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ય મયા
લેખક
ય મયા અને તેની સાથે તેનો લ હયો બારૂખ. ય મયા કે જણેે યાજક

અને પ્રબોધક એમ બંને ર તે સેવા કર તે હ લ્કયા (2 રાજાઓ 22:8
નો પ્ર ુખ યાજકનો નહ ) દ કરો હતો. તે અનાથોથના એક નાનાં ગામનો
રહેવાસી હતો (1:1). બારૂખ નામના લ હયાએ તેને સેવામાં મદદ કર
હતી કે જનેી પાસે ય મયાએ લખા ું અને તેણે લ ું અને તેની પાસે
પ્રબોધકના સંદેશાઓના લખાણોનો હવાલો હતો. (36:4,32; 45:1).
ય મયા, આક્રમણ કરતાં બા બલના લોકો દ્વારા ન્યાય થવાની તેની
પ્રબોધવાણીઓને કારણે સંઘષર્મય જીવન જીવતો “રડતો પ્રબોધક”
તર કે જાણીતો છે (જુઓ 9:1; 13:17; 14:17).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 626 થી 570 વચ્ચેનો છે.
કદાચને બા બલના દેશ નકાલ દરમ્યાન કોઈક સમયે તે ું લખાણ ૂણર્

થ ું હ ું તો પણ ઘણા માને છે કે તે ું સંપાદન બાદના સમયમાં ચા ુ ર ું
હશ.ે

વાંચકવગર્
યહૂદા અને યરુશાલેમના લોકો તથા બાઇબલના ત્યાર પછ ના બધા

જ વાંચકો.
હે ુ
ય મયા ું ુસ્તક ખ્રસ્ત ૃથ્વી પર આવે ત્યારે ઈ ર પોતાના લોકો

સાથે જે નવો કરાર કરવાનો ઇરાદો રાખતા હતા તેની સૌથી સ્પ ઝાંખી
કરાવે છે. ઈ ર પોતાનો નયમ તેમનામાં એટલે કે પથ્થરની પાટ ઓને
બદલે તેઓના હૃદયોમાં લખશે ત્યારે આ નવો કરાર ઈ રના લોકો
માટે ુનઃ ાપના ું સાધન બનશ.ે ય મયા ું ુસ્તક યહૂદાને અપાયેલી
અં તમ પ્રબોધવાણીઓ એટલે કે જો તેઓ પ ાતાપ નહ કરે તો
આવનાર વનાશની ચેતવણી નોંધે છે. ય મયા દેશને ઈ ર પાસે પાછો
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ફરવા બોલાવે છે. તેની સાથે, ય મયા યહૂદાની પ ાતાપર હત ૂ ત ૂજા
અને ભ્ર તાના પ રણામે થનાર વનાશની અ નવાયર્તા સમજે છે.

ુદ્રાલેખ
ન્યાયશાસન

રૂપરેખા
1. ય મયાને ઈ ર ું તેડુ— 1:1-19
2. યહૂદાને ચેતવણીઓ— 2:1-35:19
3. ય મયા ું દઃુખસહન— 36:1-38:28
4. યરુશાલેમનો વનાશ અને તેના પ રણામો— 39:1-45:5
5. દેશો સંબંધી પ્રબોધવાણીઓ— 46:1-51:64
6. ઐ તહા સક પ ર શ — 52:1-34
1 હ લ્કયાનો દ કરો ય મયા, જે બન્યામીન દેશના અનાથોથના

યાજકોમાંનો એક હતો, તેના આ વચન; 2 યહૂ દયાના રાજા આમોનના
દ કરા યો શયાના શાસનકાળના સમયમાં એટલે તેની કાર કદ ને તેરમે
વષ યહોવાહ ું વચન તેની પાસે આ ું, 3 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના
દ કરા યહોયાક મના રા શાસન દરમ્યાન, તેમ જ તે પછ યહૂ દયાના
રાજા યો શયાના દ કરા સદ કયાના અ ગયારમા વષર્ના અંત ુધી,
એટલે તે વષર્ના પાંચમા મ હનામાં યરુશાલેમનો બંદ વાસ થતાં ુધી
તે વચનઆ ું.

ય મયાને તેડુ
4 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ પ્રમાણે આ ું કે;
5 “ગભર્ ાનમાં ઘડ્યા પહેલા,ં મેં તને પસંદ કય હતો;
અને ગભર્ ાનમાંથી બહાર આવતા પહેલાં મેં તને પ વત્ર કય હતો.

પ્રજાઓને સારુ મેં તને પ્રબોધક થવા માટે નીમ્યો છે.”
6 “મેં ક ું, હે પ્ર ુ યહોવાહ!” “મને તો બોલતાં આવડ ું નથી, કેમ

કે હુ તો હજી બાળક છુ!”
7 પર ુ યહોવાહે મને ક ું કે,
“હુ હજી બાળક છુ, એમ કહ શ ન હ’ તને જે સવર્ લોકો પાસે મોક ું

ત્યાં ું જા.
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અને જે કઈ હુ તને ફરમા ું તે ું તેઓને કહેજ.ે
8 તે લોકોથી બીશ ન હ, કેમ કે તેઓથી તારો છુટકારો કરવા હુ તાર

સાથે છુ. એ ું યહોવાહ કહે છે.”
9પછ યહોવાહે પોતાનો હાથ લંબાવીને મારા ુખને સ્પશર્ કય . અને

તેમણે મને ક ું, “જો, મેં મારાં વચનો તારા ુખમાં ૂ ાં છે!
10 ઉખેડ નાખવા તથા પાડ નાખવા, વનાશ કરવા તથા ખંડન કરવા,

તેમ જ બાંધવા તથા રોપવા સારુ,
મેં આજે તને પ્રજાઓઅને રા ો પર નીમ્યો છે.”

બે સંદશર્નો
11 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ પ્રમાણે આ ું; “હે ય મયા
ું ું જુએ છે?” મેં જવાબ આપ્યો, “હુ બદામડ નો ફણગો જોઉં છુ.”

12 ત્યારે યહોવાહે મને ક ું, “તેં બરાબર જો ું છે, કેમ કે મારુ વચન
ૂણર્ કરવા સંબંધી હુ જા ૃત છુ.”
13બીજીવાર યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ પ્રમાણે આ ું કે, “ ું
ું જુએ છે?” મેં ક ું, “હુ એક ઊકળ ું હાંડ ું જોઉં છુ, તે ું ુખ

ઉ ર તરફ વળે ું છે.” 14 યહોવાહે મને ક ું કે, “ઉ રમાંથી દેશના
રહેવાસીઓ પરઆફત ઊતરશ.ે

15 કેમ કે યહોવાહ કહે છે, જો, હુ ઉ રનાં સવર્ કુળોને બોલાવીશ
તેઓ આવશ,ે પછ યરુશાલેમની ભાગળો પાસે તથા આસપાસ તેના
સવર્ કોટની સામે, તેમ જ યહૂ દયાનાં બધાં નગરોની સામે તેઓ
પોતપોતા ું સહાસનઊ ું કરશે. 16જઓેએમને છોડ ને બીજા દેવોની
આગળ ૂપ બા ો છે તથા પોતે બનાવેલી ૂ તઓની ૂજા કર છે.
તેઓની સવર્ દુ તાને લીધે હુ તેઓની વરુદ્ધ મારાં ન્યાયશાસન પ્રગટ
કર શ.

17 તેથી ું તાર કમર બાંધીને ઊઠ. અને જે કઈ હુ તને ફરમા ુ તે ું
તેઓને કહે. તેઓથી ું ગભરાઈશ ન હ, રખેને હુ તને તેઓની આગળ
ભયગ્રસ્ત કરુ. 18અને જો,આખા દેશની સામે, યહૂ દયાના રાજાઓની
સામે, તેના અ ધકાર ઓની સામ,ે તેના યાજકોની સામે તથા દેશના સવર્
રહેવાસીઓની સામે મેં આજે તને કલ્લેબંધ નગર, લોખંડ સ્તંભ અને
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પ ળના કોટ જવેો કય છે. 19 તેઓ તાર સામે ુદ્ધ કરશે, પણ તને
હરાવી શકશે ન હ, કેમ કે હુ તારે પડખે રહ તારો બચાવ કર શ.” એ ું
યહોવાહ કહે છે.

2
પ્રજાઅને યહોવાહ વચ્ચેનો પ્રેમ

1 યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ પ્રમાણે આ ું અને ક ું,
2 “ ું જઈને યરુશાલેમના કાનોમાં પોકાર ને કહે કે, ‘યહોવાહઆપ્રમાણે

કહે છે કે;
અરણ્યમા,ં ઉજ્જડ પ્રદેશમાં, ું માર પાછળ ચાલતી હતી,
તે વખતે ુવાવ ામાં જે તારો પ્રેમ તથા વવાહસંબંધ થતી વખતની

તાર પ્રી ત તે હુ તારા લાભમાં યાદ કરુ છુ
3ઇઝરાયલ યહોવાહને માટે પ વત્ર છે. અને તેમના પાકની પહેલી ફસલ

છે.
જે સવર્ તેને ખાઈજાય છે તેઓ દો ષત ઠરશ!ે તેઓ પરઆફતઆવશે

એમ યહોવાહ કહે છે.
ઇઝરાયલના ૂવર્જોનાં પાપ

4 હે યાકૂબનાં કુટુબો તથા ઇઝરાયલના સવર્ કુળસ ૂહો, યહોવાહ ું
વચન સાંભળો;

5 યહોવાહ કહે છે; તમારા પ ૃઓને મારામાં કયો દોષ મા ૂમ પડ્યો છે
કે તેઓ મને તજીને દૂર ચાલ્યા ગયા?

તેઓ વસાત વગરની ૂ તઓની પાછળ ગયા છે અને પોતે પણ થર્
થયા છે?

6 તેઓએ ૂ ું નહ કે, “યહોવાહ ાં છે, જે અમને મસરમાંથી
સલામત બહાર લા ા?

જે અમને અરણ્યમા,ં ઉજ્જડ તથા
ખાડાટેકરાવાળ ૂ મમાં, નજળ તથા અંધકારની ૂ મમાં,

ાં કોઈ માણસ ારેય જ ું નહો ું કે ાં કોઈ માણસે ારેય
વસવાટ કય નથી તેમાં થઈને ચલા ાં તે યહોવાહ ાં છે?”

7 હુ તમને ફળદ્રપ ૂ મમાં તે ું ફળ તથા તેની ઊપજખાવા માટે લા ો!
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પણ તમે તેમાં પ્રવેશ કર અને માર ૂ મને અ ુદ્ધ કર તથા મારા
વારસાને તરસ્કારપાત્ર બનાવી દ ધો!

8 યાજકોએ કદ ૂ ું નથી કે, “યહોવાહ ાં છે?” શા ના
જાણકારોએ મને ઓળ ો નથી.

અને અ ધકાર ઓએ માર સામે બળવો કય છે.
પ્રબોધકોએ બઆલને નામે પ્રબોધ કય . અને જે હતકારક નથી તેની

પાછળ તેઓ ગયા.
પોતાના લોકોની સાથે યહોવાહનો વવાદ

9આથી હુ તમાર સાથે વવાદ કર શ એમ યહોવાહ કહે છે. અને હુ
તમારા દ કરાઓના દ કરાઓ સાથે વવાદ કર શ.

10 પેલી પાર ક ીમના દ્રપોમાં જઈને જુઓ અને કેદારમાં મોકલીને
ખંતથી શોધો

અને જુઓ કે આ ું કદ બન્ ું છે ખરુ?
11 ું કોઈ પ્રજાએ પોતાના દેવોને બદલ્યા છે? જો કે તેઓના દેવો તો

દેવો જ નથી પણ જનેાથી હત થ ું નથી તેને સારુ,
મારા લોકોએ તો પોતા ું ગૌરવ બદલ્ ું છે.
12ઓઆકાશો,આબાબતને લીધે તમે વસ્મય પામો અને ૂજો એ ું

યહોવાહ કહે છે.
13 કેમ કે મારા લોકોએ માર વરુદ્ધ બે દુ પાપ કયા છે; તેઓએ મને

એટલે જે જીવનજળ ું ઝરણું છે તેનો ત્યાગ કય છે,
અને જમેાં જળ રહ શક ું નથી એવા ટાંકાં તેઓએ પોતાને માટે ખોદ્યા

છે!
ઈ ર ત્યાગના માઠાં પ રણામ

14 ું ઇઝરાયલ દાસ છે? તે ું શેઠના ઘરમાં જન્મેલો દાસ છે? તે શા
માટે ૂંટાઈ ગયો છે?

15 જુવાન સહોએ તેની સામે ગજના કર છે, તેઓએ તેની ૂ મ વેરાન
કર છે.

તેનાં નગરો બાળ નંખાયેલાં છે તેઓમાં કોઈ રહે ું નથી.
16 વળ નોફના તથા તાહપન્હેસના લોકોએ તાર ખોપર ભાંગી નાખી

છે.
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17 ારે યહોવાહ તારા ઈ ર માગર્માં તને ચલાવતા હતા ત્યારે તેં તેમને
ત્યજી દ ધા

તેથી ું ું જ આ દશા તાર પર લા ો નથી?
18 તેથી હવે, મસરના માગ જઈને નાઇલ નદ ું પાણી પીવા ું તારે ું

કામ છે?
અને આશ્ ૂરના માગ જઈને ફ્રાત નદ ું પાણી પીવા ું તારે ું કામ છે?
19 તારાં પોતાનાં જ દષુ્કમ નાં પ રણામ ું ભોગવશે, તથા તારા

અ વ ા ુપણાનાં કામોનો તને ઠપકો મળશ.ે માટે તારે સમજી
લે ું કે,

તેં યહોવાહ તારા ઈ રને ત્યજી દ ધા છે.
અને તને તેમ ું ભય નથી. એ કેટ ું અ ન અને કડ ું છે. એમ પ્ર ુ

એટલે સૈન્યોનો ઈ ર યહોવાહ કહે છે.

ઈ રની પાછળ ચાલવાની ઇઝરાયલની ના
20 પ્રાચીન કાળમાં મેં તાર ઝંૂસર ભાંગી નાખી; અને મેં તારાં બંધનો

તોડ ના ાં. તે છતાં તેં ક ું કે,
“હુ તમાર સેવા કર શ ન હ” કેમ કે દરેકઊંચા પવર્ત પર તથા દરેક લીલા

ૃક્ષની નીચે તેં ભચાર કય છે.
21 પણ મેં પોતે તને પસંદ કર રોપ્યો ત્યારે ું ઉ મ દ્રાક્ષવેલો, તદ્દન

અસલ બીજ હતો.
તો ું બદલાઈને અ વ ા ુ થયો અને માર પ્રત્યે દ્રાક્ષવેલાનો નકામો

છોડ થઈ ગયો છે!
22જો ું પોતાને ખારાથી ૂએ તથા પોતાને ૂબ સા ુ લગાવે,
તોપણ તારા પાપના ડાઘ માર નજર સમક્ષ છે. એમ પ્ર ુ યહોવાહ કહે

છે.
23 ું કેવી ર તે કહ શકે કે, ‘હુ અ ુદ્ધ થયો નથી! હુ બઆલની પાછળ

ચાલ્યો નથી?’
નીચાણમાં તારો માગર્ જો તેં જે ક ુ છે તે સમજ, ું તો વેગવાન

સાંઢણીના જવેો આમતેમ ભટકે છે.
24 ું જગલી ગધેડ છે, જે કામા ુર થઈને વા ુ ૂંઘ્યા કરે છે.
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ારે તે મસ્ત હોય છે ત્યારે તેને કોણ રોક શકે? જે કોઈ તેને શોધે
છે તે થાક જશે ન હ. પોતાની ઋ ુમાં તે તેઓને મળશે. અને
ઊભી રહેશે.

25 ું તારા પગને ુલ્લાં તથા તારા ગળાને ૃ ષત થવા ન દે.
પણ ું કહે છે, “મને આશા નથી! જરા પણ નથી, કેમ કે અજાણ્યાઓ

પ્રત્યે મેં પ્રી ત કર છે અને તેઓની પાછળ હુ જઈશ.”
સજાપાત્ર પ્રજા

26ચોર પકડાય અને તે લજવાય છે, તેમ ઇઝરાયલના લોકોને,
એટલે તેઓ, તેઓના રાજાઓ, તેઓના રાજકુમારો,
તેઓના યાજકો અને તેઓના પ્રબોધકોને શરમ લાગે છે.
27 તેઓ થડને કહે છે “ ું મારો પતા છે,”અને પથ્થરને કહે છે “તેં મને

જન્મઆપ્યો છે.”
તમે માર તરફ ુખ ન હ પણ પીઠ ફેરવી છે, તથા પ તેઓ પોતાના

સંકટના સમયમાં કહેશે કે, “ઊઠો અમને બચાવો”
28 પણ તારા જે દેવો તેં તારે માટે બના ા છે તેઓ ાં છે? તેઓ જો

તારા સંકટમાં તને બચાવે તો ભલે તેઓ ઊઠે,
કેમ કે હે યહૂ દયા જટેલાં તારાં નગર છે તેટલાં તારા દેવો પણ છે!
29 તમે શા માટે માર સાથે વવાદ કરો છો? તમે સવર્એ માર વરુદ્ધ

બળવો કય છે,એમ યહોવાહ કહે છે.
30 મેં તમારા લોકોને માયાર્ તે થર્ છે. તેઓએ શક્ષા ગણકાર નથી.
તમાર તલવાર ૂ ા સહની જમે તમારા પ્રબોધકોને ખાઈ ગઈ છે.
31 હે મારા વંશજ, તમે યહોવાહ ું વચન જુઓ, ું હુ ઇઝરાયલ માટે

વેરાન વગડા જવેો કે ઘોર અંધકારની ૂ મરૂપ હતો?
મારા લોકો શા માટે કહે છે કે, “અમે સ્વતંત્ર થયા છ એ, ફર તાર પાસે

આવી ું ન હ?”
32 ું કુવાર કન્યા કદ પોતાનાં ઘરેણાં અથવા નવવ ૂ પોતાના કમરપટા

ૂલ?ે
તેમ છતાં માર પ્રજા ઘણા દવસોથી મને ૂલી ગઈ છે.
33 પ્રેમ શોધવા સારુ ું પોતાનો માગર્ કેવો બરાબર રાખે છે.
તે માટે દુ ીઓને પણ ું તારા પાપી માગ શીખવે છે.
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34 વળ તારા વ ોમાં નદ ષ ગર બ માણસ ું લોહ મળ આ ું છે.
તેઓ ખાતર પાડતા હતા ત્યારે તેઓ તને જડ્યાં એમ તો ન હ પણઆ

સવર્ ઉપર તે લોહ છે.
35 તેમ છતાં ું કહે છે, “હુ નદ ષ છુ, તેમનો કોપ મારા પરથી ન ે

ઊતય છે.”
“ ું કહે છે કે મેં પાપ નથી ક ”ુ પણ જો હુ તારો ન્યાય કર શ.”
36 ું શા માટે તારો માગર્ બદલવા માટે આમતેમ ભટકે છે?
ું આશ્ ૂરથી લ જ્જત થયો હતો, તેમ ું મસરથી પણ લ જ્જત

થઈશ.
37 તારો હાથ તારે માથે રાખીને ું તેની પાસેથી નીકળ જઈશ.
કેમ કે જનેા પર તે વ ાસ ૂ ો હતો તેઓને યહોવાહે નાક ૂલ કયાર્

છે. તેઓ તરફથી તને કોઈ મદદ મળશે ન હ.

3
બેવફા પ્રજા

1તેઓ કહે છે, “જો ુરુષ પોતાની પત્નીને કાઢ ૂકે અને તે તેની પાસેથી
જઈને બીજા ુરુષને પરણે,

તો ું તે તેની પાસે પાછો જાય? જો એમ બને તો એ દેશ અ ત ભ્ર
ન હ ગણાય?’ ”

પણ તેં તો અનેક પ્રેમીઓ સાથે ભચાર કય છે અને છતાં ું માર
પાસે પાછ આવવા માગે છે? એ ું યહોવાહ કહે છે.

2 ું ખાલી ટેકર ઓ તરફઆંખો ઊંચી કર ને જો, તાર સાથે ભચાર
ાં નથી થયો?

રણમાં જમે આરબ પ્ર તક્ષા કરે છે. તેમ ું તેઓને સારુ રસ્તાની ધારે
બેઠ છે,

અને તેં તારા ભચારથી અને દુ તાથી ૂ મને ભ્ર કર છે.
3આથી વરસાદને અટકાવવામાં આ ો છે અને પાછલો વરસાદ પણ

વરસ્યો નથી;
પણ તને ગ ણકા ું મગજ હ ું. તેં તો શરમ છેક ૂક દ ધી છે.
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4 ું ું મને પોકાર ને ન હ કહે કે “હે પતા! તમે તો મારા ુવાવ ાના
મત્ર છો.

5 ું તમે સદાય કોપ રાખશો? ું અંત ુધી તે ચા ુ રાખશો?’
જો, ું એમ બોલે છે પણ છતાં તેં ૂંડુ જ ક ુ છે. અને તાર મરજી

ુજબ ું ચાલી છે.’ ”
ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાને પસ્તાવાની હાકલ

6 યો શયા રાજાના સમયમાં યહોવાહે મને ૂ ું કે, “મારો ત્યાગ
કરનાર ઇઝરાયલ પ્રજાએ જે ક ુ છે, તે તેં જો ું છે? તેણે દરેક ઊંચા
પવર્ત પર તથા દરેક લીલા ઝાડની નીચે ભચાર કય છે. 7 મેં ક ું કે,
‘તેણે આ સવર્ કામ કયાર્ પછ મેં ધા ુ હ ું કે, તે માર તરફ ફરશે પણ
તે ફર ન હ, તેણે જે ક ુ છે તે તેની વ ાસઘાતી બહેન યહૂ દયાએ
નહા ું છે.
8મેં એ પણ જો ું કે, મારો ત્યાગ કરનાર ઇઝરાયલે ભચાર કય ,

તે જ કારણથી મેં તેને હાંક કાઢ હતી. મેં તેને છૂટાછેડા પ્રમાણ પત્ર
આપ્યા હતા. તેમ છતાં, તેની વ ાસઘાતી બહેન યહૂ દયા ડર ન હ,
તેણે પણ ભચાર કય . 9અને તેનાં ુષ્કળ ખોટાં કાય થી તેણે દેશને
ભ્ર કય , તેઓએ પથ્થરઅને ઝાડની ૂ તઓબનાવી. 10આમછતાં,
તેની વ ાસઘાતી બહેન યહૂ દયા સાચા હૃદયથી ન હ પણ માત્ર ઢોંગ
કર ને માર તરફ ફર છે. એમ યહોવાહ કહે છે.

11 વળ યહોવાહે મને ક ું કે, “ વ ાસઘાતી યહૂ દયાની ુલનામાં
મારો ત્યાગ કરનાર ઇઝરાયલઓછ દોષપાત્ર છે! 12 તેથી જાઓઅને
ઉ ર દશામાં આ શ ો જાહેર કર ને કહે કે, હે મારો ત્યાગ કરનાર
ઇઝરાયલ પાછા આવો યહોવાહ એમ કહે છે કે, હવે હુ તાર વ ુખ
ક્રોધે ભરાઈને દ્ર ન હ કરુ. કેમ કે યહોવાહ કહે છે હુ દયા ુ છુ હુ
સવર્કાળ માટે કોપ રાખીશ ન હ.
13 માત્ર ું તારો દોષ ક ૂલ કર અને કહે કે મેં મારા ઈ ર યહોવાહની

વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે;
અને પ્રત્યેક ઘટાદાર ૃક્ષ નીચે હુ પરદેશીઓની પાસે ગઈ છુ!
કેમ કે તમે મારુ સાંભ ું નથી એ ું યહોવાહ કહે છે.
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14 વળ યહોવાહ કહે છે કે હે, મારો ત્યાગ કરનાર દ કરાઓ પાછા
આવો, કેમ કે હુ તમારો મા લક છુ. અને દરેક નગરમાંથી એકેક જણને
અને દરેક કુટુબમાંથી બબ્બેને ૂંટ ને તમને સયોન પર પાછા લાવીશ.
15 મારા મનગમતાં પાળકો હુ તમને આપીશ; અને તેઓ ડહાપણ તથા
ુ દ્ધથી તમારુ પાલન કરશે.
16 વળ યહોવાહ કહે છે કે, ત્યારે દેશમાં તમાર સં ા વધશે અને

તમે આબાદ થશો. ત્યારે તે સમયે ‘યહોવાહના કરારકોશ’ વષે તેઓ
ફર બોલશે ન હ. અને તે તેઓના મનમાં આવશે ન હ, તે ું સ્મરણ
તેઓ કરશે ન હ, તથા તે જોવા જશે ન હ. અને ફર એ ું કઈ કરશે
ન હ.’ ”

17 તે વખતે યરુશાલેમને તેઓ યહોવાહ ું રા ાસન કહેશે, સવર્
પ્રજાઓ ત્યાં એટલે યરુશાલેમમાં યહોવાહના નામની ખાતર એકઠ
થશે. અને તેઓ પોતાની ૂંડ ઇચ્છાઓને કદ આધીન થશે ન હ.

18 તે વખતે યહૂ દયાના લોકો ઇઝરાયલના લોકો સાથે ભેગા મળ ને
ચાલશ.ે અને ઉ ર દેશમાંથી* નીકળ ને જે ૂ મ મેં તમારા પ ૃઓને
પોતાના વારસા તર કે આપી હતી તેમાં પાછા આવશે.

પ્ર ુના લોકોની ૂ ત ૂજા
19 પણ મેં ક ું કે, હુ તને મારા દ કરા જવેો કેમ ગણું અને તને એક

ર ળયામણી ૂ મ કેમ આ ુ,ં
એટલે સવર્ પ્રજાઓમાં સવ તમ વારસો હુ તને કેમઆ ુ?ં મેં એમ માન્ ું

હ ું કે, ું મને “મારા પતા” કહ ને બોલાવશ.ે’
અને મારાથી કદ વ ુખ ન હ થાય.
20જમે ી વ ાસઘાત કર ને પોતાના પ તને તરછોડે છે
તેમ, ઓ ઇઝરાયલના વંશજો, તમે મારો વ ાસઘાત કય છે. એ ું

યહોવાહ કહે છે.
21 ખાલી પવર્તો પર સાદ સાંભળવામાં આ ો છે. એટલે ઇઝરાયલી

લોકો ું રુદન તથા તેઓની વનંતીઓ સાંભળવામાં આવી છે.

* 3:18 3:18 ઉ રની ૂ મમાં આશ્ ૂર અને બા બલ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આ તે
જગ્યાઓ હતી જમેાં ઇઝરાયલ અને યહૂદાને દેશ નકાલ પછ લઈ જવામાં આ ા હતા.
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કેમ કે તેઓઅવળે માગ ચાલ્યા છે અને તેમના ઈ ર યહોવાહને વીસર
ગયા છે.

22 હે મારો ત્યાગ કરનાર લોકો, તમે પાછા આવો હુ તમારુ દષુ્કમ દૂર
કર શ.

જુઓ! અમે તમાર પાસે આવી ુ,ં કેમ કે તમે ઈ ર અમારા યહોવાહ
છો!

23અમેજાણીએછ એ કે ટેકર ઓપરઅને પવર્તો પર જૂઠાં ઉદ્ધારની
આશા રાખીએ છ એ તે ખરેખર થર્ જ છે,
કેમ કે ઇઝરાયલનો ઉદ્ધાર અમારા ઈ ર યહોવાહમાં જ છે.
24અમાર તરુણાવ ાથી અમારા બાપદાદાઓના શ્રમ ું ફળ,
તેઓનાં ટોળાંઓ, અન્ય જાનવરો, તેઓના દ કરાઓ અને દ કર ઓ

તેઓ સવર્ને તે લજ્જાસ્પદ ૂ તઓ ખાઈ ગઈ છે.
25 અમે લ જ્જત થયા છ એ. અમારુ અપમાન અમને ઢાંકે, અમે

અમારા ઈ ર યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
અમે તથા અમારા પ ૃઓએ અમાર તરુણાવ ાથી તે આજ ુધી,

અમારા ઈ ર યહોવાહ ું ક ું માન્ ું નથી.

4
પસ્તાવા માટે હાકલ

1 યહોવાહ કહે છે, હે ઇઝરાયલ, જો ું ફરે તો માર પાસે પાછો આવ.
તાર ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓ માર નજર આગળથી દૂર કર અને ફર

મારાથી દૂર જઈશ ન હ.
2અને જો ું સત્યથી, ન્યાયથી તથા ની તથી, ‘યહોવાહ જીવે છે,એવા

સમ ખાઈશ;
તો સવર્ પ્રજાઓતેમનામાં પોતાને આશીવાર્ દત કહેશે અને તેમની સ્ ુ ત

કરશ.ે’
3 કેમ કે યહૂ દયાના લોકોને અને યરુશાલેમને યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે

છે, તમાર પડતર જમીન ખેડો,
અને કાંટા ઝાંખરાં વચ્ચે વાવશો ન હ.’ ”

યહૂ દયા પર હુમલા સામે અગમચેતી
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4 હે યહૂ દયાના માણસો અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ યહોવાહને
માટે તમે પોતાની ુ ત કરો. અને પોતાના હૃદયની ુ ત કરો, ન હ
તો તમારા કામની ૂંડાઈને લીધે મારો કોપ અ ની જમે પ્રગટે. અને
એવો બળે કે કોઈ તેને હોલવી શકે ન હ. 5 આ પ્રમાણે યરુશાલેમમાં
અને સવર્ યહૂ દયામાં પોકાર ને કહો કે,આખા દેશમાં રણ શગડુ વગાડો.
અને પોકાર ને કહો કે, “આપણે એકઠા થઈએ” અને ચાલો કલ્લેબંધ
નગરોમાં જઈએ’ 6 સયોન તરફ ધ્વજ ઊંચો કરો, જીવ લઈને ભાગી
જાઓ અને વલંબ કરશો ન હ. કેમ કે હુ ઉ ર તરફથી વપ તથા
ભયંકર વનાશ લાવીશ.

7 સહપોતાની ઝાડ માંથી ચઢ આ ો છે; તે તો પ્રજાઓનો વનાશક
છે. તારા દેશને ઉજ્જડ કરવા માટે તે પોતાના રહેઠાણમાંથી બહાર
આ ો છે. તારાં નગરો એવાં ઉજ્જડ થશે કે, તેઓમાં કોઈ રહેવાસી
જોવામાં આવશે ન હ. 8 માટે શોકનાં વ ો ધારણ કરો, વલાપ અને
રુદન કરો, કેમ કે યહોવાહનો ઉગ્ર કોપ હજુ આપણા પરથી ઊતય
નથી.

9યહોવાહ કહે છે. તે દવસે રાજાઓઅને અ ધકાર ઓભયને લીધે
કાંપશે, યાજકો વ સ્મત થશ.ે અને પ્રબોધકો અચંબો પામશે.’ 10 તેથી
હુ બોલ્યો, આહા, પ્ર ુ યહોવાહ, ‘તમને શાં ત થશે.’ એમ કહ ને તમે
આ લોકને તથા યરુશાલેમને સં ૂણર્ છેતયાર્ છે. અહ તો તલવાર જીવ
ુધી આવી પહોંચી છે.”
11 તે સમયે આ લોકને તથા યરુશાલેમને કહેવામાં આવશે કે,

‘અરણ્યમાં ખાલી ટેકર ઓ પરથી ૂ મારા લોકની દ કર ઓ તરફ
આવશ.ે તે તો ઊપણવાના કે સ્વચ્છ કરવાના ઉપયોગમાં આવશે ન હ.
12 માર આજ્ઞાથી તે તરફ ૂબ શ ક્તશાળ પવન આવશ.ે હમણાં હુ
તેઓને ન્યાયશાસન જણાવીશ.

યહૂ દયા પર હુમલા સામે અગમચેતી
13 જુઓ, તે વાદળાંની જમે અમારા પર ચઢ આવશ.ે તેના રથો

વંટોળ યા જવેા થશે. તેના ઘોડા ગરુડ કરતાં પણ વેગીલા છે. અમને
અફસોસ! કેમ કે અમે ૂંટાઈ ગયા છ એ. 14 હે યરુશાલેમ દુ તા દૂર
કર ને તારુ અંત:કરણ ુદ્ધ કર. એટલે તારો ઉદ્ધાર થશ.ે તારામાં થર્
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વચારો ાં ુધી રહેશે? 15 કેમ કે દાનથી વાણી સંભળાય છે. અને
એફ્રાઇમના પવર્તો પરથી વપ પ્રગટ કરવામાં આવે છે.

16 દેશના લોકોને જાણ કરો. જુઓ, યરુશાલેમને ચેતવણી આપો
કે દૂર દેશથી ઘેરો ઘાલનારા આવે છે. તેઓ યહૂ દયાનાં નગરો સામે
ુદ્ધનાદો કરે છે. 17 ખેતરના રખેવાળોની જમે તેઓ ચારે તરફ પડાવ

નાખે છે કેમ કે તેઓએ માર વરુદ્ધ બંડ પોકા ુ છે. એમ યહોવાહ કહે
છે. 18 તારા પોતાના વતર્ન અને કાય ને કારણે આ બ ું તારા પર વીત્ ું
છે. આતાર દુ તા છે. અને ખરેખર તે કડવી છે, તે તારા હૃદયને વીંધી
નાખે છે.

ય મયા ું આક્રદ
19અરે મારુ હૈ ુ!ં મારુ હૈ ું! મારા અંતરમાં જ દઃુખ થાય છે. માર

છાતી કેવી ધડકે છે! હુ શાંત રહ શકતો નથી, કારણ કે મેં રણ શગડાનો
ધ્વ નસાંભ ો છે. 20સંકટ પર સંકટઆવે છે, દેશઆખોખેદાન મેદાન
થઈ ગયો છે. તેઓએ મારા તં ુ અને મારા પ વત્ર ાનને વેરાન ક ુ છે.

21 હુ ાં ુધી ધ્વજા જોઈશ? ાં ુધી રણ શગડાનો સાદ
સાંભળ શ? 22 મારા લોકો ૂખર્ છે. તેઓ મને ઓળખતા નથી, તેઓ
ૂખર્ છોકરાં છે. તેઓને કશી સમજ નથી. તેઓ ૂંડુ કર જાણે છે.

પર ુ ભ ું કર જાણતાં નથી.

આવી રહેલ વનાશની આગાહ
23મેં ૃથ્વીને જોઈ તે ખાલી હતી! અનેઆકાશોને જોયાં, તો તેઓમાં

અજવા ું નહો ું. 24મેં પવર્તો તરફજો ુ,ં તો જુઓ, તેઓ ૂજતા હતા.
બધા ડુગરો થરથરતા હતા. 25 મેં જો ું, તો જુઓ, કોઈ મ ુષ્ય દેખા ું
નહો ું. આકાશના પક્ષીઓ ુદ્ધાં ઊડ ગયાં હતા.ં 26 મેં જો ું, તો
જુઓ, રસાળ ૂ મ વેરાન થઈ ગઈ હતી અને યહોવાહની સમક્ષ તેના
ભારે કોપને લીધે, બધાં નગરો પાયમાલ થયાં હતા.ં

27 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે,આખો દેશ ઉજ્જડ થઈ જશે પણ હુ
તેનો સં ૂણર્ નાશ ન હ કરુ. 28 આ કારણથી ૃથ્વી શોક કરશે. અને
ઉપરનાં આકાશ અંધકારમય બની જશે. કેમ કે હુ તે બોલ્યો છુ; હુ તે
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વષે પ ાતાપ કર શ ન હ; અને તેમાંથી ડગનાર નથી. 29 ઘોડસેવાર
અને ધ ુધાર્ર ઓના અવાજ સાંભળ નગરમાંના સવર્ લોકો નાસે છે,
તેઓ ઝાડ ઓમાં ભરાઈ જાય છે; તથા ખડકો પર ચઢ જાય છે. સવર્
લોક નગરોને તજે છે. તેઓમાં કોઈ વસનાર નથી.

30 હેં ૂંટાયેલી ું હવે ું કર શ? ું કરમજી વ ો પહેરે અને
સોનાનાં ઘરેણાં પહેર ને પોતાને શણગારે, અને કાજળ લગાવીને તાર
આંખોને આંજે તોપણ ું પોતાને ફોગટ શો ભત કરે છે. તારા પ્રેમીઓ
તારો ધ ાર કરે છે અને તારો વનાશ કરવા ું ઇચ્છે છે. 31 સયોનની
દ કર નો સાદ મેં સાંભ ો છે. એ તો પ્ર ૂતાની વેદના જવેો તથા તેના
પહેલા બાળકને જન્મઆપતાં ક ાતી ીનાં જવેો સાદ છે. તેઓ હાંફે
છે તેઓ પોતાના હાથ પ્રસારે છે અને કહે છે કે, ‘મને અફસોસ!’ કેમ કે
ઘાતક ઓને લીધે મારો જીવ ચતા ુર થઈ ગયો છે.’ ”

5
યરુશાલેમ ું પાપ

1 “યરુશાલેમની શેર ઓમાં આમતેમ ફરો. જુઓ અને જાણો, તેના
ચોકોમાં શોધો.

જો ન્યાયી તથા વ ા ુપણાના માગ ચાલનાર એવો એક પણ માણસ
મળે,

તો હુ યરુશાલેમને માફ કર શ.
2જો કે, ‘જીવતા યહોવાહના સમ’એમકહ ને તેઓસમખાય છે. તેઓ

ખોટ પ્ર તજ્ઞા લે છે.
3 હે યહોવાહ, ું તમાર આંખો સત્યને જોતી નથી? તમે તેઓને માયાર્

પણ તેઓ દઃુખી થયા ન હ.
તમે તેઓને પાયમાલ કયાર્, પણ છતાં તેઓ ુધયાર્ ન હ. તેઓએ

પોતાના ુખ ખડક કરતાં પણ વ ુ કઠણ કયા છે.
4 પછ મેં ક ું, “ખરેખર તેઓ ડરપોક લોકો છે.
તેઓ ૂખર્ છે, તેઓ યહોવાહના માગ અને તેઓના ઈ રના નયમો

જાણતા નથી.
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5 હુ નામાં કત વડ લો પાસે જઈને તેઓની સાથે યહોવાહ વષે વાત
કર શ, કેમ કે તેઓ યહોવાહના માગ જાણે છે,

તેઓ પોતાના ઈ રના નયમો જાણે છે: પણ તે લોકોએ ઈ રની
ઝંૂસર ભાંગી નાખી છે અને જોતરો તોડ ના ાં છે.

6 આથી જગલમાંનો સહ તેઓને માર નાખશે. અરણ્યમાંથી વરુ
તેઓને ફાડ ખાશે.

ચ ો તેઓના નગરો પર તાક રહેશે. જે કોઈ તેમાંથી બહાર આવશે
તેઓને તે ફાડ ખાશ,ે

કેમ કે તેઓનાં પાપ અ ત ઘણાં છે તેઓનાં દષુ્કમ વધ્યાં છે.
7 હુ કેમ કર ને તેમને માફ આ ુ?ં
તમારાં સંતાનોએ મારો ત્યાગ કય છેઅને જઓે દેવો નથી તેઓને વચન

આપ્યા છે.
મેં તેમને ખવડાવીને ૃપ્ત કયાર્ પણ તેઓએ ભચાર કય . અને

ગ ણકાઓનાં ઘરોમાં તેઓનાં ટોળેટોળાં ભેગાં થયા.ં
8 તેઓ મસ્ત ઘોડાઓનાં જવેા હતા. દરેક પોતાની પડોશીની ી તરફ

સસકારા કરે છે.
9આ સવર્ બાબતોને માટે મારે ું તેમને સજા ન કરવી? એમ યહોવાહ

કહે છે.
ું હુ આવી પ્રજાઓ પર મારુ વૈર ન વા ું?

10તેમની દ્રાક્ષવાડ ઓના કોટ પર ચઢો. અને તેઓનો વનાશ કરો, પણ
તેઓનો સં ૂણર્ વનાશ ન કરો.

તેની લીલી ડાળ ઓ કાપી નાખો, કેમ કે તે યહોવાહ તરફની નથી.
11 કેમ કે ઇઝરાયલના અને યહૂદાના કુટુબે મારો સં ૂણર્ વ ાસઘાત

કય છે. એમ યહોવાહ કહે છે.
પ્ર ુ ઇઝરાયલનો ત્યાગ કરે છે સજારૂપઆક્રમણ

12 ‘તે સત્ય નથી,’ તેમ કહ ને તેઓએ મારો નકાર કય છે.
અમારા પર સંકટઆવી પડશે ન હ,અમે દકુાળ કે તલવાર જોઈ ું ન હ.
13પ્રબોધકો વા ુરૂપ થઈજશે. યહોવાહ ું વચન તેઓમાં નથી. તેઓની

આપ તેઓના પર આવશે.’ ”
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14 તેથી સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે કે; જુઓ, તમે આ
ક ું છે,

તે માટે, હુ તમારા ુખમાં શ ોને અ રૂપ કર શ. અને લોકોને
બળતણરૂપ કર શ અને તે તેઓને ભસ્મ કરશે.

15યહોવાહ કહે છે, જુઓ! હે ઇઝરાયલના લોકો, હુ તમાર સામે દૂરથી
એક પ્રજાને લાવીશ.

તે તો પ્રાચીનઅને બળવાન પ્રજા છે. અને તેની ભાષા તમેજાણતા નથી.
અને તે જે બોલે છે તે ું સમજતો નથી.
16 તેઓ બધા યોદ્ધાઓ છે, તેઓનો ભાથો ઉઘાડ કબર જવેો છે.
17તેઓતમાર ફસલ, વળ તમારાં દ કરા દ કર ઓઅને તમારો ખોરાક

ખાઈ જશે.
તેઓ તમારાં ટોળાંઓ અને જાનવરોને ખાઈ જશ;ે તેઓ તમાર

દ્રાક્ષવાડ ઓઅને અંજીર ના ફળને ખાઈ જશે;
અને તમે જનેા પર આધાર રાખો છો તે તમારા કલ્લેબંધ નગરોને તેઓ

ુદ્ધશ થી તોડ પાડશ.ે
18 યહોવાહ કહે છે કે, તેમ છતાં એ દવસોમાં હુ તમારો સં ૂણર્

નાશ ન હ કરુ. 19અને ારે તમે ૂછશો કે, ‘શા માટે અમારા ઈ ર
યહોવાહ આ શક્ષા અમારા પર લા ા છે?’ ત્યારે તમે તેઓને કહેજો
કે, “જમે તમે મારો ત્યાગ કર ને તમારા વતનમાં રહ ને તમે અન્ય દેવોની
સેવા કર છે. તેમ જે દેશ તમારો નથી તેમાં તમે પરદેશીઓની સેવા
કરશો.’ ”

પ્ર ુ પોતાના લોકોને ચેતવે છે
20યાકૂબના વંશજોનેઆનીજાણ કરો, યહૂ દયામાંઆની ઘોષણા કરો.
21 ‘હે ૂખર્ લોકો! આસાંભળો, ૂ તઓને ઇચ્છાશ ક્ત હોતી નથી;
તેઓને આંખો છે છતાં જોતી નથી અને કાનો છે છતાં સાંભળતી નથી.
22 યહોવાહ કહે છે, ું તમે મારાથી બીતા નથી? ું તમે માર આગળ

ૂજ્શો ન હ?
મેં હમેશને માટે સ ુદ્રને રેતીની મયાર્દા ઠરાવી છે કે તે તેને ઓળંગી શકે

ન હ,
જો કે તેનાં મોજાં ઊછળે, તોપણ તેઓ તેને ઓળંગી શકે ન હ.
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23પર ુ આ લોકો તો હઠ લા અને બંડખોર છે. તેઓ મારાથી દૂર ભટક
ગયા છે.

24 આપણો ઈ ર યહોવાહ યોગ્ય સમયે તમને પ્રથમ તથા છેલ્લો
વરસાદ આપે છે.

અને જે આપણે માટે કાપણીના નયત સપ્તાહ રાખી ૂકે છે. તેનાથી
આપણે બીહ એ એમ તેઓ પોતાના હ્રદયમાં કહેતા નથી.”

25એ કૃપાદાનો તમારા પોતાના દષુ્કમોથ વ ુખ થયાં છે. અને તમારાં
પોતાનાં પાપોએ તમારુ હત રોક રા ું છે.

26 મારા લોકોમાં દુ માણસો છે અને શકાર ઓ જમે ુપ્ત રહ ને
શકાર કરવાનો લાગ શોધે છે,

તેમ તેઓ મ ુષ્યને પકડવા માટે ફાંદો તૈયાર કરે છે.
27જમે પાંજરુ પક્ષીઓથી ભરાયે ું હોય છે
તેમ તેઓનાં ઘરો કપટથી મેળવેલા દ્ર થી ભરેલાં છે.
28 તેઓ હૃ ુ અને તેજસ્વી થયા છે. તેઓનાં દુ કાય ની કોઈ

સીમા નથી. તેઓ અનાથોની વનંતી સાંભળતાં નથી છતાં
તેઓ સ ૃદ્ધ થાય છે.

અને તેઓ દ રદ્રોના હક ું રક્ષણ કરતા નથી.
29 યહોવાહ કહે છે કે ું આ બધી બાબતોને લીધે હુ તેમને સજા નહ

કરુ?
એવી પ્રજાને માટે મારો જીવ બદલો ું ન હ લે?
30 દેશમાં ભયંકર તથા આઘાતજનક વાતો બની રહ છે
31 પ્રબોધકો જૂઠુ બોલે છે અને તેઓના ક ા પ્રમાણે યાજકો સ ા

ચલાવે છે.
અને મારા લોકને તે ગમે છે; પણ અંત આવશે ત્યારે ું થશે?

6
દેશ પર તોળાઈ રહે ું આક્રમણ

1 “હે બન્યામીનના લોકો, યરુશાલેમમાંથી જીવ બચાવવા નાસી
જાઓ, તકોઆમાં રણ શગડુ વગાડો.
અને બેથ-હાકકેરેમ પર અ સળગાવીને ચેતવણીઆપો. કેમ કે ઉ ર

તરફથી વપ તથા મહા વનાશઆવે છે.
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2 સયોનની દ કર ુંદર તથા કોમળ છે, તેઓનો હુ નાશ કર શ.
3 ઘેટાંપાળકો અને તેઓનાં ટોળાં તેઓની પાસે જશે;
તેઓ તેની ફરતે તં ુઓ નાખશે. દરેક જણ પોતાની જગ્યાએ ચરશ.ે
4 યહોવાહના નામે તેની સામે ચઢાઈ કર. ઊઠ, આપણે મધ્યાહને તેના

પર હુમલો કર એ.
આપણને અફસોસ! ૂયાર્સ્ત થવા લાગ્યો છે. સંધ્યાની છાયા લંબાતી

જાય છે.
5ઊઠો,આપણે તેના પર રાતે હુમલો કર ને તેના મહેલોનો નાશ કર એ.
6 સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; તેનાં ૃક્ષો કાપી નાખો

અને યરુશાલેમ વરુદ્ધ મોરચા ઊભા કરો.
આનગર તો દડને પાત્ર છે કેમ કે એમાં જુલમ સવાય બીજુ ક ું નથી.
7જમે ઝરો પાણીથી ઊભરાય છે તેમ એ દુ તાથી ઊભરાય છે.
નગરમાં મારઝૂડઅને ૂંટફાટનોઅવાજસંભળાય છે, વેદના તથાજખમ

માર આગળ નત્ય થાય છે.
8 માટે હે યરુશાલેમ આ ચેતવણી પર ું ધ્યાન આપ,
રખેને હુ તારો ત્યાગ કર ને તને ઉજ્જડ તથા વેરાન પ્રદેશ બનાવી ૂકુ.

બંડખોર ઇઝરાયલ
9સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ કહે છે; ઇઝરાયલમાં જે થોડા બાક રહેલા

હશે તેઓને દ્રાક્ષની પેઠે વીણીને લઈ જવામાં આવશે.
દ્રાક્ષા તોડનારની પેઠે ું તારો હાથ ફર ડાળખી પર ફેરવ.
10 કોને કહુ અને કોને ચેતવણી આ ું કે તેઓ સાંભળે? તેઓના કાન

બે ુ ત છે; કે તેઓ સાંભળ શકતા નથી.
ધ્યાન આપો!” જુઓ, યહોવાહ ું વચન તેમની પાસે તેઓને ુધારવા

માટે આ ું પણ તેઓએ તેને સ્વીકા ુ ન હ.
11 પણ હુ યહોવાહના રોષથી ભર ૂર છુ, હુ તેને અંદર દબાવી શકતો

નથી.
મહોલ્લાના લોકો પર અને ટોળે વળતા ુવાનો પર તેનો ઊભરો કાઢ.
કેમ કે ુરુષ તથા ી અને ઘરડાઓ ુદ્ધાં બધા જ પકડાઈ જશે.
12 તેઓનાં ઘરો અને તેઓનાં ખેતરો તથા પત્નીઓ બીજાઓને

સોંપવામાં આવશ.ે
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કેમ કે હુ આ દેશના લોકોને શક્ષા કર શ. એમ યહોવાહ કહે છે.
13 કેમ કે તેઓ બધા નાનાથી માંડ ને છેક મોટા ુધી સવર્ લોભી છે.
અને પ્રબોધકોથી યાજકો ુધી સવર્ જુઠાણું ચલાવે છે.
14 કઈ શાં ત ન હોવા છતાં શાં ત એમ કહ ને તેઓ મારા લોકોના ઘાને

‘શાં ત! શાં ત!’ છે એમ કહ ને ઉપર છલ્લા રુઝાવે છે.
15તેઓએ ધ ારપાત્ર કૃત્ય ક ુ હ ું માટે ું તેઓશર મદા થયા? તેઓ

બલકુલ શર મદા થયા ન હ; વળ ું થ ું છે તે તેઓ સમ ા
ન હ.

તેથી તેઓ પડનારા ભેગા પડશે. હુ ારે તેમને સજા કર શ ત્યારે તેઓ
ઠોકર ખાઈને પડ જશે,”એમ યહોવાહ કહે છે.

ઇઝરાયલે ત્યાગેલો પ્ર ુનો માગર્
16 યહોવાહ કહે છે; માગ માં ઊભા રહ ને જુઓ; ૂતકાળના માગ

વષે ૂછો.
‘આવો ઉ મ માગર્ ાં છે?’ તેની શોધ કર ને તે માગ ચાલો. એટલે

તમારા આત્માને શાં ત મળશ.ે
પણ લોકો કહે છે, “અમે તે માગ ચાલી ું ન હ.”
17 મેં તમારા પર ચોક દારો નીમ્યા અને ક ું કે, રણ શગડાનો અવાજ

સાંભળો.
પર ુ તમે ક ું, “અમે તે તરફ ધ્યાન આપી ું ન હ.”
18આથી યહોવાહે ક ુ,ં “હે પ્રજાઓ, તમે સાંભળો,અને જાણી લો કે

મારા લોકોના શા હાલ થવાના છે.
19 હે ૃથ્વીના લોકો, સાંભળો જુઓ, આ લોકો પર હુ વપ એટલે

એમના કાવાદાવા ું ફળ લાવીશ.
તેઓએમારાં વચનોનો સ્વીકાર કય નથી. તેઓએમારાં નયમશા નો

ત્યાગ કય છે.
20 શેબાથી લોબાન તથા દૂર દેશથી અગરુ માર પાસે શા માટે લાવો

છો? હુ તમારા દહનીયાપર્ણને માન્ય કર શ ન હ.
અને તમારાં બ લદાનોથી હુ પ્રસ થતો નથી.
21 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; તેથી હુ મારા એ લોકોને ઠોકર

ખવડાવીશ
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અને તેઓ પતા અને ુત્ર બ ે તેનાથી ઠોકર ખાઈને પડ જશે પડોશી
અને તેના મત્રો બધા જ નાશ પામશે.

ઉ રમાંથી આક્રમણ
22 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; જુઓ, ઉ રમાંથી એક પ્રજા આવી

રહ છે
અને ૃથ્વીના છેક છેડથેી એક બળવાન પ્રજા ચઢ આવશ.ે
23 તેઓ ધ ુષ્ય તથા ભાલા ધારણ કરે છે.
તેઓ કૂ્રર અને નદય છે,
તેઓનો અવાજ સ ુદ્રની ગજના જવેો છે. તેઓ ઘોડાઓ પર સવાર

કરે છે.
હે સયોનની દ કર જમે ૂરવીર લડાઈને માટે સજ્જ થાય છે તેમ તેઓ

તાર વરુદ્ધ લડાઈ કરવા તૈયાર છે.
24અમે તે વશેના સમાચાર સાંભ ા છે. અમારાં ગાત્રો શ થલ થઈ

ગયાં છે. અમને જાણે પ્ર ૂ તની જવેી પીડા થાય છે.
25બહાર ખેતરોમાં જશો ન હ, રસ્તાઓ પર ુસાફર કરશો ન હ,
કેમ કે સવર્ત્ર શ ુની તલવારનો ભય લાગે છે.
26 હે મારા લોકની દ કર શોકનાં વ ો ધારણ કર રાખમાં બેસ.
જમે કોઈ પોતાના એકના એક દ કરાને માટે શોક તથાઆક્રદ કરે તેમ ું

કર.
કેમ કે આપણા પર ૂંટારા એકાએક ચઢ આવશ.ે
27 મેં તને મારા લોકમાં પારખનાર તથા કોટરૂપ કય છે જથેી ું તેઓના

માગર્ જાણે અને તે ું ૂલ્યાંકન કરે.
28એ બધા અધમ બંડખોરો છે અને તેઓ ચાડ કરતા ફરે છે.
તેઓ પ ળ જવેા અને લોખંડ જવેા છે. તેઓ સવર્ દુ છે.
29 ધમણ ચાલે છે અને વેગથી હવા કે છે;
સી ું અ થી બળ ગ ું છે.
ુદ્ધ કરનાર પીગાળવાને થર્ મહેનત કરે છે. કેમ કે દુ ોને કાઢવામાં

આ ા નથી.
30 તેઓને “નકામી ચાંદ ,” કહેવામાં આવશે કેમ કે યહોવાહે તેઓનો

નકાર કય છે.’ ”
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7
થર્ ભ ક્ત

1 પછ યહોવાહ તરફથી જે વચન ય મયા પાસે આ ું તે એ કે,
2 “યહોવાહના મં દરના પ્રવેશદ્વાર પાસે ું જઈને ઊભો રહેઅને ત્યાંઆ
વચન પોકાર ને કહે! હે યહૂ દયાના સવર્ લોક, જઓે યહોવાહની સ્ ુ ત
કરવાને આ પ્રવેશદ્વારમાં પેસે છે તે ‘તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો.

3સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે; તમારાં
આચરણ તથા તમાર કરણીઓ ુધારો, તો હુ તમને આ ળે રહેવા
દઈશ. 4 “યહોવાહ ું સભા ાન! યહોવાહ ું સભા ાન, યહોવાહ ું
સભા ાન અહ યાં છે!” એ ું કહ ને જૂઠાં વચનો પર વ ાસ ન રાખો.

5 કેમ કે જો તમે ખરેખર તમારાઆચરણતથા કરણીઓ ુધારો અને
અડોશીપાડોશીઓસાથે ન્યાય ૂણર્ વહાર કરો, 6જો તમે પરદેશીઓ,
અનાથો અને વધવાઓ ું શોષણ ન કરો અને જો તમે આ જગ્યાએ
નદ ષ ું લોહ ન રેડો અને જો તમે બીજા દેવો પાછળ ચાલીને તમારો
પોતાનો જ વનાશ ન નોતરો, 7 તો હુ તમને આ દેશમાં એટલે જે ૂ મ
મેં તમારા પ ૃઓને સદાકાળ માટે આપેલી છે તેમાં વસવા દઈશ.

8 સાવધ રહો જો કે, તમે જૂઠાં વચનો પર વ ાસ રાખો છો જે
તમને કોઈ કામમાં ન આવે. 9 તમે ચોર કરો છો, ૂન કરો છો અને

ભચાર કરો છો, ખોટા સમ ખાઓ છો તથા બઆલની આગળ ૂપ
બાળ ને અન્ય દેવો જનેે તમે ઓળખતા નથી તેમની પાછળ ચાલો છો,
10 તો આ ભ ક્ત ાન જે મારા નામથી ઓળખાય છે તેમાં તમે પેસશો
અને પછ અહ આવી માર સમક્ષ ઊભા રહ ને કહેશો કે, ‘અમે બચી
ગયેલા છ એ,” તો ું આ બધા ધ ારપાત્ર કાય કર શકો? 11 ું
તમાર દૃ માં આ મારુ ભ ક્ત ાન જે મારા નામથી ઓળખાય છે તે
ૂંટારુઓની ુફા થઈ ગઈ છે? જુઓ! મેં જાતે આ બ ું જો ું છે એમ

યહોવાહ કહે છે.
12તેથી મારુ ાન ાં શીલોમાં હ ું ાં મેં મારુ પ્રથમ નામ રા ું

હ ું ત્યાં જાઓ. મારા લોક ઇઝરાયલની દુ તાને કારણે મેં તેના જે
હાલ કયાર્ છે તે જુઓ.! 13 તેથી હવ,ે યહોવાહ કહે છે, તમે આ સવર્
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દુ તા કર છે મેં તમને વારવાર ચેત ા, પણ તમે સાભ ું ન હ, મેં
તમને બોલા ા છતાં તમે મને પ્રત્ ુ ર આપ્યો ન હ. 14 તેથી તમે આ
સભા ાન જે મારા નામથી ઓળખાય છે તેના પર ભરોસો રાખો છો,
પણ મેં જે ાન તમને તથા તમારા પ ૃઓનેઆપ્ ું, તેના હાલ શીલોના
જવેા કયાર્ તેવા કર શ. 15 તમારા ભાઇઓને એટલે એફ્રાઇમના સવર્
વંશજોને મેં બહાર ફેંક દ ધા તેમ હુ તમને માર નજર આગળથી દૂર
કર શ.

લોકો ું અનાજ્ઞાં કતપણું
16અને ુ,ં ય મયા,એલોકો માટે વનંતી કર શ ન હ કે તેઓને સારુ

વલાપ કે પ્રાથર્ના કર શ નહ . અને માર આગળ તેમને માટે મધ્ય ી
કર શ ન હ. કેમ કે હુ તારુ સાંભળનાર નથી. 17 ું જોતો નથી કે
યહૂ દયાનાં નગરોમાં અને યરુશાલેમની શેર ઓમાં તેઓ ું કર ર ા
છે? 18મને રોષ ચઢાવવા માટે બાળકો લાકડાં વીણે છે તેઓના પતાઓ
અ સળગાવે છે અને આકાશની રાણીને માટે રોટલી બનાવવા સારુ

ીઓ લોટ ૂંદે છે. અને અન્ય દેવોની આગળ તેઓ પેયાપર્ણ ચઢાવે
છે.

19 યહોવાહ કહે છે ું તેઓ ખરેખર મારુ અપમાન કરે છે? ું
પોતાના ુખની શરમને અથ તેઓ પોતાને જ ચીડવતા અને ફજતે કરતા
નથી? 20તેથી પ્ર ુ યહોવાહએમ કહે છે; જુઓ,આજગ્યા પર, મ ુષ્ય
પર, પ ુ પર, તેમ જ ખેતરનાં ૃક્ષો પર તથા ૂ મના પાક પર મારો કોપ
તથા મારો ક્રોધ ઊતરશે અને તે બ ા કરશે પણ હોલવાઈ જશે ન હ.

21 સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, તમારા
યજ્ઞમાં તમારાં દહનીયાપર્ણો ઉમેર ને માંસ ખાઓ. 22 કેમ કે હુ તમારા
પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લા ો ત્યારે મેં તેમની પાસેથી કોઈઅપેક્ષા
રાખી નહોતી કે; મેં તેમને દહનીયાપર્ણ અને યજ્ઞ વષે કોઈ આજ્ઞા
ફરમાવી નહોતી. 23 મેં તેમને ફક્ત આટલી આજ્ઞા આપી કે; ‘મારુ
સાંભળો અને હુ તમારો ઈ ર થઈશઅને તમે મારા લોકો થશો. તમારુ
હત થાય માટે મેં તમને જે માગ ફરમા ા તે સવર્ માગ માં તમે ચાલો.’ ”
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24પર ુ તેઓએસાંભ ું ન હ અને ધ્યાનઆપ્ ું ન હ, પણ પોતાના
સંકલ્પ પ્રમાણે તથા પોતાના દુ હ્રદયના દરુાગ્રહ પ્રમાણે તેઓ ચાલ્યા.
આગળ વધવાને બદલે પાછળ હઠયા. 25જે દવસથી તમારા ૂવર્જો
મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારથી અત્યાર ુધી, સતત હુ મારા
સેવકોને એટલે પ્રબોધકોને તમાર પાસે મોકલતો આ ો છુ. 26 તોપણ
તેઓએમારુ સાંભ ું ન હ; ધ્યાનઆપ્ ું ન હ;ઊલટુ, તેઓએહઠ લા
થઈને પોતાના પ ૃઓ કરતાં વધારે દુ તા કર .

27 ું ારે તેમને આ વાત કરશે ત્યારે તેઓ સાંભળશે ન હ, ું
તેઓને બોલાવીશ પણ તેઓ જવાબ આપશે ન હ. 28 માટે ું એમને
કહેજે કે, જે પ્રજાએ પોતાના ઈ ર યહોવાહની વાણી સાંભળ નહ
અને તેમની શક્ષા માની ન હ તે આ છે. સત્ય ન થ ું છે તેઓના
ુખથી તે કપાઈ ગ ું છે.

હ ોમની ખીણમાં ધ ારપાત્ર કૃત્યો
29 તારા વાળ કાપી નાખ અને તારુ મા ું ૂંડાવ અને તારા વાળ ફેંક દે

અને પવર્તો પર જઈને વલાપ કર.
કેમ કે યહોવાહે પોતાના રોષને કારણે આ લોકનો ત્યાગ કય છે.

30 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, માર દ્ર માં જે ખરાબ હ ું તે
યહૂ દયાના લોકોએ ક ુ છે. જે સભા ાન મારા નામથી ઓળખાય
છે તેને અપ વત્ર કરવા માટે તેઓએ પોતાની ધ ારપાત્ર ૂ તઓ તેમાં
ૂક છે.
31 તેઓએ પોતાના દ કરા દ કર ઓને અ માં બ લદાન આપવા

માટે બેન- હ ોમની ખીણમાં તોફેથ આગળ ઉચ્ચ ાનો બાંધ્યાં છે. મેં
એવી આજ્ઞા કર નહોતી કે એવો વચાર ુદ્ધાં મારા મનમાં આ ો
નહોતો. 32 તેથી યહોવાહ કહે છે, જુઓ, એવો સમય આવે છે કે,

ારે તે તોફેથ તથા બેન- હ ોમના દ કરાની ખીણ કહેવાશે ન હ પર ુ
કતલની ખીણ કહેવાશે;અને બીજી કોઈખાલીજગ્યા ન હ હોવાને લીધે
તેઓ ૃતદેહોને તોફેથમાં દફનાવશ.ે

33 આ લોકના ૃતદેહોને આકાશના પક્ષીઓ અને ૂ મના પ ુઓ
ખાશે અને તેમને હાંક ૂકનાર કોઈ હશે ન હ. 34 ત્યારે યહૂ દયાનાં
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નગરોમાં અને યરુશાલેમની શેર ઓમાં આનંદનો તથા હષર્નો સાદ અને
કન્યાનો સાદ હુ બંધ કર શ. કેમ કે દેશ ઉજ્જડ થઈ જશ.ે’ ”

8
1યહોવાહ કહે છે, તે સમયે તેઓયહૂ દયાના રાજાઓનાં હાડકાં અને

તેમના અ ધકાર ઓનાં હાડકાં, યાજકોનાં હાડકાં અને પ્રબોધકોનાં તેમ
જ યરુશાલેમના રહેવાસીઓના હાડકાં તેમની કબરોમાંથી બહાર કાઢ
લાવશે. 2 ૂયર્, ચંદ્ર અને આકાશના સવર્ સૈન્ય જઓેના પર તેઓએ
પ્રેમ રા ો છે, તેઓ વંઠ ગયા છે. જઓેને તેઓએ શોધ્યા છે અને
જમેની તેઓએ ૂજા કર છે, તેઓની આગળ આ હાડકાં વેર નંખાશે
અને ફર ભેગાં કરવામાં કે દાટવામાં ન હ આવે, તેઓ ૃથ્વીના પટ પર
ખાતરરૂપ થઈ જશે. 3 વળ આ દુ પ્રજામાંથી જઓે જીવતા રહેશે,
જે સવર્ ળે મેં તેઓને નસાડ ૂ ા છે, ત્યાં બાક રહેલા સવર્ લોક
જીવવા કરતાં મર ું વધારે પસંદ કરશે. એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

ૂરાં કમ ની શક્ષા
4વળ ું તેઓને કહે કે, યહોવાહઆમ કહે છે કે; ું કોઈ પડ જાય

છે તો તે પાછો ઊભો ન હ થાય? ું કોઈ ૂલો પડે તો તે પોતાના ઠેકાણે
પાછો ન હઆવ?ે
5યરુશાલેમનાઆ લોકો પાછા હઠયા છે, તેઓ હમેશને માટે કેમ પાછા

હઠ ગયા છે?
તેઓ દષુ્કમ ને વળગી રહે છે. અને પાછા આવવાની ના પાડે છે.
6 મેં ધ્યાન દઈને સાભ ું, પણ તેઓ સા ું બોલ્યા ન હ; કોઈ પોતાની

દુ તા માટે પ ાતાપ કર ું નથી,
કોઈ કહે ું નથી કે, “અરે,અમે આ ું ક ુ?”
જમે ઘોડાઓ ુદ્ધના મેદાનમાં વેગથી ધસે છે, તેમ તેઓમાંના દરેક

પોતપોતાના માગર્માં આગળ વધે છે.
7આકાશમાં ઊડતો સારસ પણ પોતાના ળાંતરનો સમય જાણે છે,
તેમ જ ક ૂતર, અબાબીલ તથા બગલો પણ પોતપોતાનો આવવાનો

સમય સાચવે છે, પર ુ મારા લોક યહોવાહનો નયમ સમજતા
નથી.
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8તમે એ ું કહો છો કે, “અમે જ્ઞાની છ એ! અનેઅમાર પાસે યહોવાહ ું
નયમશા છે”

પણ, જુઓ, લ હયાઓની જૂઠ કલમે તેને જૂઠુ ક ુ છે.
9જ્ઞાની માણસ લ જ્જત થશ.ે તેઓ ડર જશે અને પકડાઈ જશે.
જુઓ, યહોવાહનાં વચનોનો તેમણે ઇનકાર કય છે. તો તેઓની પાસે

કેવા પ્રકાર ું ડહાપણ હોઈ શકે?
10 તે માટે હુ તેઓની ીઓને બીજા ુરુષોને તથા તેઓનાં ખેતરો

બીજા મા લકોને આપીશ,
કેમ કે નાનાથી માંડ ને મોટા ુધી સવર્ લો ભયા બન્યાં છે. પ્રબોધકોથી

તે યાજ્ક ુધી સવર્ જૂઠાણું ચલાવે છે.
11અને કઈ પણ શાં ત ન હોવા છતા,ં “શાં ત, શાં ત,”એમ કહ ને,
તેઓએ મારા લોકની દ કર ઓના ઘા ઉપરઉપરથી રુઝા ા છે.
12તેઓએ ધ ારપાત્ર કામ ક ુ હ ું પણ ું તેઓને શરમ લાગે છે? ના,

વળ શરમ ું છે તે તેઓએજાણ્ ું જ ન હ; તેથી તેઓ ું પણ
પતન થશ.ે હુ ારે તેઓને સજા કર શ ત્યારે તેઓ ઠોકર
ખાઈને પડ જશે. એમ યહોવાહ કહે છે.

13 યહોવાહ કહે છે કે, હુ તેઓનો સં ૂણર્ નાશ કર શ; વળ દ્રાક્ષાવેલા
પર કઈ દ્રાક્ષો થશે ન હ, અંજીર ને અંજીર લાગશે ન હ અને
તેનાં પાંદડાં ચીમળાશ;ે વળ મેં તેઓને જે કઈ આપ્ ું છે તે
તેઓની પાસેથી જ ું રહેશે.

14 આપણે કેમ અહ બેસી રહ એ છ એ? આવો, આપણે બધા;
કલ્લેબંધ નગરોમાં જઈએ અને ત્યાં ૃત્ ુ પામીએ,

કેમ કે આપણા ઈ ર યહોવાહે આપણો નાશ કય છે અને આપણને
પીવાને ઝેર આપ્ ુ છે. કેમ કે આપણે યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ
ક ુ છે.

15આપણે શાં તની અપેક્ષા રાખી હતી, પર ુ કઈ હત થ ું ન હ,
આપણે સારા સમયની રાહ જોઈ હતી, પણ જુઓ, ભયઆવી પડ્યો.

16 તેઓના ઘોડાઓનાં હણહણાટ દાનથી સંભળાય છે, તેઓના
સમથર્કોના ખોંખારાના સાદથી આખી ૂ મ ૂજી ઊઠે છે,
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તેઓએ આવીને ૂ મ તથા તે ું સવર્સ્વ, નગર અને તેના વતનીઓને
ખાઈ ના ા છે.

17 માટે જુઓ, હુ તમારા પર સપ ને એટલે મંત્રથી વશ ન થઈ શકે તેવા
નાગને તમારામાં મોકલીશ.

અને તેઓ તમને કરડશ.ે એમ યહોવાહ કહે છે.
પોતાના લોકોને માટે ય મયાનો અફસોસ

18 મારુ હૃદય થાક ગ ું છે, મારા ખેદનો અંત નથી.
19 જુઓ, દૂર દેશમાંથી મારા લોકોની દ કર ઓના રુદનનો પોકાર

સંભળાય છે, ું યહોવાહ સયોનમાં નથી?
ું તેનો રાજા તેમાં નથી? તેઓએ શા માટે પોતાની કોતરેલી ૂ તઓથી

અને પારક વસ્ ુઓ દ્વારા મને ક્રો ધત કય છે?
20 કાપણી ૂર થઈ છે; ઉનાળો વીતી ગયો છે, તોપણ અમે ઉદ્ધાર

પામ્યા નથી.
21મારા લોકોની દ કર ના ઘાને જોઈને મારુ હૈ ું ઘવાય છે,જે ભયાનક

બાબતો તેની સાથે બની એને લીધે હુ શોક કરુ છુ; હુ ભયભીત
થઈ ગયો છુ.

22 ું હવે ગલ્યાદમાં કઈ પણઔષધ નથી? ત્યાં કોઈ વૈદ્ય નથી?
મારા લોકોની દ કર ના ઘા કેમ રુઝાતા નથી?

9
1 મારા લોકની દ કર ના કતલ થયેલાઓને માટે રાત દવસ વલાપ

કરવા માટે,
મારુ મા ું પાણી હોત તથા માર આંખોઆં ુનો ઝરો હોત તો કે ું સારુ!
2 મારા લોકને છોડ ને તેઓથી દૂર ચાલ્યા જવા માટે મારાં માટે ઉતારો

અરણ્યમાં હોત તો કે ું સારુ!
એ બધા ભચાર તથા વ ાસઘાતી લોકો છે.
3તેઓધ ુષ્યની માફક પોતાનીજીભવાળ ને પોતાનાં અસત્યનાં બાણો

ફેંકે છે. તેઓ પરાક્રમી થયા છે ખરા, પણ વ ા ુપણાને માટે
તેઓ પરાક્રમી નથી

તેઓ દષુ્કમર્ કયાર્ પછ વ ુ ને વ ુ દુ બનતા જાય છે. તેઓ મને
ઓળખતા નથી. એમ યહોવાહ કહે છે.
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4 પ્રત્યેક જણ પોતાના પડોશીથી સાવધ રહો, કોઈએ પોતાના ભાઈ પર
વ ાસ ન કરવો,

કેમ કે દરેક ભાઈ છેતરનાર છે. અને દરેક પડોશી નદા કયાર્ કરશે.
5 દરેક સત્ય ન બોલીને પોતાના પડોશીને ઠગે છે.
તેમની જીભ જૂઠુ બોલવા ટેવાઈ ગઈ છે. તેઓ દુ તા કર કર ને થાક

ગયા છે.
6 ું અન્યાયની અંદર વસે છે; કપટને લીધે તેઓ મને ઓળખવાની ના

પાડે છે. એમ યહોવાહ કહે છે.
7 તેથી સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે કે, જુઓ, હુ તેઓને

પીગાળ નાખીશ. હુ તેઓની તપાસ કર શ.
કેમ કે મારા લોકની દ કર ને માટે હુ બીજુ ું કરુ?
8 તેમની જીભજીવલેણ બાણ જવેી છે, તેઓ કપટ બોલે છે.
તેઓ ુખથી પોતાના પડોશી સાથે શાં તથી બોલે છે, પણ મનમાં

એકબીજાને ફસાવવાના ઘાટ ઘડે છે.
9 યહોવાહ કહે છે, આ બધા માટે મારે તેઓને શી સજા ન કરવી

જોઈએ?
આવી પ્રજા પર ું મારો આત્મા વૈર ન હ લે?
10 હુ પવર્તોને માટે શોક અને રુદન કર શ. અને જગલમાં બીડોને માટે

વલાપ કર શ.
કેમ કે તેઓ એટલાં બધાં બળ ગયા છે કે કોઈ તેમાં થઈને જ ું નથી.

જાનવરોનો અવાજ સંભળાતો નથી.
અને આકાશના પક્ષીઓ તથા પ ુઓ પણ ત્યાંથી નાસી ગયાં છે.
11 તેથી હુ યરુશાલેમને ખંડરેોનો ઢગલો, શયાળો ું કોતર કર શ.
અને હુ યહૂ દયાના નગરોને ઉજ્જડ કર શ. તેઓ નજન થઈ જશે.
12કોણએવો ુ દ્ધમાન માણસ છે કેજેઆસમજીશકે? જનેે યહોવાહે

પોતાના ુખે પ્રગટ કરવા ું ક ું તે કોણ છે?
વળ આ ૂ મ શા માટે ન થઈ ગઈ છે? તે રાનની પેઠે એવી બળ ગઈ

છે કે તેમાં થઈને કોઈ જ ું નથી.
13 યહોવાહ કહે છે, ‘વળ મેં મારુ નયમશા તેઓની આગળ
ૂ ું છે, તેઓએ તેનો ત્યાગ કય છે. તેઓએ મારુ ક ું સાંભ ું નથી
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અને તે ું પાલન ક ુ નથી. 14 પણ પોતાના હ્રદયના દરુાગ્રહ ુજબ અને
પોતાના પ ૃઓએ શીખ ા પ્રમાણે તેઓ બઆલોની પાછળ ચાલ્યા
છે.

15આથી સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર એમ કહે છે કે, હવે
હુ આ લોકોને ખાવા માટે કડવી વેલ અને પીવા માટે ઝેર આપવાનો છુ.
16 વળ તેઓથી અને તેઓના પ ૃઓથી અજાણી પ્રજામાં હુ તેમને
વખેર નાખીશ. અને હુ તેઓનો વનાશ થાય ત્યાં ુધી તેઓની પાછળ
તલવાર મોકલીશ.

મદદ માટે પ્રજાનો પોકાર
17સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે;આ વષે વચાર કરો;
દ:ુખનાં ગીતો ગાનાર ઓને બોલાવો. દ:ુખનાં ગીતો ગાવામાં જે પારગત

હોય તેને બોલાવો; તેઓને આવવા દો.
18 તેઓ વહેલી આવે અને આપણે માટે વલાપ કરે,
જથેી આપણી આંખોમાંથી ચોધાર આં ુ વહે અને આપણી પાંપણો

ભીંજાઇજાય.
19 કેમ કે સયોનમાંથી વલાપનો સાદ સંભળાય છે; “અમે કેવા વનાશ

પામ્યા છ એ.
અમે અત્યંત શર મદા થયા છ એ, અમે દેશ છોડ દ ધો છે, કેમ કે

તેઓએઅમારાં ઘરોને તોડ પાડ્યાં છે.”
20 પર ુ હે ીઓ, યહોવાહ ું વચન સાંભળો; તેમના ુખના વચનને

ધ્યાનથી સાંભળો.
તમાર દ કર ઓને રુદન કરતાં શીખવો. અને તમાર પડોશણોને વલાપ

કરતાં શીખવો.
21 મરણ આપણી બાર ઓમાંથી આ ું છે; તે આપણા મહેલોમાં પેઠુ

છે.
કેમ કેઆપણાં બાળકોનો નાશ થયો છેઅને તરુણોજાહેર ચોકમાં ર ા

નથી.
22આપ્રગટ કર યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે;જમે ખેતરમાં ખાતર તથા

કાપણી કરનારની પાછળ ૂળ ઓ પડે છે,
તેમ મ ુષ્યના ૃતદેહો પડશ.ે અને તેઓને એકઠા કરનાર કોઈ હશે ન હ.
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23 યહોવાહ કહે છે, જ્ઞાનીએ પોતાના ડહાપણ વષે અ ભમાન કર ું
ન હ.

તેમ જ બળવાને પોતાના બળ વષે અ ભમાન કર ું ન હ. વળ ધનવાને
પોતાના ધન વષે અ ભમાન કર ું જોઈએ ન હ.

24 પણ જે કોઈ અ ભમાન કરે તે આ બાબતમાં અ ભમાન કરે કે, તેઓ
સમજીને મને ઓળખે છે કે,

હુ ૃથ્વી પર દયા, ન્યાય અને ની ત કરનાર યહોવાહ છુ કેમ કે, આ જ
મને પસંદ છે.

એમ યહોવાહ કહે છે.
25 યહોવાહ કહે છે કે, એવો સમય આવે છે કે ારે હુ સવર્
ુ તીઓને તેઓના બે ુ તપણાને લીધે શક્ષા કર શ. 26 ારે
મસર, યહૂ દયા, અદોમ, આમ્મોન, અને મોઆબીઓ જઓેની દાઢ
બાજુએથી ૂંડલેી છે તેમ જ જઓે રણમાં વસે છે તેઓને હુ જોઈ
લઈશ. કેમ કે,સવર્ પ્રજાઓબે ુ તીઓ છે. અને સવર્ ઇઝરાયલીઓના
હૃદયમાં બે ુ ત છે.’ ”

10
ૂ ત ૂજા અને સાચી ભ ક્ત

1 “હે ઇઝરાયલના લોકો, જે વચન યહોવાહ તમને કહે છે તે સાંભળો.
2 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, વદેશીઓને રસ્તે જશો ન હ,
અને આકાશોના ચ ોથી ભયભીત થશો ન હ. કેમ કે પ્રજાઓએ

તેઓથી ભયભીત થયા છે.
3 કેમ કે તે લોકોની ધમર્ ક્રયા થર્ છે. કુહાડાથી વનમાં કાપેલા ઝાડનાં

લાકડાં પર કાર ગર પોતાના હાથથી કામ કરે છે.
4એ ૂ તને તેઓ સોનારૂપાથી શણગારે છે. અને તે હાલે ન હ, માટે તેને

હથોડાથી ખીલા માર ને બેસાડે છે.
5 તે કાકડ ની વાડ ના સ્તંભ જવેી છે. ૂ તઓ બોલતી નથી, તેઓને

ઉપાડવી પડે છે. કેમ કે તેઓ ચાલી શકતી નથી.
તેઓથી ન બીઓ. કેમ કે તેઓ ૂંડુ કર શકે ન હ. તેમ જ ભ ું પણ

કર શકતી નથી.
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6 હે યહોવાહ, તમારા જવેા બીજા કોઈ ઈ ર નથી. તમે મહાન છો અને
સામથ્યર્માં તમારુ નામ મોટુ છે.

7 હે સવર્ પ્રજાઓના રાજા, તમારો ભય કોને ન હ લાગે? કેમ કે રા
તમારુ છે.

વળ વદેશીઓના સવર્ જ્ઞાનીઓમાં અને બધા રા ોમાં તમારા જે ું
કોઈ નથી.

8 તેઓ સવર્ ન ુર્દ્ધ અને ૂખર્ છે. ૂ તઓ પાસેથી જે શખામણ મળે
છે તે માત્ર લાકડુ જ છે.

9તેઓ તાશ શમાંથી રૂપાનાં પતરાં લાવે છે. અને ઉફાઝમાંથી સો ું લાવે
છે. કાર ગર તથા સોની તે પર કામ કરે છે.

તેઓના વ નીલરગી તથા જાં ુ ડયાં છે. તે સઘ ું ન ુણ માણસો ું
કામ છે.

10 પર ુ યહોવાહ સત્ય ઈ ર છે, તે જ જીવંત ઈ ર તથા સનાતન
રાજા છે.

તેમના રોષથી ધરતી ૂજીઊઠે છે. અને તેમનો ક્રોધ પ્રજાઓખમીશકતા
નથી.

11 તેઓને કહો કે, જે દેવોએઆકાશ તથા ૃથ્વી બના ાં નથી
તેઓ ૃથ્વી પરથી તથા આકાશ તળેથી નાશ પામશ.ે’ ”

ઈ રસ્ ુ ત ું ગીત
12ઈ રે પોતાના સામથ્યર્થી ૃથ્વીને ઉત્પ કર છે, પોતાના ડહાપણથી

ૃથ્વીને ાપી છે અને પોતાના કૌશલ્યથી આકાશને વસ્તા ુ
છે.

13 તે ગજના કરે છે ત્યારે આકાશમાં પાણીનો ુઘવાટ થાય છે. અને
ૃથ્વીને છેડથેી તે વાદળાં ચઢાવે છે.

તે વરસાદને માટે વીજળ ને ચમકાવે છે અને પોતાના ભંડારમાંથી
વા ુઓને કાઢે છે.

14 બધા માણસો ૂખર્ અને અજ્ઞાની થઈ ગયા છે. દરેક સોની પોતે
બનાવેલી ૂ ત જોઈને લ જ્જત થયો છે,

કેમ કે તેની ગાળેલી ૂ ત અસત્ય છે; તેઓમાં ાસ નથી.
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15 તેઓ થર્ છે, તેઓ ભ્રાં તરૂપ છે. તેઓના શાસનના સમયે તેઓ
નાશ પામશ.ે

16 પણ યાકૂબનો હસ્સો તેમના જવેો નથી; યાકૂબના ઈ ર તો આખી
ૃ ના સજનહાર છે

અને ઇઝરાયલીઓને તેમના વારસા ના કુળ તર કે ગણે છે; તેમ ું નામ
સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે.

આવી પડનાર બંદ વાસ
17 હે કલ્લામાં રહેનાર તારો સરસામાન બાંધ અને દેશમાંથી નીકળ

જા.
18 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે; જુઓ,આવખતે હુ દેશના રહેવાસીઓને

ગોફણના ગોળાની જમે બહાર ફેંક દઈશ
અને તેઓને ખબર પડે તે માટે, હુ તેઓને દઃુખી કર શ.’
19અમારા ઘાને લીધે અફસોસ! મને ભારે જખમ લાગ્યો છે.
તેથી મેં ક ું, ‘ખરેખર આ તો મારુ દઃુખ છે અને મારે તે સહન કર ું

જોઈએ.’
20 મારો તં ુ ન થયો છે અને મારા સવર્ દોરડાં ૂટ ગયાં છે;
તેઓએ અમારા દ કરાઓને અમાર પાસેથી લઈ લીધા છે. હવે તેઓ

અહ નથી. અમારો તં ુ ફર ઊભો કરનાર કે એના પડદા
બાંધનાર કોઈ નથી.

21 કેમ કે પાળકો ૂખર્ થઈ ગયા છે. તેઓ યહોવાહને અ ુસરતા નથી.
તેથી તેઓ સફળ થતા નથી; અને તેઓનાં બધાં ટોળાં વેર વખેર થઈ

ગયાં છે.
22 જુઓ, ુમાટાનો અવાજ પાસેઆ ો છે; તેઆવે છે. ઉ ર તરફથી

મોટો કોલાહલ સંભળાય છે. જથેી યહૂ દયાનાં નગરો ઉજ્જડ
થઈ જાય અને તેમાં શયાળવાં વસ.ે

23 હે યહોવાહ, હુ જાણું છુ કે મ ુષ્યનો માગર્ તેના હાથમાં નથી. માણસ
પોતાનો જીવનમાગર્ ન કર શકતો નથી.

24 હે યહોવાહ ન્યાયની રૂએ મને શક્ષા કરો, રોષમાં ન હ, રખેને તમે
અમને ના ૂદ કરો.

25 જે વદેશીઓ તમને માનતા નથી, જે કુળો તમારુ નામ લેતાં નથી.
તેઓના પર તમારો કોપ રેડ દો
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કેમ કે તેઓ યાકૂબને ખાઈ ગયા છે, તેમણે તેમનો અંત આણ્યો છે અને
તેમના દેશને વેરાન બનાવી દ ધો છે.”

11
પ્ર ુ સાથેના કરાર ું સ્મરણ

1 યહોવાહ તરફથી ય મયાની પાસે આ વચન આ ુ.ં તે આ છે;
2 “આ કરારનાં વચન ધ્યાનથી સાંભળ અને તે યહૂ દયાના લોકોને અને
યરુશાલેમના રહેવાસીઓને કહ સંભળાવ.

3તેઓને કહે કે, યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ રઆ પ્રમાણે કહે છે કે;
જે માણસઆકરાર ું પાલન કરતો નથી તે શા પત થાઓ. 4જે દવસે હુ
તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી લોખંડની ભઠ્ઠ માંથી બહાર લઈ આ ો,
ત્યારે મેં તેઓને આજ્ઞા આપીને ક ું હ ું કે, “મારુ વચન સાંભળો અને
જે વાત વષે હુ આજ્ઞા આ ું છુ તે સવર્ ું પાલન કરશો તો તમે મારા
લોક થશો અને હુ તમારો ઈ ર થઈશ.” 5 માર આજ્ઞા ું પાલન કરો
જથેી દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ જે તમારા ૂવર્જોને આપવાના
મેં તેઓનીઆગળ સમ ખાધા હતા તે હુ આપીશ. ત્યારે મેં ઉ રઆપી
અને ક ું, ‘હે યહોવાહ આમીન!’ ”

6 યહોવાહે મને ક ું, ‘યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમની
શેર ઓમાં આ સવર્ વચન પોકારો. કહો કે, “આકરારનાં વચન સાંભળો
તથા તેઓને પાળો.” તમારા પ ૃઓએ જે જે કરવા ું વચન ઈ રને
આપ્ ું હ ું તે બ ું તમે કરો. 7 કેમ કે ારે હુ તમારા પ ૃઓને
મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો, ત્યારથી તે આજ ુધી હુ પ્રાત:કાળે
ઊઠ ને તેઓને ખંતથી ચેતવણી આપતો આ ો છુ કે, “મારુ ક ું
સાંભળો.” 8 પણ તેમણે માન્ ું ન હ કે ધ્યાન આપ્ ું ન હ. પણ તેઓ
પોતાના દુ દરુાગ્રહ ુજબ ચાલ્યા. તેથી મેં આ કરાર પાળવાની તેમને
આજ્ઞા આપી હતી. પણ તે ું તેઓએ પાલન ક ુ ન હ. તેથી તેઓનાં
સવર્ વચન ુજબ હુ તેઓના પર વપ લા ો.’ ”

9 પછ યહોવાહે મને ક ુ,ં “યહૂ દયાના અને યરુશાલેમના લોકોમાં
મને કાવતરુ મા ૂમ પ ું છે. 10 તેઓ પોતાના પ ૃઓના પાપ ભણી
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પાછા ફયાર્ છે, તેઓએ મારુ ક ું સાંભળવાની ના પાડ હતી. અને
અન્ય દેવોની ૂજા કરવા માટે તેઓની પાછળ ગયા છે. ઇઝરાયલ અને
યહૂ દયાના વંશજોએ તેઓના પ ૃઓ સાથે કરેલા કરારનો ભંગ કય
છે.”

11 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; “જુઓ, હુ તેઓ પર વપ
લાવનાર છુ અને તેમાંથી તેઓ બચી શકશે ન હ. તેઓ દયાની યાચના
કરશે ત્યારે હુ તેઓ ું સાંભળ શ ન હ. 12 યહૂ દયાનાં નગરોના અને
યરુશાલેમના વતનીઓ જઈને જે દેવોની આગળ તેઓ ૂપ બાળે છે
તેઓને મદદ માટે હાંક મારશ.ે પણ તેઓ તેમની વપ વેળાએ તેઓને
જરા પણ બચાવશે ન હ. 13 હે યહૂ દયા તારાં જટેલાં નગરો છે તેટલાં
તમારા દેવો છે. અને તમે ૃણાસ્પદ વસ્ ુઓને નામે યરુશાલેમના
મહોલ્લા જટેલી વેદ ઓ બાંધી છે. એટલે બઆલની આગળ ૂપ
બાળવા સારુ વેદ ઓ બાંધી છે.

14 તેથી ુ,ં હે ય મયા, આ લોકો માટે વનંતી કર શ ન હ. તેઓના
માટે કાલાવાલા કે પ્રાથર્ના કર શ ન હ. કેમ કે ારે તેઓ પોતાના
સંકટના સમયે મને હાંક મારશે ત્યારે હુ તેઓ ું સાંભળવાનો નથી.
15 હે માર પ્રય પ્રજા,જણેે ઘણાં દુ મન ૂબા મારા ઘરમાં કયાર્ છે તે ું

ું કામ છે?
તાર પાસેથી બ લદાન માટે માંસ ગ ું છે, કેમ કે તમે ૂંડુ ક ુ છતાંઆનંદ

કરો છો.
16 પાછલા સમયમા,ં યહોવાહે ‘તમને લી ું મનોહર, તથા ફળઆપનાર

જૈ ૂન ૃક્ષ કહ ને બોલા ા.’
પણ મોટા અવાજ સાથે તેમણે તેની પર અ સળગા ો છે. અને તેની

ડાળ ઓ ભાંગી નાખી છે.
17 ઇઝરાયલના લોકોએ અને યહૂદાના લોકોએ મને રોષ ચઢાવવા

માટે બઆલનીઆગળ ૂપ બાળ ને પોતાના હતની વરુદ્ધ દુ તા કર
છે અને તેથી સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ તારા પર વનાશ લા ા છે.

ય મયાના જીવ સામે કાવતરુ
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18 યહોવાહે તે વષે મને જણા ું છે, જથેી હુ સમજી શકુ ત્યારે
તેમણે મને તેઓનાં કામ બતા ાં. 19 ગર બ ઘેટાંને કતલખાને દોર
જવામાં આવે તેના જવેો હુ હતો. તેઓ માર વરુદ્ધ કાવતરુ રચી અને
માંહોમાંહે કહેતા હતા કે, ૃક્ષો અને તેના ફળ ુદ્ધાં કાપી નાખીએ. અને
તેના નામ ું સ્મરણ ન રહે માટે તેને સજીવોની ૂ મમાંથી કાપી નાખીએ.
એ મેં જાણ્ ું ન હ.
20 પણ હે સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ અદલ ન્યાયાધીશ અંત:કરણ તથા

હૃદયને પારખનાર,
તેમની પર તમે વાળેલો બદલો મને જોવા દો કેમ કે તમાર આગળ મેં

માર ફ રયાદ રજૂ કર છે.
21 તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે તને માર નાખવા ું ષડયંત્ર

કરનાર અનાથોથના જે માણસો કહે છે ‘જો ું યહોવાહના નામે પ્રબોધ
ન કરે, તો ું અમારે હાથે માય ન હજાય.’ 22તેથી યહોવાહઆપ્રમાણે
કહે છે; જુઓ, હુ તેઓને સજા કર શ. તેઓના ુવાનો તલવારથી મરશે
અને તેઓનાં દ કરાદ કર ઓદકુાળમાં મરશ.ે 23પર ુ તેઓમાં કોઈ પણ
બાક રહેશે ન હ. કેમ કે હુ અનાથોથના માણસો પર આફત લાવીશ.
એટલે તેઓ પર શક્ષા ું વષર્ લાવીશ.”

12
ય મયાની યહોવાહને ફ રયાદ

1 “હે યહોવાહ, ારે હુ તમાર સાથે વાદ વવાદ કરુ છુ ત્યારે તમે
ન્યાયી ઠરો છો.

તેમ છતાં તમાર આગળ માર ફ રયાદ રજૂ કર શ; “દુ માણસો કેમ
સ ૃ દ્ધ પામે છે? વ ાસઘાતીઓ કેમ ુખી હોય છે?

2તમે તેઓને રોપો છો અને તેઓનાં ૂળ ઊંડાં જાય છે. વળ તેઓ ફળ
આપે છે.

તમે તેઓના મોમાં છો. પણ તેઓના હૃદયથી તમે દૂર છો.
3 પણ હે યહોવાહ, તમે મને જાણો છો અને મને જુઓ છો અને તમે

મારા અંત:કરણને પારખો છો.
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તેઓને ઘેટાંની પેઠે કાપવા માટે કાઢો. તથા હસાના દવસને સારુ તૈયાર
કરો.

4 ાં ુધી ૂ મ શોક કરશે અને ખેતરમાંની વનસ્પ ત કરમાઈ જશ?ે
દેશના રહેવાસીઓની દુ તાને કારણે,

પ ુ તથા પક્ષી ન થયાં છે. તેમ છતા,ં લોકો કહે છે, “આપણને ું થાય
છે તે ઈ ર જાણતા નથી.’

5 માટે જો ું પાયદળો સાથે દોડયો અને તેઓએ તને થક ો,
પછ ું ઘોડાઓ સાથે શી ર તે હોડમાં ઊતરશ?ે

જો કે ું સલામત પ્રદેશમાં નભર્ય છે, તોપણ યદનના જગલમાં
તારુ ું થશ?ે

6 કેમ કે તારા પોતાના ભાઈઓઅને તારા પતાના કુટુબે પણ તને
દગો દ ધો છે. તેઓ તાર પીઠ પાછળ મોટ ૂમો પાડે છે.

તેઓ ગમે તેટલાં મીઠા શ ોથી તાર સાથે વાત કરે, છતાં પણ
તેઓનો વ ાસ કર શ ન હ.

યહોવાહનો પોતાની પ્રજા માટે અફસોસ
7 મેં મારુ ઘર છો ું છે; મારા વારસાનો મેં ત્યાગ કય છે.
માર પ્રાણ પ્રયાને મેં શ ુઓને સ્વાધીન કર છે.
8 મને તો મારો વારસો જગલમાંના સહની જમે થઈ પડ્યો છે;
તે માર સામે ભયંકર ગજનાઓ કરે છે, તેથી મેં તેનો તરસ્કાર કય છે.
9 ું મારો વારસો કાબરચીતરાં બાજ જવેો છે કે જનેી ચારેબાજુએ

શકાર પક્ષીઓ ફર વ ાં છે?
ચાલો, સવર્ વન પ ુઓને એકઠા કરો અને ખાવાને લાવો.
10 ઘણા ભરવાડોએ માર દ્રાક્ષવાડ નો નાશ કય છે અને મારો ભાગ

પગ તળે ૂંદ ના ો છે.
તેઓએ મારો ર ળયામણો ભાગ ખેદાનમેદાન બનાવી દ ધો છે.
11તેઓએઆખી ૂ મને વેરાન કર નાખી છે,આખો દેશ ઉજ્જડ થયો

છે; માટે હુ શોક કરુ છુ.
બધા દેશોએ તેને ઉજ્જડ કર ના ો છે, તેની દરકાર કોઈ રાખ ું નથી.

12 જગલમાની સવર્ ઉજ્જડ ટેકર ઓ પર નાશ કરનારા ચઢ
આ ા છે.
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કેમ કે યહોવાહની તલવાર દેશના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી
ખાઈ જાય છે. પ્રાણી માત્રને શાં ત નથી.

13 તેઓએ ઘઉં વા ા છે અને કાંટા લણ્યા છે. તેઓએ મહેનત
તો ઘણી કર છે, પણ ક ું પ્રાપ્ત થ ું નથી.

પણ યહોવાહના ઉગ્ર રોષને લીધે તેઓ પોતાના ખેતરની ફસલથી
લ જ્જત થશે.

14જે વારસો મેં માર પ્રજાન,ે એટલે કે ઇઝરાયલને આપ્યો છે, તેને
જે મારા દુ પડોશીઓઆંચક લેવા માંગે છે, તેઓસવર્ વષે યહોવાહ
કહે છે, જુઓ, હુ તેઓની ૂ મમાંથી તેઓને ઉખેડ નાખીશ. અને હુ
તેઓના હાથમાંથી યહૂ દયાને ૂંચવી લઈશ. 15 વળ તેઓને ઉખેડ્યા
બાદ, હુ તેઓના પર દયા દશાર્વીશ તથા તેઓમાંના દરેકને તેઓના
પોતાના વારસામાં અને પોતાના દેશમાં પાછા લાવીશ.

16 જવેી ર તે તેઓએ માર પ્રજાને બઆલના સમ ખાતા શીખ ું,
“તેમ યહોવાહજીવંત છે,”એવા મારા નામના સમ ખાતા તેઓ શીખશ.ે
અને મારા લોકના માગ તેઓખરેખર શીખશ,ે તો તેઓમારા લોકો વચ્ચે
ફર થી પાશે. 17 પર ુ જો તેઓ સાંભળશે ન હ, તો હુ તે પ્રજાને
જડ ૂળથી ઉખેડ નાખીશ. અને તેનો નાશ કર શ. એમ યહોવાહ કહે
છે.”

13
કમરબંધ ું રૂપક

1 યહોવાહે મને આ પ્રમાણે ક ું, “જઈને શણનો કમરબંધ વેચાતો
લાવ અને તે પહેર. અને તેને પાણીમાં બોળ શ ન હ.” 2 તેથી
મેં યહોવાહના વચન પ્રમાણે કમરબંધ વેચાતો લીધો અને માર કમરે
બાંધ્યો. 3 પછ બીજી વાર યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ ું અને
ક ું કે, 4 “તેં જે કમરબંધ વેચાતો લાવીને પહેય છે તે લઈને ઊઠ ફ્રાત
નદ એજાઅને ત્યાં ખડકોની ફાટમાં સંતાડ દે.”

5તેથી જમે યહોવાહેઆજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે મેં તેને ફ્રાત નદ એ
જઈને સંતાડ ૂ ો. 6 ઘણા દવસો વીત્યા પછ , યહોવાહે મને ક ું,
“ઊઠ અને ફ્રાત નદ એ જા. અને મેં તને જે કમરબંધ સંતાડવા આજ્ઞા
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આપી હતી તે ત્યાંથી લઈ આવ.” 7આથી હુ ફ્રાત નદ એ પાછો ગયો
અને જે જગ્યાએ કમરબંધ સંતાડ્યો હતો ત્યાં ખો ુ.ં પણ જુઓ!
કમરબંધ બગડ ગયો હતો; તે સં ૂણર્પણે નકામો થઈ ગયો હતો.

8પછ યહોવાહ ું વચનમાર પાસેઆ ું કે, 9 “યહોવાહઆપ્રમાણે
કહે છે કે; તે જ ર તે હુ યહૂ દયા અને યરુશાલેમ ું ગવર્ ઉતાર શ. 10 તે
દુ લોકોએ મારુ ક ું સાંભળવાની ના પાડ છે, તેઓ પોતાના હૃદયના
દરુાગ્રહ ુજબ ચાલે છે. અને બીજા દેવોની સેવા ૂજા કરવા માટે તેમની
પાછળ ગયા છે. આથી તે દુ લોકોની પ ર ત પણ આ કમરબંધ
જવેી થશે કે જે તદ્દન નકામો થઈ ગયો છે. 11 કેમ કે યહોવાહ કહે છે,
જમે કમરબંધ માણસની કમરે વળગી રહે છે, તેમ ઇઝરાયલના અને
યહૂ દયાના બધા લોકોને મેં માર કમરે વીંટા ા છે, જથેી તેઓ મારા
લોકો, મારુ નામ, માર પ્રશંસા તથા મારુ ૂષણ થાય, પણ તેઓએ
મારુ સાંભ ું ન હ.’ ”

દ્રાક્ષારસની બરણી ું દ્ર ાંત
12 તેથી ું તે લોકોને આ વચન કહે કે; ‘યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર

કહે છે કે; “બરણી દ્રાક્ષારસથી ભર ૂર થશ.ે” તેઓતને જવાબઆપશે,
‘ ું અમે નથી જાણતા કે, દરેક બરણી દ્રાક્ષારસથી ભર ૂર થશે?’ 13 ું
તેઓને કહે કે, ‘યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; જુઓ, આ દેશના
બધાં રહેવાસીઓને એટલે કે, જે રાજા દાઉદના રા ાસન પર બેઠેલા
છે તેઓને, યાજકોન,ે પ્રબોધકોને અને યરુશાલેમના સવર્ લોકોને હુ
ભાન ૂલેલા કર દઈશ. 14 હુ તેઓને એકબીજાની સાથે લડાવીશ
પતાને તેમ જ દ કરાને હુ એકબીજા સાથે અથડાવીશ. એમ યહોવાહ
કહે છે. હુ તેઓ પર દયા કે કરુણા દશાર્વીશ ન હ અને હુ તેઓનો નાશ
કરતાં અટક શ ન હ.

ગવર્ સામે ય મયાની ચેતવણી
15 કાન દઈને સાંભળો, અ ભમાની ન થાઓ. કેમ કે યહોવાહ બોલ્યા

છે.
16અંધારુ થાય તે પહેલા,ં
અને તમારા પગો અંધકારમય પવર્તો પર ઠોકર ખાય તે અગાઉ,
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તમે જે પ્રકાશનીઆશા રાખો છો પણ તે જગ્યાને ગાઢ અંધકારમાં ફેરવી
નાખે તે પહેલાં તમારા ઈ ર યહોવાહને સન્માન આપો.

17પણજો હજુ તમે સાંભળશો ન હ, તો પછ તમારા અ ભમાનને લીધે
મારુ અંત:કરણ એકાંતમાં શોક કરશે,

માર આંખોમાંથી ચોધારઆં ુઓ વહેશે, કારણ કે યહોવાહના ટોળાંને
બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ા છે.

18 રાજા અને રાજમાતાને કહે કે, દ ન થઈને બેસો,
કેમ કે તમારો ુગટ, તમારુ ગૌરવ અને મ હમા તે પડ ગયાં છે.”
19 દ ક્ષણનાં નગરો બંધ થઈ ગયાં છે, કોઈ તેને ઉઘાડનાર નથી.

યહૂ દયાના સવર્ લોકોને બંદ વાસમાં હા, સં ૂણર્ બંદ વાસમાં
લઈ જવામાં આ ા છે.

20 જઓે ઉ ર દશામાંથી આવે છે, તેઓને તમે આંખો ઊંચી કર ને
જુઓ.

જે ટો ું મેં તને સોંપ્ ું હ ુ,ં જે ુંદર ટો ું હ ું તે ાં છે?
21તારા પડોશી દેશો જનેે તેં શીખવા ું હ ું અને જઓેને તેં મત્રો ગણ્યા

હતા તેઓને ઈ ર તારા પર રાજકતાર્ઓ તર કે બેસાડશે તો ું
ું કહેશ?ે

ત્યારે ીને પ્ર ૂ તની પીડા થાય છે તેવી વેદના ું તને થશે ન હ?
22 ત્યારે તને થશે કે, “મારે માથે આ બ ું શા માટે આ ું છે?”
તારાં ભયંકર પાપને કારણે તને નવર્ કર ને તારા પર બળાત્કાર

કરવામાં આ ો છે.
23 કૂશીઓ કદ પોતાની ચામડ અથવા દ પડાઓ પોતાના ટપકાં બદલી

શકે ખરો?
તો તમે ૂંડુ કરવાને ટેવાયેલા ું ભ ું કર શકો?
24 તે માટે જમે અરણ્યમાં ૂ ું પવનથી ઊડ જાય છે તેમ હુ તમને

વખેર નાખીશ.
25આતારો હસ્સો મેં નીમી આપેલો ભાગ એ જ છે,
કેમ કે ું મને વીસર ગયો છે અને તેં અસત્ય પરભરોસો રા ો છે. એમ

યહોવાહ કહે છે.
26તે માટે હુ તારાં વ ો તારા મોંઢાઆગળલઈજઈશઅને તાર લાજ

દેખાશ.ે
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27 જગલમાંના પવર્તો પર જારકમર્, તથા તારો ખોંખારો, તારા
ભચારની બદફેલી તારાં એ ધ ારપાત્ર કૃત્યો મેં જોયાં છે.

હે યરુશાલેમ, તને અફસોસ! તારે ુદ્ધ થ ું જ નથી. ાં ુધી તાર
એવી દશા રહેવાની?

14
ભારે ૂકવણું

1 ુકવણા વષે યહોવાહ ું જે વચન, ય મયા પાસે આ ું તે આ છે;
2 “યહૂ દયા શોક કરે છે, તેનાં નગરોમાં શોક ફેલાયેલો છે. તેઓ ૂ મ

પર ઢળ પડ્યા છે;
યરુશાલેમમાંથી મદદ માટે પોકાર ઊઠે છે.
3 ધનવાનો પોતાના ચાકરોને પાણી લાવવા મોકલે છે.

ારે તેઓ ટાંકા પાસે જાય છે તો તેમાં પાણી હો ું નથી. તેઓ ખાલી
ઘડા લઈને પાછા ફરે છે;

તેઓ લજવાઈ અને શર મદા થઈ પોતાના માથાં ઢાંકે છે.
4 ૂ મમાં તરાડો પડ છે, વરસાદ વના ધરતી ુકાઈ ગઈ છે.
ખેડૂતો હેબતાઈ ગયા છે. તેઓ પોતાનાં માથાં છુપાવે છે.
5ઘાસની અછતને કારણે હરણી પણ પોતાના નવજાત બચ્ચાંનો ત્યાગ

કરે છે.
6જગલી ગધેડાઓ ઉજ્જડ ટેકરા પર ઊભાં રહ ને શયાળવાની જમે

હવાને માટે હાંફે છે.
તેમનીઆંખે અંધારાંઆવે છે. કારણ કે, તેઓને ખાવા માટે ઘાસ નથી.”

7જોકે,અમારાં પાપો અમાર વ ુખ સાક્ષી ૂરે છે, તેમ છતા,ં હે
યહોવાહ, તમારા નામ ખાતર કામ કરો.

અમે અનેકવાર તમારો ત્યાગ કય છે, અમે તમાર વરુદ્ધ પાપ
ક ુ છે.

8 હે ઇઝરાયલની આશા, સંકટના સમયે તારણહાર,
દેશમાં પ્રવાસી જવેા,અથવા રાત્રે ુકામ કરતા ુસાફર જવેા તારે
શા માટે થ ું જોઈએ?

9 ૂંઝવણમાં પડલેા માણસજવેા,જે પરાક્રમી છતાં બચાવ કરવા
ન:સહાય હોય તેવા તમે કેમ છો?
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હે યહોવાહ! તમે અહ અમાર મધ્યે છોઅને અમે તમારા નામથી
ઓળખાયા છ એ. અમારો ત્યાગ કરશો ન હ.

10 હે યહોવાહઆ લોકોને કહો કે;આમજ તેઓએભટકવા ચા ું છે.
તેઓઆ ું કરવામાં પોતાના પગને કા ૂમાં રાખી શ ા ન હ.”

આથી હુ તેઓના પર પ્રસ નથી. હુ હમણાં તેઓના અપરાધો અને
તેઓનાં પાપોની સજા કરનાર છુ.

11 ત્યારબાદ યહોવાહે મને ક ું, આ લોકના હતને અથ પ્રાથર્ના
ન કર. 12 ારે એ લોકો ઉપવાસ કરશે, ત્યારે હુ એમની વનંતી
સાંભળનાર નથી. ારે તેઓ મને દહનીયાપર્ણઅને ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે,
ત્યારે હુ તેઓનો અંગીકાર કર શ ન હ. પણ હુ તલવાર, દકુાળ અને
મરક થી તેઓનો અંત લાવીશ.”

13 પણ મેં ક ું, “અરે મારા પ્ર ુ યહોવાહ! જુઓ! પ્રબોધકો તો
તેઓને કહે છે કે, તમે તલવાર જોશો ન હ કે દકુાળ વેઠવો ન હ પડ.ે
કેમ કે આ દેશમાં હુ તમને ખરા શાં ત આપીશ,” 14 ત્યારે યહોવાહે મને
ક ું, “પ્રબોધકો મારે નામે કપટ વાતો બોલે છે. મેં તેમને મોકલ્યા નથી, મેં
તેઓનેઆજ્ઞાઆપી નથી. હુ તેઓની સાથે બોલ્યો નથી. તેઓએખોટાં
સંદશર્નો, નકામી શકુનો અને પોતાના ભ્રામક દ વાસ્વપ્નો તમને પ્રબોધ
તર કે સંભળાવે છે. 15તેથી યહોવાહ કહે છે; “મેં મોકલ્યા નહોતાં છતાં
જે જૂઠાં પ્રબોધકો મારા નામે પ્રબોધ કરે છે અને કહે છે કે, તલવાર તથા
દકુાળ આ દેશમાં આવશે ન હ; એ પ્રબોધકો તલવારથી અને દકુાળથી
નાશ પામશે. 16જે લોકોને તેઓ પ્રબોધ કરે છે, તેઓને તલવાર તથા
દકુાળથી યરુશાલેમના મહોલ્લામાં નાખી દેવામાં આવશ.ે તેઓને તેમની
પત્નીઓ, દ કર ઓ અને દ કરાઓને દફનાવવા કોઈ પણ ન હ હોય.
કેમ કે હુ તેઓ પર તેઓની દુ તા રેડ દઈશ.
17 તેઓને આ પ્રમાણે કહે કે; માર આંખોમાંથી દનરાતઆં ુઓ વહ

જાઓ.
અને બંધ ન થાઓ, કેમ કે મારા લોકની દ કર
મોટા ઘાથી અ ત ભારે ઝખમથી ઘાયલ થઈ છે.
18 જો હુ ખેતરોમાં બહાર જાઉં છુ, તો ત્યાં તલવારથી માયાર્

ગયેલાઓના ૃતદેહો જોઉં છુ.
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જો હુ નગરમાં જાઉં છુ, તો જુઓ, ત્યાં દકુાળથી પીડાતા લોકને જોઉં
છુ. પ્રબોધકો અને યાજકો ુદ્ધાં આમ તેમ ભટ ા કરે છે. ું
કર ું તે તેમને ૂઝ ું નથી.’ ”

યહોવાહને પ્રજાની પ્રાથર્ના
19 ું તમે યહૂ દયાને સં ૂણર્પણે તજી દ ું છે? ું તમે સયોનને ધ ારો

છો?
અમને રૂઝ વળે ન હ એવી ર તે તમે અમને શા માટે માયાર્ છે? અમે

શાં તની આશા રાખતા હતા. પર ુ શાં ત પાઈ ન હ
અને સાજા થવાના સમયની આશા રાખતા હતા પણ તેના બદલામાં

ત્રાસ જ જોવા મ ો છે.
20 હે યહોવાહ, અમે અમાર દુ તા અને અમારા ૂવર્જોના અપરાધ

ક ૂલ કર એ છ એ; અમે પોતે પણ તમાર વરુદ્ધ પાપો
આચયાર્ છે.

21 તમારા નામની ખાતર, અમારો ત્યાગ ના કરશો! તમારા મ હમામય
સહાસન ું અપમાન ન કરશો.

અમાર સાથેના તમારા કરાર ું સ્મરણ કરો, તેનો ભંગ કરશો ન હ.
22 પ્રજાઓની થર્ વસ્ ુઓમાંથી કોઈ પણ વરસાદ લાવી શકે ું?
હે યહોવાહ ું તમે અમારા ઈ ર નથી? તેને લીધે અમે તમાર આશા

રાખી ુ.ં કેમ કે તમે જઆ સવર્ ઉત્પ ક ુ છે.”

15
યહૂ દયાની પ્રજાના વનાશ ું ભા વ

1 પછ યહોવાહે મને ક ું કે, “જો ૂસા તથા શ ુએલ માર સમક્ષ
ઊભા રહે, તોપણ હુ આ લોકો પર દયા કરવાનો નથી. તેઓને માર
નજર સમક્ષથી દૂર લઈ જા, તેઓ દૂર જતા રહે. 2અને જયારે તેઓ
તને એમ કહે કે,અમે ાં જઈએ? ત્યારે ું તેઓને કહેજે કે, યહોવાહ
આ પ્રમાણે કહે છે;
જઓેમરણને માટે નમાર્ણ થયેલા છે તેઓમરણતરફ;જઓેતલવારને

માટે નમાર્ણ થયેલા છે તેઓ તલવાર તરફ;
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જઓે દકુાળને માટે તેઓ દકુાળ તરફ; અને જઓે બંદ વાસમાં જવા
નમાર્ણ થયેલા છે તેઓએ બંદ વાસમાં જ ુ.ં’ ”

3યહોવાહ કહે છે, હુ આ લોકોને માટે ચાર પ્રકારની વપ લાવીશ.
એટલે માર નાખવા માટે તલવાર, ઘસડ લઈ જવા સારુ કૂતરાઓ,
ખાઈ જવા અને નાશ કરવા સારુ આકાશના પક્ષીઓ તથા ૃથ્વી
પરનાં જગલી પ ુઓ. 4 વળ યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના દ કરા,
મનાશ્શાને લીધે એટલે યરુશાલેમમાં તેણે કરેલાં દુ કાય ને લીધે, હુ
તેઓને ૃથ્વીના સવર્ રા ોમાં આમતેમ રખડાવીશ.
5 હે યરુશાલેમ, તારા પર કોણ દયા કરશે? કોણ તારે માટે શોક કરશે?
તાર ખબર અંતર ૂછવા કોણઆવશે?
6 યહોવાહ કહે છે, તમે મારો ત્યાગ કય છે અને મારા તરફથી પાછા

હઠ ગયા છો.
તેથી તમાર વરુદ્ધ મારો હાથ ઉઠાવીને હુ તમારો વનાશ કર શ. હુ

પ ાતાપ કરતાં થાક ગયો છુ.
7 દેશની ભાગોળોમાં મેં તેઓને ૂપડાથી ઝાટ ાં છે;
મેં મારા લોકોને ન:સંતાન તથા ન કયાર્ છે; જો તેઓ પોતાના દુ

માગ માંથી પાછા ફરશે ન હ તો હુ તેમનો નાશ કર શ.
8 હુ તેઓની વધવાઓની સં ા સ ુદ્રની રેતી જટેલી કર શ.

ૂંટારાઓને હુ જુવાનોની માતાઓ પર લા ો છુ.
મેં તેઓના પર એકાએક દ:ુખ અને ભયઆણ્યાં છે.
9જણેે સાત દ કરાઓને જન્મઆપ્યો હતો તે ઝૂરે છે, તેણે પ્રાણ છોડ્યો

છે. દવસ છતાં તેનો ૂયર્ અસ્ત પામ્યો છે.
તે લ જ્જત તથા ાકુળ થઈ છે. તેઓના શ ુઓઆગળ જઓે હજુ

જીવતા હશે તેઓને તલવારને સ્વાધીન કર શ.
એમ યહોવાહ કહે છે.

ય મયાની યહોવાહને ફ રયાદ
10 હે માર મા, મને અફસોસ! તેં મને આખા જગત સાથે ઝગડો તથા

તકરાર કરનાર ુરુષ થવાને જન્મઆપ્યો છે.
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મેં ાજે ધી ુ નથી કે તેઓએ મને ાજે આપ્ ું નથી, તેમ છતાં તેઓ
બધાં મને શાપ આપે છે.

11 યહોવાહે ક ું; ું હુ તારા હતને અથ તને સામથ્યર્ ન હ આ ુ?ં
ન ે વપ ના સમયે તથા સંકટ સમયે હુ વૈર ઓ પાસે તાર આગળ

વનંતી કરાવીશ.
12 ું કોઈ માણસ લોખંડ એટલે ઉ ર દેશમાંથી લાવે ું લોખંડ તથા

કાં ુ ભાંગી શકે?
13 હુ તારુ સવર્ દ્ર અને ખજાનાઓને ૂંટાવી દઈશ.
તાર સવર્ સીમામાં કરેલા તારા પાપને લીધે આ તાર શક્ષા હશે.
14 હુ તમને અજાણ્યા દેશમાં તમારા શ ુઓની સેવા કરાવીશ.
કેમ કે મારો ક્રોધરૂપીઅ ભ ૂક ઊઠયો છે. અને તે તમારા પર બળશ.ે
15 હે યહોવાહ, તમે મારુ બ ું જાણો છો! મને યાદ કરો અને મને મદદ

કરો. મને સતાવનારા પર મારા બદલે વેર લો.
તમાર ધીરજ ખાતર મને દૂર કરશો ન હ. યાદ રાખો કે, તમારે લીધે મેં

નદા સહન કર છે.
16 તમારાં વચનો મને પ્રાપ્ત થયા, મેં તે ખાધાં.
અને તેથી મારા હૃદયમાં હષર્ તથાઆનંદ ઉત્પ થયો. કેમ કે હે સૈન્યોના

ઈ ર, યહોવાહ, તમારા નામથી હુ ઓળખાઉ છુ.
17 મોજમજા કરનારાઓની સંગતમાં હુ બેઠો ન હ કે હરખાયો ન હ.
મારા પરના તારા હાથને લીધે હુ એકલો બેઠો. તમે મને ક્રોધથી ભર ૂર

કય છે.
18 મને નરતર કેમ દઃુખ થાય છે. અને મારો ઘા સારો થતો નથી કે

રુઝાતો કેમ નથી?
તમે મારા પ્રત્યે કપટ વહેળાના પાણી જવેા થશો ુ?ં
19 તેથી યહોવાહે આ પ્રમાણે ક ું કે, ય મયા,જો ું પસ્તાવો કર શ તો

હુ તને પાછો લાવીશ. અને માર આગળ ું ઊભો રહ શ.
અને જો ું હલકામાંથી ૂલ્યવાન અલગ કર શ તો ું મારા ુખ જવેો

થઈશ.
તેઓ તારા તરફ ફરશ.ે પણ ું તેઓની તરફ ફર શ ન હ.
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20 હુ તને એ લોકો સામે પ ળની ભીંતરૂપ બનાવીશ, તેઓ તાર સામે
લડશે.

પણ તને હરાવી ન હ શકે. કેમ કે તને બચાવવા તથા તને છોડાવવા હુ
તાર સાથે છુ. એમ યહોવાહ કહે છે.

21 વળ હુ તને દુ માણસોના હાથમાંથી બચાવીશ. અને ભયંકરોના
હાથમાંથી હુ તને ઉગાર શ.”

16
ય મયાના જીવન માટે ઈ રેચ્છા

1 યહોવાહ ું વચન આ ુજબ માર પાસે આ ું અને ક ું કે, 2 “ ું
પરણીશ ન હ અને આ જગ્યાએ તને દ કરા કે દ કર ઓ થાય ન હ.”
3 કેમ કે આ જગ્યાએ જન્મેલા દ કરા દ કર ઓ વષે અને તેઓને જન્મ
આપનાર માતા પતા વષે યહોવાહ કહે છે કે, 4 “તેઓ ભયંકર રોગોને
લીધે ૃત્ ુ પામશે, તેઓને માટે શોક થશે ન હ કે તેઓને દફનાવશે ન હ.
તેઓના ૃતદેહો ૃથ્વીના ૃ પર ખાતરરૂપ થશે. તેઓ તલવાર કે
દકુાળમાં નાશ પામશે અને તેઓના ૃતદેહોને આકાશના પક્ષીઓ અને
ૂ મનાં જગલી પ ુઓ ખાઈ જશે.”
5 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, શોકના ઘરમાં જઈશ ન હ. તેઓને લીધે

રડારોળ કરવા જઈશ ન હ કે તેઓના માટે વલાપ કર શ ન હ કેમ કે મેં
આલોક પરથી માર શાં ત,એટલે કરુણા તથા દયા લઈલીધી છે.” એમ
યહોવાહ કહે છે. 6 “તેથી મોટા તથા નાના બ ે આ દેશમાં ૃત્ ુ પામશે.
તેઓને દફનાવવામાં આવશે ન હ. તેઓને લીધે કોઈ શોક કરશે ન હ,
કોઈ પોતાના શર ર પર ઘા કરશે ન હ અને કોઈ પોતા ું મા ું ુંડાવશે
ન હ.

7 વળ લોકો ૂએલા સંબંધી સાંત્વના આપવા સારુ તેઓને માટે
શોક કર રોટલી ભાગશે ન હ. અને લોકો માતા પતાના મરણને માટે
દલાસાનો પ્યાલો તેઓને પીવાને આપશે ન હ. 8 ખાવાપીવાને અથ
જમણવારના ઘરમાં ું તેઓનીસાથે બેસીજઈશન હ. 9 કેમ કે સૈન્યોના
યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે કે; જુઓ, હુ અહ
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તમાર નજર સમક્ષ તથા તમાર હયાતીમાં આનંદ તથા હાસ્યનો સાદ,
તેમ જ વર-કન્યાનો સાદ બંધ પાડ શ.

10 “ ારે ું આ લોકોનીઆગળઆબ ું કહેશે ત્યારે એ લોકો તને
ૂછશે કે, ‘યહોવાહે આ બધી આફતો આપણે માથે શા માટે નાખી છે?

આપણો શો અપરાધ છે? અને આપણે શો ુનો કય છે કે યહોવાહ
અમારા ઈ રની વરુદ્ધ અમે ક ું પાપ ક ુ છે?’ 11 ત્યારે ું કહે જે કે,
યહોવાહ કહે છે કે વપ આવવા ું કારણએ છે કે, ‘તમારા પ ૃઓએ
મારો ત્યાગ કય ’ ‘અને અન્ય દેવોની પાછળ ગયા છે. અને તેમની
સેવા ૂજા કર તેમણે મારો ત્યાગ કય અને મારા નયમશા ું પાલન
ક ુર્ નહો ું.

12અને તમે તમારાં પ ૃઓનાં કરતાં પણ વધારે દુ તા કર છે. માટે
જુઓ, તમે દરેક તમારા હૃદયના દરુાગ્રહ ુજબ ચાલો છો; અને માર
આજ્ઞા પાળતા નથી. 13આથી હુ તમને આ દેશમાંથી કાઢ ને તમને અને
તમારા પ ૃઓને અજાણ્યા દેશમાં હાંક કાઢ શ, ત્યાં તમે રાત દવસ
અન્ય દેવોની સેવા કરજો. હુ તમારા પર દયા રાખીશ ન હ.

બંદ વાસમાંથી પાછા આવવાની ભ વષ્યવાણી
14 માટે જુઓ! યહોવાહ કહે છે કે, હવે એવો સમય આવે છે

કે” “ ારે ઇઝરાયલ ુત્રોને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર ‘યહોવાહ
જીવતા છે, એમ ારેય કહેવાશે ન હ.’ 15 માટે જે ઇઝરાયલ ુત્રોને
ઉ રના દેશમાંથી તથા જે કોઈ દેશમાંથી તેઓને નસાડ ૂ ા હતા તે
બધા દેશોમાંથી પાછા લાવનાર યહોવાહજીવતા છે એમ કહેવાશે. અને
જે દેશ મેં તેઓના ૂવર્જોને આપ્યો હતો તેમાં હુ તેઓને પાછા લાવીશ.

16 જુઓ! હુ ઘણા માછ મારોને મોકલીશ” તેમ યહોવાહ કહે છે.
“તેઓ લોકોને જાળમાં પકડ પાડશ.ે ત્યાર પછ હુ ઘણા શકાર ઓને
મોકલીશઅને તેઓતેઓને દરેક પવર્ત પરથી, ડુગર પરથીઅને ખડકોની
ુફામાંથી શોધી કાઢ ને તેમનો શકાર કરશે. 17 કેમ કે તેઓના સવર્

માગ ઉપર માર નજર છે. તેઓ મારાથી છુપાયેલા નથી. અને તેઓનો
અન્યાય મારાથી ુપ્ત નથી. 18 પ્રથમ હુ તેઓની પાસે તેઓનાં પાપોનો
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અને ધ ારપાત્ર કૃત્યોનો બમણો બદલો લઈશ, કેમ કે તેઓએ મારા
વારસાને અ ુદ્ધ ૃતદેહોથી અભડાવી છે.

ય મયાની પ્ર ુને પ્રાથર્ના
19 હે યહોવાહ, સંકટના સમયમાં મારુ સામથ્યર્ તથા મારા ગઢ, તથા

મારા આશ્રય
સમગ્ર જગતમાંથી પ્રજાઓ તમાર પાસે આવી અને કહેશે કે,
અસત્ય, થર્; અને નરુપયોગી વસ્ ુઓ એ જ અમારા પ ૃઓનો

વારસો છે.
20 માણસ જે દેવો નથી એવા દેવો પોતાને સારુ બનાવી શકશે ું?
21 માટે જુઓ, હુ તેઓને જણાવીશ તેઓને હુ મારુ સામથ્યર્ અને મારો

હાથ દેખાડ શ,
ત્યારે તેઓજાણશે કે મારુ નામ યહોવાહ છે.

17
યહૂદા ું પાપ અને પતન

1 યહૂદા ું પાપ લોઢાના ટાંકણાથી તથા વજ્રકણીથી લખે ું છે.
તે તેઓના હૃદયપટ પર અને તમાર વેદ ઓનાં શગો પર કોતરે ું છે
2 કેમ કે તેઓના લોકો દરેક ઊંચા પવર્તો પરનાં લીલા ઝાડ પાસે
તેઓની વેદ ઓ તથા તેઓની અશેર મ ૂ તઓ ું સ્મરણ કરે છે,
3તેઓ પોતાની વેદ ઓ પવર્તો પર તથા સવર્ નગરમાં સ્મરણમાં લાવે છે.

તમાર સવર્ સંપ તથા તારો ધનસંગ્રહ હુ બીજાઓને આપી
દઈશ.

કેમ કે તારાં પાપ તાર સવર્ સીમમાં છે.
4 મેં તમને જે વારસો આપ્યો હતો તે તમે ુમાવી દેશો.
હુ અજાણ્યા દેશમાં તમાર પાસે તમારા શ ુઓની સેવા કરાવીશ,
તમે મારા ક્રોધના અ ને સળગા ો છે અને તે સદાકાળ સળગતો

રહેશે.
યહૂદા ું પાપ અને પતન

5 યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે; જે ુરુષ, માણસ પર વ ાસ રાખે છે;
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અને મ ુષ્યના બળ પર પોતાનો આધાર રાખે છે અને યહોવાહ તરફથી
જે ું હૃદય ફર જાય છે તે શા પત છે.

6 તે જગલમાંની બોરડ જવેો થશ.ે અને હત થશે ત્યારે તેના જોવામાં
આવશે ન હ.

તે અરણ્યમાં ૂક જગ્યાઓમાં ખારવાળા તથા વસ્તીહ ન દેશમાં વાસો
કરશ.ે

7 પર ુ જે ુરુષ યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે અને જનેો આધાર
યહોવાહ છે તે આશીવાર્ દત છે.

8 તે પાણીની પાસે રોપેલા ઝાડ જવેો થશ,ેજે નદ ની પાસે પોતાના ૂળ
ફેલાવે છે

ગરમીમાં તેને કશો ડર લાગશે ન હ. તેનાં પાંદડાં લીલાં રહેશે.
દકુાળના વષર્માં તેને કશી ચતા રહેશે ન હ. તે ફળ આપ્યા વગર રહેશે

ન હ.
9 હૃદય સૌથી કપટ છે, તે અ તશય દુ છે; તેને કોણ જાણી શકે?
10 હુ યહોવાહ મનમાં ું છે તે શોધી કાઢુ છુ, હુ અંત:કરણને પાર ું છુ.
દરેકને હુ તેના આચરણ તથા કરણીઓ પ્રમાણે બદલો આ ું છુ.
11જમે તીતર પોતે ૂકેલાં નહ તેવાં ઈંડાંને સેવે છે, તેનાજવેોઅન્યાયથી

દ્ર પ્રાપ્ત કરનાર છે;
તે ું આ ુષ્ય ૂણર્ થતાં ુધી તે દ્ર છોડ ને જશે અને અંતે તે ૂખર્

ઠરશ.ે”
12પર ુ અમારા સભા ાન ું ાન તે મ હમાવાન રા ાસન, પ્રથમથી

ઊં ું કરે ું ાન છે.
13 યહોવાહ ઇઝરાયલની આશા છે, જઓે તારો ત્યાગ કરશે તે બધા

ફજતે થશે; જઓે તારાથી વ ુખ થશે તેઓ ું નામ ૂંસાઈ
જશે

કેમ કે તેઓએજીવનના પાણીના ઝરાનો એટલે યહોવાહનો ત્યાગ કય
છે.

ય મયા પ્ર ુને વનવે છે
14 હે યહોવાહ, મને સાજો કરો, તો હુ સાજો થઈશ. મારો ઉદ્ધાર કરો

એટલે હુ ઉદ્ધાર પામીશ. કેમ કે તમે મારા સ્રો છો.
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15 જુઓ, તેઓ મને ૂછે છે કે, યહોવાહ ું વચન ાં છે? તે મને
સંભળાવો.”

16 હુ તો તમાર પાછળ ચાલનાર પાળક હોવાથી પાછો હઠ્યો નથી.
અને મેં દઃુખી દવસની આશા રાખી નથી.

તમે જાણો છો જે મારે ુખેથી નીક ું હ ું તે તમાર હાજર માં બન્ ું
હ ુ.ં

17 તમે મને ભયરૂપ ન થાઓ. સંકટના સમયમાં તમે મારા આશ્રય છો.
18 જઓે માર પાછળ લાગ્યા છે તેઓ લ જ્જત થાઓ. પણ હુ

લ જ્જત ન થાઉં. તેઓ ગભરાય પણ હુ ન ગભરાઉં.
તેઓના પર વપ ના દવસ લાવો. તેઓનો બમણો નાશ કરો.”

સાબ્બાથ પાળવા વષે
19 યહોવાહે મને આ પ્રમાણે ક ું, “જા અને જઈને દરવાજે ઊભો

રહે, ાંથી યહૂ દયાના રાજાઓ અંદર આવે છે. અને જમેાં થઈને
તેઓ બહાર જાય છે. અને યરુશાલેમના બધા દરવાજાઆગળઊભો
રહે. 20 તેઓને કહે કે; ‘જઓે આ દરવાજામાં થઈને અંદર જાય
છે તે યહૂ દયાના રાજાઓ, યહૂ દયાના બધા લોકો અને યરુશાલેમના
રહેવાસીઓ, તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો.

21 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; “તમે પોતાના વષે સાવચેત
રહો, વશ્રામવારને દવસે કોઈ બોજો ઉપાડશો ન હ કે યરુશાલેમના
દરવાજામાં થઈને અંદર લાવશો ન હ. 22 વશ્રામવારના દવસે ઘરમાંથી
બોજો ઉપાડ બહાર જશો ન હ અને કોઈ કામ કરશો ન હ, પણ મેં
તમારા પ ૃઓને આજ્ઞા આપી હતી તેમ વશ્રામવારના દવસને પ વત્ર
માનો. 23પણ તેઓએસાંભ ું ન હ કે ઘ્યાનઆપ્ ું ન હ, પણ પોતાની
ગરદન અ ડ કર ને તેઓએ સાભ ું ન હ કે શખામણ માની ન હ.

24 યહોવાહ કહે છે, વશ્રામવારને દવસે આ નગરના દરવાજામાં
થઈને પણ કોઈ બોજો અંદર ન લાવતાં પણ વશ્રામવારને પ વત્ર માની
તેમાં કોઈ કામ ન હ કરતાં જો તમે મારુ સાંભળશો જ સાંભળશો,
25તોઆ નગરના દરવાજામાં થઈને દાઉદના સહાસન પર બરાજનારા
રાજાઓ રાજકુમા રકાઓ, રથોમાં અને ઘોડાઓ પર બેસીને તેઓ તથા



ય મયા 17:26 xlix ય મયા 18:8

તેઓના સરદારો અને યહૂ દયાના ુરુષો તથા યરુશાલેમના વતનીઓ
અંદર આવશે અને આ નગર સદાકાળ ટક રહેશે.

26 યહૂ દયાના નગરોમાંથી, યરુશાલેમની આસપાસની
જગ્યાઓમાંથી, બન્યામીનના શહેરોમાંથી, શફેલાથી તેમ જ
પવર્તોમાંથી અને દ ક્ષણમાંથી લોકો દહનીયાપર્ણ,બ લદાનો,ખાદ્યાપર્ણ
અને લોબાન તથા સ્ ુત્યાપર્ણ લઈને યહોવાહના ઘરમાં આવશે.
27 પર ુ જો તમે વશ્રામવારના દવસને પ વત્ર માનવા ું તથા તે દવસે
યરુશાલેમના દરવાજાઓમાં થઈને બોજો ઉપાડ્યા વગરઅંદર પેસવા ું
મારુ વચન સાંભળશો ન હ, તો હુ તેની ભાગળમાં અ સળગાવીશ.
તે યરુશાલેમના રાજમહેલોને બાળ ને તેનો સં ૂણર્ નાશ કરશે અને
હોલવાશે ન હ.’ ”

18
ય મયા કુભારને ઘરે

1 યહોવાહ ું જે વચન ય મયાની પાસે આ ું તે આ છે કે, 2 “ ું
ઊઠ ને કુભારને ઘરે જાઅને ત્યાં હુ મારાં વચનો તને કહ સભળાવીશ.”
3પછ હુ કુભારને ઘરે ગયો. અને જુઓ, તે ચાકડા પર કામ કરતો હતો.
4પર ુ માટ ું જે વાસણ તે ઘડતો હતો તે તેના હાથમાં બગડ ગ ુ,ં તેથી
તેણે તેને સારુ લાગે તેવા ઘાટ ું એક બીજુ વાસણ બના ું.

5 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે એ ું આ ું કે, 6 યહોવાહ એમ
કહે છે કે, “હે ઇઝરાયલનાં સંતાનો આ કુભાર જમે કરે છે તે ું ું હુ
તમાર સાથે ન કર શકુ?” હે ઇઝરાયલના વંશજો “જુઓ, કુભારના
હાથમાં જવેો ગારો છે તેવા તમે મારા હાથમાં છો. 7જે સમયે હુ કોઈ
પ્રજા વષે કે રાજય વષે તેને ઉખેડ નાખવા, તોડ પાડવા કે નાશ કરવાને
કહુ, 8 તે સમયે જે પ્રજાની વરુદ્ધ હુ બોલ્યો હોઉં તે જો પોતાની
દુ તાથી ફરે તો તેના પર આફત ઉતારવા ું મેં વચા ુ હ ું તે વષે હુ
પસ્તાઈશ.
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9વળ જે વખતે હુ કોઈ પ્રજાને કે રા ને મજ ૂતઅને ર કરવા ું
વચારુ. 10પણ પછ તે પ્રજા મારુ ક ું ન માનીને દુ તા કરે, તો મેં ક ું
હ ું તે પ્રમાણે તેઓ ું હત કર શ ન હ.

11 તો હવ,ે યહૂ દયાના લોકોને અને યરુશાલેમના રહેવાસીઓને કહે
કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે; “જુઓ, હુ તમારે માટે આફત લાવવાની તૈયાર
કર ર ો છુ. અને હુ તમાર વરુદ્ધ યોજના ઘડ ર ો છુ. માટે તમે
દરેક પોતાના દુ માગથી ફરો. અને પોતાનાં આચરણ અને કરણીઓ
ુધારો.” 12 પણ તેઓ કહે છે કે, ‘હવે કોઈ આશા રહ નથી. તારો

સમય વેડફ શ ન હ. તો હવે અમે પોતાની યોજના ુજબ ચાલી ુ.ં અને
અમે દરેક પોતપોતાના દુ હૃદયના દરુાગ્રહ ુજબ વત ુ.ં’ ”

પ્રજા યહોવાહને ત્યાગે છે
13તેથી યહોવાહઆપ્રમાણે કહે છે કે; “બધી પ્રજાઓમાં ૂછો, કોઈએ

કદ આ ું સાંભ ું છે?
કે, ઇઝરાયલની કુમાર એ અ તશય ભયંકર કૃત્ય ક ુ છે.
14 ું લબાનોન પરનો બરફ ખેતરના ખડકો પર પડતો બંધ થશે?
ું પવર્તમાંથી વહેતા ઠડા પાણીના ઝરાઓ ૂટ જશે.?

15 પણ મારા લોકો મને ૂલી ગયા છે. તેઓ ૂ તઓને નરથર્ક ૂપ
ચઢાવે છે. અને તેઓના માગ માં ઠોકર ખાધી છે;

પગદડ વગરના ગંદા રસ્તાઓ પર ચાલવા તેઓએ પોતાના ૂવર્જોના
માગ નો ત્યાગ કય છે.

16 તેઓના દેશના હાલ ભયંકર થશે, લોકો સદા તેનો તરસ્કાર કરશે.
જે કોઈ તેની પાસે થઈને જશે તે તેની દશા જોઈને વસ્મય પામી મા ું

ુણાવશ.ે
17 ૂવર્ના પવનની જમે વખેરાઇ જતા હોય તેમ હુ તેઓને શ ુઓની

આગળ વખેર નાખીશ.”
ફર ય મયા સામે કાવતરુ

18પછ લોકોએ ક ું, “આવોઆપણે ય મયાની વરુદ્ધઘાટ ઘડ એ,
કેમ કે યાજકો પાસે નયમશા ,જ્ઞાની પાસે સલાહ તથા પ્રબોધકો પાસે
પ્રબોધ ૂટવાનો નથી. આપણે ું કર ું તે આપણને કહેવા માટે છે.
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આપણને ય મયાની સલાહની જરાય જરૂર નથી. આપણે તેને ૂપ કર
દઈએ. જથેી તે આપણી વરુદ્ધ કઈ પણ વધારે બોલી શકે ન હ અને
આપણને ફર થી હેરાન કરે ન હ.”
19 હે યહોવાહ, મને ધ્યાનથી સાંભળો મારા શ ુઓની વાણી સાંભળો.
20ભલાઈનો બદલો ૂરાઈથી કરાય? તેમ છતા,ં એ લોકોએ મારે માટે

ખાડો ખોદ્યો છે.
તેઓના લાભમાં ભ ું બોલવા માટે તાર સમક્ષ ઊભો ર ો તે યાદ કર.
21 તે માટે તેઓના સંતાનોને દકુાળથી નાશ પામવા દે. અને તેઓને

તલવારથી મરવા દો.
તેઓની ીઓ ન:સંતાન અને વધવાઓ થાય. તેઓના ુરુષો માયાર્

જાય. અને તેઓના જુવાન ુરુષો લડાઈમાં તલવારથી માયાર્
જાય.

22 ારે ું તેઓ પર અચાનક સૈન્ય લાવીશ. ત્યારે તેઓના ઘરોમાંથી
ચીસો સાંભળવામાં આવશ,ે

કેમ કે મને પકડવા માટે તેઓએ ખાડો ખોદ્યો છે. અને મારા પગમાં
તેઓએ ફાંસો ના ો છે.

23 પણ હે યહોવાહ, મારો જીવ લેવા માટે તેઓનાં તમામ કાવતરાંઓ
તમે જાણો છો.

તમે તેઓનાઅન્યાય માફ કરશો ન હ, તમાર દ્ર થી તેઓ ું પાપ ૂંસી
ન નાખો.

પણ તેઓને તમાર નજર સમક્ષ ઠોકર ખાઈને પાડ નાખો. તમે તમારા
રોષમાં એમને સજા કરો.”

19
ભાંગેલી માટલીનાં ઠ કરાં

1 યહોવાહે આ પ્રમાણે ક ું કે; “જા અને કુભારની એક માટલી
વેચાતી લ.ે ત્યાર પછ લોકોના તથા યાજકોમાંના કેટલાક વડ લોને
તાર સાથે લઈ લે. 2 હા સથ ભાગળના નાકા પાસે બેન- હ ોમની
ખીણ છે ત્યાં જા. અને હુ તને જે વચનો આ ું તે ું ત્યાં તેઓને કહ
સંભળાવ. 3યહૂ દયાના રાજાઓઅને યરુશાલેમના રહેવાસીઓ! તમે
યહોવાહ ું વચન સાંભળો. સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે
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છે કે: “જુઓ, હુ આ જગ્યા પર એવી વપ લાવીશ કે જે કોઈ
સાંભળશે તેના કાનમાં ઝણઝણાટ થશે.

4તેઓએમારો ત્યાગ કય છેઅનેઆ ાનને ભ્ર ક ુર્ છે. તેઓએ
તથા તેઓના ૂવર્જોએ તથા યહૂ દયાના રાજાઓ જઓેને જાણ્યા
નહોતા તેઓએઅન્ય દેવોની આગળ ૂપ બા ો છે. અને આ ાનને
નદ ષોના લોહ થીભર દ ું છે. 5પોતાના દ કરાઓનેઅ માં બાળ ને
તેઓબઆલનીઆગળ દહનીયાપર્ણ ચઢાવે તે માટે તેઓએબઆલનાં
ઉચ્ચ ાનો બાંધ્યાં છે. એ ું કરવા ું મેં ફરમા ું નહો ું.

6 તે માટે યહોવાહ કહે છે, એવો દવસ આવે છે” ારે આ ખીણ
તોફેથઅથવા બેન- હ ોમના ુત્રની ખીણ ફર કહેવાશે ન હ પર ુ તેઓ
તેને કતલની ખીણ કહેશે. 7આ જગ્યાએ હુ યહૂદા અને યરુશાલેમની
બધી યોજનાઓ નષ્ફળ કર શ. તેઓનો તેઓના શ ુઓની આગળ
તલવારથી તથા જઓે તેઓનો જીવ લેવા શોધે છે તેઓના હાથથી
તેઓને પાડ શ. તેઓના ૃતદેહ હસક પ ુઓતથાઆકાશના પક્ષીઓ
ખાઈ જશ.ે 8વળ હુ નગરને સં ૂણર્ તારાજ કર નાખીશ. ત્યાંથી પસાર
થનાર દરેક તે જોઈને તેની સવર્ વપ વષે આ યર્ પામશે. અને તેનો
ફટકાર કરશે. 9 તેઓના શ ુઓ, જઓે તેઓનો જીવ શોધે છે તેઓ
ઘેરો ઘાલીને તે બધાને સંકળામણમાં લાવશે, તે વખતે તેઓ પોતાના
દ કરાઓ ું તથા પોતાની દ કર ઓ ું માંસ ખાય એ ું હુ કર શ. તેઓ
બધા એકબીજા ું માંસ ખાશ.ે”

10 પણ જે માણસો તાર સાથે જાય છે તેઓની નજર સમક્ષ તે
માટલી ું ભાંગી નાખ, 11 તેઓને કહે કે, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે
કે; ફર સમાર નહ શકાય તેવી ર તે કુભાર ું વાસણ ભાગી નાખવામાં
આવે છે “તેમ આ લોકને તથા આ નગરને હુ ભાગી નાખીશ.” એમ
યહોવાહ કહે છે. દફનાવવાની જગ્યા રહે ન હ એટલા પ્રમાણમાં તેઓ
તોફેથમાં ૃતદેહો દફનાવશે.

12યહોવાહ કહે છે કે,આ ળની તથા તેમાંના રહેવાસીઓની દશા
હુ એવી કર શ કે” “આ નગરને હુ તોફેથના જે ું કર શ. 13 વળ જે
ઘરની અગાસી પર તેઓએ આકાશના સવર્ સૈન્ય સારુ ૂપ બા ો છે
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અને બીજા દેવોને પેયાપર્ણો રેડ્યાં છે તે બધાં ઘરો એટલે યરુશાલેમનાં
તથા યહૂ દયાનાં રાજાઓઅ ુદ્ધ કરેલા ઘરો તોફેથ જવેાં બની જશ.ે”

14 પછ ય મયા તોફેથ કે ાં પ્રબોધ કરવા યહોવાહે તેને મોકલ્યો
હતો, ત્યાંથી પાછા ફયાર્ બાદ તે યહોવાહના મં દરના ચોકમાં ઊભો
ર ો અને બધા લોકોને ઉદે્દશીને બોલ્યો કે; 15 “સૈન્યોના યહોવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘જુઓ, આ નગર તેમ જ તેની
આસપાસનાં નગરો પર જે આવનાર સવર્ વપ ઓ વષે હુ બોલ્યો
છુ તે હુ લાવીશ, કેમ કે તેઓએ હઠ લા બની અને મારુ ક ું સાંભ ું
ન હ.”

20
પાશહૂર યાજક સાથે ય મયાની અથડામણ

1 હવે ઈમ્મેરનો દ કરો પાશહૂર યાજક યહોવાહના સભા ાનનો
ુ અ ધકાર હતો. તેણે ય મયાને આ ભ વષ્યવાણી કહેતો

સાંભ ો, 2 તેથી પાશહૂરે ય મયા પ્રબોધકને માય . પછ તેણે તેને
યહોવાહના સભા ાનની પાસે બન્યામીનની ઉપલી ભાગળમાં હેડ
હતી તેમાં તેને ૂ ો.

3બીજા દવસે પાશહૂરે ય મયાને હેડમાંથી છૂટો કય ત્યારે ય મયાએ
તેને ક ું, “યહોવાહે તારુ નામ પાશહૂર ન હ, પણ માગોર- મસ્સાબીબ
એટલે સવર્ત્ર ભય એ ું પા ું છે. 4 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે ું પોતાને
તથા તારા સવર્ મત્રો પર ભયરૂપ થઈ પડે એ ું હુ કર શ. તેઓ પોતાના
શ ુઓની તલવારથી ૃત્ ુ પામશ.ે અને ું તાર નજરે જોશ.ે આખો
યહૂ દયા હુ બા બલના રાજાને સોંપી દઈશ. તે તેઓને કેદ કર ને બા બલ
લઈ જશે અને ત્યાં તેઓને તલવારથી માર નાખશે.

5 હુ આ નગરની સવર્ સંપ , તેની સવર્ પેદાશ અને તેની સવર્ કમતી
વસ્ ુઓ અને યહૂ દયાના રાજાઓનો બધો ખજાનો તેઓના શ ુઓને
સોંપી દઈશ, તેઓ તેને ૂંટશ.ે અને તેઓને પકડ ને બા બલ લઈ જશે.
6વળ હે પાશહૂર, ું અને તારા ઘરમાં રહેનાર સવર્ બંદ વાન થશો. તમને
બા બલ લઈજવામાંઆવશ,ેઅને ત્યાં ું તેમ જ તારા સવર્ મત્રો જમેને
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તેં ખોટ ભ વષ્યવાણી સંભળાવેલી છે. તેઓ પણ ત્યાં મરશ.ે અને ત્યાં
જ તેઓને દફનાવામાં આવશ.ે

યહોવાહની આગળ ય મયાની હૈયાવરાળ
7 હે યહોવાહ, તમે મને છેતય છે;અને હુ ફસાઈ ગયો. મારા કરતાં તમે

બળવાન છો અને તમે મને જીત્યો છે.
હુ આખો દવસો તરસ્કાર ું કારણ થઈ પડ્યો છુ. સવર્ લોકો માર

મશ્કર કરે છે.
8 કેમ કે ારે હુ બો ું છુ ત્યારે ત્યારે ઘાંટા પાડ ને બલાત્કાર તથા ૂંટ

એવી હુ ૂમ પાડુ છુ.
કેમ કે યહોવાહ ું વચનબોલ્યાને લીધેઆખો દવસ મારો તરસ્કારઅને

નદા થાય છે.
9 હુ જો એમ કહુ કે, ‘હવે હુ યહોવાહ વષે વચાર શ ન હ અને તેમ ું

નામ હુ ન હ બો ુ.ં’
તો જાણે મારા હાડકામાં બળતો અ સમાયેલો હોય એવી પીડા મારા

હૃદયમાં થાય છે. અને ૂપ રહેતાં મને કટાળો આવે છે. હુ
બોલ્યા વગર રહ શકતો નથી.

10 મેં ચારે બાજુથી તેઓની ધમક ઓ સાંભળ અને મને ડર છે, તેઓ
કહે છે; ‘આપણે ફ રયાદ કર ું.’

મારા નકટના મત્રો મને ઠોકર ખાતા નહાળવાને તાકે છે કે, કદાચ તે
ફસાઈ જાય.

અને ત્યારે આપણે તેને જીતીએ તો તેના પર આપણે વેર વાળ ુ.ં’
11 પર ુ મહાન યોદ્ધાની જમે યહોવાહ માર સાથે છે. જઓે માર

પાછળ પડ્યા છે તેઓ ઠોકર ખાઈને પડ જશે.
તેઓ મને હરાવશે ન હ. તેઓ અ તશય લ જ્જત થશ.ે તેઓ ફતેહ

પામશે ન હ.
તેઓ ું અપમાન કાયમ રહેશે અને ૂલાશે ન હ.
12 પણ હે સૈન્યોના યહોવાહ, ન્યાયની કસોટ કરનાર અને અંત:કરણ

તથા હૃદયને પારખનાર,
તેમના પર કરેલો તમારો પ્ર તકાર અને બદલો જોવા દો, કેમ કે મેં મારો

દાવો તમાર આગળ રજૂ કય છે.
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13 યહોવાહ ું ગીત ગાઓ, યહોવાહની સ્ ુ ત કરો!
કેમ કે તેમણે દુ ોના હાથમાંથી દ રદ્ર ઓના જીવ બચા ા છે.
14જે દવસે હુ જન્મ્યો તે દવસ શા પત થાઓ.
જે દવસે માર માએ મને જન્મઆપ્યો તે દવસઆશીવાર્ દત ન થાઓ.
15 ‘તને દ કરો થયો છે’એવી વધામણી,
જણેે મારા પતાને આપી અને અ તશય આનંદ પમાડ્યો તે માણસ

શા પત થાઓ.
16જે નગરો યહોવાહે ન કયાર્ છે અને દયા કર ન હ.
તેઓની જમે તે માણસ નાશ પામ.ે તે માણસ સવારમાં વલાપ અને

બપોરે રણનાદ સાંભળો.
17 કેમ કે, ગભર્ ાનમાંથી જ મને બહારઆવતાની ઘડ એજ તેણે મને

માર ન ના ો,એમ થાત તો, માર માતા જ માર કબર બની
હોત,

તે ું ગભર્ ાન સદાને માટે ર ું હોત.
18શા માટે હુ ક ો અને દ:ુખ સહન કરવા ગભર્માંથી બહાર આ ો,
જથેી મારા દવસો લ જ્જત થાય?”

21
યરુશાલેમના પરાજયની ભ વષ્યવાણી

1 યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ ુ,ં ારે સદ કયા રાજાએ
મા લ્કયાના દ કરા પાશહૂરને તથા માસેયા યાજકના દ કરા સફાન્યાને
ય મયાની પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે, 2 “કૃપા કર ને ું યહોવાહને
અમાર તરફથી ૂછ, કેમ કે બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર અમાર
સામે ુદ્ધ કરે છે કદાચ યહોવાહ પોતાનાં સવર્ અદ્દ ુત કૃત્યો પ્રમાણે
અમાર સાથે એવી ર તે વતર્શે કે જથેી તે રાજાને પાછા જ ું પડ.ે”

3 ત્યારે ય મયાએ તેઓને ક ું કે, સદ કયાને જઈને આ પ્રમાણે
કહેજો કે, 4 ‘યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે; “જુઓ,
લડાઈનાં જે શ ો તમારા હાથમાં છે, જે શ ો વડે તમે કોટની બહાર
તથા બા બલના રાજાની સાથે ઘેરો ઘાલનાર ખાલદ ઓ સામે લડો છો
તે હુ પાછાં ફેરવીશ. તેઓનેઆ નગરની મધ્યમાં એકઠા કર શ. 5લાંબા
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કરેલા હાથથી તથા બળવાન ુજથી ક્રોધ તથા જુસ્સાથી તથા ભારે
રોષથી હુ જાતે તમાર સામે લડ શ.

6 આ નગરમાં રહેનારા માણસો તથા પ ુઓને હુ માર નાખીશ.
તેઓ મોટ મરક થી ૃત્ ુ પામશે. 7 ત્યારબાદ યહોવાહ કહે છે કે હુ
યહૂ દયાના રાજા સદ કયાન,ે તેના સેવકોને તથા જે લોક આ નગરમાં
મરક થી, તલવારથી તથા દકુાળથી બચ્યા છે તેઓને બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં તથા જઓે તેનો જીવ શોધે છે તેઓના
હાથમાં સોંપીશ અને તે તેઓને તલવારથી માર નાખશે. તેમના પર
તે ક્ષમા, દયા કે કરુણા દશાર્વશે ન હ.

8આલોકને તારે કહે ું કે, યહોવાહઆપ્રમાણે કહે છે કે; “જુઓ, હુ
તમાર આગળજીવનનો માગર્ અને મરણનો માગર્ બ ે ૂકુ છુ. 9જે કોઈ
આ શહેરમાં રહેશે તે તલવારથી, દકુાળથી તથા મરક થી ૃત્ ુ પામશે,
પણ જે કોઈ તેમને ઘેરો ઘાલનાર ખાલદ ઓને શરણે જશે તે જીવતો
રહેશ.ે અને તેનો જીવ તે ૂંટ તર કે ગણશે. 10 કેમ કે આ નગર ું ભ ું
ન હ, પણ વનાશ કરવાને મેં મારુ ુખ ફેર ું છે’એમ યહોવાહ કહે છે.
‘તેને બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવશે અને તે બાળ
દેવામાં આવશ.ે

યહૂ દયાના રાજ-વંશજો સામે ઇનસાફ
11વળ યહૂ દયાના રાજાના વંશજો વષે યહોવાહ ું વચન સાંભળો.

12 હે દાઉદના ઘરના, યહોવાહ કહે છે કે; સવારે ન્યાય કરો,
જે માણસ જુલમીઓના હાથે ૂંટાઈ ગયો છે તેને તેના હાથમાંથી

છોડાવો,
રખેને તમારાં દુ કૃત્યોને કારણે મારો રોષ અ ની પેઠે સળગી ઊઠશે

તેને હોલવનાર કોઈ મળશે ન હ.
13 જુઓ, હે ખીણમાં રહેનાર , હે મેદાનમાંના ખડકમાં રહેનાર હુ તાર

વરુદ્ધ છુ”એમ યહોવાહ કહે છે
જે કોઈ કહે છે કે, કોણ મારા પર હુમલો કર શકે એમ છે?” “અથવા

કોણ અમારાં ઘરોમાં પ્રવેશી શકે એમ છે?’ તેઓની વરુદ્ધ હુ
છુ
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14 હુ તમારાં કૃત્યોનાં ફળ પ્રમાણે શક્ષા કર શ”એમ યહોવાહ કહે છે.
“હુ તેના જગલમાં અ સળગાવીશ અને તે પોતાની આસપાસની સવર્

વસ્ ુઓને બાળ નાખશે.”

22
યહૂ દયાના રાજકુટુબને ય મયાનો સંદેશો

1 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; ું અહ થી ઊતર ને યહૂ દયાના
રાજાના મહેલમાં જા અને ત્યાં આ વચન બોલ. 2 અને કહે કે,
હે યહૂ દયાના રાજા, દાઉદના રા ાસન પર બેસનાર ું અને તારા
દાસો તથા તારા લોકો જઓે આ દરવાજામાં થઈને અંદર આવે છે
તે તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો. 3 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે
કે; “ન્યાયથી અને સદાચારથી ચાલો, ૂંટાયેલાને જુલમીના હાથમાંથી
બચાવો; પરદેશી,અનાથ અને વધવા પ્રત્યે અન્યાય કે હસા કરો ન હ
અને આ ાને નદ ષ ું લોહ ન પાડો.

4 જો તમે ખરેખર આ પ્રમાણે કરશો તો દાઉદના રા ાસન પર
બરાજનાર રાજાઓ રથોમાં અને ઘોડા પર સવાર કર આ મહેલના
દરવાજામાં થઈને અંદર આવશ.ે અને ત,ે તેઓના ચાકરો અને તેઓના
લોકો પણ અંદર આવશ.ે 5 પણ જો તમે આ વચનો તરફ ધ્યાન ન હ
આપો તો યહોવાહ કહે છે કે, હુ મારા પોતાના સમ ખાઈને કહુ છુ કે,
“આમહેલ ખંડરે બની જશે.

6 યહૂ દયાના રાજાના રાજમહેલ વષે યહોવાહ ક ું છે કે;
‘ ું મારે મન ગલ્યાદ જવેો છે, લબાનોન ું શર છે. તેમ છતાં હુ તને

વેરાન
અને વસ્તીહ ન નગરો જે ું બનાવી દઈશ.
7 હુ તારો નાશ કરવા માટે શ સજલેા વનાશકોને તૈયાર કર શ.
તેઓ તારા ઉ મ દેવદાર ૃક્ષોને કાપી અને અ માં નાખી દેશે.

8 ઘણી પ્રજાઓ આ નગરની પાસે થઈને જશે અને તે સવર્ લોકો
એકબીજાને કહેશે કે, “યહોવાહે શા માટે આ મોટા નગરના આવા હાલ
કયાર્ છે?” 9 ત્યારે તેઓ જવાબ આપશે કે, “તેઓએ પોતાના ઈ ર
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યહોવાહ સાથેના કરારનો ત્યાગ કય છે. અને અન્ય દેવોની સેવા ૂજા
કર .”

રાજા શાલ્ ૂમ વષે ય મયાનો સંદેશો
10 યહૂ દયાના લોકો જે ૃત્ ુ પામ્યા છે તેને માટે રડો ન હ, તેમ જ તેનો

શોક પણ ન કરશો; પણ જે સ્વદેશમાંથી જાય છે તેને માટે
હૈયાફાટ રુદન કરો,

કેમ કે તે કદ પાછોઆવવાનો નથી. તે ફર પોતાની કુટુબને જોવા પામશે
ન હ.”

11 કેમ કે યહૂ દયાના રાજા યો શયાનો દ કરો શાલ્ ુમ જણેે પોતાના
પતા યો શયાની જગ્યાએ રાજ ક ;ુ અને આ ાનમાંથી ગયો, તેના
વષે યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે, “તે ત્યાંથી પાછો આવશે ન હ.
12 પણ જે ઠેકાણે તેઓ તેને બંદ વાન કર ને લઈ ગયા છે. તે દેશમાં
જ ૃત્ ુ પામશે અને આ ૂ મને કદ જોવા પામશે ન હ.”

યહોયાક મ વષે સંદેશો
13જે માણસ પોતા ું ઘર અન્યાયથી તથા પોતાની મેડ ઓ અની તથી

બાંધે છે;
જે પોતાના પડોશી પાસે કામ કરાવે છે. અને તેની મજૂર તેને આપતો

નથી. તે માણસને અફસોસ!
14 તે કહે છે, હુ મારા માટે વશાળ મકાન તથા મોટ મેડ ઓ બાંધીશ,
પછ તે તેમાં પોતાને સારુ બાર ઓ ૂકે છે. અને તેની છત પર દેવદાર

ૃક્ષનાં પા ટયાં જડે છે. અને તેને લાલ રગ લગાડે છે.”
15 ું દેવદાર ૃક્ષના મહેલો બાંધીને સ દ્ધ મેળવવા ઇચ્છે છે એથી
ું તારુ રા ટકશે?
ું તારા પતાએ ખા ુંપી ું નહો ું અને ની ત તથા તે ન્યાયથી વહાર

કરતો નહોતો? તેથી જ તે ુખી થયો.
16તેણે ગર બો તથા લાચારને ન્યાયઆપ્યો તેથી તે સમયે તે ુખી હતો.

મને ઓળખવો તે એ જ છે કે ન હ? એમ યહોવાહ કહે છે.
17 પણ ૂંટ લે ું, નદ ષ ું લોહ પાડ ુ,ં
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અને જુલમ તથા અત્યાચાર કરવા સવાય બીજા કશા પર તાર આંખો
તથા તારુ હૃદય લાગેલાં નથી.

18તે માટે યહૂ દયાના રાજાયો શયાના દ કરા યહોયાક મ વષે યહોવાહ
કહે છે કે;

તેને સારુ “ઓ, મારા ભાઈ!” અથવા “ઓ, માર બહેન!” એ ું બોલીને
વલાપ કરશે ન હ.

અથવા “ઓ, મારા મા લક!” અને “ઓ, મારા રાજા!” એમ કહ ને કોઈ
તેને માટે વલાપ કરશે ન હ.

19એક ગધેડાને દાટવામાં આવે છે તેમ તેને દાટવામાં આવશ,ે
તેને ઘસડ ને યરુશાલેમના દરવાજા બહાર નાખી દેવામાં આવશ.ે

યરુશાલેમના ભા વ વષે
20 ું લબાનોનના પહાડ પર ચઢ ને હાંક માર. બાશાનમાં જઈને પોકાર

કર;
અબાર મ પવર્ત પરથી હાંક માર, કેમ કે તારા બધા મત્રો નાશ પામશે.
21 ારે ુ સ ૃદ્ધ થતો હતો ત્યારે હુ તાર સાથે બોલ્યો, પણ તેં ક ું,

“હુ ન હ સાંભ ું.”
તાર ુવાનીથી તાર ર તભાત એવી હતી કે તેં કદ મારુ ક ું ક ુ નથી.
22પવન તારા સવર્ પાળકોને ઘસડ લઈજશે. તારા સવર્ મત્રોને ુલામો

તર કે લઈ જવામાં આવશ.ે
ન ે તાર દુ તાને કારણે તાર બદનામી થશે અને ું શરમ અ ુભવશે.
23 હે લબાનોનમાં રહેનાર તથા દેવદાર ૃક્ષોમાં પોતાનો માળોબાંધનાર ,

ારે તને પ્ર ૂતાના જવેી પીડા તથા ક થશે ત્યારે તાર દશા, કેવી
દયાજનક થશે.”

રાજા યહોયાક મ સામે ઈ રનો ઇનસાફ
24 આ યહોવાહ ની જાહેરાત છે “જમે હુ જીવતો છુ” “જો

યહૂ દયાના રાજા, યહોયાક મનો દ કરો કો નયા મારા જમણા હાથ
પરની ુ દ્રકા હોત, તોપણ મેં તેને ત્યાંથી દૂર કય હોત. 25 ું જનેાથી ડરે
છે અને જે તારો જીવ લેવા તાકે છે તે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર
અને ખાલદ ઓના હાથમાં હુ તને સોંપી દઈશ. 26જે દેશમાં તારો જન્મ
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થયો નહોતો એવા પારકા દેશમાં હુ તને તથા તાર માતાને પણ ફેંક
દઈશ. અને ત્યાં તમે ૃત્ ુ પામશો.

27 અને જે દેશમાં પાછા આવવાને તેમના જીવ ઝૂરે છે, તે ૂ મમાં
તેઓ પાછા આવશે ન હ.
28 આ માણસ કો નયા, તે ુચ્છ અને ટેલા ઘડા જવેો છે ુ?ં તે

અણગમતા પાત્ર જવેો હશે ું?
તેને તથા તેના વંશજોને દૂરના અજાણ્યા પ્રદેશમાં ફેંક દેવામાં આ ા છે

જે તેઓજાણતા નથી?
29 હે ૂ મ, ૂ મ, ૂ મ! ું યહોવાહનાં વચન સાંભળ.
યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; લખી રાખો કે આ માણસ કો નયા;

ન:સંતાન ૃત્ ુ પામશ.ે
30 તે માણસ જીવનમાં આગળ વધશે ન હ કે તેના વંશનો કોઈ સફળ

થશે ન હ
કે જે દાઉદના રા ાસન પર બેસે અથવા ફર થી યહૂદા પર રાજ કરે.”

23
ઉજજવળ ભા વની આશા

1 “જે પાળકો મારા બીડનાં ઘેટાંનો નાશ કરે છે તથા તેઓને વખેર
નાખે છે. તેઓને અફસોસ!” એમ યહોવાહ કહે છે. 2 તેથી જે પાળકો
મારા લોક ું પાલન કરે છે તેઓ વષે યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે
છે કે, “તમે મારા ટોળાંને વખેર ના ું છે અને નસાડ ૂ ું છે. અને
તેની પર ધ્યાન નથીઆપ્ ુ,ંએ માટે! હવે હુ તમે કરેલા દષુ્કૃત્યોની તમને
સજા કર શ”એ ું યહોવાહ કહે છે.

3 “વળ જે દેશોમાં મેં મારા ટોળાંને નસાડ ૂ ા છે ત્યાંથી પાછા
એકત્ર કર ને, તેઓને તેઓના વાડાઓમાં પાછા લાવીશ. ત્યાં તેઓ
સફળ થશે અને ૃ દ્ધ પામશે. 4 હુ એવા પાળકોની નમ ૂક કર શ કે
જઓે તેમ ું પાલન કરે. તેઓ ફર બીશે ન હ કે ગભરાશે ન હ. અને
ૂલા પડશે ન હ”એમ યહોવાહ કહે છે.

5 ‘યહોવાહ કહે છે, “જુઓ, એવો સમય આવી ર ો છે “ ારે હુ
દાઉદના વંશમાં એક ન્યાયી “અંકુર’ ઉગાવીશ.
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તે રાજા તર કે રાજ કરશ.ે તેના શાસનમાં આબાદ હશ.ે અને દેશમાં
ન્યાય અને ની તમ ા લાવશે.

6તેની કાર કદ માં યહૂ દયાનો ઉદ્ધાર થશેઅને ઇઝરાયલ ુર ક્ષત રહેશે.
અને યહોવાહઅમારુ ન્યાયીપણું છે. એનામથી તેઓ તમને બોલાવશ.ે

7 યહોવાહ કહે છે, માટે જુઓ, હવે એવો સમય આવે છે,” “ ારે
લોકો એ ું ન હ કહે કે, ઇઝરાયલ ુત્રોને મસરમાંથી બહાર લાવનાર
‘યહોવાહ જીવતા છે.’ 8 પણ એમ કહેશે કે, ‘ઇઝરાયલના વંશજોને
ઉ રદેશમાંથી અને તેઓને ાંથી નસાડ ૂ ા હતા તે સવર્ દેશોમાંથી
ફર પાછા લાવનાર યહોવાહજીવતા છે, તેઓ તેઓની પોતાની ૂ મમાં
વસશે.’ ”

જૂઠા પ્રબોધકો માટે સંદેશો
9 પ્રબોધકો વષેની વાત; મારુ હૃદય મારામાં થત થ ું છે. મારાં સવર્

હાડકાં કપે છે. હુ દ્રાક્ષારસથી મ બનેલ છુ,
યહોવાહને લીધે અને તેમના પ વત્ર વચનોને લીધે દ્રાક્ષારસથી મ

થયેલા માણસના જવેો છુ.
10 કેમ કે દેશ ભચાર ઓથી ભરાઈ ગયો છે. આ કારણે દેશ શોક

કરે છે.
જગલમાંનાં બીડો ુકાઈ ગયાં છે. આ પ્રબોધકોનો’ માગર્ દુ છે; અને

તેઓ પોતાની સ ાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતા નથી.
11 યહોવાહ કહે છે કે, પ્રબોધકો અને યાજકો બ ે ભ્ર થઈ ગયા છે.

મેં તેઓની દુ તા મારા ઘરમાં પણ જોઈ છે.”
12 તેને લીધે તેઓના રસ્તાઓઅંધકારમય તથા લપસણા થઈ ગયા છે.

તેઓને હડસેલી ૂકવામાં આવશ;ેઅને તેઓ તેમાં પડશ.ે
કેમ કે હુ તેઓના પર વપ એટલે શાસન ું વષર્ લાવીશ એમ યહોવાહ

કહે છે.
13 મેં સમરુનના પ્રબોધકોમાં ૃણાજનક બાબતો જોઈ છે; તેઓએ

બઆલને નામે પ્રબોધ કય છે
અને મારા ઇઝરાયલી લોકોને ખોટે માગ દોયાર્ છે.
14 અને યરુશાલેમના પ્રબોધકોમાં મેં ભયંકર કૃત્યો જોયાં છે; તેઓ

ભચાર કરે છે અને અસત્યના માગ ચાલે છે.
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તેઓ દુ ોના હાથને મજ ૂત કરે છે. અને કોઈ પોતાની દુ તામાંથી
પાછુ વળ ું નથી.

મારે મન તેઓબધા સદોમના જવેા છે. અને તેના રહેવાસીઓગમોરાના
જવેા થઈ ગયા છે.”

15 તેથી પ્રબોધકો વષે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે;
“જુઓ, હુ તેઓને કડવી વેલ ખવડાવીશ અને ઝેર પાઈશ,
કેમ કે યરુશાલેમના પ્રબોધકોથી આખા દેશમાં દુ તા ફેલાઈ રહ છે.”
16સૈન્યોના યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, જે પ્રબોધકો તમને પ્રબોધ

કરે છે તેઓ ું તમે સાંભળશો ન હ.
તેઓ થર્ વાતો કરે છે. તેઓ મારાં ુખનાં વચનો નથી કહેતા પણ

પોતાના મનની ક લ્પત વાતો કરે છે.
17જઓે માર વાણીનો તરસ્કાર કરે છે તેઓને તેઓ કહેતા ફરે છે કે,

‘યહોવાહ કહે છે કે તમને શાં ત થશ.ે”
જઓે પોતાના હ્રદયના દરુાગ્રહ ુજબ ચાલે છે તેમને કહે છે, તમારા પર

કોઈ પણ વપ આવશે ન હ.’
18 છતાં, યહોવાહના મંત્રીમંડળમાં કોણ ઊ ું રહ શકે? કોણ તેમ ું

વચન જોવા અને સાંભળવા ઊભા રહે?
કોણે તેમ ું વચન સાંભળવા ધ્યાન આપ્ ું છે?
19 જુઓ, યહોવાહ પાસેથી તોફાન આવે છે. તેમનો કોપ હા, ૂમર

મારતો રોષ પ્રગટ થયો છે.
ૂમર મારતો વંટોળ યો દુ ના માથા પર આવી પડશ.ે

20યહોવાહ પોતાના હ્રદયના મનોરથોને અમલમાં ન લાવે તથા સદ્ધ કરે
ન હ, ત્યાં ુધી તેમનો ક્રોધ શાંત થશે ન હ.

પાછલા દવસોમા,ં તમે તે સમજી શકશો.
21આપ્રબોધકોને મેં મોકલ્યા નથી. છતાં તેઓ દોડ ગયા.
મેં આ લોકોને ક ું ક ું નથી. છતાં તેઓ પ્રબોધ કરે છે.
22 તેઓ જો મારા મંત્રીમંડળમાં ઉપ ત ર ા હોત તો મારા લોકોને

મારાં વચનો સંભળા ાં હોત;
તેઓને તેઓના ખોટા માગથી અને કરણીઓની દુ તાથી પાછા વા ા

હોત.
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23 યહોવાહ કહે છે કે ું હુ કેવળ પાસેનો ઈ ર છુ અને દૂરનો ઈ ર
નથી?

24 ું ુપ્ત ાનોમાં કોઈ મારાથી પોતાને સંતાડ શકે છે કે હુ તેને ન હ
જોઉં?” એ ું યહોવાહ કહે છે.

“ ું હુ આકાશ તથા ૃથ્વીમાં સવર્ત્ર હાજર નથી?” એમ યહોવાહ કહે
છે.

25 ‘મને સ્વપ્ન આ ું છે! મને સ્વપ્ન આ ું છે!’ એવા જે પ્રબોધકો
મારા નામે ખોટો પ્રબોધ કરે છે. તેઓએજે ક ું તે મેં સાભ ું છે; 26જે
પ્રબોધકો ખોટો પ્રબોધ કરે છેઅને પોતાના હ્રદયમાં રહેલા કપટનો પ્રબોધ
કરે છે. તેઓના હ્રદયમાં એ કયાં ુધી રહેશ?ે 27જમે તેમના પ ૃઓ
બઆલને કારણે મારુ નામ વીસર ગયા હતા તેમ તેઓ એકબીજાને
સ્વપ્નોની વાત કહ ને તેઓ વડે મારા લોકની પાસે મારુ નામ ુલાવી
દેવાની કો શશ કરે છે.

28 જે પ્રબોધકને સ્વપ્ન આ ું હ ું તે ભલે સ્વપ્ન પ્રગટ કરે. અને
જનેે મેં કઈક પ્રગટ ક ુ છે તે ભલે મારાં વચન સત્યતાથી બોલ.ે ઘઉંની
ુલનામાં પરાળની શી કમત?” એમયહોવાહ કહે છે. 29યહોવાહએમ

કહે છે કે, “ ું મારુ વચન અ સમાન નથી? તથા “ખડકના ૂરે ૂરા
કરનાર હથોડા જે ું નથી? 30 તે માટે યહોવાહ કહે છે, જુઓ, “જે
પ્રબોધકો મારા વચનો એકબીજાની પાસેથી ચોર લે છે તેઓની વરુદ્ધ
હુ છુ.” 31યહોવાહ કહે છે કે, જુઓ,જે પ્રબોધકો પોતાની વાણીને માર
વાણી તર કે ખપાવે છે. “અને તેઓની જીભ વાપર ને બોલે છે. તેઓની
વરુદ્ધ હુ છુ.” 32 જુઓ, હુ તે બધા પ્રબોધકોની વરુદ્ધમાં છુ તેઓનાં
સ્વપ્નો કેવળ નલર્જ્જ જૂઠાણાં છે.” એમ યહોવાહ કહે છે. “અને
જઓે મારા લોકોને જૂઠાણાં દ્વારા અને મોટ મોટ વાતો દ્વારા પાપમાં
દોર જાય છે. તેઓને મેં મોકલ્યા નથી. અને તેઓને મેં કોઈ આજ્ઞા
પણ આપી નથી. તેઓ આ લોકને બલકુલ હતકારક થશે ન હ”એમ
યહોવાહ કહે છે.

પ્ર ુની વાણીનો ભાર
33 “ ારે આ લોક કે કોઈ પ્રબોધક અથવા કોઈ યાજક તેઓમાંથી

કોઈ તને ૂછે કે, ‘યહોવાહની વાણી કઈ છે?’ ત્યારે તારે જવાબઆપવો
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કે, કઈ ઈ રવાણી! યહોવાહ કહે છે કે હુ તમને કાઢ ૂક શ.’ 34 વળ
આ યહોવાહની ઈ રવાણી છે એ ું જો કોઈ પ્રબોધક, યાજક કે કોઈ
લોક કહેશ,ે તો હુ તેને અને તેનાં કુટુબને શક્ષા કર શ.

35 ‘યહોવાહે શો ઉ ર આપ્યો છે?’ અથવા ‘યહોવાહ ું બોલ્યા
છે?’ એ ું તમારે પોતપોતાના પડોશી અને ભાઈને કહે ું જોઈએ.
36 યહોવાહની વાણી એમ તમારે ારે પણ બોલ ું ન હ, કેમ કે દરેક ું
વચન તે જ પોતાની ઈ રવાણીરૂપ થશે. કેમ કે જીવતા ઈ ર એટલે
સૈન્યોના યહોવાહ જે આપણા ઈ ર છે. તેમનાં વચનો તમે સાંભ ાં
નથી.

37 પ્રબોધકોને તારે આ કહે ું કે; ‘યહોવાહે તને શો ઉ ર આપ્યો?
યહોવાહે તમને ું ક ું છે?’ 38 પણ યહોવાહની વાણી એમ તમે જો
બોલશો તો યહોવાહ કહે છે કે; યહોવાહની ઈ રવાણી ‘એમ તમારે
બોલ ું ન હ,એમ મેં તમને ક ું છે. છતાં “તમે યહોવાહની ઈ રવાણી
એ ું કહેતા જાઓ છો,’ 39 તેથી જુઓ, હુ તમને છેક વીસર જઈશ.
પછ જે નગર મેં તમને અને તમારા પ ૃઓને આપ્ ું તેઓને હુ માર
નજર સમક્ષથી કર શ. 40અને જે કદ ુલાય ન હ એવી નામોશી અને
નરતર નદા તથા સતત અપમાન હુ તમારા પર લાવીશ.”

24
અંજીરની બે ટોપલી

1 યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મના દ કરા યકોન્યાન,ે યહૂ દયાના
અ ધકાર ઓને, કાર ગરોને તથા ુહારોને બા બલનો રાજા
ન ૂખાદનેસ્સાર યરુશાલેમથી બંદ વાન બનાવીને લઈ ગયો, ત્યારબાદ
જુઓ, યહોવાહના સભા ાનની સામે બહાર ૂકેલી અંજીરની બે
ટોપલીઓ યહોવાહે મને દેખાડ . 2 એક ટોપલીમાં તાજાં અને પ્રથમ
અંજીરના ફળ જવેાં બહુ સારાં અંજીર હતા.ં પર ુ બીજી ટોપલીમાં
બગડ ગયેલાં અને ખાવાને લાયક ન હ એવાં અંજીર હતાં. 3 પછ
યહોવાહે મને ક ું, “ય મયા ું ું જુએ છે?” મેં ઉ ર આપ્યો, હુ તો
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અંજીરો જોઉં છુ, તેમાંનાં કેટલાક બહુ સારાં છે અને કેટલાંક ૂબ જ
બગડ ગયા છે, તે એટલાં ખરાબ છે કે ખવાય પણ ન હ.”

4 પછ યહોવાહ ું વચન માર પાસે આ પ્રમાણે આ ું અને ક ું કે,
5 “યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે કે; “યહૂ દયામાંથી
જે લોકો બંદ વાસમાં ગયા છે. જમેને મેં અહ થી ખાલદ ઓના દેશમાં
મોકલ્યા છે તેઓને હુ આ સારાં અંજીર જવેા મા ું છુ. 6 કેમ કે તેઓ ું
હત કરવા સારુ હુ માર નજર તેઓની પર રાખીશ. અને તેઓને ફર થી
આ દેશમાં પાછા લાવીશ. હુ તેઓને બાંધીશ અને પાડ નાખીશ ન હ,
હુ તેઓને રોપીશ અને તેઓને ઉખેડ નાખીશ ન હ. 7 ારે તેઓ
ૂરા દલથી માર પાસે પાછા આવશે. ત્યારે મને ઓળખનારુ, એટલે

યહોવાહ હુ તે છુ,એ ું ઓળખનારુ હૃદય હુ તેમને આપીશ. અને તેઓ
મારા લોકો થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ.

8 યહોવાહ એમ કહે છે કે, જમે અંજીરો બગડ ગયા,ં ખવાય ન હ
એટલે ુધી બગડ ગયાં છે’ “તેમની પેઠે યહૂ દયાનો રાજા સદ કયા
તેના અ ધકાર ઓ અને યરુશાલેમમાંના બાક રહેલા લોક જઓે આ
દેશમાં જ રહે છે કે જઓે મસરમાં રહે છે તેઓને હુ તજી દઈશ.
9 હુ તે લોકોને ભયંકર સજા કર શ તેઓ ત્રાસ પામીને ૃથ્વીનાં સઘળાં
રા ોમાં અહ તહ રઝળતા ફરશે. એ માટે હુ તેઓને તજી દઈશ. જે
જગ્યાઓમાં હુ તેઓને હાંક કાઢ શ ત્યાં સવર્ત્ર તેઓ નદા, મહેણાં,
હાંસી તથા શાપરૂપ બનશે. ત્યાં લોકો તેઓને શાપઆપશે. 10જે ૂ મ
મેં તેઓને અને તેઓના પ ૃઓનેઆપી હતી. તે ૂ મ પરથી તેઓ નાશ
થાય ત્યાં ુધી હુ તેઓના પર તલવાર, દકુાળ અને મરક મોકલીશ.

25
ઉ રમાંથી આવનાર આક્રમણ

1 યહૂ દયાના રાજા, યો શયાના દ કરા, યહોયાક મના ચોથા વષર્માં
એટલે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના પહેલા વષર્માં યહૂ દયાના
સવર્ લોક વષે જે વચન ય મયા પાસે આ ું તે; 2 અને જે વચન
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ય મયા પ્રબોધક યહૂ દયાના સવર્ લોકોની આગળ તથા યરુશાલેમના
સવર્ રહેવાસીઓઆગળ બોલ્યો તે આ છે.

3યહૂ દયાના રાજાઆમોનના દ કરા યો શયાના શાસનકાળના તેરમા
વષર્થી તે આજ પયત એટલે ત્રેવીસ વષર્ની ુદત ુધી યહોવાહ ું વચન
માર પાસે આ ું. કે હુ આગ્રહથી તમને કહેતો આ ો છુ, છતાં તમે
મારુ સાંભ ું ન હ. 4 વળ યહોવાહે સવર્ સેવકોને એટલે પ્રબોધકોને
તમાર પાસે મોકલ્યા છતાં પણ તમે તેઓ ું સાંભ ું ન હ. અને
સાંભળવાને કાન ધય ન હ.

5 આ પ્રબોધકોએ ક ું કે, તમે બધા તમારા દુ વહાર અને
દુ કૃત્યોમાંથી પાછા ફરો અને જે ૂ મ યહોવાહે તમને અને તમારા
પ ૃઓને ુરાતનકાળથી આપી છે તેમાં સદાકાળ રહો. 6અન્ય દેવોની
ૂજા અને સેવા કરવા સારુ તેઓની પાછળ જશો ન હ. તમારા હાથની

કૃ તઓથી મને ક્રો ધત કરશો ન હ. એટલે હુ તમને કઈ હા ન પહોંચાડ શ
ન હ.’ ”

7પર ુ તમે મારુ સાંભ ું ન હ”એમ યહોવાહ કહે છે, પણ પોતાના
હાથથી બનાવેલી કૃ તઓ વડે મને રોષ ચઢાવીને તમે તમારુ પોતા ું ૂંડુ
ક ુ છે.” 8 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; “તમે મારાં
વચનો સાંભ ાં નથી, 9 જુઓ, તેથી હુ ઉ રના બધા કુળસ ૂહોને અને
બા બલના રાજા મારા સેવક ન ૂખાદનેસ્સારને પણ તેડાવી મંગાવીશ”
એમયહોવાહ કહે છે.” તેઓને હુઆ દેશ પર, તેઓના રહેવાસીઓપર
અને આસપાસની બધી પ્રજાઓ સામે લાવીશ અને હુ તેઓનો સંહાર
કર શ. અને તેઓ વસ્મયજનક તથા તરસ્કારપાત્ર થશ.ે અને તેઓ
હમેશ ઉજ્જડ રહેશે એ ું હુ કર શ.

10 હુ તમાર ુશીઅને હષર્નો સાદ, વરકન્યાના વનોદનો સાદ ઘંટ નો
સાદ તથા દ વાઓનો પ્રકાશ દેશમાંથી બંધ પાડ શ. 11આ સમગ્ર દેશ
ખેદાન-મેદાનઅને વેરાન થઈજશે. અને એલોકો સ ેર વષર્ બા બલના
રાજાની ુલામી કરશે.

12 અને સ ેર વષર્ ૂરાં થાય કે તરત જ હુ બા બલના રાજા તથા
તેના લોકોને ખાલદ ઓના દેશને તેનાં પાપોને લીધે શક્ષા કર શ” એમ
યહોવાહ કહે છે. “તેમની ૂ મ હમેશને માટે ઉજ્જડ થશે. 13 તે દેશ
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વષે જે સવર્ વચન હુ બોલ્યો હતો. તે ુજબ હુ તેના પર વપ
લાવીશ. એટલે જે બ ું આ ુસ્તકમાં લખે ું છે જે ભ વષ્ય સવર્ દેશો
વષે ય મયાએ ક ું છે તે પ્રમાણે હુ વપ લાવીશ. 14તેઓ પોતે ઘણી
પ્રજાઓ અને મહાન રાજાઓના ુલામ બનશે અને હુ તેઓને તેઓનાં
આચરણ ુજબ, તેઓના હાથનાં કૃત્યોનો બદલો આપીશ.”

પ્રજાઓસામે પ્ર ુનો ુણ્યપ્રકોપ
15 માટે યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ રે આ પ્રમાણે મને ક ું કે; “આ

ક્રોધરૂપી દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો મારા હાથમાંથી લ.ે જે સવર્ પ્રજાઓની પાસે
હુ તને મોક ું તે સવર્ને તેમાંથી પીવડાવ. 16અને જે તલવાર હુ તેઓના
પર મોકલીશ તેને લીધે તેઓએપીધા પછ ભાન ૂલી લથ ડયાં ખાશે.”

17 આથી મેં યહોવાહના હાથમાંથી તે પ્યાલો લીધો. અને મને જે
પ્રજાઓમાં મોકલ્યો તેઓને તે પાયો. 18 એટલે યરુશાલેમને તથા
યહૂ દયાનાં નગરોને, તેઓના રાજાઓને તથા તેઓના અ ધકાર ઓને મેં
તે પાયો પ રણામે આજની જમે તેઓ ઉજ્જડ થઈને વસ્મય, ધ ાર
પામેલા તથા શાપરૂપ થાય.

19 વળ મસરના રાજા ફારુન તેના સેવકો અને તેના અ ધકાર ઓને
તેના બધા લોકોએ આ પીણું પી ું. 20 તેમ જ સવર્ મશ્રજા તઓ,
મસરમાં વસતા બધા વદેશીઓ, ઉસના બધા રાજાઓ, પ લસ્તીઓના
દેશના રાજાઓ આશ્કલોન, ગાઝા અને એક્રોન તથા આશ્દોદના બચી
ગયેલા; 21અદોમ, મોઆબ અને આમ્મોનીઓ.

22 ૂરના અને સદોનના બધા રાજાઓ સ ુદ્રની પેલે પારના બધા
રાજાઓ; 23 દેદાન, તેમા અને ૂઝ અને એ બધા જઓેએ તેઓના
વાળ પોતાના માથાની બાજુ પરથી કાપ્યા હતા.

24 આ લોકોએ પણ તે પીવો પડશે; એટલે કે, અરબસ્તાનના
સવર્ રાજાઓ અને અરણ્યમાં વસેલી મશ્રજા તઓના રાજાઓ;
25 ઝમ્રીના,એલામના તથા માદ ઓના સવર્ રાજાઓ; 26ઉ રના અને
દૂરના,બધા રાજાઓને અને ૃથ્વીના પડ પરનાં બધાં રા ો એ તમામને
મેં એ પ્યાલો પાયો. તેઓની પાછળ શેશાખનો રાજા પણ એ પીશ.ે”
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27 યહોવાહે મને ક ું કે, “હવે તારે તેઓને કહે ું કે, સૈન્યોના
યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; “પીઓઅને મસ્ત થઈનેઓકો,
જે તલવાર હુ તમારા પર મોકલીશ તેને લીધે પીઓ અને પાછા ઊઠો
ન હ.’ ” 28જો તેઓ તારા હાથમાંથી પ્યાલો લઈને પીવાની ના પાડે તો
તારે તેઓને કહે ું. ‘સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે; “તમે ન ે એ પીશો.
29માટે જુઓ,જે નગર મારા નામથીઓળખાય છે. તેની પર હુઆફત
લાવવાનો જ છુ. તો ું તમે શક્ષાથી બચી જશો? તમે શક્ષાથી બચશો
નહ . કેમ કે હુઆ ૃ ના બધા લોકો પર તલવાર બોલાવી મંગાવીશ!”
એમ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે.

30તેથી હે ય મયા ું તેઓની વરુદ્ધઆસવર્ વચનો કહે. તારે તેઓને
કહે ું કે,
‘યહોવાહ તેમના ઉચ્ચ ાનમાંથી ગજના કરશે. પોતાના પ વત્ર

નવાસ ાનમાંથી ઘાંટો પાડશે.
તે પોતાના નવાસ ાનમાંથી ગજના કરશે; દ્રાક્ષા ૂંદનારાની જમે તે

ૃથ્વીના સવર્ લોકોની વરુદ્ધ હોંકારો કરશે.
31 ૃથ્વીના સવર્ છેડા ુધી ઘોંઘાટ પહોંચશ.ે કેમ કે દેશના લોકો સાથે

યહોવાહ વવાદ કરે છે. તે સવર્ માણસોનો ન્યાય કરશે. તે
દુ ોનો તલવારથી સંહાર કરશે.” એમ યહોવાહ કહે છે.

32 સૈન્યોના યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, “જુઓ, આફત એક
દેશમાંથી બીજા દેશમાં ફેલાઈ રહ છે,

ૃથ્વીના છેક છેડથેી પ્રચંડ વાવાઝોડુ કાશે.
33 તે દવસે યહોવાહે જમેને માર ના ા હશ,ે તેમના ૃતદેહો ૃથ્વીના
એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી દેખાઈઆવશ.ે તેઓને માટે શોક કરવામાં
આવશે ન હ, તેઓને ભેગા કર ને દાટવામાં આવશે ન હ. તેઓ ૂ મની
સપાટ પર પડ રહ ને ખાતરરૂપ થઈ જશ.ે
34 હે પાળકો વલાપ કરો. તથા ૂમ પાડો, હે ટોળાંના સરદારો તમે

રાખમાં આળોટો.
કેમ કે તમાર કતલનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. હુ તમારા ટુકડા કર

નાખીશ અને તમે ુંદર પાત્ર પડ ને ભાંગી જાય તેમ પડશો.
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35 પાળકો તથા ટોળાંના સરદારોને નાસવાનો કે બચવાનો કોઈ રસ્તો
પણ મળશે ન હ

36 પાળકોની ૂમનો પોકાર તથા ટોળાંના સરદારો ું રડ ું સંભળાય છે,
કેમ કે યહોવાહ તેમ ું બીડ ઉજ્જડ કર નાખે છે.
37 યહોવાહના ભારે રોષને કારણે તેઓના શાંત નવાસો ખંડરે થયા છે.
38 તે જુવાન સહની જમે પોતાની ુફામાંથી બહાર આવે છે. કેમ કે

ઉપદ્રવ કરનારની ગજનાને લીધે,
તેઓના ભારે રોષને લીધે તેઓની ૂ મ વસ્મય પમાડે એવી વેરાન થઈ

ગઈ છે.”

26
ય મયાની ધરપકડ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મની કાર કદ ની
શરૂઆતમાં આ વચન યહોવાહ પાસેથી આ ુ.ં 2 યહોવાહ આ
પ્રમાણે કહે છે કે; ું યહોવાહના સભા ાનનાઆંગણામાં ઊભા રહ ને
યહૂ દયાના સવર્ નગરોમાંથી જે લોકો ઘરમાં ભજન કરવા આવે છે,
તેઓની આગળ જે વચનો મેં તને કહેવા ક ું છે તે સવર્ બોલ. તેમાંનો
એક પણ શ ૂલ્યા વગર ૂરે ૂરુ કહેજ!ે 3 કદાચ તેઓ તે સાંભળે
અને પોતાના દુ માગ થી પાછા ફરે અને તેઓનાં દુ કાય ને લીધે જે
શક્ષા હુ તેઓને આપવાનો વચાર કરુ છુ. તે હુ તેઓ પર ન મોક ુ.ં
4 વળ ું તેઓને કહેજ,ે યહોવાહ કહે છે કે, મારુ નયમશા મેં

તમાર આગળ ૂ ું છે તે ુજબ ચાલવાન,ે 5 મારા સેવકો, પ્રબોધકો
જઓેને હુ આગ્રહથી તમાર પાસે મોક ું છુ તેઓના વચનો તમે
સાંભળશો ન હ, 6 તો આ ભ ક્ત ાનના હુ શીલો જવેા હાલ કર શ;
અને ૃથ્વીની સવર્ પ્રજાઓની નજરમાં હુ નગરને શા પત કર શ.’ ”

7 યાજકો, પ્રબોધકો અને સવર્ લોકોએ ય મયાને યહોવાહના ઘરમાં
આ વચનો બોલતો સાંભ ો. 8 યહોવાહે સવર્ લોકની આગળ
ય મયાને જે પ્રમાણે બોલવાનીઆજ્ઞાઆપી હતી તે સવર્ ુજબ કહેવા ું
ય મયાએ ારે ૂરુ ક ુર્ કે તરત જ યાજકોએ, પ્રબોધકોએ અને બધા
લોકોએ, તેને પકડ્યો અને ક ું, “ ું જરૂર ૃત્ ુ પામીશ! 9 તેં શા માટે
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યહોવાહના નામે એવી ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર કે, આ સભા ાનની
હાલત શીલો જવેી થશે અને આ શહેર વેરાન અને વસ્તી વગર ું થઈ
જશે?” પછ સવર્ લોકો યહોવાહના ઘરમાં ય મયાની પાસે એકઠા થયા.

10 આ સાંભળ ને યહૂ દયાના ઉચ્ચ અ ધકાર ઓ રાજાના
મહેલમાંથી મં દરમાં પહોંચી ગયા અને યહોવાહના ભ ક્ત ાનના નવા
પ્રવેશદ્વાર આગળ બેસી ગયા. 11 પછ યાજકોએ અને પ્રબોધકોએ,
અ ધકાર ઓને અને સવર્ લોકોને ક ું કે, “આમાણસને ૃત્ ુદડની સજા
થવી જોઈએ, કેમ કે તેણે આ નગરની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચાર
છે જમે તમે બધાએ તમારા પોતાના કાને સાંભળ છે!” 12 ત્યારે
ય મયાએ સવર્ અ ધકાર ઓને અને સવર્ લોકોને ક ું કે, “આ નગર
તથા સભા ાનની વરુદ્ધ ભ વષ્યવાણી જે તમે સાંભળ છે તે કહેવા
માટે યહોવાહે મને મોકલ્યો છે.

13 માટે હવે, તમારાં આચરણ અને કૃત્યો ુધારો અને તમારા ઈ ર
યહોવાહ ું ક ું સાંભળો, તો કદાચ તમારા પર જે વપ લાવવા
યહોવાહ બોલ્યા છે તે વષે તેઓ પ ાતાપ કરે. 14 પણ જુઓ, હુ
તો તમારા હાથમાં છુ. તમને જે યોગ્ય અને સારુ લાગે તે મને કરો.
15 પણ એટ ું ખાતર થી માનજો કે જો તમે મને માર નાખશો, તો તમે
આ નગર અને તેના બધા વતનીઓએક નદ ષ માણસના પ્રાણ લેવાના
બદલઅપરાધી ઠરશો. કેમ કે ખરેખર યહોવાહે મને આ બ ું તમને કહ
સંભળાવવા મોકલ્યો છે.”

16 ત્યારે અ ધકાર ઓએ અને લોકોએ યાજકોને અને પ્રબોધકોને
ક ું, “આ માણસ ૃત્ ુદડને પાત્ર નથી. કેમ કે તે આપણા ઈ ર
યહોવાહને નામે બોલ્યો છે.” 17પછ દેશના વડ લોમાંના માણસોઊભા
થયા અને આખી સભાને સંબોધીને.

18 તેઓએ ક ું, “યહૂ દયાના રાજા હઝ કયાના સમયમાં મીખાહ
મોરાશ્તી ઈ રનાં વચન કહેતો હતો અને તેણે યહૂ દયાના સવર્ લોકોને
ક ું કે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે; “ સયોન ખેતરની જમે ખેડાઈ જશે
અને યરુશાલેમ ખંડરેનો ઢગલો થઈ જશે. અને સભા ાનનો પવર્ત
વનનાં ઉચ્ચ ાન જવેો થશે.” 19 ત્યારે યહૂ દયાના રાજા હ ઝ ા
અને યહૂ દયાના બધા લોકોએ આ માટે તેને માર ના ો હતો કે? ું
તેને યહોવાહનો ડર નહોતો? વળ તેણે મહેરબાની રાખવાને યહોવાહને
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વનંતી કર નહોતી? આને કારણે યહોવાહ તેઓના પર જે વપ
લાવવાને બોલ્યા હતા, તે વષે તેમને પ ાતાપ થયો. જો આપણે
ય મયાને મોતની સજાને પાત્ર ઠરાવીએ તો ું આપણે જ આપણા પર
મોટ આફત ન હ નોતર એ?”

20વળ કયાર્થ-યાર મનોએકવતનીએટલે શમાયાનો દ કરો ઉ રયા,
યહોવાહને નામે ભ વષ્ય કહેતો હતો. તેણે આ નગર તથા દેશની
વરુદ્ધ ય મયાનાં સવર્ વચનો પ્રમાણે ભ વષ્ય ક ું. 21 પણ ારે
યહોયાક મ રાજાએ તથા તેના બધા સૈ નકો અને અ ધકાર ઓએ તે
વચનો સાંભ ાં ત્યારે રાજાએ તેને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કય , પણ

ારે ઉ રયાને તેની ખબર પડ ત્યારે ભયભીત થઈ મસર નાસી ગયો.
22 ત્યારે યહોયાક મ રાજાએ આખ્બોરના દ કરા એલ્નાથાનને અને

તેની સાથે કેટલાંક માણસોને મસરમાં મોકલ્યા. 23 તેઓ ઉ રયાને
મસરમાંથી પકડ ને યહોયાક મ રાજાની હજૂરમાં લઈ આ ા અને
તેણે તેને માર નંખા ો અને તેના ૃતદેહને હલકા કહેવાતા લોકોના
કબ્રસ્તાનમાં નાખી દ ધો. 24 પર ુ શાફાનના દ કરા અ હકામે ય મયાનો
પક્ષ લીધો તેથી તેને માર નાખવા સારુ લોકોના હાથમાં સોંપવામાં
આ ો ન હ.

27
ઝંૂસર ઓ દ્વારા પદાથર્પાઠ

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મની કાર કદ ના
આરભમાં ય મયાની પાસે આ વચન યહોવાહની પાસેથી આ ું,
2 યહોવાહે આ ુજબ મને ક ું કે; ું તારે માટે બંધનો તથા ઝંૂસર ઓ
બનાવીને તે તાર ગરદન પર ૂક. 3અને યરુશાલેમમાં યહૂ દયાના રાજા
સદ કયાની પાસે જે ખે પયાઓ આવે છે. તેઓની હસ્તક અદોમના
રાજા પાસે, મોઆબના રાજા પાસે, આમ્મોનીઓના રાજા પાસે, ૂર
અને સદોનના રાજાઓ પાસે તે મોકલ. 4 તેઓને આજ્ઞા કર કે, તમે
જઈને તમારા મા લકોને કહો કે, સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર
આ પ્રમાણે કહે છે કે; “આવચન તમારે તમારા મા લકોને કહે ું.

5 ‘મેં મારા મહાન સામથ્યર્ અને શ ક્તથી ૃથ્વી અને તેના પર વસતાં
માણસો અને પ ુઓને ઉત્પ કયા છે અને હુ ચાહુ તેને તે આપી શકુ
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છુ. 6 તેથી હવ,ે તમારા સવર્ દેશો મેં બા બલના રાજા, મારા સેવક,
ન ૂખાદનેસ્સારને સોંપ્યા છે. વળ , જગલનાં પ ુઓ પણ તેની સેવા
કરવા મેં આપ્યાં છે. 7 તેના દેશને માટે નમાર્ણ થયેલ સમય આવે ત્યાં
ુધી બધી પ્રજાઓતેની અને તેના દ કરાની અને તેના દ કરાના દ કરાની

સેવા કરશ.ે ત્યારે બળવાન પ્રજાઓ અને મહાન રાજાઓ તેની પાસે
સેવા કરાવશ.ે

8 વળ જે પ્રજા અને રા તેની એટલે બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારની સેવા કરશે ન હ. અને પોતાની ગરદન પર બા બલના
રાજાની ઝંૂસર ન હ ૂકશ.ે તે પ્રજાને હુ તેને હાથે ન કરુ ત્યાં ુધી
તલવાર, દકુાળઅને મરક મોકલીને તેને હુ શક્ષા કર શ.’ એ ું યહોવાહ
કહે છે. જથેી અંતે તે બા બલના હાથમાં સોંપાઈ જાય.

9 માટે તમે તમારા પ્રબોધકો, જોશીઓ, તમારા સ્વપ્ન જોનારાઓ,
ૂવાઓઅનેજતરમંતર કરનારાઓજઓેતમને કહે કે, ‘તમે બા બલના

રાજાની સેવા કરશો ન હ.’ તો તેની તરફ ધ્યાન ના આપશો. 10 કેમ
કે તમને તમારા વતનમાંથી દૂર કરવા માટે હુ તમને તમાર ૂ મમાથી
હાંક કાઢુ અને તમે નાશ પામો તે માટે તેઓ તમને ખોટુ ભ વષ્ય કહે છે.
11 પણ જો કોઈ પ્રજા બા બલના રાજાની ઝંૂસર ગરદન પર ૂકશે અને
તેના દાસ થશ,ે તો હુ તેને પોતાની ૂ મમાં રહેવા દઈશ.’ તેઓ ત્યાં ખેતી
કરશે અને વસશે. એમ યહોવાહ કહે છે.”

12 તેથી મેં યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને આ બધી બાબતો કહ
કે; “તમે તમાર ગરદનો પર બા બલના રાજાની ઝંૂસર ૂકશો તો તમે
જીવતા રહેશો. 13જે પ્રજા બા બલના રાજાની સેવા ન કરે તેના વષે
યહોવાહ બોલ્યા છે. તે પ્રમાણે તમે એટલે ું તથા તાર પ્રજા તલવાર,
દકુાળ અને મરક થી શા માટે મરો?

14જે પ્રબોધકો તમને એમ કહે છે કે, ‘તમે બા બલના રાજાની સેવા
કરશો ન હ,’ તેમની વાત તમારે સાંભળવી ન હ. તેઓ તમને ખોટુ
ભ વષ્ય કહે છે. 15 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, મેં તેમને મોકલ્યા નથી.”
“તોપણ તેઓ મારા નામે તમને જૂઠુ ભ વષ્ય કહે છે જથેી હુ તમને આ
દેશમાંથી નસાડ ૂકુ અને જે પ્રબોધકો ખોટુ ભ વષ્ય કહે છે તે પ્રબોધકો
સાથે તમે નાશ પામો.”
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16 વળ મેં યાજકો અને બધા લોકોને ક ું કે, યહોવાહ આ પ્રમાણે
કહે છે કે; જે પ્રબોધકો તમને એમ કહે છે કે, ‘જુઓ, યહોવાહના
ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો થોડા જ વખતમાં બા બલમાંથી જલદ પાછા
લાવવામાં આવશે તેમની વાત તમે સાંભળશો ન હ. તેઓ તમને જૂઠુ
ભ વષ્ય કહે છે.’ 17 તેઓ ું કહે ું તમે સાંભળશો ન હ. બા બલના
રાજાની શરણાગ ત સ્વીકારશો તો તમે જીવતા રહેશો, શા માટે આ ું
નગર ઉજ્જડ થાય? 18 પણ જો તેઓ સાચા પ્રબોધકો હોય અને જો
સાચે જ યહોવાહ ું વચન તેઓની પાસે આ ું હોય, તો યહોવાહના
ઘરમાં, યહૂ દયાના રાજાના મહેલમાં અને યરુશાલેમમાં બાક રહેલાં
પાત્રો બા બલ ન લઈ જાય તે માટે તેઓએ સૈન્યના યહોવાહને વનંતી
કરવી.’ ”

19 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ આ વષે કહે છે કે, ંભ, સ ુદ્ર, પાયા
તથા પાત્રો તે લઈ ગયો ન હ, પણઆ નગરમાં હજી રહેલાં છે. 20 પણ
બા બલનો રાજાન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના રાજાયહોયાક મના દ કરા
યકોન્યાને તથા યહૂ દયાના તેમ જ યરુશાલેમના સવર્ કુલીન લોકોને
યરુશાલેમમાંથી બા બલમાં બંદ વાસમાં લઈ ગયો.

21 જે પાત્રો યહોવાહના ઘરમાં, યહૂ દયાના રાજાના મહેલમાં તથા
યરુશાલેમમાં હજુ રહેલાં છે, તેના વષે ઇઝરાયલના ઈ ર સૈન્યોના
યહોવાહ કહે છે કે, 22 ‘તેઓને બા બલમાં લઈ જવામાં આવશે અને હુ

ાં ુધી તેઓ પર ધ્યાન ન હ આ ું ત્યાં ુધી તેઓ ત્યાં જ રહેશે.’
એમ યહોવાહ કહે છે. ‘પછ હુ તેઓને લાવીને આ ળે ૂક શ.’ ”

28
હનાન્યા સાથે ય મયાનો વાદ વવાદ

1 વળ તે જ વષ યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનકાળના
શરૂઆતમાં ચોથા વષર્ના પાંચમા મ હનામાં ગબ્યોનના વતની
આઝઝુરના દ કરા હનાન્યા પ્રબોધકે યહોવાહના ઘરમાં યાજકો અને
બધા લોકોની હાજર માં ક ું કે, 2 “સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના
ઈ ર કહે છે; ‘બા બલના રાજાની ઝંૂસર મેં તારા પરથી હઠાવી લીધી
છે.
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3 બે વષર્ની અંદર હુ બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહોવાહના
ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો આ ળેથી ૂંટ ને બા બલ લઈ ગયો હતો તે
સવર્ પાત્રો અહ હુ પાછા લાવીશ. 4 તેમ જ હુ યહૂ દયાના રાજા
યહોયાક મના દ કરા યકોન્યાને તેમ જ બા બલમાં બંદ વાસમાં ગયેલા
યહૂ દયાના બધા લોકોને હુ આ ળે પાછા લાવીશ, ‘કેમ કે હુ
બા બલના રાજાની ઝંૂસર ભાગી નાખીશ.” એ ું યહોવાહ કહે છે.

5 ત્યારે જે યાજકો અને લોકો યહોવાહના ઘરમાં ઊભા રહેલા હતા
તે સવર્ની સમક્ષ ય મયા પ્રબોધકે હનાન્યા પ્રબોધકને જવાબ આપ્યો.
6ય મયા પ્રબોધકે ક ું કે, “હાઆમીન! યહોવાહ એ પ્રમાણે કરો. અને
યહોવાહના ભ ક્ત ાનનાં પાત્રો તથા જઓે બંદ વાસમાં ગયા છે. તે
બધા લોકોને બા બલમાંથી આ ળે પાછા લાવીને, ભ વષ્યનાં તમારાં
જે વચનો તમે ક ાં છે તે ૂરાં કરો. 7 તેમ છતાં જે વચન હુ તમારા
કાનોમાં અને આ સવર્ લોકોના કાનોમાં કહુ છે તે સાંભળો.

8 તારા અને મારા પહેલાં થઈ ગયેલા પ્રાચીન પ્રબોધકોએ ઘણાં દેશો
વરુદ્ધ પ્રબોધ કય હતો. અને મોટા રા ોની વરુદ્ધ ુદ્ધ, દકુાળ
તથા મરક વષે ભ વષ્ય ક ું હ ુ.ં 9જે પ્રબોધક ુખ અને શાં ત વષે
ભ વષ્ય કરે છે અને તેના શ ો ખરા છે, ત્યારે જ તે યહોવાહે મોકલેલો
પ્રબોધક છે એમ જણાશ.ે”

10 પછ હનાન્યા પ્રબોધકે ય મયાની ગરદન પર ૂકેલી ઝંૂસર
લઈ અને તેને ભાંગી નાખી. 11 હનાન્યાએ બધા લોકો સમક્ષ ક ું,
“યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે કે; ‘આપ્રમાણે બે વષર્ પછ હુ બા બલના
રાજા ન ૂખાદનેસ્સારની ઝંૂસર બધી પ્રજાઓની ગરદન પરથી ભાંગી
નાખીશ.’ એ પછ ય મયા પ્રબોધક પોતાને રસ્તે ચાલ્યો ગયો.”

12 વળ હનાન્યા પ્રબોધકે ય મયા પ્રબોધકની ગરદન પરની ઝંૂસર
ભાંગી ના ા પછ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસેઆ પ્રમાણેઆ ું કે,
13 “ ું હનાન્યા પાસે જઈને તેને કહે કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે; તેં લાકડાની
ઝંૂસર ભાંગી નાખી છે, પર ુ હુ તેની જગ્યાએ લોખંડની ઝંૂસર ઓ
બનાવીશ.” 14 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે
કે; બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારની સેવા કરવા માટે મેં આ સવર્
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પ્રજાઓની ગરદન પર લોખંડની ઝંૂસર ૂક છે. તેઓ તેના દાસ થશે.
વળ જગલમાંનાં પ ુઓ પણ મેં તને આપ્યાં છે.”

15 પછ ય મયા પ્રબોધકે હનાન્યા પ્રબોધકને ક ું, “સાંભળ હે
હનાન્યા, યહોવાહે તને મોકલ્યો નથી પણ ું જૂઠ વાત પર આ લોકને
વ ાસ કરાવે છે. 16 તેથી યહોવાહ કહે છે; ‘હુ ૃથ્વીના ૃ પરથી
તને ફેંક દઈશ. આ વષ ું ૃત્ ુ પામીશ. કેમ કે ું યહોવાહની વરુદ્ધ
ફ ૂરનાં વચન બોલ્યો છે.” 17 અને તે જ વષર્ના સાતમા મ હનામાં
હનાન્યા પ્રબોધક ૃત્ ુ પામ્યો.

29
બા બલના બંદ વાસમાંના યહૂ દઓ પર ય મયાનો પત્ર

1 ત્યારે બંદ વાસમાં ગયેલાઓમાંના બાક રહેલા વડ લો, ત્યાંના
યાજકો, પ્રબોધકો તથા જે લોકોને ન ૂખાદનેસ્સાર યરુશાલેમમાંથી
બા બલમાં લઈ ગયો ત્યારે ય મયા પ્રબોધકે આપેલા વચનો. 2 યકોન્યા
રાજા, રાજમાતા, ઉચ્ચ અ ધકાર ઓએ, યહૂ દયા અને યરુશાલેમના
આગેવાનો, કુશળ કાર ગરો તથા ુહારો બા બલમાંથી ગયા પછ ,
3 તે બધાની પાસે ય મયા પ્રબોધકે, શાફાનનો ુત્ર એલાસા તથા
જનેે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ બા બલમાં, બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારની પાસે મોકલ્યો હતો, તે હ લ્કયાનો દ કરો ગમાયાર્ તે
બ ેની સાથે જે પત્ર મોકલ્યો, તેમાં આ પ્રમાણે લખે ું છે.

4જે બંદ વાનોને યરુશાલેમથી બા બલના બંદ વાસમાં મોકલી દ ધા
છે તે સવર્ને “સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; 5 ‘તમે
ઘરો બાંધોઅને તેમાં રહો, દ્રાક્ષાની વાડ ઓરોપોઅને તેનાં ફળો ખાઓ.

6 તમે પરણો અને સંતાનોને જન્મ આપો. પછ તમારાં દ કરા-
દ કર ઓને પરણાવો. જથેી તેઓ પણ સંતાનો પેદા કરે. તમે ૃ દ્ધ
પામો,ઓછા ન થાઓ. 7 તે શહેરની શાં ત અને સ ૃ દ્ધ માટે કાયર્ કરો.

ાં મેં તમને દેશ નકાલ કયાર્ છે. તેના માટે પ્રાથર્ના કરો. કારણ કે ારે
તે સ ૃદ્ધ થશે ત્યારે તમે પણઆબાદ થશો.”
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8 હુ ઇઝરાયલનો ઈ ર, સૈન્યોના યહોવાહ, તમને કહુ છુ કે, ‘તમારા
પ્રબોધકોથી કે જોશીઓથી છેતરાશો ન હ, તેઓનાં સ્વપ્નો પર ધ્યાન
આપશો ન હ. 9 કેમ કે તે લોકો મારે નામે જૂઠુ ભ વષ્ય ભાખે છે. મેં
તેઓને મોકલ્યા નથી’એમ યહોવાહ કહે છે.

10 કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે; બા બલમાં સ ેર વષર્ ૂરાં થયા પછ
હુ તમાર ુલાકાત લઈશ. તમને આ ળે લાવીને તમને આપે ું મારુ
ઉ મ વચન ૂરુ કર શ. 11 કેમ કે તમારા માટે મારા જે ઇરાદાઓ હુ
રા ું છુ તે હુ જાણું છુ’એમ યહોવાહ કહે છે. તે ઇરાદાઓ ભ વષ્યમાં
તમનેઆશાઆપવા માટે ‘ વપ ને લગતા ન હ પણશાં તને લગતા છે.

12 ત્યારે તમે મને હાંક મારશો અને તમે જઈને પ્રાથર્ના કરશો તો હુ
તમારુ સાંભળ શ. 13 તમે મને શોધશો અને ખરા હૃદયથી મને શોધશો
તો મને પામશો. 14 યહોવાહ કહે છે, હુ તમને મળ શ’ અને તમારો
બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ. અને જે પ્રજાઓમાં અને જે ળોમાં મેં તમને
નસાડ ૂ ા છે’ ‘ત્યાંથી હુ તમને પાછા એકઠા કર શ.’ એમ યહોવાહ
કહે છે.

15 પણ તમે ક ું છે કે, યહોવાહે અમારે સારુ બા બલમાં પણ
પ્રબોધકો ઊભા કયાર્ છે, 16 જે રાજા દાઉદના રા ાસન પર બેઠેલો
છે તેના વષે તથા જે આ શહેરમાં રહે છે, એટલે તમારા જે ભાઈઓ
તમાર સાથે બંદ વાસમાં આ ા નથી તે સવર્ વષે યહોવાહ કહે છે.
17 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે; ‘જુઓ, હુ તેઓ પર તલવાર, દકુાળ
અને મરક મોકલીશ. હુ તેઓને ખાઈ ન શકાય એવાં સડલેાં અંજીર
જવેા બનાવી દઈશ.

18અને હુ તલવાર, દકુાળ અને મરક થી તેઓનો પીછો કર શ અને
ૃથ્વીના સવર્ રા ોમાં હુ તેઓને વેર વખેર કર નાખીશ. જે દેશોમાં મેં

તેઓને હાંક કાઢ્યા છે. તે સવર્માં તેઓ શાપ, વસ્મય અને હાંસીરૂપ
તથા નદારૂપ થાય. 19આ બ ું એટલા માટે બન્ ું છે કે તેઓએ મારાં
વચનો સાંભ ા ન હ’ એમ યહોવાહ કહે છે. ‘પ્રબોધકો મારફતે મેં
વારવાર તેઓની સાથે વાત કર પણ તેઓએમારુ સાંભ ું ન હ.’ એમ
યહોવાહ કહે છે.
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20 માટે યરુશાલેમમાંથી જે બંદ વાનો મેં બા બલ મોકલ્યા છે તે તમે
સવર્ યહોવાહના વચનો સાંભળો.

21 સૈન્યો યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે; કોલાયાનો દ કરો
આહાબ અને માસેયાનો દ કરો સદ કયા જણેે તમને મારા નામે
ખોટ ર તે ભ વષ્ય ભા ું હ ું તેઓના માટે આમ કહે છે. જુઓ,
તેઓનો જાહેરમાં શરચ્છેદ થાય માટે હુ તેઓને બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપીશ. અને તે તમારા દેખતાં તેઓને માર
નાખશે.

22 અને તેઓ પરથી સદ કયા અને આહાબને બા બલના રાજાએ
જીવતા બાળ ૂ ા, ‘તેઓના જવેા યહોવાહ તારા હાલ કરો,’ એવો
શાપ યહૂ દયાના જે બંદ વાનો બાબીલમાં છે તેઓસવર્આપશે.’ 23 કેમ
કે તેઓએ ઇઝરાયલમાં મોટ ૂખાર્મી કર છે. તેઓએ પોતાના
પડોશીઓની ીઓ સાથે ભચાર કય છે અને મારા નામે જૂઠાણું
પ્રગટ ક ુ હુ એ વાતો જાણું છુ;અને સાક્ષી છુ.” એમ યહોવાહ કહે છે.

શમાયાનો વરોધી પત્ર
24શમાયા નેહેલામીને ું કહેજે કે; 25સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના

ઈ ર કહે છે કે; તેં તારે પોતાને નામે યરુશાલેમના સવર્ લોકો ઉપર
માસેયાના દ કરા સફાન્યા યાજક અને બધા યાજકો પર પત્ર લખી
કહેડા ું કે, 26 “યહોવાહે યાજક યહોયાદાને ાને તને યાજક નીમ્યો
છે કે જથેી તમે યહોવાહના ભ ક્ત ાનના અ ધકાર થાઓ. અને જે
કોઈ માણસ ઘેલો છતાં પોતાને પ્રબોધક તર કે કહેવડાવતો હોય તેને ું
બેડ પહેરાવી કેદમાં નાખ.

27 તો પછ અનાથોથી ય મયા જે તમાર આગળ પોતાને પ્રબોધક
મનાવે છે તેને ઠપકો કેમ નથી આપતા? 28 કેમ કે બા બલમાં તેણે
અમારા પર સંદેશો મોકલ્યો કે, ‘અમારો બંદ વાસ લાંબા સમય ુધીનો
છે. તમે ઘર બનાવી અહ વસો અને વાડ ઓ રોપીને તેના ફળો ખાઓ.’
29સફાન્યા યાજકે આ પત્ર ય મયા પ્રબોધકને વાંચી સંભળા ો.

30 ત્યારે યહોવાહ ું વચનય મયા પાસેઆપ્રમાણેઆ ું કે; 31 “સવર્
બંદ વાનો ઉપર સંદેશો મોકલાવી અને કહે કે, શામાયા નેહેલામી વષે
યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે; શમાયાએ મારા મોકલ્યા વગર તમને
ભ વષ્ય ક ું છે. અને તેણે જૂઠ વાત પર તમાર પાસે વ ાસ કરા ો
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છે, 32 માટે યહોવાહ કહે છે કે; જુઓ, હુ શમાયા નેહેલામીને અને તેના
સંતાનોને શક્ષા કર શ, તેના વંશજોમાંથી કોઈઆપ્રજામાં વસવા પામશે
ન હ અને મારા લોક ું જે હત કર શ તે જોવા પામશે ન હ.’ ‘કેમ કે તેણે
યહોવાહની વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે એ ું યહોવાહ કહે છે.’ ”

30
યહોવાહ ું પોતાના લોકોને શાં ત ું વચન

1 યહોવાહ તરફથી જે વચન ય મયાની પાસે આ ું તે એ છે કે,
2 યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘મેં તને જે જે ક ું છે તે બ ું
એક ુસ્તકમાં લખી લે. 3 માટે જુઓ, જો એવો સમય આવી ર ો છે
કે, ‘ ારે હુ મારા લોકોનો એટલે ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાનો બંદ વાસ
ફેરવી નાખીશ. તેઓના પ ૃઓને જે ૂ મ આપી હતી તેમાં હુ તેઓને
પાછા લાવીશ. તેઓ તે ું વતન પ્રાપ્ત કરશ.ે એ ું યહોવાહ કહે છે.”

4જે વચનો યહોવાહ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયાના લોક વષે કહે છે તે
આ છે; 5 “તેથી યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
અમે કપાર આવે એવો અવાજ સાંભ ો છે તે શાં તનો ન હ પણ

ભયનો અવાજ છે.
6 તમાર જાતને ૂછો કે ું કોઈ ુરુષને પ્રસવવેદના થાય? પ્ર ૂતાની

જમે દરેક ુરુષને પોતાના હાથથી કમરે દાબતો મેં જોયો છે,
એ ું કારણ ું હશ?ે

વળ બધાના ચહેરા કેમ ફ ા પડ ગયા છે?
7 અરેરે! એ ભયંકર દવસ આવી ર ો છે! એના જવેો દવસ કદ

ઊગ્યો નથી,
તે તો યાકૂબના સંકટનો દવસ છે. પણ તે તેમાંથી બચશ.ે

8સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે; ‘તે દવસે હુ તેઓની ગરદન ઉપરની
ઝંૂસર ભાંગી નાખીશ. અને તેઓનાં બંધન તોડ નાખીશ. પરદેશીઓ
ફર કદ એમની પાસે સેવા ન હ કરાવ.ે 9 તેઓ પોતાના ઈ ર
યહોવાહની સેવા કરશે. અને તેઓને માટે તેઓના રાજાતર કે હુ દાઉદને
રાજા બનાવનાર છુ. તેની સેવા તેઓ કરશે.
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10 તેથી તમ,ે યાકૂબના વંશજો, મારા સેવકો ગભરાશો ન હ. એમ
યહોવાહ કહે છે. હે ઇઝરાયલ તારે ભય રાખવાની જરૂર નથી.

માટે જુઓ, હુ તમને અને તમારા વંશજોને તમે ાં બંદ છો તે દૂરના
દેશમાંથી છોડાવી લાવીશ.

યાકૂબ પાછો આવશે અને શાં ત ૂવર્ક રહેવા પામશે; તે ુર ક્ષત હશે
અને કોઈ તમને ડરાવશે ન હ,

11 કેમ કે યહોવાહ કહે છે હુ તમને બચાવવા સારુ તમાર સાથે છુ’
અને તમને જે પ્રજાઓમાં મેં વખેર ના ા છે તે લોકોનો પણ હુ સં ૂણર્

ર તે વનાશ કર શ. તોપણ હુ તમારો વનાશ કર શ ન હ,
હુ તમને ન્યાયની રૂએ શક્ષા કર શઅને ન ે તને શક્ષા કયાર્ વગરજવા

દઈશ ન હ.’
12યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે કે; ‘તારો ઘા રૂઝાય એવો નથી; તારો ઘા

જીવલેણ છે.
13 તમારા પક્ષમાં બોલવાવા ું અહ કોઈ નથી; તમારા ઘાને સાજો

કરવાનો કોઈ ઇલાજ નથી.
14 તારા બધા પ્રેમીઓ તને ૂલી ગયા છે. તેઓ તને શોધતા નથી.
કેમ કે મેં તને શ ુની જમે ઘાયલ કય છે. હા, નદય માણસની જમે મેં

તને ઈજા પહોંચાડ છે.
કેમ કે તારાં પાપ ઘણાં થવાને લીધે અને તારા અપરાધ વધી ગયા છે.
15 તારા ઘાને લીધે ું કેમ ૂમો પાડે છે? તારા ઘાનો કોઈ ઇલાજ નથી.
તારા અપરાધો ઘણા થવાને લીધે તારા અપરાધો વધી ગયા જનેે લીધે

આ શક્ષા કરવાની મને ફરજ પડ .
16જથેી જઓે તને ખાઈજાય છે. તે સવર્ને ખાઈ જવામાંઆવશ.ે તારા

બધા શ ુઓ બંદ વાસમાં જશે.
તારા પર જુલમ ુજારનારાઓ જ જુલમનો ભોગ બનશ,ે તને

ૂંટનારાઓ જ ૂંટાઈ જશે.
17 કેમ કે હુ તને આરોગ્ય આપીશ; અને ‘તારા ઘાને રૂઝાવીશ, એમ

યહોવાહ કહે છે.
‘કેમ કે તેઓએ તને કાઢ ૂકેલી કહ છે. વળ સયોનની કોઈને ચતા

નથી.”
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18 યહોવાહ કહે છે; “જુઓ, યાકૂબના વંશજોને બંદ વાસમાંથી ુકત
કરાશે અને તેઓના ઘરો પર હુ દયા કર શ.

અને નગરને પોતાની ટેકર પર ફર બાંધવામાંઆવશે તથા રાજમહેલમાં
રજવાડાની ર ત ુજબ લોકો વસશે.

19 અને તેઓમાં આભારસ્ ુ ત તથા હષર્ કરનારાઓનો અવાજ
સંભળાશ.ે

હુ તેઓની ૃ દ્ધ કર શ તેઓઓછા થશે ન હ;અને તેઓને મહાન તથા
મ હમાવંત પ્રજા બનાવીશ.

20 તેઓના લોકો પાછા પહેલાંના જવેા થશે; તેઓની સભા માર નજર
સમક્ષ ા પત થશે,

અને જઓે તેમનો ઉપદ્રવ કરે છે તેમને હુ સજા કર શ.
21તેઓનોઆગેવાન તેઓના પોતાનામાંથી જ થશે, તેઓમાંથી તેઓનો

અ ધકાર થશે
ારે હુ તેને માર પાસે લા ું ત્યારે તેઓ માર પાસે આવશે.

કેમ કે માર પાસે આવવાની જણેે હમત ધર છે તે કોણ છે?” એમ
યહોવાહ કહે છે.

22 પછ તમે મારા લોક થશો અને હુ તમારો ઈ ર થઈશ.
23 જુઓ યહોવાહનો ક્રોધ, તેમનો રોષ પ્રગટ્યો છે. તેમનો કોપ સળગી

ર ો છે.
વંટોળની માફક તે દુ ોના માથે આવી પડશ.ે
24 યહોવાહની યોજના અમલમાં આવે છે. તેઓ સદ્ધ કરે ન હ ત્યાં

ુધી તેમનો ક્રોધ શાંત થાય તેમ નથી,
ભ વષ્યમાં તે તમને સમજાશ.ે”

31
ઇઝરાયલ વતનમાં પાછા ફરશે

1 યહોવાહ કહે છે, તે સમયે’ “હુ ઇઝરાયલના સવર્ કુળનો ઈ ર
થઈશ અને તેઓ મારા લોક થશ.ે” 2 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“ ારે હુ ઇઝરાયલને વશ્રાં તઆપવા ગયો ત્યારે જે લોકો તલવારથી

બચી ગયા છે, તેઓ અરણ્યમાં કૃપા પામ્યા.
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3 યહોવાહે દૂર દેશમાં મને દશર્ન આપી ક ું કે, મેં તારા પર અખંડ પ્રેમ
રા ો છે.

માટે મેં માર કૃપા તારા પર રાખીને તને મારા તરફ ખેંચી છે.
4 હે ઇઝરાયલની કુમાર હુ તને ફર થી બાંધીશ અને ું પાછ બંધાઈશ.
ફર થી ું કુમા રકાની જમે ઝાંઝરથી પોતાને શણગાર શ અને આનંદથી

નાચતા બહાર જઈશ.
5 ું ફર થી સમરુનના પવર્તો પર દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે. અને રોપનારાઓ

એનાં ફળ ખાવા પામશે.
6 કેમ કે એવો દવસઆવી ર ો છે કે, ારે એફ્રાઇમના પવર્તો પરથી

ચોક દારો પોકાર કરશે કે,
‘ચાલો, આપણે આપણા ઈ ર યહોવાહની પાસે સયોનમાં ચઢ

જઈએ.’ ”
7યહોવાહ કહે છે કે; “યાકૂબને માટે આનંદ ૂવર્ક ગાઓ! પ્રજાઓમાં

જે ુ છે તેને માટે હષર્નાદ કરો. પ્રગટ કર ને સ્ ુ તગાન કર ને કહો,
યહોવાહ તમારા લોકોને ઇઝરાયલના બાક રહેલાને બચાવો.’
8 જુઓ, હુ તેઓને ઉ રમાંથી લાવીશ અને ૃથ્વીના છેડાઓથી તેઓને

એકત્ર કર શ.
તેઓમાં અંધજનો અને અપંગો હશે;
ગભર્વતી તથા જન્મઆપનાર સવર્ એકઠાં થશ.ે
તેઓનો મોટો સ ુદાય અહ પાછો ફરશે.
9 તેઓ રડતાંકકળતાં વનંતીઓ કરતાં આવશે.
હુ તેમને ઠોકર ન વાગે એવા સપાટ રસ્તે વહેતાં ઝરણાં આગળ

ચલાવીશ. કેમ કે હુ ઇઝરાયલનો પતા છુ,
એફ્રાઇમ મારો જયે દ કરો છે.”
10 હે પ્રજાઓ, તમે યહોવાહના વચન સાંભળો અને દૂર દૂરના દ્વ પોને તે

પ્રગટ કરો.
જણેે ઇઝરાયલના લોકોને વેર વખેર કર ના ા હતા તે પોતે જ તેઓને

એકત્ર કરશે. અને પોતાનાં ટોળાંની ઘેટાંપાળકની જમે સંભાળ
લેશ.ે

11કારણ કે યહોવાહે યાકૂબને બચા ો છે. અને તેના કરતાં બળવાનના
હાથમાંથી તેને છોડા ો છે.
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12 તેઓ આનંદના પોકાર કરતા સયોનના પવર્ત પર આવશે. અને
યહોવાહે આપેલા ધાન્ય, દ્રાક્ષારસ, તેલ અને ટોળાં અને
જાનવરો સ ૃ દ્ધથી ુશ ુશાલ થશે.

તેમ ું જીવન સીંચેલી વાડ જે ું થશે અને તેઓનાં સવર્ દ:ુખો દૂર થઈ
ગયાં હશ.ે

13 ત્યારે કુમા રકાઓઆનંદ સાથે નાચી ઊઠશે અને ુવાનો તથા ૃદ્ધો
હરખાશ;ે

“કેમ કે હુ તેઓના શોકને હષર્માં ફેરવી નાખીશ, હુ તેઓને ખાતર
આપીશઅને તેઓને હ ષત કર શ, કેમ કે તેઓનાં બંદ વાસનાં
સવર્ દ:ુખો દૂર થઈ ગયાં હશ.ે

14 હુ યાજકોને ુષ્કળ ખોરાક આપીશ.
અને માર પ્રજા મેં આપેલી ઉ મ વસ્ ુઓથી ભરાઈ જશ.ે એ ું

યહોવાહ કહે છે.
ઇઝરાયલ પર પ્ર ુની દયા

15 યહોવાહ કહે છે કે; રામામાં ભારે રુદનનો અવાજ સંભળાય છે,
રાહેલ પોતાના સંતાનો માટે રડે છે. પોતાના સંતાનો સંબંધી તે સાંત્વના

પામવાની ના પાડે છે. કેમ કે તેનાં સંતાનો ૃત્ ુ પામ્યાં છે.”
16 પર ુ યહોવાહ કહે છે; વલાપ કર ને રુદન કરવા ું બંધ કર, તારાં

આં ુ ૂછ નાખ;
તારાં ક ો થર્ ન હજાય, તારાં બાળકો શ ુના દેશમાંથી પાછાઆવશે.
17 તારા ભ વષ્ય માટે આશા છે” તારાં સંતાનો પોતાના દેશમાં પાછાં

આવશ,ેએમ યહોવાહ કહે છે.”
18 “ ન ે મેં એફ્રાઇમને પોતાના સંબંધમાં વલાપ કરતો સાંભ ો છે;

‘તમે મને સજા કર છે;
પણજમે વાછરડાને ઝંૂસર માટે પલોટવો પડે છે તેમ મને પણ સજાથઈ

છે.
મને તમાર તરફ પાછો વાળો અને ુન: ા પત કરો, કેમ કે ફક્ત તમે જ

મારા યહોવાહ ઈ ર છો.
19મને ારે સમજા ુ કે મેં ું ક ુ છે, ત્યારે મેં માર જાંઘ પર થબડાકો

માર ;
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હુ લ જ્જત અને અપમા નત થયો છુ, કેમ કે, ારે હુ જુવાન હતો
ત્યારે મેં બદનામીવાળા કામો કયા હતા.ં’

20 ું એફ્રાઇમ મારો લાડકો દ કરો છે? ું તે પ્રય દ કરો છે?
હુ ારે તેની વરુદ્ધ બો ું છુ ત્યારે પાછો તને યાદ કરુ છુ. અને મારુ

હૃદય તને ઝંખે છે. હુ ચો સ તારા પર અ ુકપા બતાવીશ.
એમ યહોવાહ કહે છે.

21 ારે ું બંદ વાસમાં જાય ત્યારે રસ્તામાં ઇઝરાયલનો માગર્ ૂચવતાં
નશાન કર. અને માગર્દશર્ક સ્તંભો બનાવ. ું જે રસ્તે ગઈ હતી
તે બરાબર ધ્યાનમાં રાખ.

કેમ કે હે ઇઝરાયલની કુમાર , ું ફર થી તારાં નગરોમાં અહ પાછ ફરશે.
22 હે ભટક ગયેલી દ કર , ું ાં ુધી અહ તહ રઝળતી રહ શ?
કેમ કે યહોવાહે ૃથ્વી પર એક નવી વાત ઉત્પ કર છે. ી બળવાન

ુરુષ ું રક્ષણ કરશે.

ઈ રના લોકો ું ઉજ્જવળ ભા વ અને નવો કરાર
23સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે; “ ારે હુ તેઓનો

બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ ત્યારે યહૂ દયા દેશમાં અને તેના નગરોમાં
લોકો આ વચન ઉચ્ચારશે કે, ન્યાય નકેતન હે પ વત્રપવર્ત, ‘યહોવાહ
આશીવાર્ દત કરો.’ 24અને યહૂ દયા તથા તેના બધા નગરોમાંનાં ખેડૂતો
અને ભરવાડો તેમના ટોળાં સાથે ભેગા રહેશે. 25 મેં થાકેલાં જીવને
વશ્રામ આપ્યો છે. અને દઃુખી જીવને સ ૃદ્ધ કયા છે.” 26 ત્યારબાદ
હુ જાગ્યો અને મેં જો ું તો માર ઊંઘ મને મીઠ લાગી.

27 યહોવાહ કહે છે “જુઓ,એવા દવસો આવી ર ા છે કે “ ારે
હુ ઇઝરાયલમાં અને યહૂ દયામાં માણસો ું બી તથા પ ુ ું બી વાવીશ.
28 ત્યારે એમ થશે કે જમે ઉખેડ નાખવા, ખંડન કરવા, તોડ પાડવા,
નાશ કરવા, અને દઃુખ દેવાને મેં તેઓ પર નજર કર હતી. તેમ હવે
બાંધવા અને રોપવા હુ તેઓના પર નજર રાખીશ.” એ ું યહોવાહ કહે
છે.

29 “તે દવસ પછ કોઈ એમ ન હ કહે કે,
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‘ પતાઓએ ખાટ દ્રાક્ષા ખાધી છે અને બાળકોના દાંત ખટાઈ ગયા છે.’
30 કેમ કે દરેક માણસ પોતાના પાપને લીધે મરશ;ે જે માણસો
ખાટ દ્રાક્ષ ખાશે તેઓના દાંત ખટાઈ જશે.

31યહોવાહ કહે છે કે, જુઓ,એવો સમયઆવી ર ો છે કે “ ારે
હુ ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા સાથે નવો કરાર કર શ. 32મેં ારે એમના
પ ૃઓને હાથ પકડ ને મસરમાંથી બહાર કાઢ્યાં હતા ત્યારે તેઓની
સાથે જે કરાર કય હતો તેવો આ કરાર ન હ હોય. હુ તેઓનો વ ા ુ
મા લક હોવા છતાં પણ તેમણે મારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે.” એ ું
યહોવાહ કહે છે.

33 “પણ યહોવાહ કહે છે હવે પછ ઇઝરાયલના લોકો સાથે જે
કરાર કર શ તે આ હશે “હુ મારા નયમો તેમના હ્રદયમાં ૂક શ. અને
તેઓનાં હૃદયપટ પર તે લખીશ. હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ. અને તેઓ
મારા લોક થશ.ે 34 તે સમયે ‘યહોવાહને ઓળખવા માટે!’ એકબીજાને
શીખવવાની જરૂર રહેશે ન હ, કેમ કે ત્યારે નાનાથી મોટા ુધી સૌ કોઈ
મનેઓળખશ.ે” “હુ તેઓનાં દષુ્કૃત્યો માફ કર શઅને તેમના પાપને ફર
સંભાર શ ન હ. એમ યહોવાહ કહે છે.”
35 “જણેે દવસે પ્રકાશઆપવા માટે ૂયર્ અને રાત્રે પ્રકાશઆપવા માટે

ચંદ્ર અને તારાઓઆપ્યા છે,
જે સાગરને એવો ખળભળાવે છે કે તેનાં તરગો ગજના કર ઊઠે, જે ું

નામ સૈન્યોના યહોવાહ છે તે આમ કહે છે;
36 “યહોવાહ કહે છે કે, જો માર આગળઆ નયમનો ભંગ થાય,
“તો જ ઇઝરાયલનાં સંતાનો પણ હમેશ માર પ્રજા તર કે ગણાતાં બંધ

થાય.”
37 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; “જો ઉપર ું આકાશ માપી શકાય,
અને નીચે ૃથ્વીના પાયાને શોધી શકાય, તો ઇઝરાયલના સંતાનોએ જે

જે ક ુ છે,
તે સવર્ને માટે હુ પણ તે સંતાનોનો ત્યાગ કર શ.” એ ું યહોવાહ કહે છે.

38 “જુઓ, યહોવાહ કહે છે, એવો સમય આવી ર ો છે કે તે
સમયમાંઆ નગર હનાનએલના ુરજથી તે ૂણાના દરવાજા ુધી ફર
બાંધવામાં આવશ.ે 39 વળ સીધે રસ્તે માપવાની દોર ઠેઠ ગોરેબ પવર્ત
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ુધી પહોંચશે. અને ત્યાંથી વળ ને ગોઆહ ુધી જશે. 40 ૃતદેહો
તથા રાખની આખી ખીણ કદ્રોનના વહેળા ુધીનાં સવર્ ખેતરસ હત,
ૂવર્ તરફ ઘોડા ભાગળના ૂણા ુધી યહોવાહને સારુ પ વત્ર થશે. તે

ફર કદ પણ ઉખેડવામાં આવશે ન હ અને પાડ નાખવામાં આવશે
ન હ.”

32
ય મયાની ખેતર-ખર દ પાછળનો સંકેત

1 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનકાળના દસમાં વષર્માં એટલે
ન ૂખાદનેસ્સારના અઢારમા વષર્માં ય મયા પાસે યહોવાહ ું આ વચન
આ ું 2તે વખતે બા બલના રાજા ું સૈન્ય યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ ું હ ું
અને યહૂ દયાના રાજમહેલમાં પહેરગીરોની ચોક માં ય મયા પ્રબોધક
કેદમાં પડલેો હતો. 3 યહૂદાના રાજા સદ કયાએ તેને એમ કહ ને કેદ
કર રા ો હતો કે, “ ું એ ું ભ વષ્યવચન શા માટે કહે છે કે, ‘યહોવાહ
કહે છે કે; જુઓ,આનગર હુ બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપીશ. અને
તે તેને જીતી લેશ.ે 4 અને યહૂ દયાનો રાજા સદ કયા ખાલદ ઓના
હાથમાંથી બચવા ન હ પામ,ે તે ન ે બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપી
દેવામાંઆવશ,ે તે તેની સાથે મોઢામોઢ વાત કરશ.ે અને બ ેએકબીજાને
નજરોનજર જોશે. 5 તે સદ કયાને બા બલ લઈ જશે અને હુ તેને
સંભારુ ન હ ત્યાં ુધી તેણે ત્યાં રહે ું પડશ.ે “તમે ખાલદ ઓ સામે
લડશો તોપણ વજય ન હ પામો.” એમ યહોવાહ કહે છે.

6 ય મયાએ ક ું, યહોવાહ ું વચન આ પ્રમાણે માર પાસે આ ું
કે, 7 ‘જો, તારા કાકા શાલ્ ુમનો દ કરો હનામેલ તાર પાસે આવીને તને
કહેશે કે,અનાથોથ ું મારુજે ખેતર છે તે ું વેચા ું લે, કેમ કે ૂલ્યઆપી
તેને છોડાવવાનો તારો હ છે.”

8 પછ , યહોવાહના વચન પ્રમાણે મારા કાકાના દ કરા હનામેલે
ચોક માં માર પાસે આવી અને ક ું કે, “ બન્યામીનના દેશમાંના
અનાથોથમાં મારુ જે ખેતર છે તે ું વેચા ું લ.ે કેમ કે વારસાનો તથા
ૂલ્ય આપીને છોડાવવાનો હ તારો છે. તે તારે પોતાને માટે વેચા ું

લે,” ત્યારે મેં જાણ્ ું કે આ તો યહોવાહ ું વચન છે. 9 તેથી જે ખેતર
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અનાથોથમાં હ ું તે મેં મારા કાકાના દ કરા હનામેલની પાસેથી વેચા ું
લી ું. અને મેં તે ું ૂલ્ય એટલે સ ર શેકેલ ચાંદ તેને તોળ આપ્ ુ.ં

10 મેં પત્રકમાં સહ કર અને તેના પર મહોર માર . અને સાક્ષીઓને
બોલાવી અને ત્રાજવામાં ચાંદ તોળ આપી. 11 ત્યાર પછ જે
વેચાણખત નયમ તથા રવાજ ુજબ મહોર માર બંધ કરે ું હ ું અને
જે ઉઘાડુ હ ું તે બ ે મેં લીધાં. 12અને માસેયાના દ કરા ને રયાના દ કરા
બારુખના હાથમાં મારા કાકાના દ કરા હનામેલના દેખતાં જે સાક્ષીઓએ
વેચાણ ખત પર સહ કર હતી, તેઓના દેખતાં તથા જે યહૂદ ઓ
ચોક માં બેઠેલા હતા. તે સવર્ના દેખતાં મેં વેચાણખત સોંપ્ ુ.ં

13 તેઓનાં દેખતા જ મેં બારુખને આજ્ઞા આપી ક ું કે, 14સૈન્યોના
યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, આ દસ્તાવેજ એટલે મહોર
મારે ું બંધ વેંચાણખત અને જે ઉઘાડુ છે તે બ ે પત્રક લઈ લે અને તેને
લાંબા વખત ુધી સાચવવા માટે એક માટ ના ઘડામાં ૂક. 15 કેમ કે
સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, એવો સમય આવશે
કે જે સમયે ‘ઘરો, ખેતરો અને દ્રાક્ષવાડ ઓ આ દેશમાં વેચાતાં લેવામાં
આવશ.ે”

ય મયાની પ્રાથર્ના
16હવે ને રયાના દ કરા બારુખના હાથમાં તે વેચાણખત સોંપ્યા પછ

મેં યહોવાહને વનંતી કર કે, 17 હે પ્ર ુ યહોવાહ, જુઓ, તમે એકલાએ
જ તમાર પ્રચંડ બળથી અને લાંબા કરેલા ુજથી આકાશ અને ૃથ્વી
સ ાર્ છે. તમારે માટે ક ું અશકય નથી. 18 તમે હજારો પ્રત્યે કૃપા
કરો છો અને ૂવર્જોનાં પાપની સજા તેમની પાછળ આવનાર તેમનાં
સંતાનોના ખોળામાં ભર આપો છો. તમે મહાન અને બળવાન ઈ ર
છો; તમારુ નામ સૈન્યોના યહોવાહ છે.

19 તમાર યોજના મહાન અને કામ કરવામાં તમે સમથર્ છો. દરેકને
તેનાં કાય ને અ ુરૂપ બદલો આપવા માટે તમાર આંખો માણસોનાં
સવર્ આચરણ પર છે. 20 તમે આજ ુધી મસરમા,ં ઇઝરાયલમાં
તથા વદેશીઓમાં ચમત્કારો અને અદ્ભત કાય કરતા આ ા છો. જે
ક ત તમે મેળવી છે તે આજ ુધી કાયમ છે. 21 ચ ો, ચમત્કારો
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અને બળવાન હાથથી તથા લાંબા કરેલા ુજથી ભયભીત કર ને તમે
ઇઝરાયલને મસરની બહાર લઈઆ ા હતા.

22અને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ જે મેં તેઓના પ ૃઓને
આપવાના સોગન ખાધા હતા. તે આ દેશ તમે તેઓને આપ્યો છે.
23 તેઓએ આવીને આ વતન પ્રાપ્ત ક ુ. પણ તેમણે તમારુ વચન
સાંભ ું ન હ. અને તમારા નયમશા ું પાલન ક ુર્ ન હ. તેમણે
તમાર બધી આજ્ઞાઓની અવગણના કર અને તેથી તમે આ બધી
આફત તેમની પર ઉતાર .

24આમોરચાઓ જુઓશ ુએ નગરને જીતી લેવા સારુ તેની નજીક
તેઓને ઊભા કરવામાં આ ા. અને તેના પર રહ ને જે ખાલદ ઓ લડે
છે. તેઓના હાથમાં તલવાર, દકુાળ અને મરક ને કારણે નગરને જીતી
લેવાશે. તમે ક ું હ ું તે જ પ્રમાણે બની ર ું છે, તમે તે જાતે જોઈ
શકો છો. 25 પણ હે પ્ર ુ યહોવાહ તમે મને ક ું છે કે, ું ૂલ્ય આપીને
તારે સારુ ખેતર વેચા ું લે અને સાક્ષીઓને બોલાવ. જો કેઆ નગર તો
ખાલદ ઓના હાથમાં સોંપા ું છે.”

26 પછ યહોવાહ ું વચન ય મયાની પાસે આ પ્રમાણે આ ું કે,
27જો, હુ યહોવાહ, સવર્ મ ુષ્યનો ઈ ર છુ. ું મારા માટે કઈ અશ
છે ખરુ?” 28 તેથી યહોવાહ કહે છે; “જુઓ, હુ આ નગર ખાલદ ઓ
તથા બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોં ું છુ.

29 જે ખાલદ ઓ આ નગર સામે લડ ર ા છે, તેઓ આવીને તેને
આગ લગાડ દેશે. અને તેને તથા જે ઘરોના ધાબાંઓ પર તેઓએ
મને રોષ ચઢાવવા બઆલની આગળ ૂપ બા ો હતો, તથા અન્ય
દેવો આગળ પેયાપર્ણો રેડ્યાં હતા.ં તે ઘરોને પણ તેઓ બાળ દેશે.
30 ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના લોકોએ તેમની ુવાનીથી જ માર
નજરમાં અયોગ્ય ગણાય એવાં કાય કયાર્ છે અને ઇઝરાયલનાં લોકો
પોતાના હાથની કૃ તથી મને રોષ ચઢાવતા આ ા છે.” એ ું યહોવાહ
કહે છે.

31 “કેમ કે તેઓએ આ નગર બાંધ્ ું ત્યારથી આજ દન ુધી તે
મને રોષજનક અને કોપજનક થઈ ર ું છે. તેથી તેઓને માર નજર
આગળથી દૂર કરુ. 32મને રોષ ચઢાવવા માટે જે દુ કૃત્યો ઇઝરાયલના
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અને યહૂ દયાના દ કરાઓએ, રાજાઓ, રાજકુમારો, યાજકો, પ્રબોધકો
અને યહૂ દયાના માણસોઅને યરુશાલેમના રહેવાસીઓએકયા છેઅને
તેને કારણે હુ આ નગરને માર નજરઆગળથી દૂર કરુ.

33તેઓએ મારા તરફ ુખ ન હ, પીઠ ફેરવી છે અને જો કે હુ તેઓને
ઘણી ઉત્ ુકતાથી ઉપદેશ આપતો ર ો છુ, છતાંય તેઓએ સાંભ ું
ન હ કે તે તરફ લક્ષ આપ્ ું ન હ. 34 પણ જે ભ ક્ત ાન મારા નામથી
ઓળખાય છે. તેને ભ્ર કરવા તેઓએ પોતાની ધ ારપાત્ર વસ્ ુઓ
રાખી છે. 35 ત્યાં તેઓએ મોલેખની સેવામાં પોતાના સંતાનોને અ માં
હોમવા તેમણે બેન- હ ોમની ખીણમાં બઆલ માટે ઉચ્ચ ાન બાંધ્યાં
છે. મેં એવીઆજ્ઞા તેઓનેઆપી નથી કેઆવા તરસ્કારપાત્ર કાયર્ કર ને
યહૂ દયાની પાસે પાપ કરાવે. એવો વચાર મારા મનમાં આ ો જ નથી.

આશાનાં વચનો
36 તેથી હવે ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ આ નગર વષે કહે છે

કે ‘તેને તલવાર, દકુાળ અને મરક દ્વારા બા બલના રાજાના હાથમાં
સોંપવામાં આવશ;ે 37 જુઓ, જે દેશોમાં મેં મારા કોપમાં તથા મારા
ક્રોધમાં અને ભયંકર રોષમાં મેં તેઓને હાંક કાઢ્યા છે. ત્યાંથી તેઓને
પાછા એકત્ર કર શ અને આ જગ્યાએ હુ તેઓને પાછા લાવીશ અને
શાં ત અને સલામતી ૂવર્ક અહ વસાવીશ.

38તેઓ મારા લોકો થશે અને હુ તેઓનો ઈ ર થઈશ. 39 હુ તેઓને
એક જ હૃદય આપીશ અને એક જ માગર્માં ચલાવીશ. આ તેઓના
પોતાના હત માટે અને ત્યાર પછ તેઓના સંતાનોના હત માટે છે. 40 હુ
તેઓની સાથે સદાનો કરાર કર શ, હુ તેઓ ું હત કરતા અટક શ ન હ,
તેઓ કદ મારાથી વ ુખ ન થઈ જાય. માટે મારો ડર તેઓના હ્રદયમાં
ૂક શ.
41 તેઓ ું હત કરવામાં મને આનંદઆવશે અને હુ વ ા ુપણાથી

તેઓને ૂણર્ હૃદયથી આ ૂ મ પર ફર થી ા પત કર શ.” 42હા,આ
યહોવાહ કહે છે; “જમે તેઓ પરઆબધા દ:ુખ હુ લા ો છુ, તે જ ર તે
હુ તેઓને આપેલાં વચન ુજબ તેઓ ું સવર્ ર તે ભ ું કર શ.
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43તમે જે ૂ મને વષે એમ કહો છો કે,એ તો વેરાન અને વસ્તીહ ન
તથા પ ુહ ન થઈને ઉજ્જડ થઈ છે. તે ખાલદ ઓના હાથમાં સોંપવામાં
આવી છે. તેમાં લોકો ફર ખેતર ખર દશે. 44 બન્યામીન દેશમાં,
યરુશાલેમની આસપાસના પ્રદેશમાં, યહૂ દયાના નગરોમાં, પહાડ
પ્રદેશોમાં, શફેલાનાં નગરોમાં અને દ ક્ષણ પ્રદેશોમાં લોકો ચાંદ ના ૂલ્ય
આપીને ખેતરો ખર દશ,ે અને પત્રકમાં સહ સ ા કર ને સાક્ષીઓ
બોલાવશ.ે કેમ કે હુ તેઓનો બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ.” એ ું યહોવાહ
કહે છે.

33
આશાનાં ફર થી વચનો

1 વળ ય મયા હજી કેદ તર કે રક્ષકઘરના ચોકમાં હતો ત્યારે બીજી
વાર યહોવાહ ું વચન તેની પાસે આ ું. 2 “યહોવાહ જે જગતના
ઉત્પ કરનાર, તેનો રચનાર અને તેને ર કરનાર છે. તેમ ું નામ
યહોવાહ છે; તે કહે છે કે, 3 “ ું મને હાંક માર અને હુ તને જવાબ
આપીશ. અને જે મોટ અને ૂઢ વાતો ું જાણતો નથી તે હુ તને
જણાવીશ. 4 આથી આ નગરનાં ઘરો અને યહૂ દયાના રાજાઓના
મહેલો જે મોરચાઓની સામે તથા તલવારની સામે રક્ષણ મેળવવા માટે
તોડ નંખાયાં હતા.ં તેઓ વષે ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, 5 તેઓ
ખાલદ ઓ વરુદ્ધ લડાઈ કરવા આ ા પણ જઓેને મેં મારા કોપથી
અને ક્રોધથી હણ્યા છે. અને જઓેના આચરેલાં દષુ્કૃત્યોને લીધે મેં આ
નગર છોડ દ ું છે. તેઓના ૃતદેહોથી તે ઘરો ભરાઈ જશે.

6છતાંપણ જો હુ તને આરોગ્ય તથા કુશળતા બક્ષીશ અને તેઓને
નીરોગી કર શ. હુ તેઓને ૂણર્ શાં ત, ભર ુર અને વ ા ુપણાનો
અ ુભવ કરાવીશ. 7 હુ યહૂ દયા અને ઇઝરાયલને ફર થી બાંધીશ
અને તેઓની પર ત ફેરવીને તેઓને ઉજ્જવળ ભ વષ્ય આપીશ.
8તેઓએ માર વરુદ્ધજે બધાં પાપો અને દષુ્કૃત્યો કયા છે તેઓને ુદ્ધ
કર શ તથા તેઓને ક્ષમા આપીશ. 9 હુ તેઓ ું સવર્ વાતે હત કરુ છુ તે
વષે જયારે ૃથ્વી પરની બધી પ્રજાઓ સમક્ષ આ નગર મને આનંદ ુ,ં
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સ્ ુ ત ું અને ગૌરવ ું કારણ થઈ પડશે. અને તે ું જે હત અને ભ ું હુ
કરુ છુ તેને લીધે તેઓ ભયભીત થઈને કપી ઊઠશે.”

10યહોવાહ કહે છે “જનેે ું નજન, પ ુહ નઅને ઉજ્જડ ાન કહે
છે. એવા આ ાનમાં એટલે યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમની
નજન, વસ્તીહ ન, પ ુહ ન અને ઉજ્જડ શેર ઓમાં, 11 હષર્ તથા
આનંદનો સાદ, વરવ ૂનો કલ્લોલ કરતો સાદ અને સૈન્યોના યહોવાહની
સ્ ુ ત કરો, કેમ કે યહોવાહ સારા છે તેમની કૃપા સદાકાળ ટકે છે,’એ ું
કહેનારોનો સાદ અને યહોવાહના ઘરમાં આભારાથાર્પર્ણો લાવનારોનો
સાદ હજી સંભળાશ.ે કેમ કે આગલા વખતમાં હ ું તેમ હુ દેશનો
બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ. એમ યહોવાહ કહે છે.

12 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે; વસ્તી વગરના અને પ ુ
વગરના ઉજ્જડ થયેલા એવા આ ાનમાં તથા તેના નગરોમાં
ફર થી ઘેટાંબકરાંને આરામ કરાવતાં ભરવાડો ું આશ્રય ાન થશે.
13 યહોવાહ કહે છે, પહાડ દેશમાં, શફેલાનાં નગરોમાં અને
દ ક્ષણ પ્રદેશમાં અને બન્યામીન પ્રદેશમાં, યહૂ દયાના નગરોમાં અને
યરુશાલેમની ચારેતરફના ળોએ ઘેટાં ગણનારાના હાથ નીચે ટોળાં
ફર હારબંધ ચાલશ.ે”

14 યહોવાહ કહે છે કે, “જુઓ! એવો સમય આવશે કે’ “જે સમયે
ઇઝરાયલના તથા યહૂ દયાના હકમાં સારુ કરવા ું મેં આપે ું વચન
હુ ૂણર્ કર શ. 15 તે સમયે હુ દાઉદના કુળમાં એક ન્યાયીપણાનો
અંકુર ઉગાવીશ. જે ની ત અને ન્યાયીપણાથી રાજ કરશે. 16 તે
સમયે યહૂ દયાનો ઉદ્ધાર થશે તથા યરુશાલેમ નભર્ય રહેશ.ે ‘યહોવાહ
આપણું ન્યાયીપણુ’ંએ નામથી તેઓઓળખાશ.ે’ ”

17 કેમ કે યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે, “ઇઝરાયલની ગાદ એ
બેસનાર ુરુષની ખોટ દાઉદના કુટુબમાં કદ પડશે ન હ, 18 તેમ જ
માર સમક્ષ દહનીયાપર્ણ ચઢાવનાર, ખાદ્યાપર્ણ બાળનાર અને નત્ય
યજ્ઞ કરનારની ખોટ લેવી યાજકોમાં પડશે ન હ.”

19 વળ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ પ્રમાણે આ ું કે,
20 “યહોવાહ કહે છે કે; જો તમે દવસ સાથેનો તથા રાત સાથેનો મારો
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કરાર તોડશો, તો દવસ અને રાત નયત સમયે થશે ન હ. 21 એ
જ પ્રમાણે તેના રા સન પર રાજ કરનાર કોઈ દ કરો ન હોવાથી
મારા સેવક દાઉદ સાથેના તથા મારા સેવકો લેવી યાજકો સાથેનો મારા
કરારોનો ભંગ થાય. 22આકાશમાંના અસં તારાઓની જમે અથવા
સ ુદ્રની અગ ણત રેતીની જમે હુ મારા સેવક દાઉદના વંશજોઅને માર
સેવા કરનાર લેવીઓની સં ામાં ૃ દ્ધ કર શ.”

23વળ યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસેઆ ું કે, 24 “લોકો ું કહે છે
તે ું ધ્યાનમાં લેતો નથી? તેઓ કહે છે કે ‘જે બે ગોત્રને યહોવાહે પસંદ
કયા હતાં તેઓનો તેણે અનાદર કય છે?’ અને એમ તેઓ મારા લોકની
હાંસી કરે છે કે, તેઓની નજરમાં માર પ્રજા ગણતર માં ન ગણાય.’ ”

25 હુ યહોવાહઆકહુ છુ કે,જો દવસ તથા રાત સાથેનો મારો કરાર
ટકે ન હ. અને જો મેં ૃથ્વી તથા આકાશના નયમો નધાર્ રત કયાર્ ન હ
હોય, 26 ત્યારે હુ યાકૂબના અને મારા સેવક દાઉદના સંતાનોનો એટલે
ુધી ત્યાગ કર શ કે, હુ તેઓના સંતાનોમાંથી ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને

યાકૂબના વંશજો પર સરદારો થવા માટે કોઈને પસંદ કર શ ન હ. કેમ કે
હુ તેઓનો બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ અને તેઓ પર દયા કર શ ન હ.’ ”

34
સદ કયા રાજા માટે સંદેશો

1જયારે બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર તથા તે ું સવર્ સૈન્ય તેના
તાબાનાં આ ૃથ્વી પરનાં સવર્ રા ો તથા સવર્ લોકો યરુશાલેમ સામે
તથા તેનાં સવર્ નગરો સાથે ુદ્ધ કરતાં હતા,ં ત્યારે યહોવાહ ું જે વચન
ય મયા પાસે આ ું તે આ; 2 “યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે;
‘જા અને યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને કહે કે, યહોવાહ કહે છે કે; હુ
આ નગર બા બલના રાજાના હાથમાં સોંપી દેનાર છુ અને તે તેને આગ
લગાડ ને બાળ ૂકશે. 3 ું તેના હાથમાંથી છૂટ શકશે ન હ. પણ તને
બંદ બનાવી લઈજવાશે તથા તને તેના હાથમાં સોંપાશ.ે અને તાર અને
બા બલના રાજાનીઆંખેઆંખ મળશે અને તે તાર સાથે મોઢામોઢ વાત
કરશે. અને ું બા બલમાં જશે.’ ”
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4 તેમ છતા,ં હે યહૂ દયાના રાજા સદ કયા ું યહોવાહ ું વચન
સાંભળ હુ યહોવાહ તારા વષે કહુ છુ કે, ું તલવારથી ૃત્ ુ પામીશ
ન હ. 5 પર ુ ું તારા લોકો મધ્યે શાં તથી ૃત્ ુ પામશે. જમે તેઓએ
તારા પ ૃઓની એટલે તારા પહેલાંના રાજાઓની દહન ક્રયાઓ કર
તેમ તેઓ તાર દહન ક્રયા કરશ.ે અને તેઓ તને દલાસો આપશે અને
ગાશે કે, “અફસોસઓઅમારા પ્ર !ુ” આયહોવાહ ું વચન છે.’ ”

6 તેથી ય મયા પ્રબોધકે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને આ સવર્ વચન
યરુશાલેમમાં કહ સંભળા ાં. 7 તે સમયે બા બલ રાજા ું સૈન્ય
યરુશાલેમની સામે તથા યહૂ દયાનાં બાક રહેલાં નગરો લાખીશ અને
અઝેકા નગરોની સામે લડ ું હ ુ.ં કેમ કે યહૂ દયાનાં નગરોમાંનાં
કલ્લેબંદ વાળાં નગરો આ બે જ હતા.ં

દાસ-દાસીઓને છોડવામાં પીછેહઠ
8 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ યરુશાલેમના સવર્ ુલામોને ુકત

કરવાને લગતા કરાર કયાર્ પછ ય મયાની પાસે યહોવાહ ું જે વચન
આ ું તે આ છે. 9 દરેક માણસ પોતાના હ ૂ દાસ દાસીઓને છોડ
ૂકે. જથેી કોઈ પણ માણસ તેઓની પાસે એટલે પોતાના યહૂદા ભાઈ

બહેનો પાસે સેવા કરાવે ન હ.
10 બધા જ સરદારો અને લોકો એવા કરારના બંધનમાં આ ા

હતા કે, દરેક પોતાના દાસ અને દાસીને ુકત કરે તથા તેઓને હવે
ુલામ તર કે ન રાખવા એ કરાર ું પાલન કર તેઓએ તેઓને ુક્ત

કયાર્. 11 પણ પાછળથી તેઓનાં મન બદલાઈ ગયાં અને જે દાસો
અને દાસીઓને ુક્ત કયાર્ હતા તેઓને તેઓએ ફર થી પોતાના ુલામ
બના ા. અને તેઓને ુલામો તર કે રા ા.

12 તેથી યહોવાહ ું વચન ય મયાની પાસે આ ું અને ક ું;
13યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘જયારે હુ તમારા પ ૃઓને
મસર દેશમાંથી એટલે દાસત્વના ઘરમાંથી બહાર કાઢ લા ો. ત્યારે મેં
તેઓની સાથે કરાર કર ને ક ું હ ું કે, 14 ‘તારા જે હ ૂભાઈને તેં વેચાતો
લીધો છે. અને જણેે છ વષર્ તમાર ુલામી કર હોય, તેને તમારે સાતમે
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વષર્ને અંતે છોડ ૂકવો.’ પર ુ તમારા પ ૃઓેએ મારુ ક ું સાંભ ું
ન હ અને તેના પર ધ્યાન પણઆપ્ ું ન હ.

15 મેં તમને ફરમા ું હ ું તે પ્રમાણે માર દ્દ માં જે યોગ્ય છે તે તમે
હમણાં ક ુ છે અને તમારા ુલામોને ુકત કયાર્ છે. અને જે ભ ક્ત ાન
મારા નામથી ઓળખાય છે તેમાં તમે માર આગળ કરાર કય હતો.
16 પર ુ હવે તમે ફર ગયા અને મારા નામને અપ વત્ર ક ુ. અને તમે
છોડ ૂકેલાં દાસ દાસીઓને તમે પાછાં બોલાવી લીધાં છે. અને ફર
તમારાં ુલામ બના ા.ં”

17 તેથી યહોવાહ કહે છે; તમે પોતાના ભાઈઓને અને પડોશીઓને
ુકત કયાર્ નથી. તેથી યહોવાહ કહે છે કે “હુ તમને તલવાર, દકુાળ

અને મરક ને હવાલે કર શ. ૃથ્વીના સવર્ રા ોમાં હુ તેઓને વખેર
નાખીશ. 18જઓેએમારા કરાર ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ છે,જઓેએવાછરડાને
બે ટુકડા કર તેના બે ભાગો વચ્ચેથીજઈને માર આગળકરાર કય હતો.
પણ તેનાં વચનો પા ાં નથી. 19એટલે યહૂ દયાના તથા યરુશાલેમના
સરદારોન,ે ત્યાંના ખોજાઓન,ે યાજકોને તથા વાછરડાના બે ભાગો વચ્ચે
થઈને ગયેલી દેશની સવર્ પ્રજાન.ે

20 હુ તેઓને તેઓના શ ુઓના હાથમાં તથા તેઓના જીવ
શોધનારના હાથમાં સોંપી દઈશ. અને તેઓનાં ૃતદેહ આકાશના
પક્ષીઓ અને ૂ મનાં જગલી પ ુઓ ખાશે. 21 યહૂ દયાના રાજા
સદ કયાને તથા તેના સરદારોને પણ હુ તેઓના શ ુઓના હાથમાં,
એટલે જઓે તેઓનો સંહાર કરવા માગે છે તેઓના હાથમાં અને
બા બલના રાજા ું જે સૈન્ય તમાર પાસેથી પાછુ ગ ું છે તેના હાથમાં
સોંપી દઈશ. 22 યહોવાહ કહે છે; જુઓ, હુ આજ્ઞા કર ને તેઓને આ
નગરની પાસે પાછા બોલાવીશ. તેઓ તેની સાથે લડશે અને તેને જીતી
લેશે. અને તેઓતેનેઆગલગાડ ને બાળ ૂકશ.ે એર તે હુ યહૂ દયાના
નગરોને વસ્તીહ ન તથા ઉજ્જડ કર નાખીશ.”

35
ય મયા અને રેખાબીઓ
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1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મના રા કાળ
દરમ્યાન યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ ું તે આ, 2 “ ું રેખાબીઓ
ગોત્રીઓની પાસે જઈને તેઓને વાત કર, તેઓને બોલાવીને યહોવાહના
ભ ક્ત ાનના એક ઓરડામાં લઈ આવ અને તેઓને પીવા માટે
દ્રાક્ષારસઆપ.”

3આથી હબાસીન્યાના દ કરા ય મયાના દ કરા યાઝાન્યાને તથા તેના
સવર્ ભાઈઓ અને તેનાં સવર્ દ કરાઓ તથા રેખાબીના સવર્ કુળોન,ે
4 હુ યહોવાહના ઘરમાં લા ો. સરદારોના ઓરડાઓ પાસે દરવાન
શાલ્ ુમના દ કરા માસેયાના ઓરડાની ઉપર ઈ રના ુરુષ ગદાલ્યાના
દ કરા હનાનના દ કરાના ઓરડામાં મેં તેઓને ભેગા કયાર્.

5 પછ મેં રેખાબીઓની આગળ પ્યાલા તથા દ્રાક્ષારસ ભરેલા જગ
ૂ ા અને તેઓને ક ું, “આ દ્રાક્ષારસ પીઓ.” 6 પર ુ તેઓએ ક ું,
“અમે દ્રાક્ષારસ ન હ પીઈએ. કેમ કે અમારા ૂવર્જ રેખાબના દ કરા
યોનાદાબે અમને આજ્ઞા કર છે કે, ‘તમે તેમ જ તમારા દ કરાઓ કોઈ
કાળે દ્રાક્ષારસ પીશો ન હ. 7 વળ તેઓએ અમને એ ું પણ ક ું
કે, અમારે કદ ઘર બાંધવાં ન હ, કે અનાજ ઉગાડ ું ન હ, તેમ જ
દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપવી ન હ; તમારે એવી કોઈ મલકત રાખવી ન હ એને
બદલે તમારે જીવનભર તં ુઓમાં જ રહે ું;જથેી ાં તમે પરદેશીઓ
છો, તે દેશમાં તમારુ દ ઘાર્ ુષ્ય થાય.’ ”

8અમારા ૂવર્જ રેખાબના દ કરા યોનાદાબે અમને આજ્ઞા આપી છે
કે, તમે તમાર ીઓ, તમારા દ કરા દ કર ઓ તમારા જીવતાં ુધી
દ્રાક્ષારસ પીશો ન હ. 9 અને રહેવા ઘરો બાંધશો ન હ કે તમાર પાસે
દ્રાક્ષવાડ ,ખેતરો કે,બી કઈ નહોય. 10અમે તં ુઓમાં ર ા છ એઅને
અમારા પતા યોનાદાબે અમને જે સવર્ આજ્ઞાઓ ફરમાવી હતી તે અમે
સં ૂણર્પણે પાળ છે, 11 પણ ારે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે
આ દેશ પર ચઢાઈ કર ત્યારે અમે ન ક ુ કે, ખાલદ ઓના અને
અરામના સૈન્યથી બચવા માટે અમે ક ું, ‘ચાલો, આપણે યરુશાલેમ
જતા રહ એ, તેથી અમે યરુશાલેમમાં રહ એ છ એ.”

12 ત્યારબાદ યહોવાહ ું વચન ય મયાની પાસે આ પ્રમાણે આ ું
અને ક ું કે; 13 સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે;
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યહૂ દયાઅને યરુશાલેમમાં જઈને કહે કે, ‘ ું તમે મારાં વચનો સાંભળ ને
શખામણ ન હ લો?’ આયહોવાહ ું વચન છે. 14 રેખાબીઓ દ્રાક્ષારસ
પીતા નથી, કારણ કે તેઓના પતા યોનાદાબે તેઓને તેમ કરવાની
મનાઈ કર છે. પણ હુ તમાર સાથે વારવાર બોલ્યો છુ છતાં તમે મારુ
સાંભળતાં નથી.

15મેં એક પછ એક પ્રબોધકોને તમાર પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે,
‘તમારા દુ માગ થી પાછા ફરો તથા અન્ય દેવોની ૂજા કરવા ું બંધ
કરો; તો જે દેશ મેં તમને તથા તમારા પ ૃઓને આપ્યો છે તેમાં તમે
વસશો; પણ તમે કાન ધયાર્ ન હ અને મારુ સાંભ ું ન હ. 16 રેખાબના
દ કરા યોનાદાબના દ કરાઓએ પોતાના પ ૃઓએ જે આજ્ઞા તેઓને
આપી, તે માની લીધી છે, પર ુ આ લોકોએ મારુ સાંભ ું નથી.

17 તેથી યહોવાહ, સૈન્યોના ઈ ર, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે;
‘જુઓ, હુ જે આફતો લાવવા બોલ્યો છુ તે બધી હુ યહૂ દયા અને
યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પર ઉતાર શ. કેમ કે, મેં તેઓને ક ું ત્યારે
તેઓએ સાંભ ું ન હ. અને મેં તેઓને હાકલ કર ત્યારે તેઓએ મને
જવાબઆપ્યો ન હ.’ ”

18 પછ ય મયાએ રેખાબીઓના કુળને ક ું, “સૈન્યોના યહોવાહ,
ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; તમે તમારા ૂવર્જ યોનાદાબની આજ્ઞા
માની છે અને તમને જે કરવા ક ું તે પ્રમાણે જ તમે બ ું ક ુ છે.
19 માટે સૈન્યો યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, રેખાબના દ કરા
યોનાદાબના વંશમાં માર સેવા કરનારની ખોટ તને કદ પડશે ન હ.’ ”

36
બારુખ મં દરમાં ઓ ળ ું વાંચે છે

1 વળ યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મના ચોથા
વષર્માં યહોવાહ ું વચન ય મયાની પાસે આ ું કે, 2 “જે દવસથી
મેં તાર સાથે વાત કર એટલે કે યો શયાના સમયથી તે આજ ુધી,
ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા તેમ જ બીજી પ્રજાઓ વષે જે વચનો મેં તને
ક ાં છે તે સવર્ એકઓ ળ ું લઈને તેના પર લખ. 3કદાચ હુ યહૂ દયાના
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લોકો પર જે આફતો ઉતારવા ું વચારુ છુ તે તેઓ સાંભળે અને તેથી
તેઓ પોતાના દુ માગ થી ફરે અને હુ તેઓના અપરાધો અને પાપ માફ
કરુ.”

4તેથી ય મયાએ ને રયાના દ કરા બારુખને બોલા ો અને ય મયાએ
લખા ું તે પ્રમાણે બારુખે યહોવાહના બધા ભ વષ્યવચનોઓ ળયામાં
લ ાં. 5 ત્યારબાદ ય મયાએ બારુખને આજ્ઞા આપી અને ક ું કે, “હુ
કેદમાં છુ અને મને યહોવાહના ઘરમાં જવાનો નષેધ છે. 6 માટે ું જા
અને જેઓ ળયામાં તેં મારા ુખના શ ો લ ા છે, તેમાંથી યહોવાહના
વચનો યહોવાહનાં ઘરમાં ઉપવાસના દવસે લોકોની આગળ અને
પોતપોતાનાં નગરોમાંથી આવનાર યહૂ દયાની આગળ વાંચી સંભળાવ.

7 કદાચ તે લોકો યહોવાહને વનંતી કરે અને ખોટે માગેથ પાછા વળે;
કેમ કે, યહોવાહે એ લોકોને ભારે રોષ અને ક્રોધ ૂવર્ક ધમક આપેલી
છે.” 8 ય મયા પ્રબોધકે ક ું હ ું તે ુજબ ને રયાના દ કરા બારુખે ક ુ
અને યહોવાહના ઘરમાં લોકોની આગળ સવર્ વચનો વાંચી સંભળા ાં.

9 યો શયાના દ કરા યહોયાક મ રાજાના શાસનકાળ દર મયાન
પાંચમા વષર્ના નવમા મ હનામાં યરુશાલેમના બધા લોકોએ તેમ જ
યહૂ દયાના નગરોમાંથી જઓે આ ા હતા તેઓને યહોવાહ સમક્ષ
ઉપવાસ કરવા ું ફરમા ું. 10 ત્યારે બારુખે ુસ્તકમાંનાં ય મયાના
વચનો યહોવાહના ઘરમાં વાંચી સંભળા ાં. શાફાન લ હયાના
દ કરા ગમાયાર્ના ઉપરના આંગણામાંના ઓરડામાં અને યહોવાહના
સભા ાનના નવા દરવાજાના ઓટલા પાસે તેણે સવર્ લોકોની આગળ
વાંચી સંભળા ા.ં

સરદારો આગળઓ ળયા ું વાચન
11 હવે શાફાનના દ કરા ગમાયાર્ના દ કરા મીખાયાએ યહોવાહ

તરફથી આવેલા આ સંદેશાઓ જે પત્રકમાં લખેલાં હતા તે સાંભ ા.
12 ત્યારે તે નીચે ઊતર ને રાજાના મહેલના વહ વટ સભાખંડમાં ગયો.
ત્યારે સવર્ સરદારો એટલે લ હયા અ લશામા, શમાયાનો દ કરો દલાયા,
આખ્બોરનો દ કરો એલ્નાથાન શાફાનનો દ કરો ગમાયાર્, હનાન્યાનો
દ કરો સદ કયા તથા બીજા બધા અમલદારો ત્યાં બેઠા હતા.ં

13 ત્યાં બારુખે લોકોની સમક્ષ વાંચી સંભળાવેલા ુસ્તકના જે વચનો
તેણે સાંભ ા હતાં તે સવર્ વષે મીખાયાએ તેઓને કહ સંભળા ાં.
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14પછ સવર્અ ધકાર ઓએ કૂશીના દ કરા શેલેમ્યાના દ કરા નથાન્યાના
દ કરા યેહૂદ ને બારુખ પાસે મોકલીને કહેવડા ું કે, “જેઓ ળયામાંથી
તે લોકોને વાંચી સંભળા ું છે, તે ઓ ળ ું તારા હાથમાં લઈને અહ
આવ.” તેથી ને રયાના દ કરા બારુખેઓ ળ ું હાથમાં લઈને અમલદારો
પાસે ગયો. 15 તેઓએ તેને ક ું કે, “ ું બેસીને તે અમને વાંચી
સંભળાવ.” આથી બારુખે તેઓને તે વાંચી સંભળા ુ.ં

16બારુખે તેઓની સામે જે વાંચન ક ુર્, તે જે ું તેઓએ સાંભ ું કે,
તેઓ એકબીજાની સામે ભયથી જોવા લાગ્યા અને બારુખને ક ું, “તેં
જે બ ું વાંચ્ ું છે તેના વષે આપણે જરૂર રાજાને જણાવ ું જોઈએ.”
17 પછ તેઓએ બારુખને ૂ ું કે, અમને જણાવ કે, તે ય મયાના
ુખમાંથી બોલેલા આ સવર્ વચન કેવી ર તે લ ા?” 18 તેથી બારુખે
ુલાસો કય , ય મયાએ તેના ુખમાંથી આ સવર્ વચન ઉચ્ચાયા અને

મેં તે પત્રકમાં શાહ થી લખી લીધા.ં” 19પછ અ ધકાર ઓએબારુખને
ક ું, “ ું અને ય મયા ાંક છુપાઇ જાઓ. તમે ાં છો તે વષે કોઈને
પણ જાણ કરશો ન હ.”

રાજાએઓ ળ ું બાળ ૂ ું
20 ત્યાર પછ લ હયો અ લશામાની ઓરડ માં તે ઓ ળયાને ૂક ને

તેઓ ચોકમાં રાજાની પાસે ગયા. અને તે સવર્ વચન તેઓએ રાજાને
કહ સંભળા ા.ં 21 ત્યારે રાજાએ યેહૂદ ને ઓ ળ ું લઈ આવવા
મોકલ્યો, યેહૂદ તે ઓ ળ ું લ હયા અ લશામાની ઓરડ માંથી લા ો
અને રાજાના તથા રાજાની આસપાસ ઊભા રહેલા સવર્ સરદારોના
સાંભળતાં યેહુદ એ તે વાંચી સંભળા ુ.ં 22 તે સમયે નવમા મ હનામાં
રાજા તેના મહેલના હેમંત ૃહમાં બેઠો હતો. અને તેની આગળ સગડ
બળતી હતી.

23 જયારે યેહૂદ એ ત્રણચાર પાનાં વાંચ્યાં એટલે રાજાએ છર થી
તેટલો ભાગ કાપી લઈ સગડ માં ના ો. અને એમ આ ું ઓ ળ ું
સગડ માં નાશ થઈ ગ ુ.ં 24આ બ ું જ સાંભ ા પછ પણ રાજાએ
કે તેના અમલદારોએ ન તો ગભરાટ કત કય કે ન તો પોતાના વ ો
ફાડ્યાં.
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25 જો કે એલ્નાથાન, દલાયા અને ગમાયાર્એ રાજાને ઓ ળ ું
ન બાળવા વનંતી કર , પણ તેણે તેના પર ધ્યાન આપ્ ું ન હ.
26 પછ રાજાએ બારુખ લ હયાને તથા ય મયા પ્રબોધકને પકડવા માટે
યરાહમએલન,ેઆઝ્ર એલના દ કરા સરાયાને તથાઆ એલના દ કરા
શેલેમ્યાને મોકલ્યા. પર ુ યહોવાહે તેઓને સંતાડ રા ા હતા.

ય મયા બીજાઓ ળયામાં લખાવે છે.
27 બારુખે ય મયાના ુખના બોલેલા શ ો જે ઓ ળયામાં લ ા

હતા તે ઓ ળ ું રાજાએ બાળ ના ું, પછ યહોવાહ ું વચન ય મયા
પાસેઆ ું કે, 28 “પાછોજા,બીજુઓ ળ ું લઈને તેના પર યહૂ દયાના
રાજા યહોયાક મે બાળ ૂકેલા પહેલાનાં ઓ ળયામાં જે લ ું હ ું
તે બ ું તેમાં લખ. 29 પછ યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મને કહે કે;
બા બલનો રાજા ન ેઆવીને દેશનો નાશ કરશે તથા તેમાંના માણસોનો
અને પ ુઓનો નાશ કરશે’ એ ું યહોવાહ કહે છે, એ ું તેં શા માટે આ
ઓ ળયામાં લ ું છે,એમ કહ ને તેં એઓ ળ ું બાળ ના ું છે.

30 આથી યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મ વષે યહોવાહ કહે છે કે,
તેનાં વંશમાંનો કોઈ દાઉદની ગાદ એ બેસશે ન હ. અને તેનો ૃતદેહ
દવસે તાપમાં અને રાત્રે હમમાં બહાર પડ રહેશે. 31 હુ તને, તારા
વંશજોને તથા તારા અમલદારોને તેઓનાં દષુ્કૃત્યો માટે સજા કર શ.
અને તમારા પર, યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પર અને યહૂ દયાના લોકો
પર મેં જે વપ લાવવા વષે ક ું હ ું તે તમાર પર લાવીશ. મેં તમને
ચેત ા, પણ તમે સાંભ ું ન હ.”

32 ત્યારબાદ ય મયાએ બીજુ ઓ ળ ું લી ું અને ને રયાના દ કરા
બારુખ લ હયાને લખવા આપ્ ુ.ં અને જે ુસ્તક યહૂ દયાના રાજા
યહોયાક મે અ માં બાળ ના ું હ ુ.ં તેમાંનાં ય મયાના ુખનાં
બોલેલાં સવર્ વચન બારુખે તેમાં લ ાં. અને તેઓના જવેાં બીજા ઘણાં
વચનો પણ તેમાં ઉમેયા.

37
ય મયાને રાજા સદ કયાની અરજ
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1 હવે યહોયાક મના દ કરા કો નયાને ાને તેણે યો શયાના દ કરા
સદ કયાએ રાજ ક ુ. તેને તો બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે
યહૂ દયા દેશનો રાજા નીમ્યો હતો. 2 પણ યહોવાહે ય મયા પ્રબોધક
દ્વારા જે વચનો કહેવડા ાં હતાં તે સદ કયા રાજાએ તથા તેના
અ ધકાર ઓએ તથા દેશમાં બાક રહેલા લોકોએ સાંભ ાં ન હ.

3 તેમ છતાં સદ કયા રાજાએ શેલેમ્યાના દ કરા યહૂકાલને તથા
માસેયાના દ કરા યાજક સફાન્યાને ય મયા પ્રબોધક પાસે મોકલીને
કહેવડા ું કે, “ ું અમારે માટે યહોવાહ આપણા ઈ ર પાસે પ્રાથર્ના
કર.” 4 એ વખતે ય મયાને લોકોમાં જવા આવવાની છૂટ હતી કેમ
કે હજી તેને કેદમાં નાખવામાં આ ો નહોતો. 5 ફારુનના લશ્કરે
મસરમાંથી કૂચ કર . અને જે ખાલદ ઓએ યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો
હતો તેની જાણ થતાં જ તેઓ યરુશાલેમમાંથી જતા ર ા.

6 પછ યહોવાહ ું વચન ય મયા પ્રબોધકની પાસે આ પ્રમાણે આ ું
કે, 7 “યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; યહૂ દયાના જે રાજાએ
તમને માર પાસે ૂછવા મોકલ્યા, તેને કહો કે, “જુઓ, તમને સહાય
કરવાને ફારુન ું જે સૈન્ય મોકલ્ ું છે, તે પોતાના મસર દેશમાં પાછુ જશે.
8અને ખાલદ ઓ પાછાઆવશે. અને આ નગર સામે લડશે. તેઓ તેને
કબજે કર તેને આગ લગાડ બાળ ૂકશે.

9 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; તમે પોતાની જાતને છેતરશો ન હ
કે, “ખાલદ ઓ અમાર પાસેથી ન ે પાછા જશે,’ પણ તેઓ જવાના
નથી. 10જો તમે ખાલદ ઓના સમગ્ર સૈન્યનો નાશ કરો અને તેઓમાંના
ુઠ્ઠ ભર માણસો બચી જાય અને ઘાયલ થઈને પોતાના તં ુઓમાં રહે

તોપણ તેઓઊઠશે અને તમને પરા જત કરશ.ે અને આ નગરને બાળ
નાખશે.”

ય મયાની ધરપકડ અને કેદખાનામાં
11 અને ત્યારે, ફારુનના સૈન્યની બીકને લીધે ખાલદ ઓ ું સૈન્ય

યરુશાલેમમાંથી જ ું ર ું. 12 ય મયા યરુશાલેમ છોડ ને પોતાના
કુટુબીઓની મલકતમાંથી પોતાના ભાગ લેવા બન્યામીનના પ્રદેશમાં
જવા ઊપડ્યો. 13 “પર ુ તે બન્યામીનની ભાગળે પહોંચ્યો ત્યારે
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હનાન્યાના દ કરા શેલેમ્યાનો દ કરો ઇ રયા જે નાયક હતો તેણે ય મયા
પ્રબોધકને પકડ ને ક ું કે, “ ું ખાલદ ઓના પક્ષમાં જતો રહે છે.”

14 ય મયાએ ક ું, “એખોટ વાત છે. હુ ખાલદ ઓના પક્ષમાં જતો
નથી. પર ુ ઇ રયાએ તે ું ક ું માન્ ું ન હ અને તેને પકડ ને અમલદાર
આગળ રજૂ કય . 15 સરદારોએ ય મયા પર કોપાયમાન થઈને તેને
માય . અને તેને યહોનાથાન લ હયાના ઘરમાં કેદ કય . કેમ કે તે મકાન
તેઓ ું કેદખા ું હ ું.

16ય મયા કારા ૃહના ભોંયરામાં ગયો અને લાંબા સમય ુધી તે ત્યાં
જ ર ો. 17 સમય જતાં સદ કયા રાજાએ ુપ્ત ર તે તેને મહેલમાં
તેડ મંગા ો. રાજાએ તેને ૂ ું કે, આજના દવસોમાં “ ું યહોવાહ
તરફથી કોઈ વચન છે?” ય મયાએ ક ું, હા, છે, “વળ તને બા બલના
રાજાના હાથમાં સોંપવામાં આવશે.”

18 ત્યારબાદ ય મયાએ સદ કયા રાજાને ક ું, મેં તમારો કે તમારા
સેવકોનો તથા તમારા લોકોનો શો અપરાધ કય છે કે તેં મને કેદ કય
છે? 19જે પ્રબોધકોએ તમને ક ું હ ું કે, બા બલનો રાજા તમારા પર કે
તમારા દેશ પર હુમલો ન હ કરે, તેઓ ાં ગયા? 20 તેથી, મારા ઘણી
મારા રાજા, મહેરબાની કર ને મને સાંભળો, માર નમ્ર વનંતી ધ્યાનમાં
લો. તમે મને પાછો યહોનાથાન લ હયાને ઘરે ન મોકલશો, રખેને હુ ત્યાં
મરણ પા ુ.ં”

21 ત્યારે સદ કયા રાજાએ આજ્ઞા કર કે, ય મયાને ચોક માં રહે.
અને નગરમાંની સવર્ રોટલી ૂર થઈ રહ ત્યાં ુધી ભઠ્ઠ યારાઓના
મહોલ્લાઓમાંથી તેને રોજ રોટલીનો એક ટુકડો આપવામાં આવતો
હતો. આમ ય મયાર્ ચોક માં ર ો.

38
ય મયા કાદવભયાર્ ટાંકામાં

1 આ સવર્ વચનો મા ાનના દ કરા શફાટયાએ, પાશહૂરના દ કરા
ગદાલ્યાએ, શેલેમ્યાના દ કરા ુકાલે અને મા લ્કયાના દ કરા પાશહૂરે
સાંભ ા. ય મયાએ લોકોને ક ું કે, 2 “યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે કે;
‘જે કોઈ આ નગરમાં રહેશે તે તલવાર, દકુાળ કે મરક થી ૃત્ ુ પામશે,
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પણ જે કોઈ ખાલદ ઓને શરણે જશે તે બચવા પામશે,અને તેનો જીવ
ૂંટ તર કે ગણાશે. 3 વળ યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે; આ નગર

બા બલના રાજાના સૈન્યના હાથમાં જશે,અને તેઓ તેને જીતી લેશ.ે”
4 ત્યારે તે અ ધકાર ઓએ રાજાને ક ું કે, “આ માણસને માર

નાખવો જોઈએ, આવી વાતો કર ને એ આપણા યોદ્ધાઓને અને
નગરમાં બાક રહેલા લોકોને ના હમત બનાવી દે છે. તે આ લોકો ું હત
કરવા માગતો નથી પણ વનાશ કરવા માગે છે.” 5 સદ કયા રાજાએ
ક ું, જુઓ તે તમારાં હાથમાં છે, કેમ કે રાજા તમાર ઇચ્છાને વરુદ્ધ
કઈ કર શકતો નથી.”

6 આથી એ લોકોએ ય મયાને પકડ ને રાજાના દ કરા મા લ્ખયાની
ચોક ના ટાંકામાં ના ો, તેઓએ તેને દોરડા વડે નીચે ઉતાય . તે ટાંકામાં
પાણી નહો ું, પણ ફક્ત કાદવ હતો અને ય મયા કાદવમાં ૂંપી ગયો.

7 હવે રાજાના મહેલમાં એક કૂશ દેશના ખોજા, એબેદ-મેલેખે
સાંભ ું કે તેઓએ ય મયાને ટાંકામાં ના ો છે. અને રાજા
બન્યામીનના દરવાજા આગળ બેઠો છે. 8 એવામાં એબેદ-મેલેખે
રાજાના મહેલમાંથી નીકળ ને રાજાની પાસે આવી તેને ક ું કે, 9 મારા
મા લક, મારા રાજા, આ લોકોએ પ્રબોધક ય મયા સાથે જે ક ુર્ છે તે
ઘણું અ ન થ ું છે; એ લોકોએ તેને પાણીના ટાંકામાં ના ો છે અને
નગરમાં ખોરાક તો છે ન હ એટલે તે કદાચ ૂખે મર જશે.”

10 આ સાંભળ ને રાજાએ કૂશી એબેદ-મેલેખેને આજ્ઞા કર કે “ ું
અહ થી ત્રીસ માણસને તાર સાથે લઈને જા. અને પ્રબોધક ય મયા
ૃત્ ુ પામે તે પહેલાં તેને ટાંકામાંથી બહાર ખેંચી કાઢ.” 11 તેથી એબેદ-

મેલેખ પોતાની સાથે માણસો લઈને રાજાના મહેલના ભંડારમાં ગયો.
અને પોતાની સાથે કેટલાક જૂનાં ફાટેલાં ૂગડાં તથા ચીંથરાં લઈને દોરડા
વડે બાંધીને ટાંકામાં ય મયાને પહોંચાડ્યાં.

12 પછ કૂશી એબેદ-મેલેખે ય મયાને ક ું; આ જૂના ફાટેલાં વ ો
તથા સડલેાં ચીથરાં તાર બગલમાં ૂક.” એટલે ય મયા એ તેમ ક ુ.
13 પછ તેઓએ ય મયાને દોરડા વડે ટાંકામાંથી બહાર ખેંચી કાઢયો
ત્યાર પછ ય મયા ચોક માં ર ો.

સદ કયા રાજાએ માગેલી ય મયાની સલાહ
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14 પછ સદ કયા રાજાએ પ્રબોધક ય મયાને યહોવાહના ઘરમાં
ત્રીજા દરવાજે તેડાવી મંગા ો અને તેને ક ું, “મારે તને એક વાત
ૂછવી છે; “મારાથી ક ું છુપાવીશ ન હ.” 15 ય મયાએ સદ કયાને

ક ું, “હુ તમને સત્ય હક કત જણાવીશ તો તમે મને ખરેખર માર તો
ન હ નાખો ન?ે અને જો હુ સલાહઆ ું તો પણ તમે મારુ સાંભળવાના
નથી.” 16 ત્યારે સદ કયા રાજાએ ુપ્તમાં ય મયાને એ ું વચન આપ્ ું
કે, “આપણને જીવન બક્ષનાર સૈન્યોના યહોવાહના સમ ખાઈને કહુ છુ
કે, હુ તને માર નાખીશ ન હ કે તારો જીવ લેવા શોધે છે તેઓના હાથમાં
તને સોંપીશ ન હ.”

17 એટલે ય મયાએ સદ કયાને ક ું, “સૈન્યોના યહોવાહ
ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘જો તમે બા બલના રાજાના
અ ધકાર ઓની શરણે જશો, તો તમે જીવતા રહેશો અને આ નગરને
અ થી બાળ નાખવામાં આવશે ન હ. 18 પર ુ જો તમે બા બલના
રાજાના અ ધકાર ઓનાં શરણે ન હજાઓ, તોઆ નગર ખાલદ ઓની
હાથમાં સોંપાશે. તેઓ ું સૈન્ય આ નગરને આગ લગાડશે અને તમે
તેઓના હાથમાંથી બચવા ન હ પામો.”

19 એટલે સદ કયા રાજાએ ય મયાને ક ું, “પણ જે યહૂદ ઓ
ખાલદ ઓ પાસે જતા ર ા છે તેઓની મને બીક લાગે છે. કદાચ મને
તેઓનાં હાથમાં સોંપી દેવામાં આવે અને તેઓ માર મશ્કર કરે.”

20 ય મયાએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે, “તમને તેમના હાથમાં સોંપવામાં
ન હ આવ.ે જો તમે કેવળ યહોવાહને આધીન થશો તો તમારો જીવ
બચી જશે અને તમારુ હત થશ.ે 21 પર ુ જો તમે ત્યાં જવાની ના
પાડશો, તો યહોવાહે જે વચન મને જણા ું તે આ છે.

22 યહૂ દયાના રાજમહેલમાં જે ીઓ બાક રહ છે તેઓને
બા બલના રાજાના સરદારો પાસે પકડ ને લઈ જવામાં આવશ.ે તેઓ
કહેશે કે,
તારા મત્રોએ તને છેતય છે; તેઓ તારા પર ફાવી ગયા છે.
તમારા પગ કાદવમાં ફસાઈ ગયા છે. અને તેઓ તમને છોડ ને ભાગી

ગયા છે.
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23 તેઓ તમાર ીઓને અને તમારાં બાળકોને ખાલદ ઓ સમક્ષ
લઈ જશે. અને તમે પોતે પણ બચવા ન હ પામો; પણ બા બલના
રાજાના હાથમાં પકડાઈ જશો. અને ું આ નગરને બાળ નંખાવીશ.”

24એટલે સદ કયાએ ય મયાને ક ું, “આવચનો કોઈને કહ શ ન હ
જથેી ું મરણ ન પામ.ે 25 જો અ ધકાર ઓને ખબર પડે કે, મેં તાર
સાથે વાત કર છે અને તેઓ તને આવીને ૂછે કે, અમને કહે કે તેં
રાજા સાથે શી વાત કર છે. અમારાથી તે ુપ્ત ન હ રાખશ,ે તો અમે
તને માર નાખી ું ન હ.’ 26 છતાં ું કેવળ એટ ું જ કહેજે કે, રાજા
મને યહોનાથાનના ઘરમાં મરવાને પાછો મોકલે ન હ તેવી દ ન વનંતી મેં
રાજાને કર હતી.”

27 પછ સવર્ અ ધકાર ઓએ ય મયા પાસે આવીને તેને ૂ ું અને
જે સવર્ વચનો કહેવા ું રાજાએ તેને ફરમા ું હ ું તે પ્રમાણે જ બરાબર
તેઓને ક ું. તેઓએ તેને ૂછવા ું બંધ ક .ુ કેમ કે તેઓએ રાજા
તથા ય મયાની વાતચીત સાંભળ નહોતી. 28 તેથી યરુશાલેમને જીતી
લેવામાં આ ું ત્યાં ુધી ય મયા ચોક માં ર ો.

39
યરુશાલેમ ું પતન

1 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના અમલના નવમા વષર્ના દસમા
મ હનામાં બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર તથા તેના સવર્ સૈન્યએ
યરુશાલેમ પર ચઢાઈ કર ને તેને ઘેરો ઘાલ્યો. 2 સદ કયાના શાસનના
અ ગયારમા વષર્ના ચોથા મ હનાના નવમા દવસે તેઓએ નગરની બધી
દ વાલોને તોડ નાખીને ભંગાણ પા ુ.ં 3 બા બલના સૈન્યના સવર્
અ ધકાર ઓ નગરમાં આ ા અને વજય પ્રાપ્ત કર ને નગરના વચલા
દરવાજામાં બેઠા, ત્યારે નેગાર્લ-શારેસર, સામ્ગાર-ન ૂ, સાસર્ખીમ,
રાબ-સાર સ, નેગાર્લ-શારેસેર, રાબ-માગ વગેરે રાજાના સવર્ સરદારો
આવીને શહેરના વચલા દરવાજામાં બેઠા.

4 જયારે યહૂ દયાના રાજા સદ કયાએ તથા લડવૈયાઓએ તેને
જોયો, ત્યારે તેઓ નાસી ગયા અને રાત્રે રાજાની વાડ ને માગ બે કોટની
વચ્ચેના દ્વારમાં થઈને નગરની બહાર નીકળ ને અરાબા તરફ આગળ
વધ્યા. 5 પર ુ ખાલદ ઓના લશ્કરે તેમનો પીછો કય અને યર ખોના
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મેદાનમાં સદ કયાને પકડ પાડ્યો. તેઓ તેને કેદ પકડ હમાથના
પ્રદેશમાં રબ્લાહમાં બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર સમક્ષ લઈ ગયા
અને તેણે તેનો ઇનસાફ કય .

6 પછ બા બલના રાજાએ રબ્લાહમાં સદ કયાની નજર સામે તેના
દ કરાઓનો વધ કય તથા બા બલના રાજાએ યહૂ દયાના સવર્ રાજવી
અ ધકાર ઓને પણ માર ના ા. 7 ત્યારબાદ તેણે સદ કયાની આંખો
ફોડ નાખી, તેને સાંકળે બાંધી બા બલ મોકલી આપ્યો.

8 ખાલદ ઓએ રાજાના મહેલને અને લોકોનાં ઘરોને બાળ ૂ ાં
અને યરુશાલેમની દ વાલ તોડ નાખી. 9 નગરમાં બાક રહેલા
લોકોને અને જઓે બા બલના લોકોને શરણે જતા ર ા હતા તેઓને
રક્ષકટુકડ નો નાયક ન ૂઝારઅદાન બંદ વાન કર ને બા બલમાં લઈ
ગયો. 10જે ગર બ લોકોની પાસે ક ું જ નહો ું, તેઓમાંના કેટલાકને
રક્ષક ટુકડ ના સરદાર ન ૂઝારઅદાને યહૂ દયા દેશમાં રહેવા દ ધા,
તેઓને દ્રાક્ષવાડ ઓઅને ખેતરો આપ્યા.ં

ય મયાનો છુટકારો
11 હવે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર રક્ષક ટુકડ ના સરદાર

ન ૂઝારઅદાનને ય મયા વષે આજ્ઞા આપી ક ું કે, 12 તેને લઈ
જા અને તેની સંભાળ રાખ. તેને ઈજા ન કર. તે તને જે કઈ
કરવા કહે તે પ્રમાણે ું કરજ.ે” 13 તેથી રક્ષકટુકડ નો સરદાર
ન ૂઝારઅદાન તથા ન ૂશાઝબાન. રાબ-સાર સ, નેગાર્લ-શારેસર,
રાબ-માગ અને બા બલના રાજાના સવર્ ુ સરદારોઓએ માણસો
મોકલ્યા. 14 તેઓએ ય મયાને ચોક માંથી બહાર કાઢ્યો. અને તેને ઘરે
લઈ જવા સારુ શાફાનના દ કરા અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને સ્વાધીન
કય ,આમ તે પોતાના લોકો સાથે જ ર ો.

એબેદ-મેલેખને બચાવ ું વચન
15જયારે ય મયાને ચોક માં રાખવામાં આ ો હતો ત્યારે યહોવાહ ું

વચન તેની પાસે આ પ્રમાણે આ ું કે, 16 ું જઈને કૂશી એબેદ-મેલેખને
કહે કે, સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર આ પ્રમાણે કહે છે કે; મેં
ક ા પ્રમાણે આ નગર ું હત ન હ થાય, પણ હુ તેનાં શહેર પર આફત
ઉતારનાર છુ.
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17 પણ યહોવાહ કહે છે તે દવસે હુ તને ઉગાર લઈશ. અને ું
જમેનાંથી ડરે છે તે માણસોના હાથમાં તને સોંપવામાં આવશે ન હ.
18 કેમ કે હુ તને ન ે બચાવીશ, ું તલવારથી મરશે ન હ, તારો જીવ
તાર પોતાની ૂંટ થશે, કેમ કે, તેં મારા પર વ ાસ રા ો છે.” એમ
યહોવાહ કહે છે.

40
ય મયા ગદાલ્યાની સાથે રહે છે

1 યરુશાલેમ અને યહૂ દયાના જે સવર્ બંદ વાનોને બા બલના
બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ા હતા તેઓમાં ય મયા હતો અને તેને
સાંકળે બાંધવામાંઆ ો હતો. તેને રક્ષક ટુકડ ના નાયક ન ૂઝારઅદાને
રામામાં છોડ દ ધો, ત્યાર પછ યહોવાહ ું જે વચન તેની પાસે આ ું
તે આ છે. 2 રક્ષક ટુકડ ના સરદારે ય મયાને બોલા ો અને તેને ક ું,
“યહોવાહ તારા ઈ રેઆ ાનેઆ વપ લાવવા ું નમાર્ણ ક ુ હ ું.

3 અને તેમના બોલ્યા પ્રમાણે તે આ વપ લા ા છે. કેમ કે તમે
યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે અને તેમના વચન ું પાલન ક ુ નથી.
તેથી આ દઃુખ તમારા પર આવી પ ું છે. 4 પણ હવે જો હુ તારા હાથે
પહેરેલી સાંકળો છોડ નાખીશ અને તને ુકત કર શ. તારે જો માર
સાથે બા બલ આવ ું હોય તો આવ, હુ તાર સંભાળ રાખીશ. પર ુ
જો તારે માર સાથે બા બલ ન આવ ું હોય તો તેનો વાંધો નથી, જો,
તાર સમક્ષ પસંદગી કરવા માટે આખો દેશ પડલેો છે. ાં જ ું તને
સારુ તથા યોગ્ય લાગે ત્યાં ું જઈ શકે છે.”

5 પર ુ ય મયાએ જવાબ આપ્યો ન હ ત્યારે ન ૂઝારઅદાને ક ું,
“શાફાનના દ કરા, અ હકામના દ કરા, ગદાલ્યાને બા બલના રાજાએ
યહૂદા નગરો ઉપર હાકેમ બના ો છે, તેની પાસે પાછો જા. અને
તેની પાસે લોકોમાં રહે અથવા ાં કઈ તને યોગ્ય લાગે ત્યાં જઇ શકે
છે.” ત્યારબાદ રક્ષક ટુકડ ના સરદારે તેને ખોરાક અને ભેટ આપ્યાં
અને વદાય કય . 6 પછ ય મયા અ હકામના દ કરા ગદાલ્યા પાસે
મસ્પાહમાં ગયો અને તેની સાથે જે લોકો દેશમાં બાક હતા તેઓની
સાથે ર ો.
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ગદાલ્યા, યરુશાલેમનો હાકેમ
2 રાજા. 25:22-24

7હવે ારે સૈન્યના સરદારો તથા તેના માણસો જઓેસીમમાં હતા,
તેઓએ સાંભ ું કે, બા બલના રાજાએ અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને
હાકેમ તર કે નીમ્યો છે. અને ુરુષો, ીઓ,બાળકો, તથા દેશમાં બાક
રહેલા ગર બ લોક બા બલના બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ા ન હતા
તેઓને તેના હાથમાં સોપ્યાં છે, 8 ત્યારે નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ,
કારેઆનો દ કરો યોહાનાન અને યહોનાથાન તાન્હુમેથનો દ કરો સરાયા,
એફાય નટોફાથીના દ કરા; માખાથીનો દ કરો યઝાન્યા તથા તેઓના
માણસો મસ્પાહમાં ગદાલ્યાની પાસે આ ા.

9શાફાનના દ કરાઅ હકામના દ કરા ગદાલ્યાએતેઓનીઅને તેમના
માણસો સમક્ષ પ્ર તજ્ઞા લીધી કે, “ખાલદ ઓની સેવા કરતાં ડરશો ન હ.
આ દેશમાં રહ ને બા બલના રાજાની સેવા કરો. તેથી તમારુ સારુ થશે.
10 અને જુઓ, ખાલદ ઓ આપણી પાસે આવશ,ે તેઓની આગળ
હાજર થવા હુ મસ્પાહમાં વસીશ. પણ તમે દ્રાક્ષારસ, ફળ અને તેલ
ભેગાં કરો અને એક પાત્રમાં ભર રાખો. અને તમે જે નગરો કબજે કયા
છે તેઓમાં વસો.”

11 તે ઉપરાંત મોઆબ, આમ્મોન તથા અદોમમાં અને તેની પાસેના
પ્રદેશોમાં વસતા સવર્એ સાંભ ું કે બા બલના રાજાએ યહૂદામાંના
કેટલાકને હજુ પણબાક રહેવા દ ધા છે. અને તેઓપરશાફાનના દ કરા
અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને અ ધકાર તર કે નીમવામાં આ ો છે.
12 ત્યાર પછ જે ળોમાં તેઓ વખેરાઈ ગયા હતા તે સવર્ ળોએથી
સવર્ યહૂદ ઓ પાછા ફર ને યહૂ દયા દેશમાંના મસ્પાહમાં ગદાલ્યા પાસે
આ ા. અને તેઓએ ુષ્કળ દ્રાક્ષારસ તથા ઉનાળાંમાં પાકેલાં ફળ
ભેગાં કયા.

ગદાલ્યા ું ૂન
2 રાજા. 25:25-26

13 પછ કારેઆનો દ કરો યોહાનાન તથા જે સૈન્યોના સરદારો
સીમમાં હતા, તેઓબધા મસ્પાહમાં ગદાલ્યા પાસેઆ ાં, 14તેઓએ
તેને ક ું, “ ું તમને ખબર છે કે આમ્મોનીઓના રાજા બા લસે
નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલને તારુ ૂન કરવા માટે મોકલ્યો છે?” પર ુ
અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાએ તેઓની વાત પર વ ાસ ૂ ો ન હ.
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15તેથી કારેઆના દ કરા યોહાનાને મસ્પાહમાં ગદાલ્યાને ખાનગીમાં
ક ું, “નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલને માર નાખવા માટે મને જવા દે.
અને તે વાતની કોઈને ખબર પડશે ન હ; તે શા માટે તને માર નાખ?ે
તેથી જે યહૂદ ઓ તાર પાસે એકઠા થાય છે તેઓ વખેરાઈજાય. અને
યહૂ દયાના બાક રહેલા લોક નાશ પામે?” 16 પર ુ અ હકામના દ કરા
ગદાલ્યાએ કારેઆના દ કરા યોહાનાનને ક ું, “ ું આ પ્રમાણે કર શ
ન હ, કેમ કે ઇશ્માએલ વષે ું જૂઠુ બોલે છે.”

41
1 પણ એમ બન્ ું કે સાતમા મ હનામાં અ લશામાનો દ કરો

નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ જે રાજવંશી હતો, તેમ જ રાજાના
ુ અ ધકાર ઓમાંનો એક હતો. તે દશ માણસો સાથે મસ્પાહમાં

અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાની પાસે આ ો. તેઓએ સાથે મસ્પાહમાં
ભોજન ક .ુ 2 પછ નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ તથા તેની સાથેના
દશ માણસોએ ઊઠ ને શાફાનના દ કરા અ હકામનો દ કરો ગદાલ્યા કે
જનેે બા બલના રાજાએ દેશમાં અ ધકાર નીમ્યો હતો તેને તલવારથી
માર ના ો. 3 જે યહૂદ ઓ ગદાલ્યા સાથે મસ્પાહમાં હાજર હતા
તેઓ સવને તથા ત્યાં જે ખાલદ ઓના યોદ્ધાઓ મળ આ ા તેઓને
ઇશ્માએલે માર ના ા.

4ગદાલ્યાને માર ના ા પછ બીજા દવસ,ેઆવાતની કોઈને ખબર
પડે તે પહેલાં, 5 શખેમમાંથી, શીલોમાંથી તથા સમરુનમાંથી ૂંડાવેલી
દાઢ વાળા, ફાટેલાં વ ોવાળા અને પોતાના શર રો પર પોતાને હાથે
ઘા કરેલા એવા એંસી માણસો પોતાના હાથમાં ખાદ્યાપર્ણ તથા લોબાન
લઈને યહોવાહના ઘરમાં આ ા હતા.

6 તેથી નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ તેઓને મળવા મસ્પાહમાંથી
નીક ો ારે તેઓ રડતાં રડતાં જતા હતા. તે તેઓને મ ો ત્યારે
તેણે તેઓને ક ું, “અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાની પાસેઆવો.” 7તેઓ
શહેરમાં આ ા ત્યારે નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલે તથા તેની સાથેના
માણસોએ તેઓને માર નાખીને તેઓને ટાંકામાં ફેંક દ ધા.

8 પર ુ તેઓમાંના દશ માણસોએ ઇશ્માએલને ક ું, “અમને માર
ન નાખ, કેમ કે ઘઉં, જવ, તેલ અને મધના ભંડારો અમે ખેતરમાં
સંતાડલેા છે.” તેથી તેણે તેમને જીવતા રહેવા દ ધા અને તેઓને તેઓના
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સાથીઓની જમે માર ન ના ા. 9ગદાલ્યાની સાથે આવેલા માણસોને
ઇશ્માએલે માર ના ા હતા તેઓ સવર્ના ૃતદેહો તેણે એક ટાંકામાં
ના ા હતા, તે ટાંકુ નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલે ૃતદેહોથી ભ ુ હ ું.
અને તે ટાંકુ આસા રાજાએઇઝરાયલના રાજાબાશાથી રક્ષણ મેળવવા
બંધા ું હ ુ.ં

10 પછ મસ્પાહમાંના જે લોકો બાક રહેલા હતા તેઓ સવર્ને
ઇશ્માએલ કેદ કર ને લઈ ગયો, એટલે રાજાની કુવર ઓ તથા
મસ્પાહમાં બાક રહેલા લોકો જઓેને રક્ષક ટુકડ ના સરદાર
ન ૂઝારઅદાને અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાના તાબામાં સોપ્યા હતા.
એ સવર્ને નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ કેદ કર ને લઈ ગયો અને તે
આમ્મોનીઓ તરફ જવા આગળ વધ્યો.

11 પર ુ નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલે જે સવર્ ૂંડાં કાય કયાર્ હતા,ં
તે વષે ારે કારેઆના દ કરા યોહાનાને અને તેની સાથેના સૈન્યના
સવર્ અ ધકાર ઓએ સાંભ ુ,ં 12 ત્યારે તેઓ પોતાના સવર્ માણસોને
લઈને નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલની સામે ુદ્ધ કરવા માટે ગયા. અને
ગબ્યોનમાં ાં ુષ્કળ પાણી છે ત્યાં તે તેઓને મ ો.
13 હવે ઇશ્માએલ સાથેના બધા માણસો કારેઆના દ કરા

યોહાનાનને અને તેની સાથેના સૈન્યોના સવર્ સરદારોને જોઈને પ્રસ
થયા. 14 ઇશ્માએલ જે બધા લોકોને મસ્પાહ પાસે બંધક બનાવીને
લઈ ગયો હતો તેઓસવર્ તેને છોડ ને કારેઆના દ કરા યોહાનાનની સાથે
ગયા.

15 પર ુ નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલ આઠ માણસો સાથે
યોહાનાનથી છટક ગયો અને આમ્મોનીઓ પાસે ગયો. 16 પણ
નથાન્યાનો દ કરો ઇશ્માએલઅ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને માર ના ા
પછ બાક રહેલા લોકોને યોહાનાને મસ્પાહમાં ઇશ્માએલના હાથમાંથી
છોડા ા હતા. એટલે કે જે લડવૈયા ુરુષો, ીઓ, બાળકો અને
ખોજાઓને તે ગબ્યોનમાંથી પાછાં લઈઆ ો હતો તેઓને કારેઆના
દ કરા યોહાનાન તથા તેની સાથેના સૈન્યોના સવર્ સરદારો પોતાની સાથે
લઈ ગયા.

17તેઓએ મસરમાં જતાં ખાલદ ઓના ડરને કારણે બેથલેહેમ પાસે
કમ્હામમાં ુકામ કય . 18 કેમ કે બા બલના રાજાએ દેશના હાકેમ તર કે
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નીમેલા અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને નથાન્યાના દ કરા ઇશ્માએલે માર
ના ો હતો, તેથી તેઓ તેમનાથી બીતા હતા.

42
પ્રાથર્ના કરવા ય મયાને લોકોની વનંતી

1 પછ સૈન્યોના સવર્ સરદારો, કારેઆનો દ કરો યોહાનાન અને
હોશાયાનો દ કરો યઝાન્યા નાના તેમ જ મોટા બધા લોકો ય મયા
પ્રબોધક પાસે ગયા. 2 તેઓએ તેને ક ું, “કૃપા કર ને અમાર અરજ
સાંભળો, અમારે સારુ એટલે આ બાક રહેલાને સારુ તમારા ઈ ર
યહોવાહને પ્રાથર્ના કર. 3 તમે યહોવાહ તમારા ઈ રને એવી પ્રાથર્ના
કરો અમારે કયે માગ ચાલ ું અને ું કર ું તે કહે.”

4 તેથી ય મયા પ્રબોધકે તેઓને ક ું, મેં તમારુ સાંભ ું છે. જુઓ,
હુ તમાર ઇચ્છા ુજબ તમારા ઈ ર યહોવાહને પ્રાથર્ના કર શ અને
તે જે જવાબ આપશે તે હુ તમને જણાવીશ અને ક ું છુપાવીશ ન હ.”
5 ત્યારે તેમણે ય મયાને ક ું, “યહોવાહ અમારા સાચા અને વ ા ુ
સાક્ષી થાઓ, કે જે કઈ તારા ઈ ર યહોવાહ તમાર મારફતે અમને
કહેશે તે ુજબ અમે પાલન કર ું. 6અમારા ઈ ર યહોવાહની પાસે
તને મોકલીએ છ એ અમે તેમ ું ક ું કર ું, પછ ભલે તે સારુ હોય કે
ખરાબ હોય. અને એ પ્રમાણે અમારા ઈ ર યહોવાહ ું ક ું માનવાથી
અમારુ હત થાય.”

ય મયાની પ્રાથર્નાને પ્ર ુનો પ્રત્ ુ ર
7 દશ દવસ વીતી ગયા પછ ય મયાની પાસે યહોવાહ ું વચન

આ ું. 8 ત્યારે ય મયાએ કારેઆના દ કરા યોહાનાનન,ે તેની સાથેના
સવર્ સૈન્યોના સરદારોને તથા નાનામોટા બધા લોકોને બોલા ા. 9અને
તેણે તેઓને ક ું કે, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની આગળ પ્રાથર્ના
તથા નવેદન કરવા માટે તમે મને મોકલ્યો હતો, એમ યહોવાહ કહે છે;
10 જો તમે આ દેશમાં નવાસ કરશો તો હુ તમને આશીવાર્દ આપીશ
અને તોડ પાડ શ ન હ, તમને રોપીશ અને ઉખેડ નાખીશ ન હ, કેમ કે
તમારા પર મેં આફત ઉતાર તેનો મને પસ્તાવો થાય છે.
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11 યહોવાહ કહે છે કે, બા બલના રાજાથી તમે બીઓ છો પણ હવે
જરાય બીશો ન હ, ‘કેમ કે તમારો બચાવ કરવા તથા તેના હાથમાંથી
તમને ુકત કરવા હુ તમાર સાથે જ છુ. 12 હુ તમારા પર એવી દયા
કર શ કે તે તમારા પર દયા કરશે અને તે તમને તમારાં વતનમાં પાછા
જવા દેશે.

13 પણ જો તમે કહેશો કે, “અમે આ દેશમાં રહ ું ન હ’ અથવા
તમારા ઈ ર યહોવાહની વાણી અમાન્ય કરશો, 14જો તમે એમ કહેશો
કે, “ના, અમે તો મસર જઈ ુ,ં ત્યાં અમારે લડાઈ જોવી ન હ પડે કે,
રણ શગડાનો નાદ સાંભળવો ન હ પડેઅને ત્યાં અમે ૂ ા રહ ું ન હ.
ત્યાં અમે રહ ું.”

15યહૂ દયાના બાક રહેલા લોક યહોવાહ ું વચનસાંભળો. સૈન્યોના
યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, જો તમે મસર જવાની ૃ
રાખશો અને ત્યાં જઈને રહેશો તો, 16 જે તલવારથી તમે ડરો છો
તે મસરમાં પણ તમારો પીછો ન હ છોડ,ે જે દકુાળથી તમે ડરો છો
તે મસરમાં પણ તમારો પીછો પકડશે. અને ત્યાં તમે મર જશો.
17 તમારામાંથી જે લોકો મસરમાં જઈને ત્યાં વસવાનો આગ્રહ રાખે
છે તે પ્રત્યેક માટે આ વપ ઓ રાહ જોઈ રહ છે. હા, તમે તલવાર,
દકુાળઅને મરક થી ૃત્ ુ પામશો. ત્યાં હુ તમારા પર જે સવર્ વપ ઓ
લાવીશ તેમાંથી કોઈ પણ બચવા પામશે ન હ.

18 કેમ કે સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; જમે
મારો ક્રોધ અને રોષ યરુશાલેમના રહેવાસીઓ પર રેડાયો છે તેમ તમે
મસર જશો ત્યારે મારો ક્રોધ તમારાં પર રેડાશે. અને તમે ધ ારરૂપ,
વસ્મયરૂપ શાપરૂપ તથા નદારૂપ થશો. અને આ ળને તમે ફર
જોવા પામશો ન હ.’ 19 હે યહૂ દયામાં બાક રહેલા લોકો, તમારા વષે
યહોવાહ કહે છે કે, તમે મસર જશો ન હ. મેં આજે તમને ચેતવણી
આપી છે તેમ ન ે જાણજો.

20 કેમ કે તમે તમારાં હ્રદયોમાં કપટ ક ુ છે. ‘કારણ કે અમારા ઈ ર
યહોવાહનીઆગળઅમારે માટે પ્રાથર્ના કર. અને જે કઈઅમારા ઈ ર
યહોવાહ કહે છે તે ું અમને કહેજે અને અમે તે કર ું.’ 21આજે મેં
તમને તે જણા ું છે. પર ુ જે બાબતો વષે તમારા ઈ ર યહોવાહે મને
તમાર પાસે મોકલ્યો છે. તેમાંની એક પણ બાબતમાં તમે યહોવાહ ું
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સાંભ ું નથી. 22અને તેથી તમે ન ે જાણજો કે, તમે ાં જવાનો
આગ્રહ રાખો છો, તેમાં તમે તલવારથી, દકુાળથી અને મરક થી ૃત્ ુ
પામશો.”

43
ય મયાને લોકો મસર લઈ ગયા

1 તેઓના ઈ ર યહોવાહે તેઓની પાસે ય મયાને જે વચન કહેવા
માટે મોકલ્યો હતો તે સવર્ વચન ારે ય મયા લોકોની આગળ બોલી
ર ો, 2 ત્યારે હોશાયાના દ કરા અઝાયાર્એ અને કારેઆના દ કરા
યોહાનાને તથા બીજા અ ભમાની માણસોએ ય મયાને ક ું, “ ું જૂઠુ
બોલે છે. અમે મસરમાં જઈએ તે ું અમારા ઈ ર યહોવાહે તને ક ું
નથી.’ 3 પણ ખાલદ ઓ અમને માર નાખે તથા અમને બા બલના
બંદ વાસમાં લઈજાય. માટે તેઓના હાથમાં અમને સોંપી દેવા ને રયાનો
દ કરો બારુખ તને અમાર વરુદ્ધ ઉશ્કેરે છે.”

4તેથી કારેઆના દ કરા યોહાનાન,ે સૈન્યના સવર્ સરદારોએઅને સવર્
લોકોએ યહૂ દયામાં રહેવા વષે ું યહોવાહ ું વચન માન્ ું ન હ. 5 ાં
યહૂદ ઓને નસાડ ૂકવામાં આ ા હતા તે સવર્ દેશોમાંથી યહૂ દયામાં
રહેવા માટે પાછા આવેલા યહૂદ લોકમાં જે બાક રહેલા હતા તેઓ,
6 ીઓ, ુરુષો, બાળકો અને રાજાના દ કર ઓને અને સવર્ લોક જનેે
રક્ષક ટુકડ ના સરદાર ન ૂઝારઅદાને જે માણસોને શાફાનના દ કરા
અ હકામના દ કરા ગદાલ્યાને સોંપ્યાં હતા, તેઓ સવર્ને, તથા ય મયા
પ્રબોધક, ને રયાના દ કરા બારુખ એ બધાને લઈને કારેઆનો દ કરો
યહોનાન તથા સૈન્યોના સવર્ સરદારો 7 મસર દેશમાં રહેવા ગયા.
તેઓએ યહોવાહની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ુ અને તેઓ તાહપાન્હેસ
પહોંચ્યા.

8 તાહપાન્હેસમાં યહોવાહ ું વચન ય મયા પાસે આ પ્રમાણે આ ું
કે, 9 “ ું તારા હાથમાં મોટા પથ્થરો લે, તાહપાન્હેસમાં ફારુનના મહેલના
પ્રવેશદ્વાર આગળ ફરસબંધીમાં યહૂદાના દેખતાં એ મોટા પથ્થરને
ૂનાથી રગી સંતાડ દે. 10 પછ યહૂ દયાના માણસોને આ પ્રમાણે કહે,

“સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર, કહે છે; ‘જુઓ, હુ મારા દાસ
બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારને સંદેશવાહક મોકલીને બોલાવીશ.
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જે પથ્થરો મેં સંતાડ્યા છે તેના પર હુ તે ું રા ાસન ાપન કર શ.
તેના પર તે પોતાનો ભ મંડપ ઊભો કરશે.”

11 તે આવીને મસર પર હુમલો કરશે; મરણને માટે નમાર્ણ થયેલા
તેઓ માયાર્ જશે અને બંદ વાસને માટે નમાર્ણ થયેલા બંદ વાસમાં જશે,
તલવારને સારુ નમાર્ણ થયેલા તેઓ તલવારથી માયાર્ જશે. 12 હુ
મસરના દેવોનાં મં દરોને અ થી બાળ ને ભસ્મ કર શ, તે લોકોને
બંદ વાન બનાવી લઈ જશ.ે જમે ભરવાડ પોતા ું વ ઓઢે છે તેમ તે
મસર દેશની ૂંટથી પોતાને શણગારશ.ે અને ત્યાંથી તે વજયી બનીને
પાછો જશે. 13 મસરમાંના બેથ-શેમેશના સ્તંભોને તે તોડ પાડશે;અને
મસરનાં દેવ ાનોને આગ લગાડ બાળ ૂકશ.ે

44
મસર ભાગી ગયેલા યહૂદ ઓને પ્ર ુનો સંદેશો

1જે સવર્ યહૂદ ઓ મસર દેશમાં, મગ્દોલ, તાહપાન્હેસ, નોફ અને
પાથ્રોસ પ્રદેશમાં રહેતા હતા, તેઓ વષે જે વચન ય મયા પાસે આ ું
તે આ છે. 2 “સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘જે સવર્
વપ હુ યરુશાલેમ અને યહૂ દયાના સવર્ નગરો પર લા ો છુ તે તમે
જોઈ છે. જુઓ, હમણાં તેઓખંડરે હાલતમાં છે; તેઓમાં કોઈ માણસ
રહે ું નથી. 3તેઓએ પાપ કર ને મને રોષ ચડા ો છે એટલે તેઓ, તમે
કે તમારા પ ૃઓ જે અન્ય દેવોને જાણતા નહોતા, તે દેવોની આગળ
ૂપ બાળવા અને તેઓની ૂજા કરવા ગયા.
4 તેમ છતાં જે ધ ારપાત્ર કૃત્યોનો હુ તરસ્કાર કરુ છુ તે કરશો

ન હ. એ ું મેં વારવાર મારા સેવકો, પ્રબોધકો, મોકલીને કહા ુ.ં
5 પર ુ તેઓએ સાંભ ું ન હ. અને પોતાના દુ માગ થી ફર ને અન્ય
દેવોની આગળ ૂપ ન હ બાળવાની માર આજ્ઞા તરફ તેઓએ કાન
ધય ન હ. 6આથી મારો કોપ યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમના
મહોલ્લાઓમાં અ ની જમે પ્રગટ ઊઠયો. અને જમે આજ છે તેમ
તેઓ પાયમાલ થઈને ઉજ્જડ થઈ ગયા છે. 7 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ
ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે, તમે શા માટે પોતાના જીવની વરુદ્ધઅ ત
દુ કામ કર ને ીઓ, ુરુષો, બાળકો અને દૂધ પીતાં નાનાં બાળકોનો



ય મયા 44:8 cxiii ય મયા 44:17

નાશ યહૂ દયામાંથી કરો છોઅને તમે શા માટે તમાર પાછળ કોઈને બાક
રહેવા દેતા નથી? 8 ાં તમે રહેવા ગયા છો તે મસરમાં અન્ય દેવોની
આગળ ૂપ બા ો છે. તેમ કર ને તમે મને કોપાયમાન કય છે એથી
તમારો નાશ કરવામાં આવશ.ે અને સવર્ પ્રજાઓમાં તમે શાપરૂપ તથા
નદારૂપ થશો.
9તમારા પ ૃઓનાં પાપ, યહૂ દયાના રાજાઓતથા રાણીઓનાં પાપ

અને તમારા પોતાના દ્વારા તથા તમાર પત્નીઓ દ્વારા યહૂ દયા તથા
યરુશાલેમની શેર ઓમાં આચરવામાં આવેલાં પાપ ું તમે ૂલી ગયા?
10આજપયત તેઓ દ ન થયા નથી, કે બીધા પણ નથી. મેં તમાર અને
તમારા પ ૃઓની આગળ મારુ નયમશા અને વ ધઓ ૂ ા છે.
તે પ્રમાણે ચાલ્યા નથી.

11 તેથી સૈન્યોના યહોવાહ ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; “જુઓ,
હુ તમાર વરુદ્ધ મારુ ુખ ફેરવીશ. અને વપ લાવીને આખા
યહૂ દયાના લોકોનો નાશ કર શ. 12 યહૂ દયાના બાક રહેલા લોકો
જઓેએ મસર જઈને વસવાનો નધાર્ર કય છે, તેઓને હુ હતા ન હતા
કર નાખીશ. તેઓબધા જ મસર દેશમાં નાશ પામશ;ે તેઓ તલવારથી
તથા દકુાળથી મરશ.ે નાનામોટા સવર્ તલવારથી કે દકુાળથી માયાર્ જશે
અને તેઓ ધ ારરૂપ, વસ્મયરૂપ, શાપરૂપ, નદારૂપ થઈ પડશ.ે

13 જમે મેં યરુશાલેમને શક્ષા કર તેમ જઓે મસરમાં છે તેઓને
પણ હુ તલવાર, દકુાળ અને મરક થી સજા કર શ. 14 તેથી યહૂ દયાના
બાક રહેલા જે ફર યહૂ દયા જઈને વસવાનીઆશાએ મસરમાં જઈને
વસ્યા છે તેમાંથી કોઈ પણજીવતો રહેવાનો નથી કે પાછો યહૂ દયા જવા
પામવાનો નથી. કેમ કે થોડા ભાગી છૂટેલા સવાય કોઈ મારા કોપમાંથી
બચી શકવાના નથી.”

15 આ સાંભળ ને જઓે જાણતા હતા કે તેમની પત્નીઓ બીજા
દેવોને બ લ ચઢાવે છે તે બધાએ અને ત્યાં ઊભેલી બધી ીઓ જઓે
મોટા સ ૂહમાં હતી તેઓ તેમ જ મસર દેશના પાથ્રોસમાં વસતા બધા
માણસોએ ય મયાને ઉ ર આપ્યો, 16 તેઓએ ક ું, “જે વચન તેં
યહોવાહને નામે અમને ક ું છે. તે વષે અમે તારુ સાંભળવાના નથી.
17 અમે અમારા ૂવર્જો, અમારા રાજાઓ અને અમારા આગેવાનો
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યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમના મહોલ્લાઓમાં જમે કરતા હતા,
તેમ આકાશની રાણીની આગળ ૂપ બાળવા વષે તથા તેની આગળ
પેયાપર્ણો રેડવા વષે અમે જે માનતા લીધી છે તે પ્રમાણે અમે અવશ્ય
કર ું. કેમ કે તે વખતે અમાર પાસે ુષ્કળ રોટલી હતી. અમે ુખી
અને સ ૃદ્ધ હતા. અને અમે વપ જોઈ ન હતી.

18 પર ુ ારથી અમે આકાશની રાણીને આહુ ત આપવા ું અને
પેયાપર્ણો ચઢાવવા ું બંધ ક ુ, ત્યારથીઅમે ભારે ુશ્કેલીઓભોગવીએ
છ એ, તલવારથી અને દકુાળથી અમે નાશ પામીએ છ એ.” 19 ીઓ
બોલી, ારે અમે આકાશની રાણીની આગળ ૂપ બાળતાં હતાં તથા
પેયાપર્ણ રેડતી હતી, ત્યારે ું અમે અમારા પ તઓની સમં ત વગર તેને
નૈવેદ ધરાવવાને રોટલીઓ તૈયાર કરતી હતી તથા તેને પેયાપર્ણ રેડતાં
હતા?ં”

20 પછ ીઓએ અને ુરુષોએ એટલે સવર્ લોકે તેને આવો ઉ ર
આપ્યો ત્યારે સવર્ લોકને ય મયાએ ક ું કે, 21 “તમે તથા તમારા
વડ લો તથા તમારા રાજાઓ અને સરદારો તેમ જ દેશના બધા લોકો
યહૂ દયાના નગરોમાં અને યરુશાલેમના મહોલ્લાઓમાં ૂ તઓઆગળ
ૂપ બાળતા હતા, તે ું યહોવાહના સ્મરણમાં નહો ું? ું તેને લક્ષમાં

લેવામાં આ ું નહો ું?
22તમારાં દુ કમ ને તથા તમારા ધ ારપાત્ર કૃત્યોને યહોવાહ સહન

કર શ ા ન હ; તેથી જમે આજે છે તેમ તમારો દેશ તેમણે ઉજ્જડ,
વસ્મયરૂપ, શાપરૂપ અને નજન કર ના ો. 23 તમે ૂપ બા ો તથા
યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ અને યહોવાહ ું વચન માન્ ું ન હ. અને
તેમના નયમો, કાયદાઓ અને સા યોઓ ું પાલન પણ ન ક ,ુ તેથી
જમે આજ છે, તેમ આ વપ તમારા પર આવી પડ છે.”

24 પછ ય મયાએ તે ીઓને તથા સવર્ લોકોને ક ું, યહૂદાના
સવર્ લોકો, જઓે મસર દેશમાં છે તમે યહોવાહ ું વચન સાંભળો.
25સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે કે; ‘આકાશની રાણી
આગળ ૂપ બાળવાની અને પેયાપર્ણો રેડ ને લીધેલી પ્ર તજ્ઞાઓ અમે
ચો સ પાળ ુ’ં એ ું તમે અને તમાર ીઓ બ ે તમારા ુખેથી
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બોલ્યા છો. તથા તમારા બોલવા પ્રમાણે તમારા હાથોએ ક ુ છે; તો
હવે તમાર પ્ર તજ્ઞાઓ પ્રમાણે તમે ભલે વત .

26 સવર્ યહૂદાના લોકો, જઓે મસરમાં રહો છે, તમે મારાં વચન
ધ્યાનથી સાંભળો; જુઓ, મેં મારા મોટા નામના સમ ખાધા છે કે, “પ્ર ુ
યહોવાહના જીવના સમ’ એમ કહ ને હવે કોઈ પણ યહૂદ માણસ
આખા મસર દેશમાં મારુ નામ તેમના હોઠ પર લઈ શકશે ન હ.
27 જુઓ, હુ હત કરવા ન હ, પણ વપ લાવવા સારુ તમારા પર માર
નજર રા ું છુ. અને યહૂદા દેશના સવર્ લોકો જઓે મસર દેશમાં રહે છે,
તેઓ સમાપ્ત થઈ જશે ત્યાં ુધી તેઓ તલવારથી તથા દકુાળથી નાશ
પામતા જશ.ે 28 વળ તલવારથી બચેલા થોડા માણસ મસર દેશમાંથી
યહૂ દયા પાછા આવશે. અને જે બાક રહેલા યહૂ દઓ મસર દેશમાં
રહેવા માટે ગયા છે તેઓ જાણશે કે કો ું વચન, મારુ કે તેઓ ું કાયમ
રહે છે.

29 હુ તને આ ચ આપીશ એમ યહોવાહ કહે છે, તમારા પર
વપ લાવવાનાં મારાં વચનો ન ે કાયમ રહેશે. એ તમે જાણો માટે
હુ તમને આ જગ્યાએ શક્ષા કર શ. 30 યહોવાહ કહે છે; ‘જુઓ, જમે
મેં યહૂ દયાના રાજા સદ કયાને બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારના
હાથમાં સોંપી દ ધો, તેમ હુ મસરના રાજા ફારુન હોફ્રાને તેના શ ુના
હાથમાં તથા તેનો જીવ શોધનારાઓના હાથમાં સોંપીશ.’ ”

45
બારુખને ઈ ર ું વચન

1 યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મના શાસનકાળના
ચોથા વષર્ દરમ્યાન ને રયાના દ કરા બારુખે પ્રબોધક ય મયાનાં બોલેલાં
આસવર્ વચનો ુસ્તકમાં લ ાં. પછ જે વચન ય મયા પ્રબોધક બોલ્યો
તે આ છે, 2 હે બારુખ, “યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ રઆ પ્રમાણે કહે
છે કે; 3 તેં ક ું, ‘મને અફસોસ, યહોવાહે મારા દઃુખમાં વધારો કય છે.
હુ નસાસા નાખીને થાક ગયો છુ; હુ આરામ અ ુભવતો નથી.’ ”

4તેને ું કહે કે, “યહોવાહઆ પ્રમાણે કહે છે કે;જે મેં બાંધ્ ું છે, તેને
હુ પાડ નાખીશ. જે મેં રોપ્ ું છે, તેને હુ ઉખેડ નાખીશ. અનેઆ પ્રમાણે
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આખા દેશમાં કર શ. 5 “ ું ું પોતાને માટે મહ ા શોધે છે? તે ું કર શ
ન હ. કેમ કે, યહોવાહ કહે છે, હુ મ ુષ્ય પર વપ લાવીશ. પણ ું

ાં જશે ત્યાં હુ તારો જીવ ૂંટ તર કે તને આપીશ.’ ”

46
કાકમીશઆગળ મસરની હાર

1 પ્રજાઓ વષે યહોવાહ ું જે વચન ય મયા પ્રબોધક પાસે આ ું
તે આ છે. 2 મસર વષ;ે “ મસરના રાજા ફારુન નકો ું સૈન્ય ફ્રાત
નદ ની પાસે કાકમીશમાં હ ુ.ં જનેે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે
યહૂ દયાના રાજા યો શયાના દ કરા યહોયાક મના ચોથા વષર્માં હરા ું
તે પ્રસંગ વષેની વાત.
3 તમારાં શ ો સજીને ુદ્ધ કરવા માટે આગળ વધો.
4 ઘોડાઓ પર જીન બાંધો અને હે સવારો તમે તેના પર સવાર થાઓ

તમે ટોપ પહેર ને સજ્જ થાઓ.
ભાલાઓની ધાર તી ણ કરો અને બખતર ધારણ કરો.
5 પર ુ હુ અહ યાં ું જોઉં છુ? તેઓ ભયભીત થઈ નાસે છે, તેઓના

ૂરવીરો હાર ગયા છે.
તેઓ પાછુ જોયા વગર ઝડપથી ભાગે છે. ચારેકોર ભય છે.” એમ

યહોવાહ કહે છે.
6જે વેગવાન તે નાસી નજાય. જે ૂરવીર તે બચી શકે ન હ, તેઓઉ ર

તરફ ફ્રાત નદ પાસે ઠોકર ખાઈને પડ્યા છે.
7 નીલ નદ ઓના ૂરની જમે જે ચઢ આવે છે જનેાં પાણી નદ ઓના

ૂરની જમે ઊછળે છે તે કોણ છે?
8 મસર નીલની જમે ચઢ આવે છે, તેનાં પાણી નદ ઓનાં ૂરની જમે

ઊછળે છે.
તે કહે છે, હુ ચઢ આવીશ;અને આખી ૃથ્વીને ઢાક દઈશ, હુ નગરોને

અને તેના રહેવાસીઓને ન કર શ.’
9 હે ઘોડાઓ તમે દોડ આવો, હે રથો તમે ૂમ મચાવો, અને ૂરવીરો

આગળઆવો’
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ઢાલ ધારણ કરેલા કૂશીઓઅને ૂટ ઓતથા ધ ુધાર્ર ૂદ મીઓબહાર
આવો.

10 સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહનો વેર લેવાનો દવસ છે અને તે પોતાના
દશુ્મનો ઉપર વેર વાળશ.ે

આજે તેમની તલવાર ધરાઈને તેમને ખાઈ જશે અને ૃપ્ત થતાં ુધી
તેમ ું લોહ પીશે. અમારા પ્ર ુ યહોવાહને ઉ રદેશમાં ફ્રાત
નદ ને કનારે બ લદાનો આપવામાં આવે છે.

11 હે મસરની કુમા રકા, ગલ્યાદ જા અને શેર લોબાન લે. ું ઘણાં
ઔષધનો ઉપચાર કરશે પણ ું સ્વ થશે ન હ.

12 સવર્ પ્રજાઓમાં તાર અપક ત સંભળાઈ છે. તારો વલાપ સમગ્ર
ૃથ્વી પર સંભળાય છે;

કેમ કે ૂરવીર ૂરવીરની સાથે અથડાય છે અને બ ે સાથે પડ્યા છે.”

ન ૂખાદનેસ્સારની ચઢાઈ
13 મસર દેશને પાયમાલ કરવાને બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર

ના આવવા વષે, જે વચન યહોવાહે ય મયા પ્રબોધકને ક ું ત;ે
14 “ મસરમાં જાહેર કરો, મગ્દોલમાં અને નોફમાં
તેમ જ તાહપાન્હેસમાં ઢઢેરો પટાવો, જણાવો કે, હો શયાર, તૈયાર

તમાર આસપાસ તલવારે વનાશ કય છે.
15 શા માટે તારા બહાદરુ યોદ્ધા નાસી ગયા છે? તેઓ સામનો ન કર

શ ા, કેમ કે યહોવાહે તેઓને તેઓના શ ુઓની સામે નીચા
પાડ ના ા.

16તેણે તેઓને લથડતા કર દ ધા છે. તેઓએકબીજા પર પડ ને કહેવા
લાગ્યા કે,

“ચાલો; ઊઠો આ જુલમગારની તલવારથી બચવાને આપણે આપણા
લોકમાં અને આપણી કુટુબમાં પાછા જઈએ.”

17 ત્યાં તેઓએ પોકાર ને ક ું કે, “ મસરનો રાજા ફારુન કેવળ ઘોંઘાટ
છે તેણે આવેલી તક ુમાવી છે.”
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18જે રાજા ું નામ સૈન્યોના ઈ ર યહોવાહ છે, તે કહે છે, “મારાજીવના
સમ’ તાબોર પવર્ત જવેો, સ ુદ્ર પાસેના કામલ જવેો તે ન ે
આવશ.ે

19 હે મસરમાં રહેનાર દ કર ઓ, તમારો સામાન બાંધો અને
બંદ વાસમાં જવાને તૈયાર થાઓ.

કેમ કે નોફ નગરનો સં ૂણર્ નાશ થશે. અને તે વસ તહ ન તથા ઉજ્જડ
થશ.ે

20 મસર ુંદર ુવાન વાછરડ છે. પણ ઉ રમાંથી એક ડક મારનાર
માખી આવે છે. તે આવી ર ો છે.

21 તેના ભાડૂતી યોદ્ધાઓ પણ પાળેલા વાછરડા જવેા છે, પણ તેઓ
બધા નાસી ગયા છે.

કોઈ ટક ન શ ું, કેમ કે તેમની વપ નો દવસ, તેમનીઆફતનો સમય
તેમના પર આવી પડ્યો છે.

22 નાસી જતા સપર્ જવેો તેઓનો અવાજ સંભળાશ.ે કેમ કે તેઓ સૈન્ય
લઈને કૂચ કરશ.ે

તેઓ લાકડાં ફાડનારા લોકોની જમે કુહાડ લઈ તેના પર આવી પડશે.
23 યહોવાહ કહે છે કે તે જગલોને કાપી નાખશે’ “જો કે તે ૂબ ગીચ

છે.
તેઓ તીડોની જમે અસં છે, તેઓ અગ ણત છે.
24 મસરની દ કર ું અપમાન થશે. તેને ઉ રના લોકના હાથમાં

સોંપવામાં આવશ.ે
25 સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે છે, “જુઓ, હવે

હુ નોનો શહેરના આમોનન,ે ફારુનને, મસરન,ે તેના દેવોને તથા તેના
રાજાઓને તથા ફારુનને અને તેના પર વ ાસ રાખનારાઓસવર્ને સજા
કર શ. 26 હુ તેઓને તેઓનો જીવ લેવા તાક રહેલા બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના હાથમાં સોંપીશ. અને પછ મસરમાં પાછ પહેલાંની
માફક વસ્તી થશ.ે” એમ યહોવાહ કહે છે.

પ્ર ુ પોતાના લોકનો બચાવ કરશે
27 “હે મારા સેવક યાકૂબ, બીશ ન હ. હે ઇઝરાયલ ું ગભરાઈશ

ન હ. કેમ કે, હુ તમને અને તમારા વંશજોને તમે ાં બંદ છો તે
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દૂરના દેશમાંથી છોડાવી લાવીશ. અને તમે પાછા ુખશાં ત ૂવર્ક રહેવા
પામશો. કોઈ તમને ડરાવશે ન હ. 28 યહોવાહ કહે છે કે, “હે યાકૂબ,
મારા સેવક, ગભરાઈશ ન હ, કારણ, હુ તાર સાથે છુ. જે દેશોમાં મેં
તમને વખેર ના ા છે તે બધાનો હુ અંત લાવનાર છુ. પણ હુ તમને
માર શ ન હ પણ હુ ન્યાયની રૂએ તને શક્ષા કર શ. ન ે હુ તને શક્ષા
કયાર્ વના છોડવાનો નથી.”

47
પ લસ્તીઓની પાયમાલીની પ્રબોધવાણી

1 ફારુને ગાઝાને માયાર્ પહેલા પ લસ્તીઓ વષ,ે યહોવાહ ું જે વચન
ય મયા પ્રબોધક પાસે આ ું તે આ છે.
2 યહોવાહ કહે છે કે; જુઓ, ઉ રમાંથી ૂર આવી ર ું છે; અને

પ લસ્તીઓના સમગ્ર દેશ પર તે ફર વળશે;
તે તેઓનાં નગરો તથા તેમાંના સવર્સ્વનો નાશ કરશે. ૂરવીર ુરુષો

ભયથી ૂમો પાડશે
અને સવર્ પ્રજાજનો પોક ૂક ને રડશ.ે
3બળવાન ઘોડાઓનાં દાબડાનો અવાજ,
રથોનો ધસારો અને તેના પૈડાઓનો ગડગડાટ સાંભળ ,
પતાઓ એટલા ન:સહાય થશે કે તેઓ પોતાના સંતાનો તરફ પાછા

ફર ને જોયા વગર નાસી જશે.
4 કેમ કે, એવો દવસ આવશે કે ારે બધા જ પ લસ્તીઓનો સંહાર

થશ.ે ૂર અને સદોનની સાથે બચી ગયેલા દરેક મદદગારને
કાપી નાખવામાંઆવશ.ે કેમ કે યહોવાહ પ લસ્તીઓનોએટલે
સ ુદ્રકાઠે આવેલા કાફતોરના બચી ગયેલાઓનો સંહાર કરશે.

5ગાઝા ું મા ું ૂંડે ુ છે. આશ્કલોન એટલે તેઓની ખીણમા ું જે બચી
ગયે ું તે ન થ ું છે. ું ાં ુધી પોતાને કાપીને ઘાયલ કરશ?ે
6 હે યહોવાહની તલવાર, ું ારે શાંત થઈશ?

ફર ું મ્યાનમાં પાછ જા અને આરામ કર અને શાંત રહે.
7 પણ યહોવાહે તને આજ્ઞા આપી છે તો ું શી ર તે શાંત રહ શકે?
આશ્કલોન તથા સ ુદ્ર કાંઠાની વરુદ્ધ તેણે તલવાર નમાર્ણ કર છે.”
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48
મોઆબનો થનારો સવર્નાશ

1ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ મોઆબ વષે આ પ્રમાણે કહે છે કે;
“નબોને અફસોસ, તે ન થઈ ગ ું છે. કયાર્થાઈમ લ જ્જત થ ું છે

અને પાયમાલ થ ું છે.
તેનો કલ્લો તોડ પાડવામાં આ ો છે.
2 મોઆબ ું ગૌરવ હવે ર ું નથી, હેશ્બોનમાં મોઆબના શ ુઓએ

એના પતનની યોજના ઘડ છે.
તેઓ કહે છે ‘ચાલો, આપણે તેને દેશ તર કે ૂંસી નાખીએ. માદમેન

નગરને પણ ૂપ કરવામાં આવશે; શ ુઓની તલવાર તારો
પીછો કરશે.’

3 સાંભળો! હોરોના યમમાંથી પોકાર સંભળાય છે ત્યાં ૂંટ અને ભારે
વનાશ છે.

4 મોઆબ ન થઈ ગ ું છે, સોઆર ુધી તેનાં બાળકો ું આક્રદ
સંભળાય છે.

5 કેમ કે તેઓ રડતાં રડતાં ૂહ થના ઢોળાવો પર ચઢે છે. અને તેઓ
દ:ુખથી વલાપ કરતાં કરતાં હોરોના યમના ઢોળાવો ઊતરે છે.

6 નાસો, તમારો જીવ લઈને નાસો. વગડાનાં જગલી ૃક્ષ જવેા થાઓ.
7 કેમ કે તમે પોતાની સંપ અને કામો પર વ ાસ રા ો છે, તમને

પણ પકડવામાં આવશ.ે
તમારા ૂંગા દેવ કમોશ દેશવટે જશે, તેના યાજકો અને સરદારો તેની

સાથે જશ.ે
8 દરેક નગર પર વનાશ ઊતરશે,એક પણ શહેર બચવા પામશે ન હ.
ખીણ નાશ પામશે અને મેદાન પાયમાલ થશે. એ ું યહોવાહ કહે છે.
9 મોઆબને પાંખો આપો કે તે ઊડ જાય.
તેનાં નગરો વસ્તી વનાના ઉજ્જડ થઈ જશે. 10 જે કોઈ યહોવાહ ું

કામ કરવા સારુ આળ ુ હોય તે શા પત થાઓ! જે માણસ
તલવારથી રક્તપાત કરતા નથી તે શા પત થાઓ!

મોઆબનાં નગરોનો નાશ
11 મોઆબ પોતાની તરુણાવ ાથી સ્વ ર ો છે. તે દ્રાક્ષારસ જવેો

છે.
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તેને એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં રેડવામાં આ ો નથી. તેનો સ્વાદ
હમેશ જવેો જ ર ો છે; અને તેની ુગંધ બદલાઈ નથી.
12યહોવાહ કહે છે કે, તેથી જુઓ,એવો સમયઆવે છે કે’જે
સમયે હુ તેઓની પાસે ઊલટ ુલટ કરનારા મોકલીશ. તેઓ
તેને ઊલટપાલટ કરશે. તેઓ તેના પાત્રો ખાલી કરશ.ે તેમની
બરણીઓ ફોડ નાખશે.

13જમે ઇઝરાયલીઓબેથેલ પર વ ાસ રાખી અને ફજતે થયા છે.
તેમ કમોશ પર વ ાસ રાખીને મોઆબ ફજતે થશે.
14અમે ૂરવીરો અને ુદ્ધમાં પરાક્રમી ુરુષો છ એ એ ું તમે કેવી ર તે

કહ શકો છો?
15જે રાજા ું નામ સૈન્યોના યહોવાહ છે તે કહે છે કે,
મોઆબ ઉજ્જડ થયો છે. અને તેનાં નગરોમાં શ ુઓ ૂસી ગયા છે.

તેના શ્રે જુવાનો,
કતલ થવા માટે જ ઊતર ગયા છે.
16 હવે મોઆબનો વનાશ હાથવેંતમાં છે, એ ું પતન વા ુવેગે આવી

ર ું છે.
17 હે મોઆબની આસપાસના લોક, તે ું નામ જાણનારા, વલાપ કરો.
અને કહો કે, શ ક્તનો દડ, સૌંદયર્ની છડ કેવી ભાગી ગઈ છે.’
18 હે દ બોનમાં રહેનાર દ કર , તમારા સન્માનજનક ાન ઉપરથી નીચે

ઊતર અને તરસી થઈને બેસ.
કેમ કે મોઆબનો વનાશ કરનાર આવી પહોંચ્યો છે. અને તેણે તારા

કલ્લાઓનો નાશ કય છે.
19 હેઅરોએરના લોકો, રસ્તે ઊભા રહ ને ચોક કરો, નાસીજતા લોકોને

ૂછો. ું થ ું છે?’
20 મોઆબ લ જ્જત થઈ ગ ું છે. તેની પાયમાલી થઈ ગઈ છે. રડો

વલાપ કરો.
આન નમાં ખબરઆપો કે, મોઆબ ઉજ્જડ થયો છે.
21સપાટ પ્રદેશ પરના નગરો તે હોલોન, યાહસાહ, મેફાથ,
22 દ બોન, નબો, બેથ દબ્લાથાઈમ છે.
23 કયાર્થાઈમ, બેથ-ગા ૂલ, બેથ-મેઓન,
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24 ક રયોથ, બોસ્રાહ, અને મોઆબના સવર્ નગરો જે નજીકમાં હોય કે
દૂર હોય છે,આબધાને સજા થઈ છે.

25 મોઆબ ું શગ કાપી નાખવામાં આ ું છે, અને તેનો ુજ ભાંગી
નાખવામાં આ ો છે.” એ ું યહોવાહ કહે છે.

મોઆબનો અહકાર ઉતારાશે
26તેને ભાન ૂલેલો બનાવી દો, તેણે યહોવાહની વરુદ્ધબડાઈ માર

છે. મોઆબ પોતાની ઊલટ માં આળોટશે અને લોકોની હાંસી ું પાત્ર
થશે. 27 ું તેં ઇઝરાયલની હાંસી કર નહોતી? ું તે તેઓને ચોરોમાંથી
મળ આ ો હતો? હા, ારે પણ તેં તેમના વષે વાત કર છે ત્યારે તેં
તાર ગરદન હલાવી છે.
28 હે મોઆબના લોકો, તમારાં નગરો છોડ ખડકો પર વસો.
અને ખાડાના મોંની બાજુમાં પોતાના માળા બાંધીને ક ૂતરોના જવેા તમે

થાઓ.
29અમે મોઆબના ગવર્ વષે સાંભ ું છે. તે અ ત ગ વ છે.
તે ું અ ભમાન, ઘમંડ,અહકાર, ઉદ્ધતાઈ વષે અમે સાંભ ું છે.”

30યહોવાહ કહે છે કે; હુતેનો ક્રોધજાણું છુ. તેની બડાઈ બધી ખોટ
છે,અને તેનાં કાય બધાં પોકળ છે.
31અને તેથી હુ મોઆબને માટે ચતા કરુ છુ. સમગ્ર મોઆબ માટે હુ

પોક ૂક ને રડુ છુ
અને ક ર-હેરેસના માણસો માટે હુ શોક કરુ છુ.”
32 હે સબ્માહના દ્રાક્ષવાડ , હુ યાઝેરના કરતાં પણતારે માટે વ ુ વલાપ

કરુ છુ. તાર ડાળ ઓ સ ુદ્રની પાર ફેલાયેલી છે.
તેઓ યાઝેરના સ ુદ્ર ુધી પહોંચી તથા ઉનાળાંનાં તારાં ફળ પર તથા

તાર દ્રક્ષાની ઊપજ પર વનાશઆવી પડ્યો છે.
33 ફળદ્રપ ખેતરમાંથી તથા મોઆબની ૂ મમાંથી ુશી અને આનંદ

અદ્રશ્ય થઈ ગયાં છે,
“દ્રાક્ષકુડોમાં દ્રાક્ષારસ પલાતો બંધ પાડ્યો છે. કોઈ દ્રાક્ષ ૂંદતા ૂંદતાં

આનંદના પોકારો કરશે ન હ તેઓનો લલકાર આનંદનો હશે
ન હ.
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34 હેશ્બોનથીએલઆલેહ ુધીઅને ત્યાંથી યાહાસ ુધી સોઆરથી
હોરોના યમ ુધી, અને ત્યાંથી એગ્લાથ-શલી શયા ુધી ભય અને
વેદનાના પોકારો સંભળાય છે. નમ્રીમનાં પાણી ુકાઈ જશે.
35યહોવાહ કહે છે કે, મોઆબમાં જઓે ઉચ્ચ ાનમાં બ લદાનોઆપે
છે. અને જઓે પોતાના દેવો આગળ ૂપ બાળે છે. તે સવર્ને હુ ન
કર શ.”

36આથી મારુ હૃદય મોઆબ અને ક ર-હેરેસ માટે શોક કરે છે. કેમ
કે જે ુષ્કળ ધન તેઓએ પ્રાપ્ત ક ુ હ ું તેઓની સવર્ સંપ નાશ પામી
છે. 37 હા, દરેક માણસ ું મા ું બોડા ું છે અને બધા માણસની દાઢ
ૂંડવામાં આવી છે. તેઓના હાથે ઘા થયેલો છે. અને દરેકની કમરે ટાટ

વીંટળાયે ું છે.
38 મોઆબનાં સવર્ ધાબાંઓ પર અને શેર ઓમાં બધે વલાપ

સંભળાય છે, કેમ કે, મેં મોઆબને અ પ્રય પાત્રને પેઠે ભાંગી ના ો છે.”
એમ યહોવાહ કહે છે.
39 “તેઓ વલાપ કરે છે કે, તેને કેવો ભાંગી નાખવામાં આ ો છે!

તેઓએ લજવાઈને કેવી ર તે પોતાની પીઠ ફેરવી છે! આથી
પોતાની આસપાસના સવર્ લોકમાં મોઆબ ઉપહાસ તથા
વસ્મયરૂપ થશે.”

મોઆબ માટે કોઈ બચાવ ન હ
40 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, “જુઓ, તે ગરુડની જમે ઊડ

આવશ.ે અને મોઆબ સામે પોતાની પાંખો ફેલાવશે.
41 ક રયોથને જીતી લેવામાં આ ું છે, તેના કલ્લાઓ પર છાપો માર ને

કબજે કયાર્ છે.
તે સમયે મોઆબના ૂરવીરો ું હૃદય પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીના

જે ું થશ.ે
42 પછ પ્રજા તર કે મોઆબ ન થશે. કેમ તેણે યહોવાહની વરુદ્ધ

બડાઈ કર છે.
43યહોવાહ કહે છે કે, હે મોઆબના રહેવાસી, તારા માગર્માં ભય, ફાંદા

અને ખાડા આવી પડ્યા છે.”
44 “જે કોઈ ભયથી નાસી જશે તે ખાડામાં પડશ,ે
જે ખાડામાંથી ઊભો થઈને બહાર આવશે તે પકડાઈ જશે,
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કેમ કે હુ તેના પર એટલે મોઆબ પર તેના શાસન ું વષર્ લાવીશ. એ ું
યહોવાહ કહે છે.

45 નાસી ગયેલા બળહ ન નવાર્ સતો હેશ્બોનની છાયા તળે વસામો લે
છે,

હેશ્બોનમાંથી અ અને સીહોનમાંથી જ્વાળાઓ નીકળ ને,
મોઆબની સીમ અને ગ વ લોકનાં માથાં ખાઈ જાય
છે.

46 હે મોઆબ, તને અફસોસ! કમોશના લોકો ન થયા છે.
કેમ કે તમારા દ કરાઓ અને દ કર ઓને બંદ વાસમાં લઈ જવામાં

આ ા છે.
47 પર ુ યહોવાહ કહે છે કે’ પાછલા વષ માં હુ મોઆબનો બંદ વાસ

ફેરવી નાખીશ,’
અહ મોઆબ વષેની વાત ૂર કરાય છે.

49
આમ્મોન અંગે ઈ રનો ઇનસાફ

1આમ્મોનના લોકો વષે યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે;
ઇઝરાયલને કોઈ સંતાન નથી? ું તેને કોઈ વારસ નથી? તો પછ

મલ્કોમ ગાદનો પ્રદેશ શા માટે કબજે કરવા દે અને ત્યાંના
નગરોમાં વસવા દે?

2 તેથી જુઓ,એવો સમયઆવી ર ો છે
ારે આમ્મોનના પાટનગર રાબ્બાહમાં ુદ્ધનો રણનાદ ગાજી રહેશે

અને એ ઉજ્જડ ટેકર બની જશે. અને તેમની દ કર ઓને
અ માં બાળ નાંખવામાં આવશે.

અને જઓેએ ઇઝરાયલનો વારસો ભોગ ો હતો તેઓનો વારસો
ઇઝરાયલ ભોગવશ.ે એમ યહોવાહ કહે છે.

3 “હે હેશ્બોન, વલાપ કર. આમ્મોનમાં ું આય નગર નાશ પામ્ ું છે!
રાબ્બાહની દ કર ઓ રુદન કરો, શોકનાં વ ો પહેરો,

રડતાં રડતાં વાડામાં આમતેમ દોડો,
કેમ કે મલ્કોમ, તેના યાજકો અને સરદારો સવર્ બંદ વાસમાં જશે.
4તમારા બળ ું તમને શા માટે અ ભમાન છે? હે અ વ ાસી દ કર તારુ

બળ નાશ પામશે,
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ું દ્ર પર ભરોસો રાખીને કહે છે કે, માર સામો કોણઆવશ?ે’
5 જુઓ, પર ુ સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે કે, હુ તમારા પર વપ

લાવીશ.
“હુ દરેક બાજુએથી તારા પર વપ ઓ લાવીશ. દરેક તેનાથી બીને

નાસી જશે.
અને નાસી જનારાઓની સંભાળ રાખનારુ કોઈ ન હ હોય.
6પર ુ પાછળથી હુઆમ્મોનીઓ ું ભાગ્ય ફેરવી નાખીશ’એમયહોવાહ

કહે છે.
અદોમ અંગે ઈ રનો ઇનસાફ

7અદોમના લોકો વષે સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; “તેમાનમાં કશી ુ દ્ધ
રહ નથી?

ું તેમના સમજુ ુરુષો સમજણ ખોઈ બેઠા છે? તેઓ ું ડહાપણ ું
જ ું ર ું છે?

8 હે દદાનના રહેવાસીઓ, નાસો, પાછા ફરો. એકાંત જગ્યામાં જાઓ.
કેમ કે એસાવના વંશજોની સજાનો સમય આ ો છે અને હુ તેઓના

પર વનાશ ઉતારનાર છુ.
9 ારે દ્રાક્ષ ઉતારનાર આવે છે ત્યારે તેઓ થોડ દ્રાક્ષ વેલ પર રહેવા

દેતા નથી?
જો રાતે ચોર આવે છે તો તેને જોઈએ એટ ું ું ચોર ન હ જાય?
10 પર ુ હુ એસાવને ખાલી કર નાખીશ. મેં તેના ુપ્ત ાનો ુલ્લાં

કયાર્ છે.
તેને સંતાવાની જગ્યા રહેશે ન હ, તેનાં બાળકો, તેના ભાઈઓ, તેના

પડોશીઓ, સવર્ નાશ પામશે અને તેઓ બધા સમાપ્ત થઈ
જશ.ે

11 તારાં અનાથ બાળકોને અહ ૂક જા, હુ તેમને સંભાળ શ. તાર
વધવાઓએ મારો વ ાસ રાખવો.”

12 યહોવાહ કહે છે; “જુઓ, જણેે સજાનો પ્યાલો પીવો ન જોઈએ
તે પણ ન ે પીશ,ે ું તને શક્ષા થયા વગર રહેશે? તારે સજા ચો સ
ભોગવવી જ પડશે, તારે એ પ્યાલો ચો સ પીવો જ પડશે. 13 કેમ કે,
હુ મારા જીવના સમ ખાઈને કહુ છુ કે’ એમ યહોવાહ કહે છે “બોસરા
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વ સ્મત, નદારૂપ, શાપરૂપ અને ઉજ્જડ થઈ જશે અને બધાં નગરો
સદા ઉજ્જડ થઈ જશે.”
14 મેં યહોવાહ પાસેથી આ સંદેશો સાંભ ો છે, તેમણે બધા દેશોમાં

સંદેશાવાહક મોકલ્યા છે;
“સવર્ એક ત્રત થાઓઅને તેના પર ચઢાઈ કરો; લડાઈ માટે ઊઠો.’
15 કેમ કે જુઓ, મેં તને પ્રજાઓમાં ક ન અને મ ુષ્યમાં ુચ્છ કય છે.
16 હે ખડકની ફાટોમાં વસનાર, ઊંચા શખરોને આશરે રહેનાર, તારા

અંતરના અ ભમાને તને ખોટે રસ્તે દોર ો છે,
ું તારો માળો ગરુડના જટેલો ઊંચો બાંધ,ે

તોપણ હુ તને ત્યાંથી નીચો પાડ શ.” એમ યહોવાહ કહે છે.
17 તેથી અદોમ વસ્મયપાત્ર બનશ.ે ત્યાં થઈને જતા આવતા સવર્

વસ્મય પામશ.ે
અને તેની સવર્ વપ ઓ જોઈને ફટકાર કરશે.
18 યહોવાહ કહે છે કે સદોમ અને ગમોરાનો તથા તેમની આસપાસના

ગામોનો નાશ થયો તેમ,
તેમાં કોઈ વસશે ન હ. ત્યાં કોઈ માણસ ફર ઘર ન હ કરે.
19 જુઓ, સહ યદનની ઝાડ માંથી સદાય લીલાછમ ચરાણમાં ચઢ

આવે છે!
હુ પણ અચાનક અદોમને ત્યાંથી નસાડ શ અને જનેે મેં પસંદ કય છે

તેને હુ તેના પર ઠરાવીશ.
કેમ કે, મારા સમાન બીજુ કોણ છે? અને મારે સારુ ુદ્દત બીજુ કોણ

ઠરાવે છે. માર બરોબર કર શકે એવો ઘેટાંપાળક કોણ છે?
20 તે માટે યહોવાહે જે યોજના અદોમ વરુદ્ધ કય છે. તે સાંભળો,
જે ઇરાદા તેમણે તેમાનના રહેવાસીઓ વરુદ્ધ કયાર્ છે.
નાનામાં નાના ઘેટાંને પણ ઘસડ જવાશે
અને તેઓની સાથે તેઓ ું રહેઠાણ ઉજ્જડ કર નંખાશે.
21અદોમના પતનના અવાજથી ૃથ્વી થથરશે;
તેનો અવાજ લાલ સ ુદ્ર ુધી સંભળાય છે.
22 જુઓ, તે ગરુડની જમે ઊડ ને આવશે અને બોસરા સામે પોતાની

પાંખો ફેલાવશે.
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અને તે દવસે અદોમના યોદ્ધાઓપ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે
ગભરાઈ જશ.ે

દમસ્કસ અંગે ઈ રનો ઇનસાફ
23 દમસ્કસ વષેની વાત; “હમાથ અને આપાર્દ લ જ્જત થયાં છે. કેમ

કે તેમણે માઠા સમાચાર સાંભ ા છે.
તેઓ વખેરાઈ ગયા છે! સ ુદ્ર પર ખેદ છે તે શાંત રહ શકતો નથી.
24 દમસ્કસ લાચાર બની ગ ું છે; તેના સવર્ લોકો પાછા ફર ને નાસે;
પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે તેને ક તથા વેદના થાય છે.
25 તેના લોક કહે છે, “આનંદ ું નગર જે એક સમયે ૂબ ગૌરવવં ું હ ું

તે કે ું ત્યાગી દેવામાં આ ું છે?’ ”
26 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, “તે દવસે તેના જુવાન માણસો

મહોલ્લાઓમાં ૃત્ ુ પામશે.
અને યોદ્ધાઓ નાશ પામશ.ે
27અને હુ દમસ્કસની દ વાલો પરઆગ લગાડ શ અને તે બેન-હદાદના

મહેલોને બાળ ને ભસ્મ કરશે.”
કેદારના કુળનો તથા હાસોર નગરનો ઇનસાફ

28 કેદાર અને હાસોરના વષે યહોવાહ બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારને કહે છે કે, હવે બા બલનો રાજા
ન ૂખાદનેસ્સાર આ જગ્યાઓનો નાશ કરશ;ે

“ઊઠો અને કેદાર પર ચઢાઈ કરો અને ૂવર્ તરફના લોકનો નાશ કરો.
29 તે ું સૈન્ય તેઓના તં ુઓ તથા ટોળાંને લઈ જશ.ે તેઓના સવર્

સામાનને તથા તેઓની કનાતોને લઈ જશ.ે
તેઓનાં ઊંટોને તેઓ પોતાને માટે લઈ જશે. તેઓ પોકાર ને કહેશે કે

ચારેબાજુ ભય છે.’
30 યહોવાહ કહે છે; હે હાસોરના વતનીઓ, નાસો, દૂર જતા રહો,

એકાંત જગ્યામાં વસો.
“કેમ કે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે તમાર વરુદ્ધ તમારો નાશ

કરવા માટે કાવતરુ રચ્ ું છે. નાસી જાઓ, પાછા જાઓ.
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31 યહોવાહ કહે છે, ઊઠો અને જે પ્રજા સ્વ અને ન ત છે તેના
પર હુમલો કરો.

જઓેને દરવાજા નથી કે ૂંગળો નથી અને જઓે એકલા રહે છે.
32 માટે તેઓનાં ઊંટો ૂંટાશે અને તેઓની સવર્ સંપ ૂંટાશે.
અને જઓેની દાઢ ના ૂણા કાપેલા છે તેઓને હુ ચારેકોર વખેર

નાખીશ,
અને દરેક બાજુએથી તેઓના પરઆફત ઉતાર શ.” એમ યહોવાહ કહે

છે.
33 “હાસોર શયાળવાંની બોડ બની જશે, સદાકાળ માટે તે વેરાન પ્રદેશ

બની જશે,
કોઈ ત્યાં વસશે ન હ કે કોઈ માણસ ત્યાં ઘર ન હ બનાવ.ે”

એલામ અંગે ઈ રનો ઇનસાફ
34 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના અમલની શરૂઆતમાં એલામ

વષે યહોવાહ ું જે વચન ય મયા પ્રબોધક પાસે આ ું તે આ છે,
35 “સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; જુઓ, હુ તેઓના બળના ુ આધાર
એલામના ધ ુષ્યને ભાંગી નાખીશ.
36આકાશની ચારે દશાઓથી ચાર વા ુ હુ એલામ પર મોકલીશ.
અને એ ચારે વા ુઓ તરફ હુ તેઓને વખેર નાખીશ.
અને ાં એલામથી નાઠેલા માણસો ન હ જાય, એવો કોઈ દેશ હશે

ન હ.
37 તેઓના શ ુઓથી તથા જઓે તેઓનો જીવ લેવા શોધે છે. તેઓને

હુ એલામથી ભયભીત કર શ.
અને હુ વપ , હા, મારો ભારે ક્રોધ તેમના પર લાવીશ. એ ું યહોવાહ

કહે છે
“હુ તેઓનો નાશ થતાં ુધી તેઓના પર તલવાર મોકલીશ.
38 યહોવાહ કહે છે કે, હુ એલામમાં મારુ રા ાસન ાપીશ. અને

તેમાંથી રાજાનોઅને સરદારોનો સંહાર કર શ.” એમયહોવાહ
કહે છે.

39 “પણ પાછલા વષ માં હુ એલામનો બંદ વાસ ફેરવી નાખીશ.” એમ
યહોવાહ કહે છે.
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50
બા બલ ઉપરઆક્રમણ

1 બા બલ અને ખાલદ ઓના દેશ વષે યહોવાહે જે વચન ય મયા
પ્રબોધક મારફતે ક ું તે આ છે.
2 “પ્રજાઓમાં પ્રગટ કર ને સંભળાવો. ધ્વજા ફરકાવી અને જાહેર કરો.

છુપાવશો ન હ.
કહો કે, બા બલ જતા ું છે. બેલ લ જ્જત થયો છે. મેરોદાખના

ભાંગીને ટુકડટુેકડા થઈ ગયા છે. તેની ૂ તઓને લ જ્જત
કરવામાં આવી છે; તેનાં ૂતળાંને ભાંગી નાખવામાં આ ાં છે.’

3 ઉ ર દશામાંથી લોક તેના પર ચઢ આવે છે, તેઓ તેના દેશને વેરાન
બનાવી દેશે,

માણસ કે પ ુ તેમાં રહેશે ન હ, તેઓ ત્યાંથી નાસી જશે.
ઇઝરાયલ ું પાછા ફર ું

4 યહોવાહ કહે છે, “તે દવસોમાં અને તે સમયે’ ઇઝરાયલ ુત્રો અને
યહૂ દયાના લોકો સાથે મળ ને આવશે,

તેઓ રડતાં રડતાં આવશે અને તેમના ઈ ર યહોવાહની શોધ કરશે.
5 તેઓ સયોનનો માગર્ ૂછશે અને તેની તરફ આગળ વધશે.
તેઓ કહેશ,ે ‘આવો, કદ ૂલી ન જવાય તેવો સનાતન કરાર કર ને

આપણે યહોવાહ સાથેના સંબંધમાં જોડાઈએ.
6 મારા લોકો ખોવાયેલાં ઘેટાં જવેાં હતા, તેઓનાં ઘેટાંને પાળકોએ
ૂલાં પડવા દ ધા. અને પવર્તો પર ગમે તેમ ભટકવા દ ધા,ં

તેઓ પોતાના માગર્ ૂલી ગયાં અને વાડામાં કઈ ર તે પાછા આવ ું તે
તેઓને યાદ ર ું ન હ.

7જે કોઈ તેઓને મ ા, તે સવર્ તેઓને ખાઈ ગયા, તેઓના શ ુઓએ
ક ું કે, તેઓએ પોતાના ન્યાયાસ્પદ યહોવાહ, હા,

તેઓના ૂવર્જોની આશા યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે. તેથી અમે
દોષપાત્ર ઠર ું ન હ.’

8 બા બલમાંથી નાસી જાઓ અને ખાલદ ઓના દેશમાંથી નીકળ
જાઓ.
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અને ટોળાંની આગળ ચાલનાર બકરાના જવેા થાઓ.
9 કેમ કે જુઓ, હુ ઉ ર દશામાંથી મોટ પ્રજાઓના સ ુદાયને બા બલ

વરુદ્ધ ઉશ્કેર શ.
તેઓ તેની સામે મોરચો માંડશે અને તેને કબજે કરશે.
તેઓનાં તીર કુશળ અને બહાદરુ ધ ુધાર્ર ઓના બાણ જવેાં થશે. કોઈ

ખાલી પાછુ આવશે ન હ.
10ખાલદ દેશને ૂંટ લેવામાં આવશે અને જઓે તેને ૂંટશ.ે તેઓ સવર્

ૂંટથી ૃપ્ત થશે.” એ ું યહોવાહ કહે છે.
બા બલ ું પતન

11 હે માર વારસાને ૂંટનારાઓ, તમે આનંદ માણો છો અને મોજ કરો
છો;

તમે ગોચરમાં કૂદકા મારતા વાછરડાની જમે દોડો છો;
તમે બળવાન ઘોડાની જમે હણહણો છો;
12 તેથી તમાર માતા બહુ લ જ્જત થશે. તમાર જનેતા શરમાશે.
જુઓ, તે રણ, ૂક ૂ મ તથા ઉજ્જડ થઈને ક ન દેશ ગણાશે.
13 યહોવાહના ક્રોધને કારણે તે નજન બની જશ,ે તે વેરાન બની જશે.
બા બલ પાસે થઈને જતાં સૌ કોઈ કાંપશ.ે અને તેની સવર્ વપ ઓ

જોઈને ફટકાર કરશે.
14 બા બલની આસપાસ હારબંધ ગોઠવાઈ જાઓ, સવર્ ધ ુધાર્ર ઓ

તેને તાક ને બાણ મારો.
તમારાં તીર પાછાં ન રાખો, કેમ કે તેણે યહોવાહ વરુદ્ધ પાપ ક ુ છે.
15તેની ચારે બાજુએથી રણનાદ કરો, તેણે શરણાગ ત સ્વીકાર છે, તેના

ુરજો પડ ગયા છે.
તેના કોટ પાડ નાખવામાં આ ા છે. યહોવાહે લીધેલો બદલો એ છે.

તેની પાસેથી બદલો લો.
જે ું તેણે બીજાઓને ક ુ હ ું તે ું જ તેને કરો!
16 બા બલમાંથી વાવનારને તથા કાપણીની વેળા દાતરડુ ચલાવનારને

ન કરો.
જુલમી તલવારને લીધે તેઓ પોતપોતાના લોકની પાસે દોડ આવશે.

અને પોતપોતાના વતનમાં નાસી જશે.
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ઇઝરાયલ ું પાછા ફર ું
17 ઇઝરાયલ રખડલે ઘેટાં સમાન છે અને સહોએ તેને નસાડ ૂ ો

છે. પ્રથમ તો આશ્ ૂરનો રાજા તેઓને ખાઈ ગયો;
પછ છેલ્લે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે તેઓનાં હાડકાં ભાંગી

ના ાં છે. 18તેથી સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર કહે
છે કે, જુઓ, મેં જે ર તે આશ્ ૂરના રાજાને શાસનઆપ્ ું છે તે
ર તે બા બલના રાજાને અને તેના દેશને પણ શાસનઆપીશ.

19 ઇઝરાયલને હુ પાછો તેના બીડમાં લાવીશ, તે કામલ પવર્ત અને
બાશાન પર ચઢશે.

અને તેનો જીવ એફ્રાઇમ અને ગલ્યાદમાં સંતોષાશ.ે
20યહોવાહ કહે છે કે, તે સમયોમાં તથા તે દવસોમા,ં ઇઝરાયલનો દોષ

શોધશ,ે
પણ તેઓને મળશે ન હ. હુ યહૂ દયાના પાપની તપાસ કર શ, પણ તે

મળશે ન હ. કેમ કે, જમેને હુ જીવતા રહેવા દઈશ તેમને હુ
માફ કર શ.”

21 “મેરાથાઈમ દેશ પર હા, તે જ દેશ પર અને પેકોદના વતનીઓ પર
ચઢાઈ કર,

તેઓની પાછળ પડ ને તેઓનો ઘાત કર તેઓનો સંહાર કરો.
“મેં તને જે સવર્ કરવા ું ફરમા ું છે, તે પ્રમાણે કર, એમ યહોવાહ કહે

છે.
22 દેશમાં રણનાદ અને ભયંકર ુદ્ધનો પોકાર સંભળાય છે.
23આખાજગતનો હથોડો કેવો કપાઈ ગયો છે તથા ભાંગી ૂટ ગયો છે.
પ્રજાઓમાં બા બલ કેવો ઉજ્જડ થયો છે.
24 હે બા બલ, મેં તારા માટે જાળ બછાવી છે. ું તેમાં સપડાઈ ગયો

છે અને તને તેની ખબર નથી.
ું મ ો અને ું પકડાયો છે, કેમ કે તેં મને એટલે યહોવાહને પડકાર

આપ્યો છે.”
25 યહોવાહે પોતાનો શ ભંડાર ખોલ્યો છે અને પોતાના શ ુઓ પર

પોતાનો ક્રોધા પ્રગટાવવા માટે શ ો બહાર કાઢ્યાં છે.
કેમ કે સૈન્યોના પ્ર ુ યહોવાહે ખાલદ ઓના દેશમાં કામ કરવા ું છે.
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26 છેક છેડથેી તેના પર ચઢ આવો. તેના અનાજના ભંડારો ખોલી નાખો
અને તેનો ઢગલો કરો.

તેનો નાશ કરો. તેમાંથી ક ું પણ બાક ન રહેવા દો.
27 તેના સવર્ બળદોને માર નાખો, તેઓની હત્યા થવા માટે નીચે ઊતર

જવા દો.
તેઓને અફસોસ તેઓના દવસો ભરાઈ ૂ ા છે તેઓની સજાનો

દવસઆવી પહોંચ્યો છે.
28 આપણા ઈ ર યહોવાહે લીધે ું વૈર, તેઓના સભા ાન વષે

લીધે ું વૈર,
સયોનમાં જાહેર કરનારા બા બલ દેશમાંથી છૂટેલાનો સાદ સંભળાય

છે.
29 “બા બલની સામે તીરદાજોને એટલે ધ ુષ્યબાણ ચલાવનારા સવર્ને

બોલાવો.
તેને ચારે તરફથી ઘેર લો. જથેી કોઈ નાસી જવા પામે ન હ,
તેનાં કૃત્યો પ્રમાણે તેને બદલો આપો,
તેણે બીજાની જે દશા કર છે તે પ્રમાણે તેને કરો.
કેમ કે, યહોવાહનીઆગળઇઝરાયલના પ વત્રનીઆગળતે ઉદ્ધતથયો

છે.
30 તેથી ુવાન માણસો મહોલ્લાઓમાં પડશે. અને તેના સવર્ યોદ્ધાઓ

માયાર્ જશે.” એ ું યહોવાહ કહે છે.
31આપણા પ્ર ુ સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, જુઓ, હે અ ભમાની લોકો,

હુ તમાર વરુદ્ધ છુ.
“હે અ ભમાની લોક, હવે તમને શક્ષા કરવાનો સમયઆવી ગયો છે. તે

સમયે હુ તમને શક્ષા કર શ.
32 હે અ ભમાની પ્રજા, ું ઠોકર ખાઈને પડશ.ે કોઈ તેઓને ઊભા ન હ

કરે.
હુ તારાં નગરોમાં આગ લગાડ શ; અને તે આસપાસ ું બ ું બાળ ને

ભસ્મ કર નાખશે.”
33સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; “ઇઝરાયલના અને યહૂ દયાના લોકો પર

જુલમ ુજારવામાં આવી ર ો છે.
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જઓે તેઓને બંદ વાસમાં લઈ ગયા તેઓ તેઓને પકડ રાખે છે; તેઓ
તેમને છોડ ૂકવાની ના પાડે છે.

34 પર ુ તેઓનો ઉદ્ધારક બળવાન છે. તેમ ું નામ સૈન્યોના યહોવાહ
છે.

ૃથ્વી પર શાં ત ફેલાવવાને માટે અને બા બલના રહેવાસીઓને
કપાવવાને તે ન ે તેઓનો પક્ષ રાખશે.

35 યહોવાહ આ પ્રમાણે કહે છે કે, ખાલદ ઓ પર
“અને બા બલના સવર્ વતનીઓ પર, તેના સરદારો પર અને જ્ઞાનીઓ

પર તલવાર ઝઝૂમે છે.
36 તેના જૂઠા યાજકોને માથે પણ તલવાર ઝઝૂમે છે, તેઓની અ લ

બહેર માર જશ.ે
તેના યોદ્ધાઓને માથે પણ તલવાર ઝઝૂમે છે, તેથી તેઓભયભીત થશે.
37તેના ઘોડાઓ તથા રથો પર તથા તેના સવર્ લોક જઓે બા બલમાં છે

તેઓ પર તલવાર આવી છે,
જથેી તેઓ ીઓ જવેા નબર્ળ થશે. તેની સવર્ સંપ પર તલવાર

આવી છે અને તે ૂંટાઈ જશે.
38 તેનાં જળાશયો પર ુકવણું આ ું છે. તેઓ ુકાઈ જશે.
કેમ કે સમગ્ર દેશ ૂ તઓથી ભર ૂર છે અને લોકો તે ત્રાસદાયક ૂ તઓ

પ્રત્યે મો હત થયા છે.
39 આથી ત્યાં વગડાનાં જાનવરો અને જગલનાં વરુઓ વાસો કરશે,

શાહ ૃગો ત્યાં વસશે.
ત્યાં ફર કદ માણસો વસશે ન હ અને ુગોના ુગો ુધી તે આમ જ

રહેશે.
40 યહોવાહ કહે છે કે, જમે ઈ રે સદોમ તથા ગમોરા અને તેઓની

આસપાસના નગરોનો નાશ કય તેવી જ ર તે હુ ત્યાં કર શ.
ત્યાં કોઈ વસશે ન હ;અને તેમાં કોઈ માણસ ુકામ કરશે ન હ.
41 જુઓ, ઉ ર દશામાંથી લોક આવે છે, એક બળવાન પ્રજા અને

ઘણા રાજાઓઆવશે
દૂર દેશમાં ુદ્ધની તૈયાર કરવામાં આવી છે.
42 લોકોએ ધ ુષ્ય અને તલવાર ધારણ કર છે; તેઓ કૂ્રર અને ઘાતક

છે.
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ઘોડે ચઢ ને સાગરની જમે દરેક માણસ ગજના કરતા આવે છે,
હે બા બલ, તાર સામે ુદ્ધ માટે સજ્જ છે. 43 ારે બા બલના

રાજાએઆસમાચાર સાંભ ા ત્યારે તેના હાથ લાચાર થઈને
હેઠા પડ્યા.

પ્ર ૂ તની વેદનાથી પીડાતી ીની જમે તે વેદનાથી પીડાવા લાગ્યો.
44 જુઓ, સહ યદનના જગલમાંથી ચઢ આવે છે. તેમ તે ગૌચરની

જગ્યાએ ચઢ આવશે.
હુ તેઓને ઓ ચતા તેની પાસેથી નસાડ શ. અને જે પસંદ થયેલા છે

તેઓને હુ તેઓના પર નીમીશ.
કેમ કે મારા સમાન કોણ છે? અને કોણ મને પડકાર શકે છે? ો

ઘેટાંપાળક માર વરુદ્ધ ઊભો રહ શકે છે?
45માટે હવે બા બલ વષે યહોવાહના મનમાં શી યોજના છે તે સાંભળ

લો,
અને ખાલદ ઓ માટે મેં ઘડલેી યોજનાઓ વષે સાંભળો, નાનામાં નાના

ઘેટાંને પણ ઘસડ લઈ જશે.
અને તે તેમની સાથે તેઓના ઘેટાંના વાડાને ન ે ઉજ્જડ કર નાખશે.
46બા બલના પતનથી ૃથ્વી કપે છે અને તેનો અવાજ દૂરના દેશો ુધી

સંભળાય છે.

51
બા બલ સામે વ ુ ન્યાય ુકાદો

1 યહોવાહ કહે છે કે; “જુઓ, હુ બા બલની વરુદ્ધ,
તથા લે-કામાયમાં વસનારા વરુદ્ધ વનાશક વા ુ લાવીશ.
2 હુ પરદેશીઓને બા બલમાં મોકલીશ; તેઓ તેને વેર વખેર કર અને

તેને ઉજ્જડ કરશે,
વપ ના દવસે તેઓ તેને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે
3ધ ુર્ધાર ઓને તેઓ ું બાણખેંચવા દેશો ન હ; તેઓને બખતર પહેરવા

દેશો ન હ.
તેઓના સૈ નકો પર દયા ન બતાવશો; તેઓના સૈન્યનો નાશ કરો.
4ખાલદ ઓના દેશમાં તેઓની હત્યા થઈને પડશે અને તેની શેર ઓમાં

તેઓના ૃતદેહો પડ્યા રહેશે.
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5 કેમ કે, ઇઝરાયલ અને યહૂ દયા તેઓના ઈ ર સૈન્યોના યહોવાહથી
તજાયેલા નથી.

જોકે તેઓની ૂ મ ઇઝરાયલના પ વત્રની વરુદ્ધ કરેલાં અપરાધોથી
ભરેલી છે.

6 બા બલમાંથી નાસી જાઓ. સૌ પોતપોતાના જીવ બચાવવા નાસી
જાઓ! બા બલના પાપે તમે મરશો ન હ,

કેમ કે બદલો લેવાનો યહોવાહનોઆ સમય છે. તે તેને ઘટતી સજા કર
ર ા છે.

7બા બલ તો યહોવાહના હાથમાં સોનાના પ્યાલા સ ું હ ું. તેણે સમગ્ર
ૃ ને તેનો દ્રાક્ષારસ પીવડા ો છે.

પ્રજાઓએ તે પીધો અને લોકો ઘેલા થયા.
8 પર ુ હવે બા બલ ું અચાનક પતન થ ું છે. તે ભાંગ્ ું છે.
તેને માટે ચતા કરો, તેના ઘા માટે ઔષ ધ લઈ આવો. કદાચ તે સાજુ

થાય પણ ખરુ.
9બા બલના ઘા રૂઝવવા અમારાથી શ તેટલો પ્રયત્ન અમે કય , પર ુ

તે સ્વ ન થ ુ.ં તેને છોડ દો,
ચાલો આપણે સહુ પોતપોતાના દેશમાં પાછા ફર એ, કેમ કે તે ું શાસન

આકાશ ુધી પહોંચ્ ું છે. તે ગગન ુધી ઊં ું ચ ું છે.
10 યહોવાહે ક ું કે આપણે ન્યાયી છ એ. ચાલો,
આપણા યહોવાહે ઈ ર જે સવર્ ક ુ છે તે આપણે સયોનમાં જઈને

કહ સંભળાવીએ.
11 તમારાં બાણને ધારદાર બનાવો. તમારાં ભાથાં ભર લો! ઢાલ ઊંચી

કરો!
કેમ કે બા બલ પર ચઢાઈ કર તેનો વનાશ કરવા યહોવાહે માદ ઓના

રાજાઓને ક ું છે, કેમ કે બા બલનો નાશ કરવાનો તેનો સંકલ્પ
છે,

અ ન આચરણ કરનાર મં દરને અપ વત્ર કરનાર લોકો પર આ ર તે
યહોવાહ વૈર વાળ ર ાં છે.

12બા બલની દ વાલો પરઆક્રમણ કરવા માટે ઝંડો ઊંચો કરો,સંરક્ષણ
મજ ૂત કરો.
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અને ચોક દારોને શહેરનીઆસપાસગોઠવો;ઓ ચતોછાપો મારવા માટે
છુપાઈ રહો,

કેમ કે યહોવાહે જે ક ું છે તે સવર્ તે સં ૂણર્ કરશે.
13તમે બા બલની નદ ઓને કાંઠે વસવાટ કરો અને તેની વ ુલ સ ૃ દ્ધને

માણો.
તારો અંત આ ો છે; તાર જીવનદોર કપાઇ જશે.
14 સૈન્યોના યહોવાહે પોતાના નામના સમ ખાઈને પ્ર તજ્ઞા કર છે કે,

“હુ તીડોનાં ટોળાંની જમે ગણ્યા ગણાય ન હ તેટલાં માણસોને
તાર સામે લાવીશ

અને તેઓ તારો પરાજય કર વજયનાદ કરશે.
ઈ રસ્ ુ ત ું ગીત

15 યહોવાહે પોતાની બળ અને ુ દ્ધથી ૃથ્વી ું સજન ક ુ છે,
પોતાના ડહાપણથી તેને ર કર ને ાપી છે અને પોતાના કૌશલથી

આકાશને વસ્તા ુ છે.
16 ારે તે બોલે છે, ત્યારે આકાશમાં ગજના થાય છે. દુ નયાના દૂર

દૂરના ૂણેથી તે વાદળોને ઉપર ચઢાવે છે.
તે વરસાદ લાવે છે અને સાથે વીજળ ચમકાવે છે. અને પવનને મોકલે

છે.
17 તેમની સરખામણીમાં સવર્ માણસો પ ુ સમાન છે, તેઓઅજ્ઞાન છ;

દરેક સોની પોતે બનાવેલી ૂ ત જોઈને લ જ્જત થાય છે,
કેમ કે તે બધી ૂ તઓ તો ખોટ છે; પ્રાણ વગરની છે.
18 ૂ તઓ થર્ છે, હાંસીપાત્ર છે, તે ખોટ છે; તેઓને સજા કરશે ત્યારે

તે સવર્નો નાશ કરશ.ે
19 પર ુ યાકૂબના ઈ ર એવા નથી, તે તો સમગ્ર ૃ ના સજક છે.

અને ઇઝરાયલીઓને તે પોતાની વારસા કુળ તર કે ગણે છે,
તેમ ું નામ સૈન્યોના યહોવાહ છે.

યહોવાહની ફરશી
20 યહોવાહ કહે છે, “હે બા બલ નગર , ું માર ફરશી તથા ુદ્ધશ ો

છે.
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તારા વડે હુ સવર્ પ્રજાઓ ું ખંડન કર શ. અને તારા વડે હુ રા ોનો
નાશ કર શ.

21 તારા વડે હુ સૈન્યોન,ે ઘોડા તથા તેના સવારોને અને રથ તથા
રથસવારોને કચડ નાખીશ.

22 તારાથી હુ ુરુષ તથા ી ું ખંડન કર શ. તારાથી ૃદ્ધો તથા
જુવાનોને ન કર શ.

તારાથી હુ છોકરાઓ તથા કન્યાઓ ું ખંડન કર શ.
23 ઘેટાંપાળકોને તથા ઘેટાબકરાનાં ટોળાંને, ખેડૂતોને તથા બળદોને,
રાજકતાર્ઓને તથા અ ધકાર ઓને હુ કચડ નાખીશ.

બા બલને સજા
24 બા બલને તથા ખાલદ ઓના બધા લોકોને, તેઓએ સયોનમાં

આચરેલા કુકમોન લીધે હુ સજા કર શ.
તે હુ તમાર નજર સામે જ કર શ.” એ ું યહોવાહ કહે છે.
25 યહોવાહ કહે છે, જુઓ, હે બળવાન પવર્ત બા બલ, ૃથ્વીનો નાશ

કરનાર,
હુ તાર વરુદ્ધ મારો હાથ ઉગામીશ અને તાર ઊંચાઇઓ પરથી તને

નીચે ગબડાવીશ.
અને અ થી ભસ્મ થયેલા પવર્ત જવેો કર તને છોડ દઈશ.
26 તારો કોઈ પણ પથ્થર બાંધકામ માટે કે પાયાના પથ્થર તર કે પણ

ન હ વપરાય.
ું સદાને માટે ખંડરે રહેશે.” એ ું યહોવાહ કહે છે.

27 ૃથ્વી પર ઝંડો ફરકાવો, બધી પ્રજાઓમાં રણ શગડા કાવો,
વદેશીઓને સજ્જ કરો.

અરારાટ, મ ી અને આશ્કેનાઝના રા ોને તેની સામે લડવા બોલાવો,
તેની સામે હુમલો કરવાને સેનાપ ત નીમો. તીડોનાં ટોળાંની જમે

ઘોડસેવારોને ભેગા કરો.
28 તેની વરુદ્ધ, માદ ઓના રાજાઓ વરુદ્ધ અને તેના રાજકતાર્ઓ
અને અમલદારો સાથે તે સવર્ દેશોના લોકો જે તે તેના રા નો ભાગ છે

તેઓની વરુદ્ધ લડાઇને માટે તૈયાર કરો.
29 દેશ ૂજીઊઠે છે અને પીડાય છે, કેમ કે બા બલ વરુદ્ધ યહોવાહનો

સંકલ્પ દૃઢ છે.
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યહોવાહ બા બલને નજન વગડો બનાવવાની તેમની પોતાની યોજના
પાર પાડે છે.

30 બા બલના અ ત પરાક્રમી યોદ્ધાઓ હવે ુદ્ધ કરતા નથી. તેઓ
કલ્લાઓમાં ભરાઈ ગયા છે,

તેઓ હમત હાર ગયા છે. અને ીઓ જવેા થઈ ગયા છે. આક્રમણ
કરનારાઓએ તેઓનાં ઘરો બાળ ના ાં છે અને નગરના
દરવાજાઓ તોડ ના ા છે.

31 આ ું શહેર કબજે થઈ ગ ું છે તે ું કહેવાને ચારેબાજુથી
સંદેશાવાહકો

એક પાછળ એક બા બલના રાજા પાસે દોડ આ ા છે.
32નદ પાર કરવાના દરેક રસ્તાઓ કબજે કરાયા છે. બરુની ઝાડ ઓને

આગ લગાડવામાં આવી છે,
અને સૈ નકો ગભરાઈ ગયા છે.
33સૈન્યોના યહોવાહ, ઇઝરાયલના ઈ ર, કહે છે કે;’બા બલની ત

તો ઘઉં ઝૂડવાની ખળ જવેી છે
ાં ઘઉં ઝૂડવાના છે. થોડ વાર પછ ત્યાં લણણીની ઊપજને

ધોકાવા ું શરૂ થશ.ે
34યરુશાલેમ કહે છે, ‘બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર મને ખાઈ ગયો

છે તેણે મને ૂસી લી ું છે,
તેણે મને ખાલી પ્યાલાની જમે એક બાજુએ ફગાવી દ ું છે. તે મને એક

અજગરની જમે આખે આ ું ગળ ગયો છે,
અમાર સંપ થી તેણે પોતા ું પેટ ભ ુ છે અને અમારા પોતાના

શહેરમાંથી અમને નસાડ ૂ ા છે.’
35 સયોનના લોકો બોલી ઊઠશે, “અમાર પર કરેલાં દષુ્કૃત્યો બદલ

બા બલને સજા મળો!
યરુશાલેમ કહેશે કે, અમારુ જે લોહ વહેવડાવવામાં આ ું છે તેની

ૂર કમત ખાલદ ઓને ૂકવવા દો!”

યહોવાહ ઇઝરાયલની પડખે
36આથી યહોવાહ પોતાના લોકોને કહે છે, હુ તમારો પક્ષ લઈશ અને

તમારુ વૈર વાળ શ.
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હુ બા બલની નદ ને ૂકવી નાખીશ અને તેના ઝરણાને વહે ું બંધ કર
દઈશ.

37અને બા બલના ઢગલા થશ.ે તે શયાળવાંની બોડ થશે.
તે વસ્તીહ ન થઈને વસ્મય તથા હાંસી ઉપજાવે તે ું થશ.ે
38બા બલવાસીઓ બધા ભેગા થઈને જુવાન સહની જમે ગજના કરે

છે. સહના બચ્ચાની જમે ૂરકાટ કરે છે.
39 ારે તેઓ તપી જઈને મસ્ત બનશે ત્યારે હુ તેઓને માટે ઉજાણી

કર શ, જમેાં તેઓ મોજ કરે
અને સદાની નદ્રામાં પડ.ે તેઓ સદાને માટે ઊંઘી જશે અને ફર થી કદ

જાગશે ન હ, માટે હુ તેઓને મ કર શ એ ું યહોવાહ કહે છે.
40 હુ તેઓને હલવાનોની જમે બકરાંસ હત ઘેટાંઓની જમે

કતલખાનામાં લઈ જઈશ.
બા બલનો કરુણ અંજામ

41 શેશાખને કેવો જીતી લેવામાં આ ો છે! આખી ૃથ્વીમાં પ્રશ સત
થયેલો તે કેવો પકડાયો છે! બા બલ અન્ય પ્રજાઓમાં કેવો
ઉજ્જડ થયો છે!

42 બા બલ પર સ ુદ્ર ફર વ ો છે. તેનાં મોજાઓએ તેને ઢાંક દ ું
છે.

43તેના નગરો ખંડરે તમાં પડ્યાં છે. સમગ્ર દેશ ૂકા અરણ્ય સમાન
થઈ ગયો છે.

ત્યાં કોઈ રહે ું નથી અને તેમાં થઈને કોઈ મ ુષ્ય પણ પસાર થતા નથી.
44યહોવાહ કહે છે, “હુ બા બલમાં બેલને સજા કર શ અને તે જે ગળ

ગયો છે તે તેના ુખમાંથી પાછુ કાઢ શ.
પ્રજાઓ તેની પાસે આવશે ન હ અને તેની ૂજા કરશે ન હ. અને

બા બલની ફરતે આવેલી દ વાલો પડ જશે.
45 ઓ માર પ્રજા, બા બલમાંથી નાસી જાઓ; યહોવાહના ભયંકર

રોષમાંથી સૌ પોતપોતાના જીવ બચાવો.
46 હમતહારશો ન હ, દેશમાં ફેલાતીઅફવાઓથી ગભરાઈજશો ન હ,
એક વષએકઅફવા ફેલાય છે,અને બીજે વષ બીજી ફેલાઈ છે. દેશમાં

બધે આંત રક ુદ્ધો અને જુલમ ચાલી ર ા છે.
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47 તેથી, જુઓ એવા દવસો આવી ર ા છે, કે ારે બા બલની
ૂ તઓને હુ સજા કરનાર છુ.

આખો દેશ લ જ્જત થશ,ેઅને તેના બધા માણસો કપાઇને પડ્યા હશે.
48 ત્યારે આકાશ અને ૃથ્વી તેમ જ તેમાં ું સવર્ બા બલના પતનથી

હષર્ના પોકારો કરશ.ે એ ું યહોવાહ કહે છે.
ઉ રમાંથી લોકો આવીને તેનો નાશ કરશે,
49 “બા બલે જમે ઇઝરાયલના કતલ થયેલાઓને પાડ્યા છે.
તેમ બા બલના કતલ થયેલાઓને તેઓએ પાડ્યા છે.

બા બલમાંના ઇઝરાયલીઓને ઈ રનો સંદેશો
50 તમે જઓે તેની તલવારનો ભોગ બનતા બચી ગયા છો, તે નાસી

જાઓ રોકાશો ન હ દૂર દેશમાં,
યહોવાહને સંભારજો અને યરુશાલેમને ૂલશો ન હ.”
51અમે નદા સાંભળ છે. તેથી અમે લ જ્જત થયા છ એ,
કેમ કે, પરદેશીઓ યહોવાહના ઘરમાં પેસી ગયા છે.
52 તેથી યહોવાહ કહે છે, જુઓ, એવો સમય આવી ર ો છે કે ારે

હુ બા બલની ૂ તઓને સજા કર શ
અને સમગ્ર દેશમાં ઘાયલ થયેલા માણસો નસાસા નાખશે.
53જો કે બા બલઆકાશે પહોંચે તોપણ અને તે પોતાના ઊંચા કોટોની

કલ્લેબંધી કરે
તોપણ માર પાસેથી તેના પર વનાશકઆવશ.ે’ એ ું યહોવાહ કહે છે.

બા બલના વ ુ પતન વષે
54બા બલમાંથી આવતા રુદનનાસ્વર અને ાં ખાલદ ઓ શાસન કરે

છે ત્યાંથી આવતા ભયંકર વનાશના અવાજો સંભળાય છે.
55 યહોવાહ બા બલનો વનાશ કર ર ા છે. અને તેના કોલાહલને

શમાવી ર ા છે.
શ ુઓ ું સૈન્ય મહાસાગરના તરગોની જમે ગજના અને ૂઘવાટા કર ું

ધસી ર ું છે.
56 કેમ કે તેના પર એટલે બા બલ પર વનાશકઆવી પહોંચ્યો છે. તેના

યોદ્ધાઓ કેદ પકડાયા છે
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અને તેઓનાં ધ ુષ્ય તોડ પડાયાં છે, કેમ કે યહોવાહ તો પ્ર તફળ
આપનારા ઈ ર છે.; તે ન ે બદલો લેશ.ે

57સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે,આ રાજાનો હુકુમ છે “હુ તેના સરદારોન,ે
જ્ઞાની માણસોન,ે રાજકતાર્ઓન,ે અ ધકાર ઓને તથા ૂરવીર
યોદ્ધાઓને ચક ૂર કર શ,

તેઓ અનંત નદ્રામાં પોઢ જશે, ફર કદ જાગશે જ ન હ.
58 સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે, બા બલની મજ ૂત દ વાલો ભોંયભેગી

થઈ જશે,
તેના ઊંચા દરવાજાને આગ ચાંપવામાં આવશ,ે
જે બાંધવા માટે ઘણા લોકોએ પોતાની જાતને ઘસી નાખી હતી તે બ ું

ભસ્મ થઈ જશે, લોકોએ કરેલી બધી મહેનત ૂળમાં મળ
જશ.ે”

બા બલના વનાશની ય મયાએ પાઠવેલી નશાની
59 યહૂ દયાના રાજા સદ કયાના શાસનના ચોથા વષર્માં ારે

તેની સાથે યહૂ દયાના રાજા માસેયાના દ કરા ને રયાનો દ કરા સરાયા
બા બલ ગયો, ત્યારે જે ૂચનાઓ ય મયા પ્રબોધકે સરાયાને આપી તે
આ છે. સરાયા તો લશ્કરનો ુ અ ધકાર હતો. 60 ય મયાએ એક
ુસ્તકમાં બા બલ પર આવનાર આફત ું ૂરુ વણર્ન અહ જે બ ું

નોંધવામાં આવે ું છે તે લખી કાઢ ું હ ુ.ં
61ય મયાએ સરાયાને ક ું, ારે ું બા બલ પહોંચે ત્યારે આમાંના

શ ે શ અ ૂક વાંચી સંભળાવજ.ે 62અને કહેજે કે, હે યહોવાહ,
તમે જાતે જાહેર ક ુ છે કે, આ જગ્યાનો નાશ કરવામાં આવશ,ે અહ
ફર કોઈ વાસો કરશે ન હ. માણસ કે પ ુ કોઈ ન હ. તે સદાકાળ
ઉજ્જડ રહેશે.’ ”

63 ારે ું આ ુસ્તક વાંચી રહે ત્યારે તેને પથ્થરો બાંધીને ફ્રાત
નદ ની વચ્ચોવચ્ચ નાખી દેજ.ે 64 અને કહે જે કે, આવા જ હાલ
બા બલના થશે, યહોવાહ બા બલ પર એવી આફત લાવનાર છે જથેી
તે ડૂબી જાય અને ફર કદ ઉપર આવે ન હ.’ અહ ય મયાનાં વચન
ૂરાં થાય છે.
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52
યરુશાલેમ ું પતન
2 રાજા. 24:18-25:7

1 સદ કયા રાજ કરવા લાગ્યો ત્યારે તે એકવીસ વષર્નો હતો; તેણે
યરુશાલેમમાં અ ગયાર વષર્ રાજ ક ુ. તેની માતા ું નામ હ ૂટાલ હ ું
અને તે લબ્નાહના ય મયાની દ કર હતી. 2 સદ કયાએ યહોયાક મની
જમે જ યહોવાહની દ્ર માં ૂંડુ હ ું તે ક ુ. 3 યહોવાહના કોપને લીધે
યરુશાલેમમાં અને યહૂ દયામાં આ સવર્ ઘટનાઓ બનતી રહ , છેવટે
તેમણે તેઓને પોતાના સા ધ્યમાંથી નસાડ ૂ ા. અને સદ કયાએ
બા બલના રાજા સામે બંડ ક .ુ

4 સદ કયાના રા કાળમાં નવમા વષર્ના દસમા મ હનાના દસમાં
દવસે બા બલના રાજા ન ૂખાદનેસ્સારે પોતાના આખા સૈન્ય સ હત
આવીને યરુશાલેમ પર હુમલો કય . તેઓએ તેને ઘેરો ઘાલી અને તેની
ચારેતરફ મોરચા બાંધ્યા.ં 5 સદ કયા રાજાના શાસનના અ ગયારમા
વષર્ ુધી આમ ચાલ્ ુ.ં

6ચોથા મ હનાના નવમે દવસે નગરમાં અ ની ભારે તંગી વતાર્ઈઅને
લોકોને માટે ખાવાને બલકુલ અ નહો ુ.ં 7 પછ નગરની દ વાલમાં
એક બાકોરુ પાડવામાં આ ું. અને સઘળા લડવૈયા નાસી ગયા. બે
દ વાલો વચ્ચે રાજાની વાડ ની પાસે જેભાગળહતી તેમાં થઈને રાતોરાત
નગરમાંથી નીકળ ને નાસી ગયા. તે દરમ્યાન ખાલદ ઓએ નગરને ઘેર
લી ું હ ું તેમ છતાં તેઓ અરાબાને માગ આગળ વધ્યા. 8 પર ુ
ખાલદ ઓના સૈન્યએ રાજાનો પીછો પકડ્યો અને યર ખોના મેદાનમાં
તેને પકડ પાડ્યો. અને તે ું આ ું સૈન્ય તેને છોડ ને વેર વખેર થઈ ગ ુ.ં

9 બા બલનો રાજા હમાથ રા ના રબ્લાહ નગરમાં હતો. તેઓ
સદ કયાને ત્યાં લઈ ગયા અને રાજા આગળ રજૂ કય . અને તેણે
તેનો ઇનસાફ કય . 10બા બલના રાજાએ સદ કયાની નજર આગળ
તેના દ કરાઓને માર ના ા અને યહૂ દયાના બધા સરદારોને પણ
રબ્લાહમાં માર ના ા. 11 ત્યારબાદ તેણે સદ કયાની આંખો ફોડ
નાખી અને બા બલનો રાજા તેને સાંકળોથી બાંધીને બા બલ લઈ ગયો.
અને તેને આજીવન કેદ કરવામાં આ ો.
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મં દરનો વનાશ
2 રાજા. 25:8-17

12 હવે પાંચમા મ હનાના દસમા દવસે એટલે કે બા બલના રાજા
ન ૂખાદનેસ્સારના શાસનનાઓગણીસમા વષર્માં રક્ષક ટુકડ નો સરદાર
ન ૂઝારઅદાનને જે બા બલના રાજાની તહેનાતમાં રહેતો હતો તે
યરુશાલેમમાં આ ો. 13 તેણે યહોવાહના સભા ાનન,ે રાજાના
મહેલનેઅને યરુશાલેમના દરેક ઘરને બાળ ના ા;ં વળ તેણે દરેક મોટ
ઇમારતો બાળ નાખી. 14વળ રક્ષક ટુકડ ના સરદાર સાથે ખાલદ ઓ ું
જે સવર્ સૈન્ય હ ું તેણે યરુશાલેમનીઆસપાસની દ વાલોને તોડ પાડ .

15 લોકોમાંના કેટલાક ગર બ માણસોને તથા નગરના બાક રહ
ગયેલા લોકોને જઓે બા બલના રાજાના પક્ષમાં ચાલ્યા ગયા હતા
તેઓને અને બાક રહ ગયેલા કાર ગરોને, રક્ષક ટુકડ નો સરદાર
ન ૂઝારઅદાન બંદ વાસમાં લઈ ગયો. 16 પર ુ રક્ષક ટુકડ ના સરદાર
ન ૂઝારઅદાને વસ્તીના ગર બમાં ગર બ વગર્ને મજૂર કરવા માટે ખેતરો
અને દ્રાક્ષનીવાડ ઓઆપી.

17 યહોવાહના સભા ાનમાંના પ ળના સ્તંભો, પાયાઓ,
પ ળના સ ુદ્રને ખાલદ ઓએ ભાગીને ટુકડટુેકડા કર ના ા. અને
તેઓ ું બ ું પ ળ બા બલ લઈ ગયા. 18 વળ કુડાંઓ, પાવડ ઓ,
દ વાની કાતરો, વાટકા અને જે સવર્ પ ળના પાત્રો વડે યાજકો
ઘરમાં સેવા કરતા હતા તે સવર્ ખાલદ ઓ લઈ ગયા. 19 પ્યાલાઓ,
ૂપદાનીઓ, કટોરા, ઘડાઓ, દ વીઓ, તપેલાંઓ, વાટકાઓએટલે જે

સોના ું બને ું હ ું તે અને જે રૂપા ું બને ું હ ું ત,ે રક્ષક ટુકડ નો સરદાર
લઈ ગયો.

20જે બે સ્તંભો તથા એક સ ુદ્ર તથા પાયાની નીચે પ ળના બાર
બળદ ુલેમાન રાજાએયહોવાહના મં દરને સારુ બના ા હતા તેઓને
પણ તેઓલઈગયા. 21 દરેક સ્તંભઅઢાર હાથઊંચોઅને બાર હાથની
દોર જટેલે પ રઘવાળો હતો; તે પોલો હતો અને તે ું પતરુ ચારઆંગળ
જાડુ હ ુ.ં

22વળ દરેક પર પ ળનો કળશ હતો. દરેક કળશ પાંચ હાથ ઊંચો
હતો. તેની ચારે બાજુ જાળ દાર નકશી તથા દાડમો હતા.ં તે સવર્
પ ળના હતા.ં વળ બીજો સ્તંભ તથા તે પરનાં દાડમો પહેલાંના જવેાં
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જ હતાં. 23 ચારેબાજુ છ ું દાડમ હતા.ં અને જાળ દાર નકશી પર
ચોતરફ જડલેાં એકદરે સો દાડમ હતા.ં

યહૂ દયાના લોકો બા બલના બંદ વાસમાં
2 રાજા. 25:18-21,27-30

24 રક્ષક ટુકડ ના સરદાર ન ૂઝારઅદાને ુ યાજક સરાયાન,ે તેના
મદદનીશ સફાન્યાને અને ત્રણ ુ રક્ષકોને પકડ લીધા. 25નગરમાંથી
તેણે કેદ ઓનો અ ધકાર જે સૈ નકોનો ઉપર હતો તેને અને રાજાની
હજૂરમાં રહેનારા સાત માણસો લીધા. વળ તેઓન,ે સેનાપ તનો
લ હયો, જે સૈન્યમાં દાખલ થનારની નોંધ રાખતો હતો તેને અને દેશના
લોકોમાંના જે સાઠ નામાં કત માણસો હાથ આ ા તેઓને તેણે પકડ
લીધા.

26 રક્ષકટુકડ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન એ બધાને રબ્લાહમાં
બા બલના રાજા આગળ લઈ ગયો. 27અને હમાથ દેશના રબ્લાહમાં
બા બલના રાજાએ તેમને માર નંખા ા. આમ, યહૂ દયાના લોકો
પોતાના દેશમાંથી બંદ વાસમાં લઈ જવામાં આ ા. 28 જે લોકોને
ન ૂખાદનેસ્સારને બંદ વાસમાં લઈ ગયો તેઓની સં ા નીચે ુજબ
હતી; સાતમા વષર્માં ત્રણ હજાર ત્રેવીસ યહૂદ ઓ. 29 અને
ન ૂખાદનેસ્સારના અઢારમા વષર્માં તે યરુશાલેમમાંથી આઠસો બત્રીસ
લોકોને કેદ કર ને લઈ ગયો. 30 ન ૂખાદનેસ્સારના ત્રેવીસમા વષર્માં
રક્ષકટુકડ નો સરદાર ન ૂઝારઅદાન સાતસો પસ્તાળ સ યહૂદ ઓને
કેદ કર ને બંદ વાસમાં લઈ ગયો હતો. આમ કુલ ચાર હજાર છસો
લોકો હતા.

31 યહૂ દયાના રાજા યહોયાખીનના બંદ વાસના સાડત્રીસમા વષર્ના
બારમા મ હનાના પચીસમે દવસે બા બલના રાજા એવીલ-મેરોદાખે
પોતાની કાર કદ ના પહેલા વષર્માં યહૂ દયાના રાજા યહોયાક મને માફ
આપી અને તેને કારાવાસમાંથી ુકત કય .

32તેણે તેના પ્રત્યે માયા ુ વતાર્વ રા ો અને તેને બા બલમાં પોતાની
સાથેના બીજા રાજાઓ કરતાં ઊંચે આસને બેસાડ્યો. 33 આથી
યહોયાક મે કારાવાસનાં વ ો ઉતાર નાખીને, તેણેઆપેલાં નવાં વ ો
પહેયાર્. અને શેષજીવન રાજાના આ શ્રત તર કે ગા ુ.ં 34 અને તે
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જી ો ત્યાં ુધી રાજાએ તેના નવાર્હ માટે કાયમી ભથ્ ું બાંધી આપ્ ુ.ં
જે તેને ૃત્ ુ ુધી નય મત ર તે આપવામાં આ ું.
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