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યોએલ
લેખક
યોએલ ું ુસ્તક જણાવે છે કે તેનો લેખક યોએલ પ્રબોધક હતો

(1:1). ુસ્તકમાં જણાવેલ થોડ ક્તગત વગતોને છોડ ને આપણે
યોએલ પ્રબોધક વષે બહુઓછુજાણીએછ એ. તે પોતાને પ ુએલના
ુત્ર તર કે ઓળખાવે છે. તેણે યહૂદાના લોકોને સંદેશ આપ્યો હતો

અને યરુશાલેમમાં બહુ મોટો રસ દશાર્ ો હતો. યોએલે યાજકો તથા
ભ ક્ત ાન વષે પણ ઘણી ટ પણીઓ કર , કે જે નદ શત કરે છે કે તે
યહૂદામાંના આરાધનાના કેન્દ્ર સાથે પ ર ચત હતો. (1:13-14; 2:14,
17).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 835 થી 600 વચ્ચેનો છે.
યોએલ કદાચને જૂના કરારના ઇ તહાસના ઇરાનના સમયગાળા

દરમ્યાન થઈ ગયો હોવો જોઈએ. તે સમય દરમ્યાન, ઇરાનીઓએ
કેટલાક યહૂદ ઓને યરુશાલેમ પાછા જવા દ ધા હતા અને અંતે
ભ ક્ત ાન બાંધવામાં આ ું હ ુ.ં યોએલ ભ ક્ત ાન વષે પ ર ચત
હતો,અને તેથી તેનો સમયભ ક્ત ાનની ુનઃ ાપન પછ નો જ હોવો
જોઈએ.

વાંચકવગર્
ઇઝરાયલના લોકો તથા ત્યાર બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો.
હે ુ
ઈ રજઓેપ ાતાપ કરે છે તેઓને માફ આપતા દયા ુ ઈ ર પણ

છે. આ ુસ્તક બે ુ ઘટનાઓ પર પ્રકાશ પાડે છે. એક તો તીડો ું
આક્રમણ છે અને બીજુ પ વત્ર આત્માનો છટકાવ છે. તેની આરભની
પ ર ૂણર્તાનો ઉલ્લેખ પતર દ્વારા પ્રે રતોનાં કૃત્યો 2 માં પે ટ કો ટનાં
દવસે થયો તે ર તે કરવામાં આ ો છે.

ુદ્રાલેખ
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પ્ર ુનો દવસ
રૂપરેખા
1. તીડો ું ઇઝરાયલ પર આક્રમણ— 1:1-20
2. ઈ રની શક્ષા— 2:1-17
3. ઇઝરાયલની ુનઃ ાપના— 2:18-32
4. દેશો પર ઈ ર ું ન્યાયશાસન અને પોતાના લોકો મધ્યે નવાસ.
— 3:1-21

તીડોએ વતાર્વેલા વનાશ માટે વલાપ
1 યહોવાહ ું જે વચન પ ુએલના દ કરા યોએલ પાસે આ ું તે આ

છે;
2 હે વડ લો, તમેઆસાંભળો અને દેશના સવર્ વતનીઓ તમે પણ ધ્યાન

આપો.
આતમારા સમયમાં બન્ ું છે કે,
તમારા ૂવર્જોના સમયમાં?
3 તમારાં સંતાનોને એ વષે કહ સંભળાવો,
અને તમારાં સંતાનો તેમના સંતાનોને કહે,
અને તેઓના સંતાનો તેઓની પછ ની પેઢ ને તે કહ જણાવે.
4જીવડાંઓએ રહેવા દ ધે ું તીડો ખાઈ ગયા;ં
તીડોએ રહેવા દ ધે ું તે કાતરાઓ ખાઈ ગયા;
અને કાતરાઓએ રહેવા દ ધે ું તે ઈયળો ખાઈ ગઈ છે.
5 હે નશાબાજો, તમે જાગો અને વલાપ કરો;
સવર્ દ્રાક્ષારસ પીનારાઓ, પોક ૂક ને રડો,
કેમ કે, સ્વા દ દ્રાક્ષારસ તમારા ુખમાંથી લઈ લેવાયો છે.
6એક બળવાન પ્રજા* કે જનેા માણસોની સં ા અગ ણત છે.
તે મારા દેશ પર ચઢ આવી છે.
એ પ્રજાનાં દાંત સહના દાંત જવેા છે,
તેની દાઢો સહણની દાઢો જવેી છે.
7 તેણે માર દ્રાક્ષવાડ નો નાશ કય છે
અને માર અંજીર છોલી નાખી છે.
* 1:6 1:6 તીડો
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તેણે તેની છાલ સં ૂણર્ ઉતાર નાખી છે
અને તેની ડાળ ઓને સફેદ કર નાખી છે.
8જમે કોઈ કુમા રકા પોતાના જુવાન પ તના અવસાનથી શોકનાં વ ો

પહેર ને વલાપ કરે છે તેમ તમે વલાપ કરો.
9 યહોવાહના ઘરમાં ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણો આવતાં નથી.
યહોવાહના સેવકો, યાજકો, શોક કરે છે.
10ખેતરો ૂંટાઈ ગયાં છે,
ૂ મ શોક કરે છે†.

કેમ કે અનાજનો નાશ થયો છે.
નવો દ્રાક્ષારસ ુકાઈ ગયો છે.
તેલ ુકાઈ જાય છે.
11 હે ખેડૂતો, તમે લ જ્જત થાઓ.
હે દ્રાક્ષવાડ ના માળ ઓ,
ઘઉંને માટે તથા જવ માટે પોક ૂકો;
કેમ કે ખેતરોના પાકનો નાશ થયો છે.
12 દ્રાક્ષવેલા ુકાઈ ગયા છે અને અંજીર પણ ુકાઈ ગઈ છે.
દાડમડ ના ખજૂર નાં તેમ જ સફરજનનાં ૃક્ષોસ હત,
ખેતરનાં બધાં ૃક્ષો ુકાઈ ગયાં છે.
કેમ કે માનવજા તના વંશજોમાંથી આનંદ જતો ર ો છે.
13 હે યાજકો શોકનાં વ ો ધારણ કરો, તમારા વ ોને બદલે હૃદય

ફાળો.
હે વેદ ના સેવકો, તમે ૂમ પાડ ને રડો.
હે મારા ઈ રના સેવકો, ચાલો, શોકના વ ોમાં ૂઈ જઈનેઆખી રાત

પસાર કરો.
કેમ કે ખાદ્યાપર્ણ કે પેયાપર્ણ તમારા ઈ રના ઘરમાં આવતાં બંધ થઈ

ગયા છે.
14 પ વત્ર ઉપવાસ કરો.
અને ધા મક સંમેલન ભરો,
વડ લોને અને દેશના સવર્ રહેવાસીઓને
તમારા ઈ ર યહોવાહના ઘરમાં ભેગા કરો,
† 1:10 1:10 ુકાઈ ગ ું
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અને યહોવાહની આગળ વલાપ કરો.
15 તે દવસને માટે અફસોસ!
કેમ કે યહોવાહનો દવસ નજીક છે.
તે દવસ સવર્શ ક્તમાન તરફથી વનાશરૂપે આવશ.ે
16 ું આપણી નજર સામેથી જઆપણું અ નાશ થ ું નથી?
આપણા ઈ રના મં દરમાંથી આનંદ અને ઉત્સાહ જતાં ર ાં નથી?
17જમીનના દગડાં નીચે બી સડ જાય છે.
અનાજના ુરવઠા ખાલી થઈ ગયા છે.
કોઠારો તોડ નાખવામાં આ ા છે.
કેમ કે અનાજ ુકાઈ ગ ું છે.
18 પ ુઓ કેવી ચીસો પાડે છે!
જાનવરોના ટોળાં નસાસા નાખે છે.
કેમ કે તેમને માટે બલકુલ ઘાસચારો ર ો નથી.
ઘેટાંનાં ટોળાંઓ નાશ પામે છે.
19 હે યહોવાહ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ.
કેમ કે અ એ વનનાં ગૌચરોને ભસ્મ કયાર્ છે
અને અ ની જ્વાળાઓએ ખેતરનાં બધા ૃક્ષોને બાળ ના ાં છે.
20હા, જગલી પ ુઓ પણ હાંફ ને તમને પોકારે છે,
કેમ કે પાણીના વહેળાઓ ુકાઈ ગયા છે,
અને અ એ વનનાં ગૌચરો ભસ્મ કયાર્ છે.

2
પ્ર ુના દવસની ચેતવણી માટે તીડો

1 સયોનમાં રણ શગડુ વગાડો,
અને મારા પ વત્ર પવર્ત પર ભય ૂચક નગારુ વગાડો.
દેશના સવર્ રહેવાસીઓ, તમે કાંપો
કેમ કે યહોવાહનો દવસઆવે છે;
તે દવસ તદ્દન નજીકઆવી પહોંચ્યો છે.
2અંધકાર અને વષાદનો દવસ,
વાદળ અને અંધકારનો દવસ.
તે દવસ પવર્તો પર દેખાતાં ઝળઝળાં જવેો થશ.ે
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એ ું પહેલાં કદ બન્ ું નથી કે,
હવે પછ ઘણી પેઢ ઓ ુધી,
બીજી કોઈ પેઢ ઓમાં કદ થશે ન હ,
એવી મોટ તથા બળવાન પ્રજાઆવશ.ે
3અ તેઓની આગળ ભસ્મ કરે છે,
અને તેઓની પાછળ જ્વાળાઓ બળે છે.
તેઓની સમક્ષ ૂ મ એદન બાગ જવેી છે,
અને તેઓની પાછળ તે ઉજ્જડ અરણ્ય જવેી થાય છે.
તેમના હાથમાંથી કોઈ પણ બચી જ ું નથી.
4 તેમનો દેખાવ ઘોડાઓનાં દેખાવ જવેો છે,
અને જાણે ઘોડસેવાર હોય તેમ તેઓ દોડે છે.
5 પવર્તોનાં શખરો પર ગડગડાટ રથોની જમે
ૂંપરા ભસ્મ કરતી અ ની જવાળાઓની જમે

અને ુદ્ધ ૂ મમાં શ ક્તશાળ સેનાની જમેતેઓઆગળ વધે છે.
6 તેઓને જોતાં પ્રજાઓ ૂજી ઊઠે છે.
અને ભયને કારણે સૌના ચહેરા નસ્તેજ થઈ જાય છે.
7 તેઓ સૈ નકોની માફક દોડે છે
અને લડવૈયાની જમે તેઓ કોટ ઉપર ચઢ જાય છે.
તેઓ બધા પોતપોતાને માગ ચાલે છે
અને પોતાની હરોળ તોડતા નથી.
8 તેઓ એકબીજાની સાથે ધ ાધ કરતા નથી,
પણ સીધે માગ જાય છે.
તેઓ સૈન્ય મધ્યે થઈને પાર ધસી જાય છે.
તેઓ પોતાનો માગર્ બદલતા નથી.
9 તેઓ નગરમાં ઉમટ્યા છે.
તેઓ દ વાલો પર દોડે છે.
તેઓ ઘરોની અંદર પેસી જાય છે.
અને ચોરની જમે અંદર બાર ઓમાં થઈને પ્રવેશે છે.
10 તેઓની આગળ ધરતી ુજે છે
અને આકાશો થરથરે છે;
ૂયર્ અને ચંદ્ર અંધારાઈ જાય છે

અને તારાઓ ઝાંખા પડ જાય છે.
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11 યહોવાહ તેઓનાં સૈન્યોને મોટે સાદે પોકારે છે,
તેઓ ું સૈન્ય મોટુ છે;
અને જઓે તેમની આજ્ઞા પાળે છે તેઓ શ ક્તશાળ છે.
યહોવાહનો દવસ ભારે અને ભયંકર છે
તેને કોણ સહન કર શકે?

પ ાતાપને માટે હાકલ
12 તોપણ હમણા,ં યહોવાહ કહે છે,
સાચા હૃદયથી તમે માર પાસે પાછા આવો.
ઉપવાસ કરો, રુદન અને વલાપ કરો.”
13 તમારાં વ ો ન હ પણ તમારા હૃદયો ફાળો,
તમારા ઈ ર યહોવાહ પાસે પાછા ફરો,
તેઓ દયા ુ અને કૃપા ુ છે,
તેઓ કોપ કરવામાં ધીમા અને દયાના સાગર છે;
વપ ને લીધે તેમને પ ા ાપ થાય છે.
14 કોણ જાણે કદાચ તે પ ાતાપ કર ને પાછા આવ,ે
અને પોતાની પાછળઆશીવાર્દ,
એટલે તમારા ઈ ર યહોવાહને માટે ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ રહેવા દે.
15 સયોનમાં રણ શગડુ વગાડો,
પ વત્ર ઉપવાસ જાહેર કરો,
અને ધા મક સંમેલન ભરો.
16લોકોને ભેગા કરો,
સ ુદાયને પાવન કરો,
વડ લોને ભેગા કરો,
શ ુઓને એકઠા કરો
અને સ્તનપાન કરતાં બાળકોને પણ ભેગા કરો.
વર પોતાના ઓરડામાંથી બહાર આવે,
અને કન્યા પોતાના લ મંડપમાંથી બહાર નીકળ ને ત્યાં જાય.
17 યાજકો, જઓે યહોવાહના સેવકો છે,
તેઓ પરસાળ અને વેદ ની વચ્ચે રડો.
તેઓ એમ કહે કે, હે યહોવાહ, તમારા લોકો પર દયા કરો,
અને તમારા વારસાને બદનામ થવા ન દો,
જથેી વદેશીઓ તેમના પર રાજ ન કરે.
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દેશમાં એ ું શા માટે કહેવા દેવામાં આવે કે,
તેઓના ઈ ર કયાં છે?”

પ્ર ુ દેશની ફળદ્રપતા પાછ લાવે છે
18 ત્યારે યહોવાહને પોતાના લોકને માટે લાગણી થઈ,
અને તેમને પોતાના લોકો પર દયા આવી.
19 પછ યહોવાહે પોતાના લોકોને જવાબઆપ્યો;
“જુઓ, હુ તમારે માટે અનાજ, દ્રાક્ષારસ,અને તેલ મોકલીશ.
તમે તેઓથી ૃપ્ત થશો.
અને હુ હવે પછ કદ તમને વદેશીઓમાં નદાપાત્ર થવા દઈશ ન હ.
20 પણ હુ ઉ રના સૈન્યોને તમારામાંથી ઘણે દૂર હાંક કાઢ શ
અને હુ તેઓને ઉજ્જડ તથા વેરાન દેશમાં મોકલી દઈશ.
અને તેઓની અગ્ર હરોળના ભાગને સ ુદ્રમા,ં
અને અં તમ હરોળના સૈન્યને પ મ સ ુદ્ર તરફ ધકેલી દઈશ.
તેની દગુધ ફેલાશે,
અને તેની બદબો ઊંચી ચઢશે.
હુ મોટા કાય કર શ.”
21 હે ૂ મ, બીશ ન હ, હવે ુશ થા અને આનંદ કર,
કેમ કે યહોવાહે મહાન કાય કયા છે.
22 હે જગલી પ ુઓ, તમે ડરશો ન હ;
કેમ કે ગૌચરની જગ્યાઓ ફર થી હ રયાળ થશે.
ૃક્ષો પોતાના ફળ ઉપજાવશે,

અંજીર ૃક્ષો અને દ્રાક્ષાવેલાઓ ફર થી ફળવંત થશે.
23 હે સયોન ુત્રો, ુશ થાઓ,
અને યહોવાહ તમારા ઈ રના નામે આનંદ કરો.
કેમ કે તે તમને શરૂઆતનો વરસાદ જોઈએ તેટલો મોકલી આપે છે.
તે તમારા માટે વરસાદ વરસાવશે,
એટલે પ્રારભનો અને અંતનો વરસાદ અગાઉની જમે વરસાવશ.ે
24ખળ ઓ ફર થી ઘઉંથી ભરાઈ જશે
અને કુડો જતૈતેલ અને દ્રાક્ષારસથી છલકાઈ જશે.
25 “તીડો, કાતરાઓ, ઈયળો તથા જીવડાઓની મોટ ફોજ,



યોએલ 2:26 viii યોએલ 2:32

મેં મારા તરફથી તમારામાં મોકલી હતી,
તે જે વષ નો પાક ખાઈ ગઈ છે તે પાક હુ તમને પાછો આપીશ.
26 તમે ુષ્કળ ભોજનથી ૃપ્ત થશો,
અને તમારા ઈ ર યહોવાહ જે તમાર સાથે આ યર્કારક* ર તે વત્યાર્

છે,
તેમના નામની તમે સ્ ુ ત કરશો,
અને ફર કદ મારા લોક શરમાશે ન હ.
27 પછ તમને ખબર પડશે કે, હુ ઇઝરાયલમાં છુ,
અને હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ,
અને બીજા કોઈ ઈ ર નથી,
અને મારા લોકો કદ શરમાશે ન હ.

પ્ર ુનો દવસ
28 ત્યારે એમ થશે કે
હુ મારો આત્મા સવર્ મ ુષ્ય પર રેડ દઈશ.
તમારા દ કરાઓ અને દ કર ઓ પ્રબોધ કરશ,ે
તમારા ૃદ્ધોને સ્વપ્નો આવશે
તમારા ુવાનોને સંદશર્નો થશ†ે.
29 વળ તે સમયે દાસો અને દાસીઓ ઉપર,
હુ મારો આત્મા રેડ શ.
30 વળ હુ ૃથ્વી પર અને આકાશમાં આ યર્જનક કાય બતાવીશ,
એટલે કે લોહ ,અ તથા ુમાડાના સ્તંભો.
31 યહોવાહનો મહાન અને ભયંકર દવસઆવે તે પહેલાં,
ૂયર્ અંધકારરૂપ,

અને ચંદ્ર લોહ રૂપ થઈ જશે.
32તે સમયે એમ થશે કે,જે કોઈ યહોવાહને નામે વનંતી કરશે તે ઉદ્ધાર

પામશ.ે
કેમ કે જમે યહોવાહે ક ું છે તેમ,
સયોન પવર્ત પર અને યરુશાલેમમાં કેટલાક બચી જશે,
* 2:26 2:26 ન્યાયીપણાથી † 2:28 2:28 જુઓ પ્રે રતોનો કૃત્ય 2:16-17
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અને શેષમાંથી,
જનેે યહોવાહ બોલાવે છે તેઓનો પણ બચાવ થશે.

3
ઈ ર પ્રજાઓનો ન્યાય કરશે

1 જુઓ, તે દવસોમાં એટલે કે તે સમયે,
ારે હુ યહૂ દયા અને યરુશાલેમની ુલામગીર ફેરવી નાખીશ,

2 ત્યારે હુ બધી પ્રજાઓને એકત્ર કર શ,
અને તેઓને યહોશાફાટની ખીણમાં નીચે લઈઆવીશ.
કેમ કે મારા લોક,એટલે મારો વારસો ઇઝરાયલ,
જઓેને તેઓએ વ વધ દેશોમાં વખેર ના ા,
અને માર ૂ મ વભા જત કર નાખી છે તેને લીધે,
હુ તેઓનો ત્યાં ન્યાય કર શ.
3 તેઓએ ચઠ્ઠ ઓ નાખી મારા લોકોને વહેંચી લીધા છે,
છોકરાઓઆપીને તેઓએ ગ ણકાઓ લીધી છે,
અને મદ્યપાન કરવા તેઓએ છોકર ઓ વેચી છે.
જથેી તેઓ મદ્યપાન કર શકે.
4 હે ૂર, સદોન તથા પ લસ્તીના બધા પ્રાંતો,
તમે મારા પર શાથી ુસ્સે થયા છો? તમારે અને મારે ું છે?
ું તમે મારા પર વેર વાળશો?

જો તમે મારા પર વેર વાળશો તો,
બહુ ઝડપથી હુ તમારુ જ વૈર તમારા માથા પર પાછુ વાળ શ.
5 તમે મારા સોના અને ચાંદ લઈ લીધાં છે,
તથા માર સવર્ કમતી વસ્ ુઓ તમારા સભા ાનોમાં લઈ ગયા છો.
6વળ તમે યહૂ દયાના વંશજોને અને યરુશાલેમના લોકોને, ગ્રીકોને વેચી

દ ધા છે,
જથેી તમે તેઓને પોતાના વતનમાંથી દૂર કર શકો.
7 જુઓ, ાં તમે તેઓને વેચ્યાં છે ત્યાંથી હુ તેમને છોડાવી લાવીશ.
અને તમારુ વૈર તમારા જ માથા પર પાછુ વાળ શ.
8 હુ તમારા દ કરાઓને અને દ કર ઓને,
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યહૂ દયાના લોકોના હાથમાં આપીશ.
તેઓ તેમને શેબાના લોકોને
એટલે ઘણે દૂર દેશના લોકોને વેચી દેશે,
કેમ કે યહોવાહ એ બોલ્યા છે.
9 તમે વદેશી પ્રજાઓમાં આજાહેર કરો;
ુદ્ધની તૈયાર કરો.

શ્રે યોદ્ધાઓને જા ૃત કરો,.
તેઓને પાસે આવવા દો,
સવર્ લડવૈયાઓ કૂચ કરો.
10 તમારા હળની કોશોને ટ પીને તેમાંથી તલવારો બનાવો
અને તમારાં દાંતરડાંઓના ભાલા બનાવો.
દબુર્ળ માણસો કહે કે
હુ બળવાન છુ.
11 હે આજુબાજુની સવર્ પ્રજાઓ,
જલદ આવો,
એકત્ર થાઓ’
હે યહોવાહ,
તમારા યોદ્ધાઓને ત્યાં ઉતાર લાવો.
12 “પ્રજાઓઊઠો.
અને યહોશાફાટની ખીણમાં આવો.
કેમ કે આસપાસની સવર્ પ્રજાઓનો,
ન્યાય કરવા માટે હુ ત્યાં બેસીશ.
13 તમે દાતરડા ચલાવો,
કેમ કે કાપણીનો સમયઆ ો છે.
આવો, દ્રાક્ષાઓને ૂંદો,
દ્રાક્ષચ ભરાઈ ગઈ છે,
દ્રાક્ષકુડો ઉભરાઈ જાય છે,
કેમ કે તેમની દુ તા મોટ છે.”
14 ન્યાય ુકાદાની ખીણમાં લોકોના ટોળેટોળાં મોટો જનસ ુદાય છે
કેમ કે ન્યાય ુકાદાની ખીણમાં યહોવાહનો દવસ પાસે છે.
15 ૂયર્ અને ચંદ્ર અંધારાય છે,
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અને તારાઓનો પ્રકાશ ઝાંખો પડ્યો છે.
ઈ ર પોતાના લોકોને આશીવાર્દ આપશે

16 યહોવાહ સયોનમાંથી ગજના કરશે,
અને યરુશાલેમમાંથી પોકાર કરશ,ે
ૃથ્વી અને આકાશ કાંપશ,ે

પણ યહોવાહ તેમના લોકો માટે આશ્રય ાન થશે,
તેઓ ઇઝરાયલ લોકો માટે કલ્લો થશે.
17 તેથી તમે જાણશો કે
મારા પ વત્ર પવર્ત સયોન ઉપર રહેનાર હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.
પછ યરુશાલેમ પ વત્ર બનશે,
અને પરદેશીઓ તેના પર ફર આક્રમણ કરશે ન હ.
18 તે દવસે એમ થશે કે,
પવર્તોમાંથી મીઠો દ્રાક્ષારસ ટપકશ,ે
અને ડુગરોમાંથી દૂધ વહેશે,
યહૂ દયાની ુકાઈ ગયેલી ધારાઓ પાણીથી ભર ૂર થશ.ે
શટ્ટ મની ખીણને પાણી પહોંચાડવા,
યહોવાહના પ વત્ર ાનમાંથી ઝરો નીકળશે.
19 મસર વેરાન થઈ જશ,ે
અને અદોમ ઉજ્જડ બનશે,
કેમ કે આ લોકોએ યહૂદાના વંશજો પર ઉત્પાત ુજાય હતો,
તેઓએ પોતાના દેશમાં નદ ષ લોહ વહેવડા ું છે.
20 પણ યહૂ દયા સદાકાળ માટે,
અને યરુશાલેમ પેઢ દર પેઢ માટે ટક રહેશે.
21 તેઓ ું લોહ કે જનેે મેં નદ ષ ગણ્ ું નથી તેને હુ નદ ષ ગણીશ,”
કેમ કે યહોવાહ સયોનમાં રહે છે.
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