કરાઓના લ તેઓની દ કર ઓ
સાથે કરાવશો ન હ; એ લોકોની ુખ સ ૃ દ્ધ માટે ક ું કરશો ન હ. તો
જ તમે બળવાન બનશો, અને તે ૂ મની ઉ મ ઉપજને ખાઈ શકશો
અને તમારા વંશજોને સદાકાળ માટે વારસામાં આપતા જશો.

13 અમારા દુ કામોને લીધે તથા અમારા મોટા અપરાધોને લીધે
અમારા પર જે કઈ વીત્ ું છે, તે સવર્ને માટે, હે ઈ ર અમારા પ્ર ુ,અમે
જે શક્ષાને યોગ્ય હતા તે કરતાં તમે અમને ઓછ શક્ષા કર છે; વળ
અમારામાંથી તમેઆટલાને બચાવી પણ લીધા છે. 14છતાં અમે તમાર
આજ્ઞાઓનો અનાદર કર ને ફર ધ ારપાત્ર કૃત્યો કરનાર લોકોની સાથે
આંતર વવાહ કર એ ુ?ં તો પછ ું તમે ફર અમારા પર કોપાયમાન
થઈને અમારો એવો વનાશ ન હ કરો કે કોઈ પણ રહે ન હ અને બચે
ન હ?

15 હે ઇઝરાયલના ઈ ર, યહોવાહ, તમે ન્યાયી છો તેથી જ અમે
આજે છ એઅનેજીવતા ર ા છ એ. જુઓ,અમે અપરાધીઓછ એ,
અમારા અપરાધને કારણે તમાર સમક્ષ કોઈ ઊભો રહ શકતો નથી.”
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10
મશ્ર લ ોના પ્ર નો નકાલ

1 એઝરા ઈ રના ભ ક્ત ાન આગળ પોતાને નમ્ર કર ને રડ ને
અપરાધના પસ્તાવા સાથે પ્રાથર્ના કરતો હતો. તે દર મયાન ઇઝરાયલી

ીઓ, ુરુષો અને બાળકો ું એક મોટુ ટો ું તેની આજુબાજુ ભે ું
થઈ ગ ુ.ં તેઓ વલાપ કરવા લાગ્યા. 2 ત્યારે એલામના એક
વંશજ યહ એલના ુત્ર શખાન્યાએ એઝરાને ક ું, “આપણે આ દેશની
અન્યધમ ીઓ સાથે લ કર ને ઈ રનો અનાદર કય છે. તેમ છતાં
પણ તે સંબંધી ઇઝરાયલીઓ માટે હજીઆશા છે.

3 હવે આપણે આપણા ઈ ર સમક્ષ કરાર કર એ કે, આપણે આ
ીઓને તેઓથી જન્મેલા સંતાનો સાથે ૂક દઈ ુ.ં અને અમે આ

પ્રમાણે પ્ર ુથી ડર ને તેમની સલાહ પ્રમાણે ચાલી ુ.ં ઈ રના નયમ ું
પાલન થ ું જ જોઈએ. 4ઊઠો, આ કામ તમારુ છે અમે તમાર સાથે
છ એ. હમત રાખીને આ કામ ૂણર્ કરો.”

5 ત્યારે એઝરાએ ઊઠ ને ુ યાજકોન,ે લેવીઓને તથા સવર્
ઇઝરાયલીઓને સમ ખવડા ા કે અમો તે વચન પ્રમાણે જ કર ું.
તેઓ સવર્એ સોગન લીધા. 6 ત્યાર બાદ એઝરા ઈ રના ભ ક્ત ાન
સામેથી ઊઠ ને એલ્યાશીબના ુત્ર યહોહાનાનની ઓરડ માં પ્રવેશ્યો.
તેણે કઈ પણ ખા ું ન હ અને પાણી પણ પી ું ન હ. બંદ વાસમાંથી
પાછા આવેલા લોકોના અપરાધોને લીધે તે શોકમાં હતો.

7 તેઓએ ઢઢેરો પટાવીને આખા યહૂ દયામા,ં યરુશાલેમમાં સવર્
બંદ વાનોને યરુશાલેમમાં ભેગા થવા માટે કહેવડા ું. 8એમ જણા ું
કે સરદાર અને વડ લોની સલાહ પ્રમાણે જે કોઈ ત્રણ દવસમાં
આવશે ન હ તેની બધી મલકત જપ્ત કરવામાં આવશે અને તેમને
બંદ વાસવાળાઓના સ ૂહમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.”

9આથી ત્રણ દવસની અંદર યહૂ દયાના અને બન્યામીનના પ્રદેશના
બધા લોકો યરુશાલેમમાં ભેગા થયા. નવમા માસના વીસમા દવસે
તેઓ બધા આ વાતના ભયના લીધે અને ૂશળધાર વરસાદને લીધે
તેઓ ૂજતા ૂજતાઆવીને ઈ રના ભ ક્ત ાનનાઆંગણામાં બેઠા.
10પછ યાજક એઝરાએઊભા થઈને ક ું, “તમે વધમ ીઓ સાથે
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લ કર ને ઈ રને તજી દ ધા છે અને ઇઝરાયલમાં અપરાધનો વધારો
કય છે.

11માટે હવે તમારા પ ૃઓના ઈ ર, યહોવાહસમક્ષસ્ ુ ત કરોઅને
તેમની ઇચ્છાને અ ુસર ને તમાર નજીક વસેલા ા નક અન્ય લોકોથી
અને તમાર અન્યધમ પત્નીઓથી અલગ થઈ જાઓ.”

12 ત્યારે આખી સભાએ ઊંચા અવાજે ક ું, “ ન ,ે તમે ક ું છે તે
પ્રમાણે અમારે કર ું જ જોઈએ. 13 પણ લોકો ઘણા છે અને વરસાદની
ઋ ુ છે, તેથી આપણને બહાર ઊભા રહેવા માટે સામથ્યર્ નથી, વળ
આ કામ એક બે દવસ ું નથી; કારણ કે, આ બાબતમાં તો અમે મોટુ
પાપ ક ુ છે.

14 દરેક શહેરમાં અમારામાંના જઓે અન્યધમ ીઓ સાથે લ
કયા છે તેઓ વડ લો અને ન્યાયાધીશો સાથે ઠરાવેલ સમયે હાજર
થાય, અમારા આગેવાનો આખા સમાજ ું પ્ર ત ન ધત્વ કરે કે આ
કારણે ભ ૂક ઊઠેલો ઈ રનો કોપ આપણા પરથી દરુ થાય.”
15 કેવળ અસાહેલના ુત્ર યોનાથાન તથા તકવાના ુત્ર યાહઝયાએ
આબાબતનો વરોધ કય ,અને મ ુલ્લામે તથા લેવી શાબ્બથાય તેઓને
સાથ આપ્યો. બાક ના સવર્ લોકોએ એઝરાની ુચનાનો સ્વીકાર કય .

16તેથી બંદ વાસમાંથી છૂટ નેઆવેલા લોકોએ પણએઝરાના કહેવા
પ્રમાણે ક ુર્. યાજક એઝરાએ પ ૃઓના વંશજોના પ્ર ત ન ધ તર કે
કેટલાક વડાઓને પસંદ કયાર્ અને તેઓના નામની યાદ બનાવી. દસમા
માસના પહેલા દવસે તેમણે આ બાબતની તપાસ શરૂ કર 17 પ્રથમ
માસના પ્રથમ દવસ ુધીમાં તેમણે અન્યધમ ીઓ સાથે લ કરેલા
બધા ુરુષોની તપાસ કાયર્વાહ ૂર કર .

અન્યધમ સ્ ત્રીઓ સાથે પરણેલાઓની યાદ
18યાજકોના કુટુબોમાં અન્યધમ ીઓસાથે લ કરેલા જે ુરુષો

મા ૂમ પડ્યા, તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે: યે ૂઆના વંશજોમાંના,
યોસાદાકનો ુત્ર તથા તેના ભાઈઓ માસેયા,એ લએઝેર, યાર બ તથા
ગદાલ્યા. 19એ બધાએ પોતાની પત્નીઓને તજી દેવા ું વચન આપ્ ુ.ં
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તેઓએ પોતાના અપરાધોને લીધે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક ઘેટાં ું અપર્ણ
ક ુ.

20 ઈમ્મેરના વંશજોમાંથી હનાની અને ઝબાદ્યા 21 હાર મના
વંશજોમાંથી માસેયા, એ લયા, શમાયા, યહ એલ, અને ઉ ઝયા,
22 પાશહૂરના વંશજોમાંથી એલ્યોએનાય, માસેયા, ઇશ્માએલ,
નથાનએલ, યોઝાબાદ અને એલાસા.

23લેવીઓમાંથી યોઝાબાદ, શમઇ, કેલાયા જે કેલીટા પણ કહેવાય
છે, પથા ા યહૂદા અને એ લએઝેર.

24 ગાયકોમાંથી એલ્યાશીબ, દ્વારપાળોમાંથી શાલ્ ુમ, ટેલેમ અને
ઉર .

25 ઇઝરાયલીઓમાંથી: પારોશના વંશજોમાંના; રા મયા, ય ઝયા,
મા લ્કયા, મીયામીન,એલાઝાર, મા લ્કયા તથા બનાયા.

26 એલામી વંશજોમાંથી મા ાન્યા, ઝખાયાર્, યહ એલ, આ ,
યેરેમોથ તથા એ લયા હતા. 27 ઝા ૂના વંશજોમાંથી: એલ્યોએનાય,
એલ્યાશીબ, મા ાન્યા, યેરેમોથ, ઝાબાદ તથા અઝ ઝા. 28 બેબાયના
વંશજોમાંથી; યહોહાનાન, હનાન્યા, ઝાબ્બાય તથા આથલાય.
29બાનીના વંશજોમાંથી: મ ુલ્લામ, માલ્ ૂખ,અદાયા, યા ૂબ,શેઆલ
તથા ય રમોથ.

30 પાહાથ મોઆબના વંશજોમાંથી; આદના, કલાલ, બનાયા,
માસેયા, મા ાન્યા, બસાલેલ, બ ૂઇ તથા મનાશ્શા. 31 હાર મના
વંશજોમાંથી: એ લએઝેર, ય શ્શયા, મા લ્કયા, શમાયા, શમયોન,
32 બન્યામીન, માલ્ ૂખ તથા શમાયાર્.

33 હા ુમના વંશજોમાંથી; મા નાય, મા ા ા, ઝાબાદ, અ લફેલેટ,
યરેમાઇ, મનાશ્શા તથા શમઇ, 34 બાનીના વંશજોમાંથી; માઅદાય,
આમ્રામ, ઉએલ; 35 બનાયા, બેદયા, ક ૂહ ; 36 વાન્યા, મરેમોથ,
એલ્યાશીબ.

37 મા ાન્યા, મા નાય, યા ;ુ 38બાની, બ ૂઈ, શમઇ, 39 નાથાન,
શેલેમ્યા,અદાયા, 40 માખ્નાદબાય, શાશાય, શારાય.

41 અઝારેલ, શેલેમ્યા, શમાયાર્, 42 શાલ્ ુમ, અમાયાર્ અને ૂસફ;
43 નબોના વંશજોમાંના; યેઈએલ, મા થ્યા, ઝાબાદ, ઝબીના, યદ્દો,
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યોએલ તથા બનાયા. 44 આ બધાએ વદેશી ીઓ સાથે લ કયાર્
હતા અને તેઓમાંના કેટલાકને તે ીઓથી* બાળકો પણ થયાં હતા.ં

* 10:44 10:44 તેઓ પોતાના વદેશી ીઓ તથા તેમનાથી જન્મેલા બાળકોને દૂર મોકળ
દ ધા
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